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Rapport fra Granskningskommisjonen for eksplosjonsulykken på Svalbard

(Ny Älesunil) 5. november L962.

Innle,ilning.
Den 5. november 1962 inntraff d.et i Kings

Bay Kull Comp. A/S' kullgrube Ester I i Ny
Alesund på Svatbard en ulykke som kostet 21
grubearbeiclere livet. Av Industriclepartemen-
tet ble straks utpekt en foreløbig undersøkel-
seskommisjon und.er led.else av sysselmannen
for Svalbard. Kommisjonen hadde som opp-
drag efter beste skjønn, og så langt som mu-
lig, å klarlegge forholdene og samle mest mu-
Iig av fakta omkring ulykken og søke å finne
årsakene til denne, henrnder også kontrollere
gjennomføringen av gjeldende sikkerhetsfor-
skrifter. Kommisjonen besto, foruten syssel-
mannen, av fungerende bergmester for Sval-
bard, Gunnar Mikalsen, ingeniør R. Winsnes
fra Direktoratet for statens arbeidstilsyn og
'Walter Ørnhaug som representant for Norsk
Arbeidsmandsforbuncl. Stiger Rolf Lindberg
var kommisjonens sak'kyndige konsulent.

Denne foreløbige unclersøkelseskommisjon,
so'm straks reiste tit Ny .Âlesuntl, filk meget
kort tid til sin rådighet, da den på grunn av

'isforholdene kom i fare for å fryse inne. Kom-
misjonen så det clerfor som sin primære opp-
gave å innsamle og nedtegne bevisligheter, i
første rerkke avhøre vidner, og den rakk i tla-
gene 10.-16. november à. avhøre 25 vidner'
hvis protokollerte forklaringer ligger ved
kommisjonens rapport av 16. november 1962'
Kommisjonen kunne ikke få undersøkt ulyk-
kesstedet, da grrrben var kommet i brann. I
rapporten er angitt en clel momenter til be-
dømmelse av situasjonen i gruben umitldel-
bart forut for ulykken. Kommisjonen kunne

- bl. a. fordi uly'khesstetlet ikke kunne nåes

- ikke klarlegge årsakene til ulykken, men
uttaler at tlette antagelig vil kunne bli avkla-
ret vecl befaring av gmben så snart det bli¡
nnrlig, og ved avhønng av ytterligere vidner'

Ved kgl. resolusjon av 4. januar 1963 ble
clet oppnevnt en ny kommisjon til fortsatt
gransking av ulykken. Kommisjonen fikk føl-
gende sammensetning:

L sorenskriver Per Tønseth, Hokksund, for-
mann,

2. H. M. Deputy Chief Inspector of Mines,
George Hoyle, Englancl.

3. Bergingeniør Ivar Berge, X'osclalen.
4. Overingeniør Alf Johansen, Oslo.
5. Sekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund,

Øistein Larsen, Oslo.
6. Overstiger Aksel Joh:rsen, Sulitjelma.

Førstesekretær Bernt X'rydenberg har vært
sekretær for kornmisjonen.

I foredraget til resolusjonen a¡fører Kom-
munal- og arbeidsdepartementet at den fore-
løbige undersøkelseskommigjens rapport må
ansees som en samling faktiske opplysninger.
Både på grunn av d.et titlspress kommi'sjonen
arbeidet under og forholdene f.or øvrig, var
ùet efter departemerrtets oppfatning nødven-
dig å få ulykken og omstendighetene omkring
den gransket nærmere. I resolusjonen er den
nye kommisjons mandat angitt slik:

<Kommisjonens mandat må være
å foreta en fullstendig gra.nsking med sikte
på så vidt mulig å få klarlagt årsakene til
ulykken. Den må videre søke å klarlegge om
det fra bedriftens side eller noen som repre-
senterer denne, eller fra noen offentlig myn-

forhold. Her-
gjeldencle sik-

e særskilte på-
overholdt, oE i

titfelle spesielt vurdere hr¡ilken betydning
slike forhold kan ha hatt, for ulykken.

Den inntrufne ulykke gjør det nøtlvendig å få
vurclert på nytt de g.jeldende sikkerhetsfor-
skrifter, herunder oEså elektrisitetsforskrif-
tene, om tlisse bør endres eller om det ellers
kan treffes tiltak som kan awerge nye ulyk-
ker. Ved denne vurderinq bør også has for
øye erf.atinger fra tidligere ulykker i gruvene
sammen-holdt med ulykken 5. november 1962.>>

Kommisjonen kom sammen i Oslo 25. og 26,
januar 1963 og holdt møter samme sted også
5., 6., 7., 8. og 9. mars 1963. X'ølgende perso-
ner var da anmodet sm ä møle for kommi-
sjonen for at den skulle få anledning til å
stille en del spørsmåI:

Overingeniør Trygve M o e og ingeniør Rag-
nar Winsnes fra Direktoratet for arbeids-
tilsynet, overingeniør i Elektrisitetstilsynet,
6. distrikt, Ingvar F øIling, Harstacl, berg-
mester for Svalbard, Haralcl tül e I d e, styre-
formann i Kings Bay Kull Comp. A/S, cle-
partementsråd K. O. SkjerdaI, styrets
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medlemmer direktør Ludvig Larssen, Oslo
og konsul Odd B e r g, TromsØ.

Efter anmodning fr"a selskapets styre møtte
også selskapets konsulent, P. Th, V elze-
b o e r, Delft, Nedertand, for kommisjonen.

Kommisjonen har også hatt en konferanse
med instituttleder, dr. Jon Glømme ved
Yrkeshygienisk Institutt.

Kommi,sjonen har innhentet en rekke rap-
porter og annet skniftlig materiale som føl-
ger denne rapport som bilag.

Kommisjonen var straks klar over at det
var nødven'dig at den besøkte Ny ,Å,Iesund.
Det oppsto da spørsmål om m,an skulle av-
vente slukningen av den brann som var brutt
ut og som ved siden av at gruben var fylt
med vann, hindret adkomsten til gruben og
det formodede eksplosjonssted. Kommisjonen
har gjennom telegrafisk forbind.else med
fungerende bergmester Mikalsen, som har
oppholdt seg i Ny ,ÅJesund over vinteren,
holdt seg à jour med u'tviklingen på stedet.
Bergmester Mikalsen har ogsà, på kommisjo-
nens anmodning, truffet forskjellige tiltak for
å sikre og bevare bevisligheter til bruk for
kommisjonen. 

- If.ølge et telegra,m av 15.
mars 1963 fra bergmester Mikalsen brant det
da ennu i gnrben, og det var efterhvert blitt
klart at det ville ta meget lang tid før gru-
ben kunne bli lenset for vann. Bl. a. av hensyn
til det mannskap ved gruben som måtte for-
modes å ville forlate Ny Älesuncl snarest mu-
lig og som kommisjonen ønsket â" avhøre p,ä
stedet, ble det clerfor besluttet at kommisjo-
nen skulle reise til Ny Ä,lesund så snart atl-
komsten var praktisk mulig. Man har for
øvrig regnet det for minclre sannsynlig at man
netle i gruben ville kunne finne spor av særlig
betydning efter cle ødeleggelser som må ven-
tes voltlt ved eksplosjonen og bra¡¡en og efter
at g'ruben i lengere tid har vært fylt med- vann.

Kommisjonen reiste L2. mai 1963 fra Har-
stad med båt og lrom til Ny Ä.lesund 15. mai.
Kommisjonen oppholdt seg i Ny Ålesuncl til
2õ mai. Man innhentet på stedet forklaringer
fra ledelsen, sikkerhetsnemndens medlemmer
og en rekke andre personer. Ved oppslag har
man for øvrig gitt anledning for alle til å gi
kommisjonen opplysninger av interesse for
dens arbeide. Kommisjonen har også hatt
samtaler meal fungerende bergmester for Sval-
bard, Gunnar Mikalsen, som siden ulykken
har oppholdt seg i Ny Àlesund. Likeledes har
bergmester Weltle og overingeniør Følling
vært i Ny Ålesund og cler bistått kommisjo-
nen med opplysninger. Man har på stedet fore-
tatt en rekke undersøkelser. Som det på for-
hånd var klart, kunne man ikke komme ned
i ulykkesgruben. Derimot har man besiktiget
det nye <Vestre senterfelt>.

A. Nærmero om Kings Bay Kull Comp. A/S
og virksomheten i Ny Älesuntl.

Kullgrubene i Ny .A.lesund eies av Kings
Bay Kull Comp. A/S. Efter selskapets ved-
tekter av 29. april 1960 har Ifings Bay Kulì
Comp. A/S til formåI <utvinning av kull på
Svalbartl og dermed forbr¡¡den virksomhet>.
Selskapets sete og forretningskontor er i
Oslo. Aksjekapitalen er fem millioner kroner.
Overdragelse av aksjer må for å bli gyldig
overfor selskapet godkjennes av Industride-
partementet.

Selskapet har for tiden tre styremedlem-
mer: departementsråd. Karl Skjerdal, for-
mann, direktør Lud.vig Larssen og konsul Odd
Berg. Selskapets hovedrkontor i Oslo ledes av
dfuel<Lør F.inn Boger. Grubekontoret i Ny Ale-
suntl lede,s av driftsbestyrer Einar Grimsmo.

Selskapet har gitt følgenrle opplysninger
om kompetanseforholdet mellom styret og ad-
ministrasjonen:

<<Kompetanseforholdet mellom styret på
den ene side og administras.jonen på den an-
nen side har funnet en naturlig løsning gjen-
nom praksis i årenes løp. Denne praksis av-
viker iikke prisipielt fra vanlig praksis i aksje-
selskaper av denne størrelsesorden. Generelt
kan en si at styret behandler retningslinjene
for selskapets investering oE drift, prinsipp-
spørsmål og ellers andre spørsmårl som styret
er blitt forelagt fra administrasjonen. Mer
konkret kan nevnes at styret behandler inves-
teringsspønsmål av noen betvdning, finansier-
ingsspønsmåI, d.e årlige produksjonsprogram-
mer, salgspolitilrken, ansettelser og avlønning
av de høyere funtr<sjonærer. Styret er så vidt
mulig blitt holdt orientert om clen løpende
drift ved ukentlige produksjonstelegrammer
og har ellers orientert seg ved årlige besøk i
Ny-Ålesund, og ved driftsbestyrerens besØk
i Norse

X'unksjonsfortlelingen mellom hovedkonto-
ret i Oslo og gruvekontoret i Ny Á,lesund dik-
teres ut fra praktiske hensyn Gruveledelsens
arbeiclsornråde omfatter den tekniske plan-
tregging og giennomføring av anleggsvirksom-
heten i Ny-Ålesund etter ,retningslinjer som
er trukl<et oþp av styret Gruvekontoret har
ansvaret for den løpende administrasjon og
drift på stedet, 'sørEer for den nødvendige
mannskapsstvrke, setter opo bestillinger for
nøclvendig utstyr og materiell m. v. Hoved-
kontoret har den daglige merkantile ledelse
og ansvaret for finansiering og den nød.ven-
dige likviditet. Hovedkontoret effektuerer
gruvekontorets bestillinger, forestår kullsal-
get og, besørger vare- og passaiertransport,
forestår nødvendig slutning av båter for di,sse
transporter og kulltransporter, og ivaretar
ellers selstkapets Øvrige giørelrnäl på d,et ad-
ministra,tive plan.

Det særegne for virksomheten på Svalbard
er de forhold som følger av den lange avstand
fra Norge og av at Svalbard er avstengt frra
Norqe i 5-6 måneder av året. Disse særeqne
problemer kan bare løses på. den måten at le-
delsen på Svalbard qis en stor grad av selv-
stendighet og et tilsvarende ansvar.>>
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Kullpnottuksjonen i Ny ÄIesurd ble startet
av Kings Bay KuLl Comp. A/S, sorn cla var et
privat, selskap, i 1917. I 7929 ble driften inn-
stillet på gmnn av tekniske og økonomiske
vauskeligheter. Staten overtok selskapet i
1933, men borbsett fra at det fra midten av
3O-årene til 1939 ble drevet el hotell og en
fiskeristasjon i Ny .Àlesund, lâ driften nede.
Efter krigsutbruddet i 1939 ble spørsmålet
om fornyet drift tatt opp, oB sommeren 1941
ble anbeide satt i gang med en mindre ar-
beidsstyrke. Denne ble inidlerbid, efter korrt
tid, evakuert til Storbritannia sa¡mmen med
den øvrige befolkning på Svalbard. Under
krigen ble en stor del av anlegget ødelagl.

Straks ef,ter at {<rigen sluttet i 1945 korn
arbeiclet i gang på nytt - stort sett efter det
system som var anvend.t i første driftsperiocle
7gL7-29, og fortsatte inntil 19. mars 1953,
da det inntraff en eksplosjon i gruben. Da
dette var den tredje eksplosjon ef,ter at a¡rbei-
det var tatt opp igjen efter kr,"igen, ble grube-
arheidet innstilt, men en minclre arbeidsstyrke
holdt gruben og anleggene vedlike inntil spørs-
mrälet om fortsatt drift var avgjort. fiI dette
vedlikeholds-, opprydniugs- og oppfaringsar-
beide som også gikk ut på å skaffe best mu-
lig kjennskap til kullforekomstene, ble det
over statsbudsjettet bevilget 1,2 mill. kroner
i budsjettåret 1953-54, t,9 mill. kroner i
1954-55 og 2,0 rnill. kroner i 195õ-56, herav
0,2 mill. kroner til cliamantboringer.

Ved St. prp. nr. 4 for 1956 ble d.et fremmet
forslag om modernisering av anleggene mecl
henblil¡k på langsiktig drift og om statsstøtte
pà, 20 mill, kroner til dette. X'orslagene ble
vedtatt av Stortinget 20. mars 1956. Beløpet
ble bevilget med. 2 mill. kroner til aksjeteg-
ning i budsjettåret 1955-56, 3 mill. kroner
til a,ksjetegning, 2,5 mill. knoner i netlskriv-
ningstilskudd og 10 mill. kroner i statsgaranti
for innlån i 1956-57, og 2,5 mill. kroner i
neclskrirmingstilskudd i 1957-58. I samme
forbindel,se ble avskrevet gammel aksjekapi-
tal (510 000 kr.), lån av statskassen på til-
sammen kr. 1033 660,18, lån fra Norsk Bren-
selsimport A/S på tilsammen kr. 6728 638,18
og lån av Fontlet for nye industrielle tiltak
på. kr. 1300 000,-. Disse avskrivninger had-
de sammenheng metl tap på driften i perioden
1945-53. På grunn av forsyningssituasjo-
nen hadde denne driften måttet forseres,
og tlet hadcle - iflølge proposisjonen 

- ikke
vært mulig å drive noen langsiktig plan-
legning.

Anleggsarbeidet ble satt i gang sommeren
1956 og var i det vesentlige avsluttet vecl ut-
gaúgen av 1959. Nyanleggene omfa.ttet bl, a.

et moderne renseanlegg, som fra sommeren
1960 satte selskapet i stand til å leve,re gra-

derte kull som det selv betegner som av før-
stekla^sses kvalitet.

f perioden 195H0 ble det skipet følgende
kvanta kull fra Ny Ålesund:

TotaI

1955
1956
L957
1958
1959
1960

8 343 tonn
15 390 )>

21806 )>

31799 )>

8118 ))

46 317 )

På grunn av utviklingen på kullmarkedet
ble det i juli 1958 besluttet å innstille kull-
produksjonen og begrense grubearbeid.et til
oppfarings- og vedlikeholdsarbeider inntil an-
leggsarbeidene var fullført. Sommeren 1960
var alt driftsmessig klart for en økning av
kullprod.uksjonen, men på grunn av de be-
grensede avsetningsmuìigheter for stykkul-
lene i Nord-Norge, sett i sammenheng med
den totale kullproduksjon fra de to norske
grubeselskaper på Svalbard, ble stykkullpro-
duksjonen ved. grubene i Ny ÄIesund i 1960-
61 begrenset til 25 000 tonn, hvilket igjen
medf ørte at råihullproduksjonen måtte begren-
ses til 80 000 tonn, det samme som i 1959-60.
I 1961-62 ble det produsert 110 000 tonn rå-
kull.

Opprettelsen av et koksverk i Nord-Norgehar
endret avsetningssituasjonen for Svalbard-
kull vesentlig, og det ble regnet med sterkt
økede leveranser fra Ny Alesund fra 1963 av.
I St. mekl. nr. ,90 for 1961-62 ble det drøftet
om produksjonen i Ny .Ålesunrl burde innstil-
les for sesongen 1962-63, men da man regnet
rned at koksverket ville beg¡rnne driften alle-
rede sorrmeren 1963, fant man dette lite rime-
lig. f,'or tlriftsåret 1963 ble det tilråtlcl en
prod.uksjon på 150 000 tonn råkull (100 000
tonn rensende kull), hvilket forutsatte 'al for-
bereclende skritt med henbli,kk på økt produk-
sjon ble tatt allerede høsten 1962.

tr'ra og metl budsjèttåret 1958-59 er tlet
bevilget følgende beløp over statsbudsjettet
til Kings Bay Kull Comp. Ä./S: 3,0 mill. kro-
ner i 1958-59 (til dekning av driftsuntler-
skudd), 3,7 mill. kroner i 1959-60 (til do.),
6 150 000 kroner i annet halvår 1960 (herav
2,0 mill. kroner til dekning av driftsunder-
skudd og 4 150 000 krnner til dekning av
ovenskrid.else på. anleggsbudsjettet), 4 mill.
kroner i 7962 (herav 3,5 mill. kroner til dek-
ning av untlerskudd og 0,5 mill. til åpnings-
anbeid.er i det nye Vestre senterfelt), og 3,5
mill. kroner i 1963 (til dekning av under-
skudd).

Stykkurl til
Nord-Norge

3 606,tonn
5930 >

8 573 >)

11 619 >

8118 )>

22565 >

Finkull til
utlandet

4 737 tonn
9460 >

13 233 >

20 180 >

0
23 752 ))
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Straks efter uly,kken 5. november ble alt ar-
beide i gruben innstilt. Spørsmålet om driften
kunne forLsettes i Vestre senterfelt bÌe be-
handlet i regjeringen mect følgentle resultat,
meddelt i telegram fra Industridepartementet
til Ny Ä,lesuncl 15. november.

<<Det er i regjerinEs <onferanse i dag be-
stemt, at oppf,ariug og drift i Vestre senterfelt
skal fortsette i vinterhalväret etter de planer
som var lagt stopp Man ber om at det inn-
skjerpes at det må vises fors.iktiEhet stopp
Regjeringen vil på et senere tidspunkt ta en-
delig standpunkt til spørsrnålet om fortsatt
gruvedrift i Ny-Älesund stopp Boger er orien-
tert.>>

I brev av 3. mai 1963 til selskapet medclelte
fndustridepartementet at Regjeringen har
truffet vedtak om at produksjon og oppfar-
ingsvirksomhet i Vestre senterfelt skulle inn-
stilles innen 31, juli 1963. Efter denne dag
skulle selskapets virksomhet i Ny Ålesund
være begrenset til vakt- og vedlikehold og
det som ansees nødvendig for at gruben og
produksjonsutstyr m. m. holdes intakt for
eventuell tlrift sesongen 1964-65. Regjerin-
gens ,stanclpunkt er begrunnet med at beslut-
ning om fremtidig drift først kan fattes når
undersøkelseskommisjonen har avgitt sin inn-
stilling og de sikkerhetsmessige forhold i
Vestre senterfelt er nærmere vurdert. Styret
har tatt denne beslutning til eftenretning. Be-
sluttes fortsatt drift vil produksjonen ikke
kor¡rme i gang 1ør høsten 1964. I mellomtiden
vil bedriften forsøke å lceholtle en rekke nøk-
kelmenn som grunnlag for en forsvarlig be-
gynnelsesfase ved eventuell gjenopptagelse
av driften.

X'ormannen i styret for Kings Bay KuIl
Oomp. A/S, departementsråcl i Industridepar-
tementet, K. O. Skjerdal, har vært mecl-
lem av og formann i styret siden 1958. Han
er jurist og har ingen teknisk utclannelse eller
praktisk erfaring i grubedrift. 

- Berginge-
niør L. A. Larssen har også vært styre-
medlem siden 1958. Han har opplyst at }lan
før og under sine studier ved Norges Tek-
niske Høgskole arbeidet til forskjellige titter
i Store Norske's gruber i Longyearbyen. Efter
si'ste krig var han en tid gmbeingeniør i
Longyearbyen. Han har overfor kommisjonen
gitt uttrykk for at han fant forholdene i Ny
Ålesund så forskjellige fra Longyearbyen at
hans erfaring fra grubene der ikke kunne
være av særlig teknisk nytte for en ingeniør
i Ny Ålesuntl. - Styrets treclje medlem, kon-
sul Odd B e r g, Tromsø, er sosialøkonom og
forretningsmann, uten teknisk utdannelse og
uten praktiÞk erfaring i eller kjennskap til
grubedrift. Han er medlem av styret sitlen
1961.

Direktør Finn Boger har vært selskapets
forretning¡sf ører / administrerende direktør si-
den 1951, uten å være medlem av styret. Han
er merkantilt utdannet. Han oppholdt seg fra
midt i 1920-årene oB fram til 1948 som funk-
sjonær i Store Norske Spitsbergen Kulkom-
pa^ni A/S, i de senere år først som,soussjef og
senere som direktør i selskapet. Han opplyser
å ha gjorl seg kjent med. forholclene i Ny Åle-
sund ved besøk der, ved. konferanser med an-
leggsbestyreren og for øvrig und.er sin admi-
nistrasjon av selskapets forretninger. - Den
administrerende direktør er knyttet til selska-
pets kontor i Oslo.

Det er opplyst at styret og direktør Boger
hvert år har besøkt Ny .{lesund, og at alle,
unntatt konsul Berg, regelmessig gikk ned i
grubene hvor arbeide pågikk.

Selskapet har siden 1956 hatt som konsu-
lent den nederlandske grubeingeniør P. Th.
Velzeboer, professor ved universitetet i Delft,
Nederland. Han opplyser at han besøkte an-
legget i Ny Ä,lesund. hver sommer og har opp-
holdt seg der 2-3 uker.

DriftsbestyrerEinar Gri m s m o (38 år) er
bergingeniør med eksamen fra Norges Tek-
niske Høgskole 1954. Han opplyser at han
første gang kom til Ny ,A.lesund høsten 1,946
som grubearbeider, hvilket han var i to år. I
1948 begynte han stucliene ved høgskolen og
vikarierte i sommerferiene fremover som sti-
ger i Ny Ålesund, og han var ett år (1951)
overstiger her. Høsten 19õ3 ble han ansatt
som driftsbestyrer ved a,nlegget i Ny Älesund
og har vært det siden, dog slik at han et år
(1958) oppholclt seg i Oslo hvor han arbeidet
med clriftsplaner for dette anlegg. Han opp-
lyser at han har vært på en måneds stuclie-
reise i U.S.A.

B.
7. Loaer, lorskilter m. o. gjeld,end,e lor grube-

d,rift på StsøIbard,.

Den nye lov av 21. desember 7962 om arbei-
dervern for Svatrbard var il<'ke gjeldencle da
denne ulyklre inntraff. De lover og forskrif-
ter som da gjaldt, og som først og fremst var
av betydning for den sikringsmessige sicle av
grubedriften på Svalbard, var i tlet vesentlige:

1. Bergverksordning for Svalbard, fastsatt
ved kgl. res. 7. august 1925.

2. Lov om arbeid.erbesl<yttelse i industrielle
virksomheter på Svalbard av 2. august
1929.

3. Instruks for statens inspektør for ildsfar-
lige gjenstancle, fastsatt L jufi 1915.

4. Xrorskrifter angående ildsfarlige gjen-
stande på Svalbard, fastsatt ved kgl. res.
f. mars 1929.
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5. Regler for bruk av sprengstoff, fastsatt
av Kommunal- og arbeiclsdepartementet
25. april7952.

6. Sikkerhetsforskrifter for kullgrubene på

Svalbard, fastsatt av Kommunal- og ar-
beidsdepartementet 6. oktober 1961.

De under 6. nevnte sikkerhetsforskrifter
har en fremtredencle betydning for komrnisjo-
nens oppgave og man kommer tilbake til dem
i et senere avsnitt.

X'orwkrif,ter for elektriske anlegg er omtalt
særSkilt senere.

Kings Bay Kull Com'p. A/S har utferdiget
en del instru}ser som er påbuclt i sikkerhets-
forskriftene, såIecles :

1. Generell instruhs for sprengning, datert 7.

september 1962.
2. Forbygningsregler for grubene i Ny Äle-

sund, datert 4. oktober 1962'
3. Instruks for elektrisk skyting i oppfarings-

drifter.

2, Arbeid'sti,lsynet på' Sua'l'børd'.

Kommisjonen viser til den oversikt over ar-
beidstilsynets organisasjon og virke som er
gitt i St. meld. nr. 25 - 79ó5.

Overtilsynet med bedriftenes forholcl til bl.
a. arbeidervernlovgivningen ligger også på
Svalbard under Kommunal- og arbeidsdepar-
tementet Den faglige led.else av tilsynet ut-
føres av Direktoratet for statens
arbeiclstilsyn (senere i clenne rapport
halt Direktonatet).

Bergmestrene er som arbeidsinspektører pä-
lagt anbeidstilsynets oppgaver ved bergverk.
Bergmesteren for Svalbarcl giør for øvrig tie-
neste som distriktsarbeidsinspektør på Sval-
bard, jfr. instnuks fastsatt ved kgl. res. 3. no'
vember 7977 og instruks for arbeidsinspek-
tørene, fastsatt ved kgl. res. 31. mars 1938.
Arbeidsinspektøren - bergmesteren - skal
i henhold hertil inspisere bedriftene og kon-
trollere at bl. a. arbeidervernlovgirrningen blir
efterlevet. Finner han under en inspeksjon at
det bør foretas endringer eller uübedringer,
skal han - om saken ikke kan ortlnes mecl

en gang, gi bedriften pålegg med frist til å
gjennomføre dette og forvisse seg om at på-
legget er gjennomført. Arbeidsinspektøren
skal bl. a,fløre forfallsbok for pålegg og for'
tegnelse over dispensasjoner. Han skal hvert
år innen 1. mars sende Direktoratet for ar-
beid'stilsynet en beretning om sitt virke i det
foregående år. Direktoratet får gjenparter av
alle påtegg som bergmesteren gir grubebe-

tlriftene. Det er opplyst at Direktoratet når
bergmesteren kommer til Oslo om f,ommeren'

for eksplosjonsul¡rkken på Svalbard 7
november 1962.

gjennomgår sakene med ham, men at berg-
mesteren ellers ikke sender melding til Direk-
toratet om at pålegg er blitt gjennomført.

Det er i St. meld nr. 25 for 195õ s. 6 flg.
redegjort for en del av de vernetekniske til-
tak som arbeidstilsynet har arbeidet med på
Svalbard efter siste krig. Kommisjonen må
i det vesentlige nøye seg med. å vise til denne
red.egjørelse. Av senere forhold. nevnes at Di-
rektoratet har foiestått forarbeidet til sikker-
hetsforskriftene av 6. oktober 1961.

Istedenfor de kommunale stedlige tilsyn er
det på Svalbard ved hver bedrift organisert
særskilte sikk erh etsn emn d er som er
påIagt visse plikter når det gjeliler ulykkes'
vernet.

Bestemmelsene om disse nemntler finnes i
arbeidervernloven for Svalbard (2. august
1929) SS 48 og 49. Nemnden skal velges av
og blant arbeiderne ved bedriften og skal <ha

sin oppmerksomhet henvenclt på spørsmäl om
forføyninger til å forebygge ulykker og helse-
skatlelige forhold. på arbeidsplassene>. Nemn-
den skal én gang hvert kvartal besiktige og
gjennomgå ethvert arbeidssted eller anlegg,
Slik besiktigelse skal videre foretas når be-
driftslederen finner det på^krevet eller nÄr
ner¡urden selv anser det nød.vendig på grunn
av særlúge inntrufne omstendigheter, slik som
ulykker, i¡nkomne klager m. v' Nemnden
skal melde de mangler den fi¡rner til arbeids-
giveren og, hvis forholdet il¡he blir ordnet, til
bergmesteren. - Over nemndens forhandlin-
ger og beslutninger skal det føres protokoll.

3. Veilrørend,e ord,ni,ngen ao til'synet meil, ile
el'elctrdske anlegg pù Sualbard'.

Med hjemmel i Svalbardlovens $ 4 ble tlet
vetl kgl. resolusjon av 4. september 1953 gitt
sikkerhetsbestemrnelser for elektriske anlegg
untler dagen ved kullgrubene på Svalbard.

Vecl lov av 25. juni 1954 er lov av 24 mai
1929 om tilsyn med elekriske anlegg gjort
gjeldende også for Svalbard, og likedan lov
av 16. mai 1896 om foranstaltninger tit be-
tryggetse'mot fare og ulemper vetl elektriske
anlegg folså viclt angår denne lovs $ 2' første
ledcl, første ¡mnktum, og annet lecltl, samt $ 3.

De forskrifter m. v. som er gitt i henhold
til tle nevnte bestemmelser i lovene av 1896
og 1929 ble i og mecl ikra.fttredelsen av loven
av 2õ. juni 1954 også gjeldende for Svalbard
i den utstrekning forskriftene m. v. efter sitt
innhold kan få anvendelse der.

Til,synet med. de elektriske anlegg på Sval-
bartl utøves av Norges vassclrags- og elektri-
sitetsvesen ved Ellektrisitetstilsynet, 6. dist-
rikt, Harstad. Anleggene besiktiges nor"¡nalt
én gang årlig.
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Elektr,isitetsüilsynets arbeidsoppgave er i det
vesentlige å påse at den norske elektrisitets-
lovgivnings bestemmelser for så vidt angår d.e

elektriske anleggs utførelse, vedlikeholcl og
drift blir overhold.t. Kravene til anleggenes
utførelse er fastsatt i de til enhver tid gjeld-
ende norske forskrifter for etrektriske anlegg.

Elektrisitetslovgivningen omfatter også be-
stemrnelser om krav til faglig teoretisk og
pralrtiSk utdannelse for elerktromontører, re-
paratører, installatører og driftsledere ved
elektrishe anlegg an. v, Et særpregveddenor-
ske bestemmelser er at større elektrisitets-
verker og bedrifter er pålagt, und.er Elelrtrisi-
tetstrilsynets led.else, selv å føre tilsyn med
verkets lavspennings fortleLingsnett mecl de
til dette knyttede installasjoner

Kings Bay Kull Comp. A/S er med NVE's
brev av 17. oktober 1959 påIagt selv å føre
tilsyn med selskapets fordelingsnett for lav
spenning med tilknytted.e installasjoner. Det
stedlige til'syn forestås av tekniker Äsmund
K a r I s e n som ansvarshavende, Ordningen
tråtlte i kraft 1. desember 1959.

I medhold av lov av 16. mai 1896 med tit-
leggslov er Kings Bay Kull Comp. A/S den
13. september 1956 meddelt konsesjon på drift
av sine høyspente elektriske anlegg på betlrif-
tens område på Svalbard på nærtnere fastsatte
vilkår. Videre er selskapet meddelt såkalt om-
rådekonsesjon, dvs. tillatelse til å foreta ut-
videlser og foranclringer av sitt høyspente led-
nringsanlegg med transformatorer, motorer
etc. iinnenfor bedriftens område på Svalbard,
samt å drive de anlegg som blir bygget med
hjemmel i d.enne tillatelse så lenge selskapet
måtte drive kullgrubene i Ny Älesund. Tilla-
telsen er g'itt på nærmere fastsatte vilkår.

C. Tidligere eksplosjonsulykker i Ny Ä.lesuntl
efter siste krig.

Foruten ulykken 5. nove¡nber 1962 har det
efter siste lrrig inntruffet tre andre alvorlige
eksplosjonsulykker i Kings Bay Kull Comp.
A/S' kullgruber i Ny .ÂJ.esund. Den 4. desem-
ber 1948 inntraff en gasseksplosjon som ut-
viklet seg til en kullstøveksplosjon, 1 4 m a n n
o m k o m. Den 7. januar 1952 irrntraff en
gasseksplosjon, 9 mann ble drept, 3 ska-
clet. Den 19. mars 1953 inntraff en gasseks-
plosjon, 19 mann omkom. Veddefireeks-
plosjonsulykkene i Kinrg's Bay grubene efter
krigen er således omkommet i alt 63 mann.

Også efùer de tre nev¡rte 'lidligere eksplo-
sjonsulykker ble det nedsatt granskningskom-
misjoner. Ulykken 4. desember 1948 ble un-
dersøkt av en kommisjon nedsatt av grube-
selskapet selv og bestående av den engelske
(daværende) grubeingeniør George Hoyle, den

hollandske ingeniør C. L. van Nes og davæ-
rende bergmeste¡ for Svatrbard, Gunnar Aas-
gaard. Ulykken i 1952 ble gransiket av en of-
fentlig oppnevnt kommisjon som besto av
bergiugeniør David Vaage (formann), H. M.
Divisional Inspector of Mines George Hoyle,
bergingeniør Ivar Berge og som elektrotek-
nisk sakkyntlig sivilingeniør fngvar Xrølling,
overingeniør og tilsynsmann for elektrisitets-
tilsynet i distrikt Harstad. - End.elig besto
granskningskommisjonen for eksplosjonsulyk-
ken 19. mans 1953 av byrettsdomrner Bjørn
Itralfdan Stensvold, Oslo, (formann), bergme-
ster H. Merokoll, Oslo, forretningsfører Chr.
Ilenriksen, Oslo, og stiger Anders Kokkvoll,
Løkken.

I St.meld. nr. 72 for 1953 er gjengitt rap-
portene fra de kornmisjoner som gransket om-
stendighetene ved eksplosjonsulykkene i 1g48,
7952 og 1953. I stortingsmeldingen er in¡tatt
også en rekke andre rapporter og uttalelser
m. v. som samlet gir et bilde av forholdene
omkring disse ulykker og de tittak som ble
planlagt og satt i verk bl. a. for å øke si,kker,
heten i grubene på Svatbard. Kommisjonen
må forsåvidt i det vesentlige bare vise til
stortingsmeldingen. Fordi kommisjonens opp-
drag forutsetter en vurclering også på bah-
gru¡n av de tid'ligere ulykker og de erfar,in-
ger og konklusjoner man dengang gjorde, er
det imid.lertid. nødvendig her på en rekke
punkter å trel¡ke inn det som i de tidligere
rapporter m. v. har vært bemerket ved for-
hold som har tilknytning til driften i Ny Åle-
sund og sikkerheten i grubene der.

D.
7. Al,ruànd,el,ö,g beshri,ue'l,se uu grwbene.

Kullgrubene i Kings Bay (Ny Ålesund) lig-
ger på ca.79" nordlig bredde og 72o østlig
lengde, på den nordligste del av Spitsbergen
og er det nordligste kullfelt som noensinde er
drevet.

De 'tertiære kullfeltene i Kings Bay er helt
adshilt fra feltene i Sveagruben og Longyear-
byen som også ,hører ti,t tertiærformasjonen.
Syd for Kings Bay har nemlig en overskyv-
ningsbevegelse løftet opp tertiærl,agene som
senere er borterodert. Man har i alt 6 kul,l-
gang€r som fra utgående i dagen har et fall
på ca. 15' i sydlig retning og er begrenset av
overskyvningsplanet på dypet. Nederste og
viktigste kutlgang er Ester, s,å kommer Sofie,
Advokaten, Otilie (Agnes), Josefine og Ragn-
hild. Kullgangene bærer preg av volclsomme
tektoniske forstyrrelser. Kullgangene er der-
fot' ofte skjøvet sammen til mektigheter på
ca. 15 m, andre steder igjen truIdret og pres-
set til tyune etriper. Videre er feltet oppdelt
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av en rekke forkastninger med forskjellig
spranghøyde.

På grunn av de omstencligheter som er
ne'mt, får man mange vanskelige driftstek-
niske forhold i Ny .Â.lesund, sammenlignet med
f. eks. Longyearbyen hvor kullgangene ligger
mere eller minclre horisontalt med konstant
mektighet.

Det er den unclerçte kullgang, Ester, som
har vært mest drevet hittil. Mektigheten av
denne krrllgang varierer mellom 2 og 15 m.
Da man gjenopptok driften i Ny Å,lesund, be-
gynte man avsenkningen av to skråsjakter
(sjakt 3 og 4) i Agnesfeltet (se fig. 1). Disse
fortsetter inn i Østre senter{elt. Avstanden
mellom cle to sjakter var 50 m og for hver
50 m avsenkning gi'kk man inn med feltorter
efter kullgangen. Avbygningsmetoclen var
<<Room and Pillar>> med skrapning, og kullene
ble sX<rapet i vogner plasert i feltortene. Disse
voEner blel<jørl direkte opp gkråsjakt 4.

Efter eksplosjonen i 1953 ble det vedtatt å
forbedre ventilasjonen ved å drive en ny ut-
gang til dagen. Flere forslag ble fremlagt,
men det ble til slutt bestemt å pumpe tom for
vann 'den netllagte Ester I gruben, slik at
s.iakt 1 kunne bmkes for kulltransport og
ventilas.ion. Dette arbeide ble utført og rnan
drev feÌtorter fra sjalrt 4 til gjennomslag med
s.jakt 1.

Hoverlventilasjonen ble nu omlagt (se fig.
2). Vecl dagåpningen i siakt 3 ble der mon-
tert en blåsevifte på 35 000 fots som blåste
luft netl i gmben. Returluften Eikk opp
sjakt 1. Senere ble ventilasjonen forsterket
vetl montering av en sugevifte øverst i sjakt 1.
Ventilasjonen ble nu beclre enn tidligere, men
i områdene lengst vekk fra clagen er det blitt
siort lite for å fordele og regulere ventila-
sjonen.

Videre ble transportsystemet i gruben om-
arbeidet. Transportbelter ble montert i siakt 1

og kullnrodrrksjonen fra skrapestrossene ble
Ievert direkte på transportbelter som førte
helt ut i clagen.

2. Spesõ,elle uanslæIö,gheter ueil, qruben-

Driften ved dette kullfelt er fortbundet med
lanct flere vanskelisheter enn mange av de
andre kullfeltene i Europa. All arbeidskraft
oe alt materiell må innføres. Det hårde livet
oå Svalbard fomtsetter at clet må ansettes
livskrafüige menn. men clisse er ofte av en
tvpe som íkke slår seg til ro lenqe der oppe.
Dette resulterer i en stor utsl<iftninq av ar,
beidskraft, og stadig nye folk må rekrutteres
og læres opp med korte mellöinrom.

Det er naturligvis pral<tÍsk talt ingen re-
serve av øvede kullgrubearbeidere i Norge, og
en betydelig del av de menn som til enhver
ticl arbeider i grubene har derfor liten erfa-
ring fra kullgnrbeclrift, ikke bare med hensyn
til det typiske arbeidet, men også med. hensyn
til forståelsen av faremomentene i gruben.

Grubedrift er over hele verden en virksom-
het som ifølge sin natur krever meget tilsyn,
og clisþlin på ar"beidsplas,sen. Det er også en
næringsgren hvor det er vanskelig å sørge for
tilsyn, og hvor det fra tid til annen oppstår
motsetningsforhold mellom hensynet til pro-
duksjonen og hensvnet til sikkerheten. I Kings
Bay er det behov for mere tilsytr enn i rnange
andre kullgruber, mens mulighetene for å frå

dette tilsyn er minclre. Oppgavene med opp-
Iæring av arbeidskraften faller for det meste
på ledel'sen, rnen denne ledelse har mange an-
dre uvanlige problemer også. Eftersom Svaì-
bard er awkåret frda Nofge ornkring seks må-
neder hver vinter, er det således nøclvendig å

planlegge meget nøye alalt utstyr som er nød-
vendig for trygg drift, has for hånden inntil
første båt ankommer, vanligvis i mai.

Man skal rikke her gå inn på sosiale spØrs,
mål, men tlet er lett å se at slike spønsmål kan
oppstå i et avstengt samfunn som bl. a. selv
mil sørge for frititlssysler. Dette nevnes bare
for å feste oppmerksomheten ved et forhold
som gmbeleclelsen må mestre. Kommisjonen
vil dog bemerke at velferdsinstitu,sionen i Ny
Ä.tresund synes å vte et godt arbeide og i be-
tyclelig gracl avhjelper denne side av proble-
mene.

3. Prod,ulcsjon fra'1.. februør tðl .91. olttober
7962.

f månedene før ulykken viser produks.jonen
i Nv Älesund følgende tall:

Tonn Time¡
Tonn Þr.

Skíft mânn Dr.

X'ebntar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August . ..
Sentember
O,htober

6 331
11 336
72758
72 907
I 276
8 643

11 859
10 080
I 486

14242
75 627
13 362
72 952
13 206
13 601
t4 657
t3374
14 591

1 780
1 953
1 670
1 619
1 651
1 700
7832
7 672
l8z4

skift

3,6
5,8
7,3
8.0
5.0
5,1
6,5
6,0
6,2

Tonn pr. (nann pr. skift inkluderer alt ar-
beitle i gruben ,som sorterer under overstiger.

Disse tall viser at clen planlagte økhing av
produksjonen ennu i'kke haclcle gitt seg utslag,
eller mecl anclre ord at det ikke i e4rsplosjons-
øyeblÍkket var noe forsert produksjon sam-
menlignet mecl tídligere.
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E. Forholilene i gruben i tïilen frem til
eksplosjonen.

I september 7962 var strossene 5 og 7 syd-
øst f'or beltesjakt vest i ferd med å avsluttes.
(Se fig 1.) I dette område var mektigheten
på kullgangen på sine stecler opptil 15 m,
strossene var í almindelighet tørre, men sted-
vis var tlet vannclammer på liggen og en del
vanndrypp fra hengen. Det hadde ikke vært
særlige vanskeligheter mecl gass. X'or å holde
dem rene lot man imidlertid fortsatt ventila-
sjonen gå gjennom clisse strosser, også efter
at arbeidet her var avsluttet og selv om man
ikke l<unne ferdes der. På arbeidestedene ne-
derst ,i beltesjakten, dvs. strossene 0 til 3,
hadtle man latt vannet stige opp på høyde med
en pump€ som var plasert like ovenfor stros-
se 3. X'ølgende fire arbeiclssteder (se fig. 3)
var i drift på nortlvestsiden av beltesjakt vest
da ulykhen inntraff : en n5zlig påbegynt geid
fra strosse 4, en ny geid fra strosse 6, samt
stro,ssene 8a og 8b høyere oppe i beltesjak-
ten. Det var planlagt å drive alle disse stetler
på tre skift.

Mot slutten av september ble det oppdaget
små gasskonsentrasjoner ved inngang til cle
gamle strosser 3, 5 og 7 på sydøstsitlen av
beltesjakten, g:assen tok veien inn i clen nor-
male luftstrØmmen og vitlere inn på strosse 4,
og gassmengden i returluftveien, ny B'o. 1,
steg fra 0,4 til 0,9 pst. Man forsøkte å rette
clette ved. â" føre mere luft inn på cle gamle
strossene, men uten at clette virket, og efter
at driftsbestyrer Grimsmo hadde inspisert om-
rådet, ble det bestemt å stenge inngangene til
de nevnte strosser 3, 5 og 7 med treporter
delkket med duk. Gass i små mengder, av stør-
relsesorden 2-3 pst., fortsatte imidlertid å
Iekke ut gjennom disse porter.

Vifter rned liten kapasitet var satt opp en-
kelte steder i beltesjakten for spesielle formål.
En vifte (4) var montert like nedenfor stros-
se 5 for å holtle luften ren omkring pumpe-
motoren ved strosse 3. En annen (vifte 3)
var montert like ovenfor strosse 5 for å venti-
Iere strosse 4. En tredje (vifte 2) var mon-
tert for å ventilere strosse 6, og andre var
satt opp for strossene 8 a og 8 b. (Se fig. 3.)

Natt til mandag 5. november fant stiger
lüavold forholdene normale og rapporterte
0,6 pst. gass på strosse 4 og 0,2 pst. på stros-
se 6. På formiddagskiftet 5. november fant
stiger Hans Pedersen intet unormalt på sin an-
nen inspehsjonsrunde som han avsluttet ca.
kl 11,30, idet han målte 0,5 pst. gass på stros-
se 4 og litt mindre på strosse 6. På slutten av
formiddagsskiftet rapporterte en av arbei-
derne på strosse 4, Harald. Hansen, til pågå-
ende stiger Johan Rasch at han hadde målt
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2 pst. gass ved skrapespillet for strosse 4.
Skrapespillet var plasert ved inngangen til
den avstengte strosse 5. Otto Langvad rappor-
terte likeledes at det var 3 pst. ga'ss vetl gei-
den som nettopp var påbegynt på strosse 6.

Sverre Tollefsen, som arbeidet sammen med
Langvad, har bekreftet dette. Da stiger Rasch
gikk nerl i gruben, målte han 0,9 pst. gass på
stro,sse 6 metl et Riken metanometer. Det
første Rasch gjorde, var å stoppe vifte 3 som
var montert i beltesjakten like ovenfor stros-
se 5 og som førte luft inn på strosse 4. Dette
gjorde han på grunn av erfaringer han hadde
gjort tictligere, i den tro at denne vriften kunne
bevirke resir'kulasjon av luften innover stros-
se 4, opp returluftveien til strosse 6, langs
strosse 6 inn i beltesjakten og tilbake til vif-
ten. Rasch målte så vecl skrapespillet fot
strosse 4 hvor Hansen hadtle måIt 2 pst., og
fant det salnm€. Efter at han, sier han, hadtle
fjernet en,sekk som var hengt opp for å skjer-
me skrapekjøreren mot koldluften, fikk han
gassprosenten ned og han gikk så inn på
str.osse 4. Der var 0,4 pst. i hovedluftstrøm-
men inntil han kom til den nylig påbeg¡rnte
geiclen, som bare var arbeidet 4-5 m inn. Der
lå en nyskutt salve. Over kullene og litt in-
nenfor geidpåhugget fant han 6 pst. gass og
gikk da il¡íke vitlene inn.

Rasch kontrollmålte tlerefter på en rekke
steder på strosse 6 og fant forholdene stort
sett som før. IJan tillot arbeiderne på stros-
se 6 å beg¡rnne skrapingen, itlet han anså
dette for trygt. Efter en ny inspeksjon, da
han igjen fant alt uforandret, sendte han imicl-
lertid. arbeiderne fra strosse 4, Johnsen og
F.jellet, for å hente en liten vifte til for å in:
stallere den i beltesjat<t vest ovenfor BX''o. 1.

Det var hensikten at clenne vifte (vifte 1)
skulle hindre den resirkulasjon som Rasch
trodde foregikk. Ved å koble den nye vifte
til srrgesiden på vifte 3 ovenfor strosse 5 (som
han nettopp hadde stoppet), kunne denne v'ifte
startes opp igjen, idet han mente den ville få
Lilført frisk luft fra vifte 1.

Monteringen av denne nye vifte 1 var ferdig
før slutten av skiftet uten at noe .qalt skjedde,
bortsett fra at støpslet på viftekabelen ble re-
vet av under transp'orten ned beltesjakten.
Elektritkeren monterte nytt støpsel og viften
ble prøvekjøt'r, Der gikk normalt. men sa"rn-
menkoblingen med vifte 3 virket uheltlig, idet
slangen som forbandt viftene, ble su.Eet 'sam-
men når clen nedre viften gikk. Vifte 3 ble så
stoppet, sannsynligvís med slangen påmontert,
slik at Iuft ble ledet fra vifte 1 gjennom slan-
gen og vifte 3 frem til påhugget av den nye
geicl på strosse 4.

Dette var så vitlt vites situasjonen ved slut-
ten av eftermitldagsskiftet mantlag 5. novem-



ber da arbeiderne forlot beltesjakt vest, og
med de gassmengcler som ble målt av stiger
Rasch på hans inspeksjonsrunde.

F. Eksplosjonen, funn av ornkomne og steng-
ning av grrrben.

Ved slutten av eftermidclagsskiftet innfant
pågående arbeidere seg som vanlig. Stigeren
på nattskiftet, Wavold, kom til stigerkontoret
ca. kl. 2I,45 og stiger Rasch ga ham beskjed
om gass-situasjonen, vifter og luftslanger. Ar-
beiderne dro ned i gruben mens stigerne snak-
ket sammen. Wavold ringte til oppholdsrom-
met og ga beskjed om å vente der til han kom.
Mens arbeiderne var på oppholdet, ringte
Arne Arntsen, som arbeidet sammen med
Sverre Sæter i BX'o. 18, til beltevakten i da-
gen, Even Tiset, og spurte når belteseksjon
1, 2 og 3 (se fig. 1) ville bli st¿rtet. Tiset
svarte at han hadde noe å gjøre først og at
beltene antakelig ville bli satt i gang ca. kl.
22,30. Beltene ble også satt i gang på dette
tidspunkt. I mellomtiden hadde stiger'\{avolcl
kjørt nerl i gmben med Zeiss metanmårler.

Ca. 15 minutter senere hørte beltevakt Ti-
set, som arbeidet i dagåpningen, en uvanlig
kraftig lytl fra sjaktåpningen. Straks efter
gikk lyset og beltet stoppet. Tiset forsøkte å

ringe grubeelektrikeren, men kom ikke frem'
Han ringte så til overstiger Stien. Denne ba
ham se etter om det kom røyk ut av gruben'
Tiset så efter og'sa at det l<omrøyk' opp. Stien
og elektroingeniøren, Karlsen, dro opp til gru'
ben hvor også tlriftsbestyrer Grimsmo og flere
andre kom til.

Grimsmo og Stien dro ned sjakt 4. To menn
fra redningspatruljen (Stene og Albrigtsen)
kom efter og toh dem igjen vecl Fo. 24, De
satte i gang en vifte. Røken i F o. 24 ftakk
seg noe vekk, og Stien og Albrigtsen nåclde
frem til et ras. Det viste seg å være flere ras
og forbygningene var blåst ned. Da tle kom
frem til oppholdsrommet, så fant cle at dette
var fullstendig ødelagt. Nortlre vegg i opp-
holdsrommet besto av en kullpi'llar metl bred-
de ca. 3 m mot I'.o.24. Denne pillar var full-
stendig rasert og borte. I oppholdsrommet
fant de 8 døde: Eivind Berge, Helge Erntzen,
ArvÍd Hansen, Håkon lfauant, Kai Henrikson,
Norgren Nilsen, .{rne Olsen og Martin Polden.
Noe senere ble luften bedre 'sl'ik at tlet kunne
sendes folk ned til oppholclsrommet uten sur-
stoffmasker. Arbeitlet med å få opp de cløtle

ble satt i gang. De som ble funnet i oppholds-
rommet og de tosom haclde arbeitlet i BFo. 24,

Leif Tlruv og Ingebrigt Kosberg, i alt 10

mann, ble brakt opp i tlagen innen ca. kl. 0430
om morgenen 6, november. .Â. komme necl til
BFo. 18 gjennom sja.kt 1 mätte oppgis på
grunn av ras, dårlig heng og røk.
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For å bedre ventilasjonen ble istykkenslåtte
ventilasjonsporter satt i stantl. Røken ble
imidlertid stående mellom skråsjakten og for-
kastningen ved oppholdsrommet. Det var
grunn til å tro at gruben brant og 7. novem-
ber viste dette seg å være tilfelle. Det ble
d.erfor bestemt å stenge nedgangen til gruben.

De omkomne som det ennu ikke er lykkes å
få bragt opp av gruben er: Ronald Andreas-
sen, Arrre Arntsen, Olav Berge, Ilan's Kemi,
Håkon Lien, Rudolf Olausen, Ole Stensvik,
Sverre Sæter, Thornas firomassen, Albert Vrå-
berg og Freclrik lVavold.

G. Antennelsesmuligheter og eksplosjonons
karakter.

Det har som alt nevnt iktke vært mulíg for
kommisjonen å komme netl i ulykkesgruben
og det var heller ingen overlevende. X'or å
kunne trekke slutninger om antennelsesmuli.g-
heter og øksplosjonens karakter har kommi-
sjonen clerfor måttet sette sin lit til forklarin-
get fra arbeiclere som ikke arbeidet på ulyk-
kesskiftet. Det var vi'sse klare spor som an-
går eksplosjonens karal<ter, men man anser
det uklokt av de forklaringer som foreligger.
å trekfl<e noen sikre kon[rlusjoner om anten-
nel,sesmuligheter.

7. Ventilasjon.
Av det som er sagt i avsnítt E ovenfor

fremgår at det sannsynligvis ville være gads
i de nylig påhugde geider på strosse 4 og 6
og i de gamle arbeidssteclene sycløst for belte-
sjakt vest. Gass nær opp mot nedre ekplo-
s'ionsgrense ble målt på strosse 6 ved slutten
av formidtlagsskiftet mandag 5. november,
men stiger Raseh var fornøyd med forholdene
på strosse 6 på sitt skift (ettermidclagsskif-
tet) og lot arbeiclet fortsette tler. Ved slutten
av skiftet. dvs. ca. 2 timer før eksplosjonen,
ble ingen forandring konstatert.

Det er vanskelig å bedømme hvor meget
gass det var på tle gamle arbeidsstedene
svdøst for beltesjakten. Den neclerste delen
var fylt med vann til pumpen. Fig. 3 viser
forholdene omikring beltesiakten i eksplo-
sjonsøyebli'kfl<et. Stigernes forklaring går ut
på at det ik{<e var gass i friskluften fra
strosse 9 efter at portene i strosse 3, 5 og 7
ble satt opp. Målinger to-tre uker før
eksplosionen viste omkring 1 pst. i hoved-
ventilasionen over strossene 7 os 5. Det er
imidlertitl tvilsomt om clet ble målt vecl hen-
gen. Dsi ble på efter:middagsskiftet 5. no-
vember målt ea. 2 pst. .eass nær skrapesnil-
let for strosse 4 som f.ølge av lekkasje fra
str"osse 5, også, efter at porten i strtrsse 5
var montert.

Dette var tegn på at rlet var gass på de
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gamle arbeidsstetlene, men clet er il¡ke noe
som virkelig tyder på at det var betydelige
gassrnengder der. Grub'eledelsen har oppgitt
et stort tall for d.en gassmengde på strosse 3,
5, 7 og 9 som kunne eksplodere. Det tall
som er oppgitt, kan av flere grunner ikke
goclitlas. f,.br det første avgir Ester-kullgan-
gen lite gass, ifølge grubeledelsen anslagsvis
4-5 mB gass pr. tonn kull brutt. Da de
gamle arbeidsstedene (strossene 3, 5, 7 og 9)
ble kontrollert 2-i3 uker før eksplosjonen,
inneholdt hovedventilasjonen som gikk over
disse strosser, bare 1 pst., og det må anses
utelutr<ket at det skulle øke srâ meget på så
kort tid efter at strossene var utdrevet. Hvis
det virkelig hadde begynt å fylles opp med
gass på de gamle arbeitlsstedene, skulle den
ha lekket ut ved. strosse 9, men her ble clet
ikke måIt noe gass. De neclenfor angitte gass-
prosenter måIt i returluften (ved ny BX'o. 1,
fig. 3) gir en indikasjon på gassen som
lekket ut fra de gamle strossene:

Opp til 24. september 0,3-0,4 Vo
> > 20. oktober 0,6-7,0 .qo

>> > 25. oktober 0,9-7,0 /o
(Porter ble d.a bygget i strossene 3, 5 og 7.)

29. oktober 0,9 Vo

5. november 0,8 Vo

Tabellen viser en økning i gassnrtstrømning
fra de gamle arbeids-çtetler efter 24. septem-
ber.. Likeledes ses m'inskningen efrter at por-
tene var satt opp. Tallene er lave og gir ikke
grunnlag for å anta store gassmengtler på
kort ticl i de gamle arbeidssteclene.

Det er videre vanshelig å tenke seg hvor
surstoffet som skal til for å eksplodere en
sÌik gassmengde, skulle komme fra, ,såfremt
ikke det usanns¡mlige skulle være tilfelle at
btrandingen akkurat var innen det eksplosive
område.

Når det gjelder muligheten for å antenne
eventuell gass på de neynte garnle arbeids-
stecler uten menneskelig medvirken, så har
vitenskapelige forsøk vist aL visse typer
kvartsholdig sandstm kan lage tenningsclyk-
tige gnister vecl å falle nert på et lignende ma-
teriale eller på, ståI. Det er imidlertid ytterst
få tilfelle hvoldet er påvist sllk antennelse,
og man må kunne se bort fra mul,igheten for.
at gassen på cle gamle arbeidssteder er an-
tent på clenne måte.

På, strosse 4 var det på foregående skift
målt gass innen det eksplosive område. Det
ventilasjonsarbeide sorn stiger Raseh gjorde
manclag eftermidclag kan, selv om clet var vel-
ment, ha resultert i dårligere ventilasjon i
beltesjakt vest. Kommisjonen anser det ikke
utenkelig at et uoppclaget gasslag kan ha fore-
ko'mmet untler hengen i beltesjalrten fra stfos-
se 3 og oppover, selv om det ikke er noen
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opplysninger om dette. Det begynte jo å bli
vanskeligheter med gasslelnklìsje fra de ga,nùe
arbeidsstedene to-tre uker før eksplosjonen.
Størrelsen av et slikt gasslag vil avhenge av
gassleltkasjen og lufthastigheten i beltesjanr-
ten. Disse faktorer er ildke kjent. - Ellers
kunne man fått et slikt gasslag fra de gamle
arbeidsstedene som følge av et stort ras fra
hengen. Dette kunne ,mul,iggjøre antennelse,
som forklart senere, eller det kunne g,i næ-
ring til en eksplos.jon som var begynt et an-
net sted.

Efter omstendighetene anses det tilråde-
lig å avstå fra videre spekulasjoner her.

2. Eksplosjonens l¡arukter, .

Av ovenstå,ende fremgår at det var eksplo-
siv gass til stede på strossene 4 og 6 og anta-
gelþ også i en vi,ss grad på de gamtre arbeids-
stedene. Ved første blihk er det vanskelig å
forstå at en så stor del av gruben kunne bli
berw:t i så stor grad av eksplosjonen bare
med de gassmengder om var mått eller som
kan tenkes å ha vært der, selv mecl toleranse.
Den rnåte som er vanlig for å vurdere gassi-
mengder som eksploderer, når det antas at det
bare har vært en gasseksplosjon, kan ikke
bnukes her, da man iikke kjenner den strek-
ning flammen har gått. Det eneste man vet
herom kommer fra undersøkelsen av de om-
komne som ble bragt opp. Denne undersøkelse
viser at en kraftig flamme nårtde oppholcts-
rommet og gikk videre opp skråsjakten. Un-
dersøkelsen viser også at clet var en høy pro-
sent kulloksyd 'i lufrten efter eksplosjonen.
Man viser til skrivelser av 28. november og
5. desember 7962 fru Yrkeshygienisk fnstitutt,
bilag 1 og 2 til nærværende rapport.

Virkningene av eksplosjonen i skråsjakten
nær oppholclsrommet var meget store.

Disse betraktninger antyder at ctet irkke
bare var gass som eksplod.erte.

Det neste spørsmål som. m,å stilles, er om
det i grubegangene var kullstøv i sli'ke meng-
der og i slik form at det ville bti hvirvlet opp
av tryktket fra en gasseksplosjon. De fleste
av stigerne og arbeiderne i beltesjal<t vest og
skrås.jakten har stort sett gitt uttrykk for
sa.nrrne syn på dette: det var fuktig på noen
steder i 'sjaktene og det rant vann på liggen
noen steder, men på flere steder var d.et en clel
kullstøv, det var tørre streltninger øverst i
beltesjakt vest og i den nedre delen av skrå-
sjakten, særlig var det en del kullstøv ,i over-
gangen mellom beltet i beltesjakt vest og bel-
tet i skråsjakten.

En av arbeiderne uttalte at han hãdde sett
kullstøvlag opp til 15 cm tyrkkelse, men det
var íkke vanligvis så meget.

f samme retning pdker også beltevakten
Ðven Tisets forklaring om at det hom kullsort



røk ut av gruben straks efter eksplosjonen.
Vid.ere hadde John Andreassen og Trygve
Rørlberg som begge deltok i redningsarbeidet,
lagt merke til noe <grrâsvart vått stoff> og
<<sot> på forbygainger i X'o. 24 ef:ter eksplo-
sjonen. Dette kan ha vært en delvis forkoks-
ning av kullstøv. Kommisjonen viser også til
de funn og prøver som er nevnt i den rapport
av 23. januar 1963 fra Krim,inalpolitisentralen
som vedligger nærværende rapport ,som bi-
lag 3.

Man må også huske på at hulltransporten
foregikh på belter. Det er nu alment aner-
kjent at bruk av belter øker risikoen for kull-
støveksplosjon. Dette hovedsakelig fordi stø-
vet hvirvles opp nórr beltene går, og støvet vil
slå seg ned. alle steder i ortene. Likeledes kan
det være vanskelig å få rensket opp langs bel-
tet, og en gassekrsplosjo,n kan ogsÊr hvirvle opp
støv fra alt det kull som ligger på et belte
som er lastet. I Storbritannia har man tatt
disse forhol.d i betraktuing i de nye forskrif-
ter av 1960 som foreskriver stenstøvbarrièrer
i grubeganger hvor det er beltetransport av
kull.

Man a^user det riktig å gå noe nærmere inn
på den oppfatning som har vært uttalt, at det
var for fuktig i gruben til at kullstøv kunne
eksplod.ere.

Man kan neppe klassifisere denne grube
som fuktig, idet det fantes så vel fuktige som
tørre partier. Nu hadde man imÍdlertid i 1957
en kullstøveksplosjon i Kames-gruben i Skott-
land hvor det var så fuktig at det ikke var
mulig å hvirvle opp kullstøv fra liggen eller
veggene ved å blå'se på støvet, Dette er d.en
vanlige prøve på om d.et finnes kullstøv som
kan eksplodere. Allikevel hvirvlet trykket fra
gasseksplosjonen opp så meget kullstøv som lå
løst på fuktige steder at en ødeleggende kull-
støveksplosjon irrntraff.l) Omtrent samtidig
beviste Cybulski i forsøksgruben i Polen at
kullstøv som inneholclt opp til 45 pst.fuktighet
kunne bringes til å eksplodere under visse om-
stendigheter,2) - Eksplosjonen i Kamesgru-
ben og Cybulskis arbeide resulterte i at det i
Storbritannia ble nedsatt et utvalg for nær-
mere å granske disse forhold. Utvalgets rap-
port gikk ut på at stenstøvspredning er nøcl-
vendig pä fuktige og endogpåvåte steder.3)a)

Alt dette tatt i betraktning er det liten tvil
om eksplosjonens karrakttr, oB man mà tro at
kullstøv har tatt del i ehsplosjonen i betydelig
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grtad. Kull,støvet er blirbt hvirr¡tet opp et elle,r
aruret stecl i beltesjatkt vest som følge av en
ikke særlig stor gasseksplosjon.

3. Antennel,sesmwldgheter.
Det kan her bare bli tale om 'antagelser. Som

nevnt ovenfor kan det på strosse 4 eller i bel-
tesjaù<ten ha vært et gasslag utstrømmet fra
de gamle arbeidsstetlene. Man har her få hol-
depunkter. Beltene ned skråsjakten var nett-
opp startet fra dagen. Stiger Wavold og åtte
arbeidere hadde gått fra oppholdsrommet og
dst antas at de så, qntrent var hommet frem
til sine arbeidssted.er. En gass,målelampe som
il¡ke var i orden kan ha blitt brukt i en eksplo-
sjonsfarlig gassblanding. Det kan ha blitt satt
spenning pä en elektrisk kabel som hadde ska-
der efter ras fra hengen, eller det han ha vært
mekaniske gnister fra en vifte som sto i gass-
blandilg. Det er ikke kommet frem noe som
gir sikkert grunnlag for at noe slikt hendte,
og det ville i;l¡ke være riktig å belaste noen
ut fra d.e opplysninger man har.

H. Forholil til sikkerhetsbestemmelsene som
har hatt betydning for eksplosjonen.

Før man går videre i dette avsnitt, som til
dels vil inneholde sterk kritikk, vil kommi-
sjonen gi uttrykk for ros både til ledelsen og
arbeiderne for de anstrengelser som er gjort
for å få det best mulige ut av driften av
Ester-gruben med de vanskelige forhold på.

Svalbard. Det synes som om noen av de van-
skeligheter de har hatt, har vært utenfor de-
res kontroll.

Samtidig finner man'å måtte si at feil som
er begått, viser at det ikke har vært tatt til-
strekkelig. hensyn til visse faremomenter i
gruben. Noen av disse feil må anses for å ha
metlvirket til ulyld<ens omfang, hvorfor det er
grunn til å omtale dem særskilt her. Efter
komrnisjonens mening skyldes noen av feilene
at visse bestemmelser i sikkerhetsforskriftene
for kullgrubene på Svalbartl ikke ble fulgt.

7. Kul,lstøu.
Kommisjonen har allerede gitt uttrykk for

at kullstøv har tatt del i eksplosjonen. Grube-
ledelsen hevder at gruben var naturlig våt og
at stenstøvspredning clerfor ikke var nødven-
dig, men innrømrner på den annen side å ha
spredd litt stenstøv på tørre,steder for å opp-
nå øket sikkerhet. Dette spørsmål er helt klart
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1) Report on the ExplosÍon at l(ames Colliery, Ayrshire, by Sir Harold Roberts, K.B.E., M.C..
B. Sc. (June 1958-Cmnd. 467).

z¡ nffect of water on the explosibility of coal dwt, by W. B. Cybulski (1958). Paper presented
to the 1958 Conference of Directors of Mine Safety Rer.search, Verneuil, France.

3) Report on Coal Dust Explosions (septernber 1960), by a working party of tihe Coal Industry
National Consultative Council.l) Report of H. M. Chief In4ector of Mines and Quarries for 1961.
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i henhold til sikkerhetsforskriftene. punkt g?
fastsetter at d.et skal spres stenstøv unntatt
hvor naturlige forhold vist ved. prøver hver
sjette mrined, gjør d.ette unødvendig. punkt gg
sier at støvet i grubeganger hvor clet foretas
stenstøvspredning, skal undersøkes regelmes-
sig for brennbare deler hver måned. - Disse
bestemmelser ble ikke efterkommet.

Grubeledelsen er av sin konsulent blitt be-
styrket i sin feilaktige tro på at stenstØv-
spredning ikke var nødvendig. Det fulle an-
svar påhviler 

- selvsagt - også her grube-
ledelsen.

2. Ventiløsjon.
Det ble ikke tatt tilstrekkelige forholdsreg-

ler for ventilering av arbeidsstedene i belte-
sjakt vest nedenfor ny BFo. 1, heller ikke
når det begynte å må,les gass der.

Kommisjonen er av den mening at luft-
strømmen gjennom strosse 4 var utilstrekke-
Iig til under ord,inære arbeidsforhold å tynne
forskjellige gasser ut til ufarlige konsentra-
sjoner, slik det kreves i sikkerhetsforskrifte-
nes punkt 75. Stiger Rasch målte 6 pst. gass
på strosse 4 første gang han inspiserte der på
eftermiddagen 5. november, efter at ventila-
sjonsanlegget hadde vært i d¡ift siden siste
salve ble skutt kl. 11,30 om formidd.agen. Ure-
gelmessigheter i den gasskonsentrasjon som
ble målt på strosse 6, var også et tegn på at
ventilasjonen var i under.kant.

I(ommisjonen har en sterk følelse av at de
nødvend.ige forholdsregler i,kke ble tatt efter
hvert som det ble klarb at gass-situasjonen
utviklet seg ugunstig. Uheldigvis var sikker-
hetsstiger og grubemåler Kjell Hansen syk i
den¡e tiden. Efter det som er opplyst, skulle
overstiger Stien overta si,kherhetsarbeidet.
F orholdsregler som burd.e vært tatt, f.. eks. en
kvantitetsmåling og kartlegning av luftens
gang, ble i¡nidlertid ikke gjort. Det kunne
ha vist lekkasje i ventilasjonsanlegget og ville
ha resultert i arbeid.o for å få mere luft ned
beltesjakt vest.

Et annet forhold. ved ventilasjonen var de
mange vifter i beltesjakt vest, som hver er
oppgitt å ha en kapasitet på 8000 fotalmin.
med 100 m ,sl¿Ìnge. Kjell Hansen målte d.en
19. september 7500 fots/min. i n ca.
40 m fra overgangen mellom n og
beltesjakt vest. X.risk luft b neci
transportsjakten, som hadde forbind.else med
beltesjakt vest. Hvis dst var blitt foretatt
måling av luftmengden på innløpssiden i di-
striktet på et sted 10 m utenfor første arbeids
plass, som foreskrevet i punkt 83 i sikkerhets-
forskriftene, ville man hatt bedre opplysnin-
ger om forholdene i beltesjakten. Luften som
ventilerte strossene 6 og 4 gikk rett inn i re-
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turluftveien. Da viftene for strossene 6 og 4
hver hadde en kapasitet på 8000 fotrlmin., mä
luftmengd.en i beltesjakt vest ha blitt betyde-
lig mindre. Dette kan ha flørt til at det lekket
mere luft inn i beltesja,kten fra de gaml.e stros-
ser 3, 5, 7 og 9.

En annen ting som i,kke var i orden og sonr
kan ha hatt ilnvirkning på luftmengden i bel-
tesjakt vest, er det faktum at returluftveien
ikke ble iaspisert, og heller ikke kunne inspi-
seres, en gang ukentlig, slik som foreskrevet
i sikkerhetsforskriftenes punkt 7g. Grunnen
til dette var at det var venn ds¡ og, ifølge
stigerne, også ras. Det blè d.erfor heller ikke
gitt noen rapport om tilstanden.

Det synes ikke som det er tatt tilstrekkelig
hensyn til. denne del av bestemm.el.sene i sik-
kerhetsforskriftene. En bestemmelse som f,
eks. punkt !$ 6¡ iì¡ks gitt for å pålegge grube-
ledel,sen og selskapet unyttig arbeide. Det er
meget viktig å kjenne ventilasjonsveiens til-
stand for å kunne tllføre arbeiderne nok luft,
og for å kunne ha trygge, gassfrie arbeids-
steder. 

- Videre var bestemmelsene i punkt
85 om at det hver mårned skal gis rapport om
målingene og analysene, ikke fullt efterkom-
met. Mrälingene som ble utført av Kjell Han-
sen, ble skrevet ned på en kopi av ventila-
sjonsplanen, og den kopi som inneholdt for-
rige måneds resultater ble ødelagt. Det er
imidlerbid av betydning å arkivere resultatene
av ,rnålingene slik a,t grubeledelsen kan holde
seg à jour med forandringer i luftmengden i
gruben. Uventede ventilasjonsendringer, f .eks.
som følge av ras fra hengen¡ kunne da bli un-
dersøkt. Ra¡rporten om. returluftveiens ti.lstand
og om målinger av luftmengden ble således
ikke oppbevart som foreskrevet i punktene 85
og 86.

En av vanskelighetene i beltesjakt vest
skyldtes at det ble drevet ut kull på syd.øst-
siden av beltesjakten. Derved ble d.et et om-
råde med gamle strosser som det kunne lekke
gass fra like opp til beltesjakten, mens denne
frerndeles var i bruk som beltetransportsjakt.
Det er ikke mulig å si om dette skyldtes en
fonhastet plan, men hvis det råd. som et av
kommisjonens medlemmer ga efter eksplosjo-
nen i Kings Bay i 1948 var blitt fulgt, nemlig
at <luftstrømrnen til strossene på éa side av
beltesjakten må bli holdt adskilt fra luftstrø,m-
men ti,I dem på clen andre siden>>, så kunne
disse gamle arbeidsstedene vært drenert.

f. Andre forhokl vedrørende sikkerhets-
bestemmelsene.

Kommisjonen behandler her en del forhold
vedrørende sikkerheisbestemmelsene sqm ikke
har slik direkte forbindelse med. eksplosjonen
som det man har omtalt i foregående avsnitt.



1. Selskapets torhold, til, sikkerhetsforskrif-
tene i, sin øl,mi,nd,eli,gh,et.

Kommisjonen finner grunn tll å understreke
en betydningsfull side av forholdet denne
gang sammenholdt med situasjonen på tid.en
for de tidligere eksplosjonsulykker i Ny Äle-
sund. Dengang hadde man i det vesentlige
bare de almindelige bestemmelser i arbeider-
vernlovgivningen m. v. om sikring av arbeids-
plasser mot ulykker. Riktignok fantes også
en tlel spesialregler - sålecles om behandling
av sprengstoff 

-, man hadde en del påbud fra
arbeidstil,s¡rnet og man had.de efterhverrt, fra
de kommisjoner som gransket eksplosjons-
ulykkene en rekire kritiske bemenkninger og
anbefalinger som rettledning for den videre
drift. Det kan imidlertid sies at sikringstil-
takene tidligere i noen utstrekning hadde vært
overlatt til grubeledelsens skjønn med det
rom for meningsforskjell som dette inne-
bærer.

Helt anderledes er stillingen denne gang,
da den sikringsmessige side av tlriften i Ny
Älesund var regulert av <Sikkerhets-
forskrifter for kullgruvene på
Svalbard>>, fastsatt av Kommr¡¡al- og ar-
beidstlepartementet 6. oktober 1961 med hjem-
mel i lov om arbeidsbeskyttelse i ind.ustri-
elle virksomheter av 18. september 1915,
slik denne lov er gjennomført for Svalbard
vetl kgl. res. 2. august 7929, jfr. lovens
$ 18, plrt. a, samt kgl res. 6. oktober 1961.
Disse sikkerhetsforskrÍfter trådte i kraft 1.
januar 1962. X'orskriftene ble kunngjort i
Norsk Lovticlende. Stensilerte eksemplarer
av forskriftene ble 18. ol¡ctober 1961 fra Di-
rektoratet for arbeidstilsynet sendt Kings
Bay-selskapets kontor i Oslo og 17. oktober
1961 sendt driftskontoret i Ny Älesund. (med
siste båt).

Forut for de endelige sikkerhetsforskrifter
av 6. oktober 1961 hadde selskapet efter-
hvert fått ßeg oversendt en rekke utkast
til slike forskrifter. Arbeidet med å få sam-
lede sikkerhetsforskrifter for grubedriften på
Svalbard har pågått i mange år. Så¡letles fo-
relå det alt i 1952 et utkast fra ingeniør
Vaage og i 7952 og 1953 utkast fra den en-
gelske ekspert inspector Hoyle efter oppdrag
fra Direktoratet for arbeidstilsynet, Efter
bearbeidelse i Direktoratet utgikk det såkalte
<Utkast 2>> den 21 november 1953 til grube-
selsihapene på Svalbard som veiledning for
driften i det kommende år. <Utkast 3> av
oktober L954 va4 før clet ble sendt selska-
pene, drøftet i et møte 30. september 1954,
hvori bl. a. representanter for ,selskapene del-
tok. <Utkast 4> av 1. desember 1956 ble
5. desember sentlt Kings Bay-selskapet. I
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purreskriv av 29. mai 1957 uttalte Direktora-
tet for arbeidstilsynet bl. a.:

<Direktoratet vil anmode om at Deres even.
tuelle bemerkninger kommer Direktoratet for
arbeidstilsynet i hende innen 10 juli f. k, Så-
fremt direktoratet intet har hørt fra Dem
i¡nen denne datoen går direktoratet ut fra
at De intet vesentlig har å bemerke til de fo-
reslåtte forskrifter.>

Direhtoratet mottok ingen utt¿lelse lra
selskapet. <<Utkast 5> ble oyersend.t selska-
pet med Direktoratets skrivelse av 24. apñl
1958. Direktoratets anmodning om utt¿lelse
fra selskapet ble il<l<e besvar!. Dette <Ut-
kast 5> ble bearbeidet videre og resulterte i
det utkast av 1. november 19õ8 som var
grunnlaget for Direktoratets end.elige for-
slag til d.epartementet datert 25. september
1960, og som med enkelte redaksjonel'le end-
ni:nger svarer til de endelige forskrif'ter som
ble fastsatt 6. oktober 1961. - Utkastet av 25.
september 1960 var 18. november s. å. sendt
selskapet <<til veiledning for vinterdriften>.

Den rekke utkast til sikkerhetsforskrifter
som suksessivt ble oversendt fra Direktora-
tet for arbeidstilsynet, fremkalte aldri noen
real<sjon fra selskapet. Selskapets styre har
for kommisjonen forrklaft, at styret ikke fra
sitt kontor fikk seg forelagt utkastene. Den
administrerende direktør Boger har oppgitt
at utkastene efterhvert, som han mottok d.em
fra Direktoratet straks ble videresendt til
driftsbestyreren i Ny Älesund, uten at det
fra hovedkontoret i Oslo ble gitt noen in-
strukser eller kommentarer. Heller ikke da
de endelige sikkerhetsforskriftene forelå, ble
det fra styret eller hoved.kontoret gitt drifts-
bestyreren noen instru-kser i anletlning iverk-
settelsen.

Selskapets styre og den administrerende
direktør har til kommisjonen forklart at nilr
selskapet unnlot å reagere overfor Direkto'
¡atet ved mottagelsen av uiükastene til sik-
kerhetsforskrifter, var det fordi man ak-
septerte utkastene som regler som skulle
legges til grunn for driften inntil virlere. Sel-
skapet har - sier styret - ment å legge
utkastene til grunn.

Direktoratet for arbeitlstilsynet har - i og
mecl at der ikke freml<om noen innventlinger
fra selskapet- regnet med at utkastene til
forskrifter av selskapet var a"kseptert som
norm for driften. Bergmester Welde har for-
klart at også, han som arbeidsinspektør opp-
fattet de suksessive utkast til sikkerhetsfor-
skrifter som faktisk gjeldende retningslin-
jer for grubene i Ny .A.lesund. - Det er for-
øvrig ä bemer,ke at arbeiclsûilsynet - om sel-
skapet hadde inntatt en annen holdning --med hjemmel i arbeidervernlovgivningen
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hadde kunnet gi påbud til setskapet av
sanune innhold som utkastene til sikkerhets-
forskriftene.

Hermed skulle betydningen av utkastene
til sikkerhetsforskrifter være klar. Den fak-
tisù<e betydning awiker ikke nevneverdig fra
det som forsàvidt ligger i de endelige for-
skrifter som jo også formelt har lovs kraft.

Alle de tidligere utkast til sikkerhetsfor-
skrifter var bygget bl. a. pä de bemerknin-
ger og anbefalinger som de tidligere gransk-
ni,ngskommisjoner hadde gitrt i sine irappor-
ter. <Utkast 5> som ble ,sendt selskapet så
ticl'lig som 24. apriL 1958, er på alle vesent-
l,ige punkter i samsvar med de endelige for-
skrifter. Det utkast som ble sendt selskapet
l8.,november 1960 er - borLsett fra enkeìte
rent red.aksjonelle endringer - helt i sam-
svar med de endelige forskrifter. Det kan
derfor konstateres at d.et i,khe var nye og
overra"sù<ende bestemmelser om sikkerhetstil-
tak som ble satt i kraft fra 1. januar 1962,
men regler som selshapet i lang tid forut
skulle ha praktisert og innrettet seg efter.

Som {et fremgår har selskapet, ,bortsett fra
deltakelse i et par møter i Direktoratet for
arbeidstilsynet, inntatt en fullstendig passiv
holdning under utarbeidelsen av sikkerhets-
forskritìtene. Selskapets styre har ikke en-
gang fått seg forelagt utkastene og har ikke
selv tatt noe s'kritt for å holde seg à jour
med utviklingen av forskriftene. Selskapets
ko¡¡tor har unnlatt å besvare henvendelser
fra arbeidstilsynet og har - som nevnt -ansett det hele som en ren ekspetlisjonssak.
Denne passive holdningen har gitt kommisjo-
nen det inntrykk at selskapet i,kke har til-
lag,t arbeidet med sikkerhetsforskrifter tlen
oppmerksomhet disse forskrifter har hatt
krav på. Dette er i og for seg forbausende
fordi det kunne bli tale srn sikkerhetstiltak
av ikke uvesentlig økonomisk og praktisk
betydning, kanskje endog av avgjørende be-
tydning for selve spørsmålet om fortsatt
drift av grubene i Ny Älesund. Bl. a. på bak-
grunn av de alvorlige uly,kker fra 1948 til
1953 var sikkenhetsspørsmårlet kommet sterkt
i forgrunnen. Saled.ers var det i rapportene
fra de tidligere ulykker sterkt understreket
at spesifiserte, bindende sikJ¡erhebsforskrifter
r¡ille være nødvendige for en forsvarlig gru-
bedrift på Svalbard. I St. p{p. nr. 4 for 1956
(om bevilgning til Itings Bay KulI Comp. A/S
for modernisering og utvid.else av d.riften i
Ny Älesuncl) uttalte fndustridepartementet
at det for en fortsatt drift i Ny Ålesund var
<en ufravikelig forutsetning at driften kan
foregå under en forsvarlig grad av sikker-
het>.
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X'oruten å være i selskapet egen interesse
var det - efter kommisjonens oppfatning -også grunn for selskapet til å bistå arbeids-
tilsynet aktiW med. istandbringelse av hen-
siktsmessige forskrifter, selskapets erfarin-
ger ville selvsagt vært til verdifull hjelp.
Ko'mmisjonen vil nevne et illustrerende ek-
sempel. Selskapet hevder nu at elsktrisk ten-
ning ikke er hensiktsmessig ved skyting i
grubene i Ny Ålesund og at dette viste seg
tidlig, ihvertfal,l fra 1956, hvorfor man i f,tere
år har brukt i det vesentlige lun;tetenning.
Dette til tross for at elektrisk tenning var
forutsatt alt i <<Utkast 3> av oktober 1954
og ,i alle senere utkast. Det synes å ha vært
grunn for selskapet til å ha reagert overfor
Direktoratet under det mangeårige arbeide
med å få istand sikkerhetsforshrifter som
forutsetningsvis også skulle være praktisk
brukbare.

Selskapet har som sin konsulent engasjert
den hollandske pnofessor P. Th. Velzeboer
som hvert år sitlen 1956 har inspisert gru-
bene i Ny Ålesund og avgitt rapport til sel-
skapet også om sikkerhetsmessige forhold.
Professor Velzeboer har overfor kornmisjo-
nen erklært at han hverken har kjent inn-
holdet av sikkerhetsforskriftene for kullgru-
bene på Svalbard eller utkastene til dem, ikke
engang har han visst at der fantes slike for-
skrifter eller utkast. Konsulenten må da ha
hatt et problematisk grunnlag for sine vur-
der{nger av sikkerhetsmessige spørsmål i for-
hold til norsk lovgivning, og selskapet, som
har unnlatt ä gjøre sin konsulent kjent med
så fundamentale forhold, kan il¡ke avsvekkc
inntrykket av sin passive holdning overfor
sikkerhetsforskriftene ved. å vise til sin kon-
sulent.

Heller ikke grubeledelsen i Ny Ä.lesund
synes å vise den nødvendig interesse for sik-
kerhetsforskriftene. Man har annetsteds
nevnt unnla"telsen av å sørge for de påbudte
rapporter m. v. og av å oversende meldin-
ger m. v. til arbeiclstilsynet. Det er gjennom
kontroll bygget på tlette materiale at man
kan overvåke om gruben er sikker og at
svakheter ved driften kan oppdages efter-
hvert som de oppstår.

2. Opplæri,ng øu arbeül,ere,

Selskapet lærer i dag opp sine arbeidere
bare i liten grarl. Det er kommisjonens me-
ning at opplæringen må utvides i betrakte.
lig grad, sålecles bør en mindre og sikker
del av gruben brukes som skole for nye ar-
beidere. Man peker også på d.en løsning at
man har en trreningsskole for nye arbeidere,



eksempelvis i Harstad. Her kunne nye ar-
beidere få undervisning mens de venter på
båtleilighet til Svalbard. - Undervisningen
bør suppleres med instruksjonsfilmer.

3. Grubeleil,elsen.

Om bemanningen i Ny Ålesund med tek-
nisk personale uttalte den komm,isjonen som
gransket ulykken i 1952 bl.a.:

<50. Som det er blitt sagt ovenfor, har
kommisionen fått det inntrykk, al
den driften som hittil har funnet sted
i Kinss Bav mere eller mindre har
vært å anse som en slaEs prøvedrift.

51. Det må imidlertid antas at en nå er
konrmet så langt og har fått et så-
pass overblildk over kullforekomsten
at en kan så til en viclereføring av
driften på permanent qrunnlag.

52. Delte vil, ved siden av visse tekniske
endringer og forbedringer, av hvilke
noen kort er ner¡nt ovenfor, eiøre alet
absolutt nødvendig å forsterke det
tekniske personale ved'gruven i en be-
tydeliq Erad.

53. Som det nå er, er tlriftsbestyreren den
eneste Derson på hele gruven som har
noen høyere utdanning i bergvesen
os det er selvsagt helt utelukket at
hain ¡kan overkomrÌle alt det arbeid
oå os i gruven som krever teknisk
innsi,kt.

54. En nassende forster"kning av Derisona-
let bøt derfor foretas, ved tilsetting
av pruveingeniører og teknikere i til-
strekkelig antall og med den nødven-
dige sp'esialutdannelse.>

I sin tilleggsrapport uttalte inspector Hoyle
om clet samme forhold bl. a.:

<<Ledelsen.
Det første som i høy grad slo meq r'. gru-

ven var cle overveldende store bvrd.er som
gruvelederen. herr Grønli, måtte bære. Det
er en meget vanskelig gruve å drive. bare rlel-
vis øvecle assistenter står til rådishet, oe
arbeiderne vet meget lite om arbeidet og fa-
rene i gruver.. .

Jeg anser det for en vtterst påtren-
gende nødvendighet at der tilsettes
¡¡tterligere to gruveinqeniører. . . Jeg betrak-
ter en stab av ingeniører som en av de fre
vi,ktisste fornøilenheter ved denne Eruve. De
andre to er å forbedre ventilasionsanleqget
oe å skaffe spesielle forskrifter for bruk av
elektrisitet.>

Granskningskommisjonen for ulykken i
1953 uttalte bl. a.:

<<På grunn av de vanskelige driftsforhold
rned vanninnbmdd, onptreclen av qass samt
de mange forkastninger er forholclene kom-
pliserte og farlige. Anbefaler der{or at Em-
veletlelsen styr¡kes ved ansettelsen av en gru-
veingeniør oq en gruvemåler. . .>>

På det ticlspunkt var der to grubeingeniø-
rer i Ny Âlesund, og kornmisjonen foreslo
altså at der ble ansatt nok en.
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Sikkerhetsforskriftene av 6. oktober 1961
har bl. a. følgende bestemmelser om grube-
ledelsen:

<114. Ved hvert gruveanlesg skal det være
tilsatt en gruveingeniør som skal ha
den øverste leclelse av den Eruv€-
tekniske drift av anlegget. Meldine
om hvem som er tilsatt skal sendes
bergmesteren.

Berqmesteren kan tillate at en
gruveingeniør har ledelsen av flere
gruveanlegg samtidig.

Bedriften skal mecl gotlkiennelse
av bergmesteren utpeke en stedfor-
treder som kan overta ledelsen nå.r
gruveingeniør som nevnt i foregå-
ende ledd, har forfall>.
og

<116. Bedriften skal sørge for at det til
enhver tid er tilsatt et tilstrel¡kelig
antall kompetente ingeniører, stige-
re, formenn, skvtebaser, gassrrrålere
og andre for å sikre vernemessig for-
svarlis drift. De alminnelige plikter
som oåhviler d'isse. skal for hver en-
kelt fastsettes skriftlig.>

Som nevnt også annetsteds har bergmester
\üelcle til kommisjonen uttalt at driftslecle-
ren ved gruben, som efter sikkerhetsforskrif-
tenes punkt 114 skal være grubeingeniør, bør
ha en <fullt kvalifisert> stedfortreder i Ny
Á.lesund. Med fullt kvalifisert stedfortreder
mener bergmesteren - sier han - en annen
gmbeingeniør.

Efter opplysninger fra Kings Bay Kull
Comp. A/S hadde selskapet i perioclen 1956-
1,961 to, tildels tre, gmbeingeniører i Ny
Ä.lesund (inklusive driftsbestyrer Grimsmo).
Siclen november 1961 har ímidlertid Grimsmo
r'ært eneste grubeingeniør veð. anlegget. Tross
ave.rtering har clet ikke, opplyser selskapet,
vært mulig å få eneasjert en ny grubeinge-
niør efter sivilingeniør Almar Johansen som
i november 1961 forlot Ny Ålesund.

Som referert tok spesielt kommis.jonen av
1952, men også den fra 1953, sterkt til orde
for al der måtte være mere enn én grube-
ingeniør i Ny Älesund. Kornmisjonen av 1952
sa således at <<d.et selvsagt er helt utelukket>
at en gnrbeingeniør kan overkomme alt det
arbeide som krever teknisk innsikt. Os in-
snector Hoyle anså det for <<en ytterst nå-
trensende nødvendigñet at der tilsettes ytter-
lìsere to gmbeingeniører>. fnspeetor Hoyle
talte også om <<de overveldend.e store byrder>
som grubelederen som eneste gmbeingeniør
måtte bære.

Tross de sterke advarsler som selskapet
sålorlos hadrle fïlt. fre tidliqere kommisioner.
drev man føl'st vinteren 1961-62 mecl en
produks.jon av 110 000 tonn, og man pâbegynte



18

¡esongen 1962-63 ined en planlagt produk-
sjonsøkning til hele 200 000 tonn med b a r e

én grubeingeniør.
Kommisjonen bemerker at.man aldri må

forsøke å starte en protluksjon av 200 000
tonn kull med så liten teknisk ledelse som
det var i Kings Bay på tiden for ulykken.
Planlegning og drift av et anlegg mecl så
stor produksjon var et altfor stort ansvar å

legge på herr Grimsmo og hans medarbei.
dere. De var ikke istand til å utføre tlenne
oppgave tílfredsstillende. Det finnes få gru.
ber i. verden hvor man har hatt fire stor-
eksplosjoner innen et tidsrom av 74 år, og
hvor det i to av eksplosjonene også deltok
kullstøv. Disse fakta skulle tilsi at slike ting
õom planlegning, ventilasjonskontroll, kon-
trol med kulls'tøv og opplæring i skytning og
forbygling skulle være tatt hånd om av
kvalifiserte bergingeniører, mens herr Grirns.
mo har vært nødt til å overrlate meget av
dette til stigere.

Kommisjonen vil - 
på grunn av den dår-

lige heng - anbefale at man forsøker å

komme frem tíl en mere standardisert for-
bysningsmetode på strossene.

Grubeledelsen bør forøwig påse at dlet rytl-
tles opp ved stetler hvor driften er avsluttet,
at nedEanger blir forsvarlig 'avstengt m. v.
Disse forhokl er ikke tilfredsstillende.

Som nevnt ovenfor mente bergmester Wel-
cle at overstiger Stien ikke var en kvalifisert
stedfortreder for clrÍftsbestyreren i Ny A.le-
suncl og han vlsste, ihvertfall da han avga
sin årsrapport for 1961 til Direktoratet for
arbeiclstilsynet, at Grimsmo siden november
1961 hartde vært eneste gmbeingeniør på ste-
det. Allikevel nermte han intet i sin års'rap-
port om forholtlet som han måtte forstå var
av overordentlig sikherhetsmessig betyrlning.

l¡. Sprengnãng,

Skjønt det ikke er noe som tyder på at
skyting har hatt noe med eksplosjonen å
giøre, vil kommisjonen komme nærmere inn
på forholclene ved lagring, transport og bruk
av sprengnr.idler.

1. Elektrishe fenghetter ble lagret i daqen
og arbeiderne forsynte seg selv med dem
og bragte clem mecl seg necl i gmben.
Vúdere var tlst ilike i gruben plasert
standardiserte sprengstoffkasser for oop-
bevaring av sprengstoff og knall. Det
fremgår av vitlneforklaringer at lagring
av ammunisjon på arbeidsstedene var helt
tilfeltlig.

2. Mange av cle avhørte arbeidere har for-
klart at de aldri før skyting kontrollerte
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den koblede elektriske salve med hensyn
til brudd i kretsen og dårlig isolasjon.
Denne prøvning skal utføres for å hindre
alvorlige ulykker.

3. Før eksplosjonen ble elektriske tennappa-
rater ikke renset, kontrollert og overhalt
hver måned, og man hadde ikke ved an-
legget en oscillograf for å kontrollere
karakteristi'kken på disse tennapparater.
Dårlig vedlikehold. av tennapparater han
føre til ulykker.

Sprengningsarbeidene er en stor del av
arbeidsoperasjonene ved brytning av en kull-
gang so,m denne, hvorfor sprengning burde
være undedagt en kvalifisert stiger. Med
dette menes ikke at han skal bruke all sin
tid på dette arbeide, men det anbefales at
han kontrollerer fremgangsmåten ved skyt-
ing i gmben minst to ganger i uken som en
begynnelse.

Fraststuff'skyting med cle milli-sekund-ten-
nere vi har i dag, er langt sikrere enn
for noen år siden. Men den praksis man har
i denne gmbe, hvor det skytes opptil fire
ganger pr. skift på en arbeidsplass, er en
ikke ufarlig ting. fnternasjonal erfaring på
clette områìle viser at skyting med milli-
sekund.-tennere og moderne tennapparater kre-
ver fangt strengere kontroll og vedlikehotd
enn tidligere.

Man er av den oppfatning at målet bør
være å få egne skytebaser som kun har med
sprengning à gjøre. Kun skytebaser bør få
utlevert elektriske fenghetter og må oppbe-
vare dem i låste kasser når skyting ü<ke ut-
føres. Man mener at dette vil gi såvel øket
sikkerhet som bedre økonomi.

5. Sùlckerhetsinspelt sjoner.
Rapporter fra stigerne om sikkerhetsin-

speksjoner inneholclt ikke alle de opplysnin-
ger som er krevet i sikkerhetsforskriftenes
punkt 135. Det forelå rapporter om gass-
målinger, hvilket selvsagt er meget viktig,
men det manglet rapporter om flere andre
forholtl som dkulle vært omhandlet efter
punkt 135.

Det er også to andre punkter vedrørende
sikkerhetsinspeksjoner som efter kommisjo-
nens mening ikke er fullt efterkonrmet. Det
er fastsatt i sil<kerhetsforskriftene at stiger-
nes andre inspeksjon på skiftet skal foregå
i løpet av de tre siste tirnene før neste skifLs
begynnelse. Det er en gocl regel og i overens-
stemmelse metl internasjonal praksis. Menin-
gen mecl bestemmelsen er at en sikkerhets-
inspeksjon skal foregå innen for¡r'oldsvis kort
titl før neste skift for å påse at alt er i or-



den. Det er kom,rnet frem at, denne regel
neppe ble overholclt slik den burde. Grun-
nen til at stigerne i mange tilfelle dro opp
før d.et fastsatte tidspunkt var delvis at det
var deres 'oppgave ä klargjøre gassmålelam-
pene for neste skift. Kommisjonen er av
clen mening at dette arbeide, selv om det er
viktig, skulle vært gjort av en annen sam-
vittighetsfull arbeider og at stigerne skulle
brukt mere av tiden i gruben og gjort den
andre inspeksjonsrunden ,senere. 

- Dette er
ingen liten sak, da stigernes regelmessige
inspeksjoner spiller en viktig rolle i arbeidet
for å trygge gruben. Gruben vil bli sikrere
hvis det i fremtiden blir lagt mere vekt på
clette.

6. Tennõngsmetoil,e.

Granskningskommisjonen av 1953 uttaltc
(St,meld. nr. 72 for 1953, side 9) :

<tr'or framtiden bør liqnende clrifter bores
ef'ter et av qmveingeniøren utarbeidet 'bo-
ringsskiema os med høyst 6 borhull der bøt
tennes samtidig og med elektrisk tenning . . .>

f et møt'e i Direktoratet 5. oktober 1953
hvor man diskuterte <Utkast 1> til sikker-
hetsforskrifter. uttalte daværende styrefor-
mann B. A. Shertlal: <En amerikansk eks-
pert anbefaler elektrisk tenning på grunn av
gassen)>. Direktør Sherdal uttalte samtidig:
<Kings Bay vil gåL over til elektrisk tenning>.
Og Cirektør Boger sa: <Vi går i gang med
elektrisk tenning i vinter>>.

f et brev av'18. februar 1954 til Statens
arbeidstilsyn gjenga selskapet et telegram fra
driftsbestyrer Grimsmo hvor det bl. a. het:
<Elektrisk tenninE sinker ikke driften.>>

Den 5. mai 1955 senclte grubekontoret i Ny
Ä.lesrrncl følgencle telegram til bergmesteren,
I-ongyearbyen:

<Søker om tillatelse til å skyte metl lunte-
tenning da elektriske fenghetter snart opp-
brukt stopp elektriske fenghetter avsendt fra
Oslo.>>

Berg,mesterens svartelegram Iød :

<<Deres søknad dispensasjon for lunteten-
ning av i dag stono søknaclen innvilges uncler
forutsetning av elektriske fenghetter anskaf-
fes første båtleilighet oE det må ltreves at inn-
kjøp senere sesonger gjøres'stort nok til å
dekke behovet.>>

Selskapets telegram av 3. februar 1956 til
bergmesteren:

<Søker dispensas.jon for lunteskyting i
strosse 29 il førcte båt stopp vi har for få
nummer millisekund og mange omkoblinger
byr på stor rasfase og sinker arbeidet.>
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Bergmesteren svarte i telegram av 7, te-
bruar 1956:

strosse 29 til f.ør-
r at alle forsiktig-
og utblåsere unn-

gås.))

Efter inspeksjonen i Ny .Â.lesund 2. novem-
ber 1956 ga bergmesteren 3. november 1956
selskapets kontor på stedet følgende skrift-
lige pålegg:

<Det sØrges for at all skyting i gruva, også
på strossene, utføres med elektrisk tenning.
Eventuelt kan en bruke millisekuncltenning
som anvist ved befaringen.>

Telegram 15. mars 19õ7 fua bergmesteren
til bestyrer Grimsmo:

<Telegram 14. d. m. under forutsetning av
avgiørende betydning for å unngå forsakere
ved. bruk av forhåndenværende sprengstoff
kan dispensasjon gis for bruk av opptil en
patron steinkarbonitt som tennpatron stopp
det forutsetes da forøvrig forskriftsmessig
moment eller millisekuncltenning og dispen-
sas.jonen opphører så snart skipstrafikken
åpner og nytt sprenEstoff kan ans'ka"ffes. God-
hetsfullt unclerrott grubetilsynet.>

Direktør Bogers telegram av 11. oktober
1957 til bergmesteren:

<Vi overveier selge Eichoff kuttmaskiner
men vil Eierne ha din bekreftelse først at kut-
ting ikke blir påbudt.>>

Bergmesterens telegram av 15. oktober 1957
til selskapets kontor i Oslo:

<Telegram 11. d. m. stopo kuttins qenerelt
påbudt etter pålegq av 1. oktober \954 pkt. 10
men vil kunne dispenseres fra under forutset-
ning bruk av millisekundtennere og godkjent
fremgangsmåte skytingen.>>

Da ingeniør Winsnes fra Direktoratet for
arbeidstilsynet besøkte grubene i Ny Ålesund
somrneren 1960, iakttok han også at det da
utelukkende ble brukt luntetenning. 'Winsnes

inspiserte ikke gruben, men deltok i skiftene
for å lære gruben best mulig å kjenne av hen-
syn til det da pågående arbeide med sikker-
hetsforskriftene. Da ingeniør Winsnes senere
sommeren 1960 traff bergmester Welcle i Oslo,
gjorde han bergmesteren oppmenksom på for-
holdet, og denne ble av direktoratet beclt om
å ta forhold-et opp med. selskapet under høst-
inspeksjonen. Sommeren 1961 hadde bergme-
ster \{'ekle og ingeniør \il'insnes en konfe-
ranse med direktør Boger som også ble gjort
oppmerksom på forholdet. Da ingeniør Mi-
kalsen skulle tiltre som fungerencle bergme-
ster høsten 1962, introduserte ingeniør'Wins-
nes ham hos direktør Boger. Ingeniør lilins-
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nes påËekte igjen det han hadde iakttatt j
1960 og ga uttrykk for at luntetenning frem-
deles ble benytte't. Direhtør Boger svarte ikke
på dette.

Hverken fra bergmesteren eller fra Direkto-
ratet ble det i årene 1960-42 gjort annet
enn å nevne for direktør Boger det ufor-
svarlige og uriktige i å bruke luntetenning.
Det ble ikke kontrollert at berlriften gikk over
til å bruke elektrisk tenning. Det ble ikke
gitt noe pålegg herom, ingen skriftlig med-
delelse til bedriften.

Efter selskapets egne oppgaver var det i
årene 1960, 1961 og 1962 innkjøpt føtgende
kvanta tennere:

1960 1961 1962

El. tennere 20 00O 22000 0
Luntetennere . .. . 80 000 90 000 .30 00t

Driftsbestyreren i Ny Ålesuncl ga beskjed
til hoveclkontoret i O.slo om antall tennere av
rle forskiellige typer som man regnet med å
få bmk for i kommende sesong. Direktør Bo-
ger opplyser at man fra hovedkontoret alltid
sentlte oppover tennere i samsvar med. grube-
kontorets oppgaver over behovet.

Direktør Boger har sålerles. i tilleEs til at
han i 1961 og 1962 harltle fått meddett fra
Íngeniør Winsnes at man i stricl med for-
skriftene bnrtkte luntetennere. også kjent til
tlet antall tennere av de to typer som ble sendt
til Nv Ä.lesund. fordi det var han som hvert
år besørget innkiøpet. 

- Direktør BoEer har
forklart at han aldri forela disse spørsmål for
st¡rret. oq kornmisionen har ingen grunn til å

anta at styret har kjent til clet konkrete for-
holtl.

Som det fremgår. har selskanet vecl to an-
ledninser. våre.n 1955 og våren 1956. søkt om
tillatelse fil bruk av luntetenninq. beEge qa.n-
ger med den beErunnelse at beholdninEen art
elcktriske tennere var oppbnrkt. Vecl becee
anlerlninser ble disnensasion gitt for tiden
inntil e-lektriske tennere kunne bli braqt onn
med første håt. Den 3. november 1956 r'a
berqmester Welile skriftliee nåleqe til
enrbekontoret i Nv Ålesund om bnrk a,v eldk-
Ì.riske tennere. Av den gìeneitte teleeram-
ve.ksel mellom bergmesteren os ilriftsbe,qtvrcr
Grimsmo og mellom bergmesteren os direk-
lør Rozer fremgår at det va,r bergmesterens
fomtsetning at eldrtrisk tenning ble brul<t oq
ha,n c'a. uttrykk for denne forutsetning over-
for Grimsmo og Boger.

ñr har berqmester Weltle for kommisionptr
forklart at han bårle i 1957 oq 1958 da, han
insniserte gnrbsne i Nv .Å.Iesrrnd ble nnnmprk-
snp nå at lrtntetennins fremtleles hle hrrkf.
llan lia da - sier ber6¡rnesteren - tlriftsbe-
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styrer Grimsmo om å slutte med dette og
bruke elektrisk tenning. Anmodningen ble
gitt muntlig, der ble hverlken til Grimsmo eller
til selskapets kontor i Oslo gjort noen skrift-
lig henvendetrse i form av pålegg àller annet,
Efter at bergmesteren så;ldes i 1g5Z og 1g5g
var blitt oppmerksom på at selskapet ikke
fulgte hans uttrykkelige påbud, senest fra
1956, om bruk av elektrisk tenning, foretok
han ikke noen virkelig undersøkelse av eller
kontroll med at det n u ble brukt elektrisk
tenning. Og heller ikke den underretning han
í 1960 fikk fra ingeniør \üinsnes om at sel-
skapet fortsatt brukte luntetenning, foranle-
diget ham til en nøyere un'dersøkelse av for-
holdet eller titl en bestemt henvendelse til sel-
skapet. .- På kommisjonens spørsmål har
bergmester Welcle bekreftet at spørsmålet om
anvendelse av elektrisk tenning er et betyd-
ningsfullt spørsmål.

Den 14. august 1962 sendte Direktoratet for
arbeidstilsynet fdlgende brev til Kings Ba5r
Kull Comp. A/S v/styrets formann, departe-
mentsråd Karl Skjerdal:

Det brev fna Direktoratet for arbeidstilsy-
net - som var aclressert til ,styrets formann
personlig 

- ble mottatt på hovedkontoret i
Oslo, men ble, efter det som er opplyst, ikke
overlevert ham. Direktør Boger sendte det

_ <Vedlqet,oversendes et eksemplar av sikker-
þetsforskriftene for kullgruvené på Svalbard,
fastsaf-t, av Kommunal- of arbeitlddenartemen-
l:et den 6. oktober 1961, med gyldighet fra
1. januar 1962. Det bemedkes al"ettê:r aytalè

partementet fastsatte bestemmelser.

19
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_ På bakqmnn av de tidliqere ulr¡kker i Kings
B-4V gruvene oq selskapets statl.ige karaktéi.vil direktoratet 1ä uttr.ykke sin forbauselse
over at bedriften ,sålecles ignorerer si.kkerhets-
forskriftenes bestemmelsei.

styre om
blir dre-
forskrif-
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nemlig straks til bestyrer Grimsmo i Ny .4,1e-

sund, som i et brev ,av 19. september 1962 til
selskapets kontor i Oslo tok avstand fra Di-
rektoratets uttalelse om at sikkerhetsforskrif -

tene var overtråtlt. Grimsmos brev ble av
direktør Boger oversendt Direktoratet,

Dette er igjen et eksempel på at en henven-
delse fra Arbeiclstilsynet som gjaltlt vitale
si'kkerhetsspørsmåI, og som entlog var adres-
sert direkte til styrets formann, ikke nådde
styret, men av direktør Boger ble behancllet
som en ren ekspedisjonssak. Selskapets kon-
tor i Oslo fant heller ikke foranletlning til
noen undersøkelse av forholdet, men sendte
uten kommentar bestyrer Grirnsmos brev til
Direktoratet. Dette har opplyst at når man
hadcle stilet brevet til styrets formann, var
clet bevisst for å forbigå grubekontoret i Ny
Älesund. og 'direktør Boger og få forholdet
notifisert direkte til styrets formann.

Det står for kommisjonen som åpenbart at
det må være noe galt i selskapets forretnings-
orclen.

Som en annen reaksjon på Direktoratets
brev av 14. augusl 1962 til styrets formann,
som altså av direktør Boger var vitleresendt
til grubekontoret i Ny Ålesuntl, søkte tlrifts-
bestyreren i brev av 13. september 1962 berg-
mesteren om tililatelse til å anvende lunteten-
ning på strosse med gjennomgående ventila-
sjon. Brevet lyder:

<Vi har gjort flere forsøk med. elektrisk
skvting på strossene. men har ennu il¡ke fun-
net borskiema for elek'trisk skyting som for-
h,indrer at forbygninger blir skutt ned. Dess-
uten knuses kullene mer ved lunteskvting og
vi får ekstraarbeide ved å lempe kullene inn
i skrapebanen. Ved kortintervaltenning blir
nemliq kul:lene kastet lengere bort fra strosse-
fronten.

Inntil vi har funnet en bmkbar løsninq sø-
ker betlriften om tillatelse til å benytte lunte-
tenning på strosser med gjennomgående venti-
lasion.

Reslene om qassko.ntroll kap. 7. pkt. 32 kan
innskierpes slik at det ikke skytes hvis det
måles mer enn 0,5 vol. pst. metangass.>

Da ulykken inntraff, hatlde ingen av sel-
skapets vedkommende mottatt svar på denne
søknatl om dispensasjon.

Derimot skrev Direktoratet for arbeidstil-
synet 28. november 1962, altså efter ulykken,
til Kings Bay Kull Comp. A/S' kontor i Oslo
slik:

<Und.er henvisning til skriv av 13. septem-
ber 1962 fra driftsbestyrer Grimsmo til berg-
mesteren for Svaflbard vil man uttrykke sin
forbauselse over Ínnholdet av dette. Det har'
monerer ikke metl hva direktør Boger og di'
rcktør B. A. Sherdal uttalte om elektrisk ten-
ning på møtet í tlirektonatet den 5. oktober
1953. Direhtoratet ber om Deres uttalelse.>

Fra selskapet mottok Direktoratet følgende
svar, tlatert 4. desember 1962, og unclertegnet
av direktør Boger:

<Vi har rnottatt Deres brev 'av 28. f. m. Det
er rikûiE at vi i 1953, som fremholtlt av di-
tektør B. A. Sherdal og undertegnedle, gikk
inn for elektrisk tenning, og dette var oEså i
overensstemmdlse med driftsbestyrer Grirns-
mos innstilling. (Jfr. hans telegram av 8/2
1954, inntatt i St.meld. nr. 25, 1955). Dette
Sialdt imidlerticl forholclene den første tid,
efter at oppfaringsarbeidene ble igangsatt ef-
ter eksplosjonsulykken i 1953. Senere, efter at
strossedriften kom i gang, har det altså vist
seg at elektrisk tenning meclfører visse van-
skelighster, blant annet ved at forbygningen
skytes ned, og dette har ført tI at driftsbe-
styrer Grimsmo har søkt om tillatelse til å
benyûte luntetenning på strosser metl gjen-
nomgående ventilas.jon.>

Direktoratets kommentar:

<<Den nåværende ledelse i Direktoratet ville
under ingen omstendighet gitt en slik dispen-
sas.jon fra sprengrringsbestemmelsene for
Østre senterfelts veclkommencle som nevnt i
Grimsmos søknad,av 13. september 1962.>

Videre bemer,ker Dir"ektoratet :

<Selskapets ovennevnte brev (av 4. desem-
ber 1962) tycler på at selskapet i de senere
år bevisst har basert sin drift på luntetenning.
Man kan spørre seg selv om hvorfor bedriften
nå i høst søkte om dispensasjon til å benytte
en tenningsmetode som tydeligvis er blitt be-
nvttet i lengere tid. Svaret herpå synes en-
kelt.>

Kommisjonen kan vel slutte seg til
dette og man kan konstatere:

På tirlen for ulykken brukte man en ten-
ningsmetotle som var i str"itl med. sikkerhets'
forskriftene og man (Grimsmo * Boger) vis-
ste dette. (Direktoratet hadde i sitt brev av
14. august 1962 gjort oppmerksom på dette
og Grimsmo * Boger forsto at dispensasjon
var nødvendig for bmk av luntetenning. De
skyndtet seg å søke om dette.) M e n, clispen'
sasjon var ikke gitt og ville heller ikke bli
gitt (jfr. Direktoratets bemerkning ovenfor).

Videre kon'staterer man:
Selskapets styreformann og direktøt Boger

ga i 1953 overfor Direktoratet tilsagn om at
man vil'le gå over til elektrisk tenning uten
at noen reservasioner ble tatt. Selskapet har
ikke lenge efter forlatt elektrisk tenning og
gått over til luntetenning uten å gi Direkto-
ratet noe tilkjennegivenale herom.

Selskapet - styrets formann Skjerdal -har vist til et pårlegg som bergmester 'Welde

ga 18. juli 1959 og som lød:

<<Lageret for lunte etc. f,lyttes opp til st pas-
sende,Éted i nærheten av gn¡veåìrningen. - .A'

utføres imen ny lunteforsyning anùornrner.>
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Herr Skjerclal hevder at der i dette pålegg
ligger et tilkjennegivende om at bergmeste'
ren var innforstått med at skytingen i gru-
bene foregiikk med luntøtenning og ikke med
elektrisk tenning. Koxnmisjonen har vanske-
lig for å ta tlenne anførsel alvorlig. Påbudet
gjelder bare flytting av luntelageret - berg-
mester \il'elde har forklart at lageret lå for
nær sjøen - og der foregår skyting, for ek-
sempel i fjell, hvor elektrisk tenning ikke er
påbudt. Kommisjonen kan ikke anta at sel-
skapet viÍkelig har vært i noen villfarelse her,
ihvertfall kan ikke bestyrer Grimsmo ha mis-
forstått dette, og det var bare han som så
påbudet.

Kommisjonen vil også peke på det uheldige
i at arbeÍtlstilsynet unnlater åL besvare søkna-
cler fra selskapet om clispensasjon fra sikker-
hetsforskriftene, jfr. selskapets gjengitte brev
av 13. setrrtember 1962, som enda ikke er be-
svart. Driftsbestyrer Grimsmo uttaler at når
han ikke fikk avslag, måtte han oppfatte det
som samtykke. Ihvertfall kan forholdet gjøre
situasjonen uklar, og det er, som sagt, meget
uheldig.

Man har behandlet dette forhold så utførlig
fordi clet gir et godt bilcle av alle parters
håndtering av sikkerhetsspørsmåI.

7. Forlad,nì,nger.
Da ingeniør'Winsnes fra Direktoratet for

arbeiclstrilsynet besøkte grubene i Ny Älesund
sommeren 1960, iakttok han også at det ble
laclet med langt mindre forladning enn for-
skriftene bestem'mer. Winsnes inspiserte ikke
gmben, men deltok i skif,tene som arbeider
for å lære gruben best mulig å, kjenne av hen-
syn til det d.a pågående arbeide mecl sikker-
hetsforskriftene. Da ingeniør Winsnes traff
bergmester lVelcle i Oslo senere på sommeren
1960, gjorde han bergmesteren oppmerksom
på for.holdet, og bergmesteren ble av Direkto-
ratet bedt om å ta saken opp med. selskapel
under høstinspeksjonen. Sommeren 1961 hacl-
de bergmester \il'elde og ingeniør Winsnes en
konferanse med direktør Boger i Kings Bay
Kull Comp. A/S i anletlning av anskaffelse av
et prøveparti sprengstoff i tysk klasse 3. Ved
tlenne anledníng påtalte cle begge overfor di-
rektør Boger at det äret før var bmkt for
korte forladninger, og gjorde ham oppmerk-
som på forladningenes betydning og på sik-
kerhetsfonskriftenes bestemmelser om forlad-
ning. Da ingeniør Mikalsen skulle tiltre som
fungerende bergmester høaten 1962, introdu-
serte ingeniør Wir¡snes ham hos direktør Bo-
ger. fngeniør trVinsnes påpekte igjen det han
hadde iakttatt i 1960 og ga utrykk for mis-
tanke om at luntetenning fremdeles ble be-
nyttet og at man fortsatt brukte for korte for.

ladn*inger. Direhtør Boger svarte ikke på
dette.

Under møte i sikkerhetsnemnden i Ny Åle-
sund 22. mars 1961 ble protokollert føIgende:

<c.) På grunn av en del slurv med forlad-
ningene på,pekte nemnda at disse må pakkes
i tilstrekkeliE antall for alle ,skift.>

I sikkerhetsnemndens møte 23, mars 1961
holdt på bedriftens kontor hvor bestyrer
Grimsrno var til stede, er protokollert føl-
gencle:

<<c.) Når det S.jaldt spørsmålet om forlad-
ninger, ble partene enige om at forholdet ville
bedre seg når man fikk to heisk.jørere.>

Dirsse protokolltilførsler viser at bedriften
ikke hadcle stillet nok pakkede forlatlninger
til skytebasenes disposisjon.

Bergmester \Ã/'elde har forevist for kommi-
sjonen sin befaringsrapport for 1961, hvor det
angis at han i et møte mecl sikkerhetsnemn-
den i Ny Ålesund 16. november 1961 nevnte
<<at forladningens størrelse vecl avfyring av
borhull måtte holdes i overensstemmelse med
hva som er op¡rsatt i sikkerhetsforskriftene.>
Driftsbestyrer Grimsmo sier at ,selskapet ikke
har mottatt gjenpart av denne befaringsrap-
porL. Forholdet har ikke kunnet oppklares.

Av rapporten fra den foreløbige gransk-
ningskommisjon og de vidneprov som clen fore-
Iøpige kommi,sjon har necltegnet fremgår at
det i stor utstrekning ikke ble benyttet for-
skriftsmessig forlaclningslengtle og til clels ble
brukt borsubb som forl,adningsmasse.

Hverken fra bergmosteren eller fra Direkto-
ratet ble det i årene 1960-1962 gjort annet
enn å nevne for direktør Boger det uriktige
i ikke å bruke forsvanlige forladninger. Det
ble ikke kontrollert at bedriften gikk over til
riktig bruk'av forladninger. Det ble ikke gitt
noe påIegg skrifUig til betlriften. Bergmester
Welde var 

- 
ifølge sin forklaring for ko nmi-

s:ionen - i 1960 kùar over at det var brukt
f orskniftsstriclige forlaclninger.

8. Strømførend'e borkabl'er.
I henhold til <Sikkerhetsf,orskrifter for

kullgruvene på Svalbard>>, kap. 7, pkt' 33'
og instruks for elektrisk skyting, plr.t.7 og 2,

skal bormaskiner metl tilhørende kabler
anbringes på et trygt sted og gjøres spen-
ningsløse efter bruken. Disse bestemmelser
er ikke overholdt, da clet er bragt på clet

rene at tlet stort sett var vanlig praksis å
la bormaskiner med tilhørende kabel bli lig-
gencle metl spenning på konstant.

9. Om røpporter, nxelddnger rn.u.
Det er i sikkerhetsfornskriftene påbudt at

visse planer, meldinger m. v. skal sendes
bergmesteren. Videre er tlet bestemsrelse om
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at, der skal settes opp rapporter om resulta-
tot av disse påbudte undersøkelser og målin'
ger. Bedriften skal også utarbeitle instruk-
ser for en rêkke arbeidsoperasjoner' Det er
fastsatt at en rekke av clisse meltlinger, rap-
porter m. v. skal sendes bergmesteren innen
1. juni hvert år. (Tilsvarende bestemmelser
fantes i de forutgående utkast til sil¡kerhets-
forskrifter).

Den 1 juni 1962 haclde bergmesteren ikke
mottatt noe av det påbudte materiale fra
Kings Bay Kull Comp. A/S. Dette kan dkke

skyldes at tiden hatlde vært for lrnapp' X'ra
det annet selskap på Svalbard, Store Norske
Spitsbergen Kulkompani hatltle nemlig berg-
mesteren i gott ticl fått alt det påbud.te ma'te-
ale. F or at bergmesteren kunne få de til'sva-
rende fra Kings Bay-selskapet, måtte han
gi ,særski,lt pålegg herom og han måtte en-
dog låne selskapet det materiale han hadde
f.àLt fua Store Norske for at tlriftsbestyre-
ren i Ny Ålesuntl <<kunne gjøre likedan>'
Xtørst tla kunne bergmesteren få meltlinger
m. v. fra Kings Bay,sslshttet. Da var imid-
lertid tiden så langt fremskreclet at berg-
mesterens årsrapport til Direktora.tet for ar-
beidstilsynet er uten enhver rapport, meltling,
instruks m. v. fra Kings Bay Ku,ll Comp. A/S,
mens årsrapporten inneholdler en lang rekke
bi'lag fra Store Norske Spitsbergen Kulkom-
pani.

Kommisjonen untlerstreker a.t det er et me-
get viktig lecltl i sikkerhetsspørsmålet at de

i sikikerhetsforskriftene påbuclte meldinger
m v. blir avgitt korrelrt, og i tide, Ditsse mel-
dinger, instmkser m. v. er nemlig en betyd-
ningsfull del av clet rnateriale som .{rbeids-
tilsynet må ha for å kunne føre kontroll med
si,kkerhetsforholtlene ved grubeanleggene på

Svalbarcl. Når Kings Bay Kull Comp. A/S
har vist for.sømmelse her, kan derfor oqså
dette tas som tegn pâ at selskapet ikke har
tÍllagt sikt<erhetsspørsmålene den rette vekt,
Det er imicllerticl nærliggen-cle å tenke seg

at ihvertfall en clel av årsaken er den m'ang-
lende bi,stantl som clriftsbestyreren har hatt
i sitt arbeide. Kommisjonen er som ne'¡nt
også annetsteds av den oppfatning at drìft'q-
bestyrer Grimsmo i den ticl han har vært
eneste gmbeingeniør i Ny .{lesuntl, vanBke-
Iig har kunnet skiøtte på. en forsvarlig måte
hele den arbeiclsmengde som har måtte hvile
på ham.

10. Om slwiltldge rapporter.
Elfter sil¡kerhetsforskriftenes punkt 17 skal

<<rapporter som er påbudt i disse forskrifter
være skriftlige og skal saml6 i mapper eller
innføres i protokoller sotn bedriften hol-

der.>> - Tilsvarende bestemmelse fantes i
<Utkast 5> av 19õ8, punht 156, og i utkastet
av l9ó4, punkt 141.

Den foreløbige undersøkelseskommisjon an-
motlet i skrivel'se av 11. november 1962 (bi-
lag 13 til den forel. komrr¡isjons rapport)
driftsbestyrer Grimsmo om å fremlegge de
rapporter fra og med 1. januar 1962 som er
påbuctt i sirkkerhetsforskriftene. Mecl sitt
brev av samme dag (bilag 14 til den forel.
kommisjons rapport) overleverte clriftsbesty-
reren et par av rapportene, men flere manglet.
Driftsbestyrer Grimsmo antørte i den for-
binclelse (og han har overfor kommisjonen
henvi,st hertil):

<Jeg vil
et lite gru
takt med
Derved har jeg mottatt muntlige rapporter
om de forhold som er nevnt i ovennevnte
punkter. Und.er mine inspeks.ioner i gruven
(3 ganger i uken) har jeg dessuten person-
lie f.ørt kontrolù med ventilasjon og heise-
innretninger m. m.

Jeg er av den oppfatning at det er førI'
tilfréds,stillende kontroll i overensstemmelse
mecl forskriftenes relle innholdt. Det formelle
päbud
un{er
så sto
kollen.
boka

større gruveanlegE.>

Dette er efter kommisjonens oppfatning
utrykk for en fundamentalt feilaktig oppfat-
ning av den betydaing påbudet om skriftlige
rapporter har. X'or det første er driftsbesty-
rerens henv,isning til at dette er en <<liten

gruve> irrelevant, fordi sikkerhetsforskrifte-
nes enkelte bestemmelser er utformet med
henbl kk på den egenart grubeanleggene på

Svalbard har. Og det kan i det hele tatt
ikke være opp til den enkelte driftsbestyrer
om han finner det formå;lstjenlig å følge sik-
kerhetsf,orskriftenes obligatoniske bestemmel-
sef.

Forøvrig er påbudet om at, rapportene skal
være skriftlige på ingen måte bare et spørs-.
mål om formaliteter, slik som driftsbestyrer
Grimsno synes å mene. For det første skal
cle fortløpencle rapporter, som skal samles
i mapper eller innførss i protokoller, gi et
bilde av utviklingen på det bestemte område
som rapporten gjelder. Men dernest, og det
er meget viktig, skal rapportene ikke bare
være til underretning for driftsbestyreren.
Rapportene er nemlig påkrevet for at arbeids-

a
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tilsynet skal kunne føre den kontroll som eÍ
pålagt tilsynet. Det er også åpenbart al ar
beidstilsynet har vært uten kjennskap til vik-
t'ige forhold fordi skriftlige rappor.ter har
manglet. Således vectlå der ikke bergmeste-
rens årsrapport for 1961 rapport fra selska-
pet om de påbudte analyser av kullstøv.

11. Orn skrô,ftlige pùbud,.

Som nevnt annetsteds hadde bergmesteren
i 7949 gitt et skriftlig pålegg om spredning
av stenstøv. Ut over dette ene tilfelle har
bergmesteren aldri gitt noe skriftlig tilkjen-
negivende til selskapet om at stenstøvspred-
ning var nødvendig eller ønskelig. Derimot
har bergmester W'eltle som ved flere anled-
nÍnger fant øket støvspredning påkrevet, no-
en ganger nevnt dette muntlig for drifts-
bestyrer Grimsmo. - Om tenningsmetotlen
har bergmester 'Weltle forklart at han, da
han i 1957 og 1958 så at der i strid med
forshriftene ble b'rukt luntetennene, munt.
lig anmodet tlriftsbestyrer Grimsmo om å

stoppe medl d.ette. - De forskriftsstridige
forladninger og også tlen ulovlige bruk av
luntetenning hadde inrgeniør WÍnsnes i Di-
rektoratet for erbeitlstilsynet og bergmester
Weltle nevnt nruntlig for d,irektør Bogär i
1961 og 1962.

Sikkerhetsforskriftene av 1961 og de for-
utgående utkast som faktisk gjaldt som for-
skrifter i cle nærmest forutgåencle år, har
ingen bestemmelse om at påbud om sikker-
hetstiltak og dispensjoner skal være skrift-
lige. Derimot sier Arbeidervernloven for
Svalbard av 7929 i S 55 at <De pålegg, dis-
pensasjoner m. v. som rüilsynet gir i henhold
til I'oven, ,skal. for å være gyltlige avfattes
skriftlig>. (Den nye arbeiclervernlov for Sval-
bard av 21. desem;ber 196,2 som ennu ikke
er satt i kra,ft, bestemmer at pålegg skal
være skriftlige og <Dispensasjon fra lovens
bestemmelser .skal for å være Syldig avfat-
tes skriftlig eller ved telegram>),

Sihkerhetsforskriftene av 1961 er gitt med
hiemmel i arbeidervernloven av 7g2g os det
må antas at be,stemmelsen i lovens g 55 om
skriftlighet g'ieltler også for dispensasjoner
m. v. som arbeidstilsynet gir med hjemmel
i sikkerhetsforskriftene. Det er ellers også
i l¡struks for bl. a. arbeidsinspektørene fast-
satt ved kgl. res. 13. mars 1938 som giel-
der også for bergmesteren som arbeitlsinspek-
tør pâ" Svalbard, fastsatt at. ,clet skal gis
skriftlige påbud. tr'or øvrig synes clet selv-
6ølgelie at påbud og dispensasjoner må gis
skrÌftliq. Imidlerticl har, som clet frem-
eår, tjenestemenn fra Direktoratet og berr-
mesteren brukt muntlig form ved henvencl-
elser til selskapet som ihvertfall i noen
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tilfel,le var menrt som präbud og som under
enhver omstendighet gjaldt forhold av så-
dan betydning at skriftlige påbutt burde væ-
re gitt. Det uholdbare i bruken av muntlige
henvendelser springer klart Í ø¡rnene når
f. eks. driftsbestyrer Grimsmo mener å kun-
ne påberope seg munttlige tillatelser og <still-
tiende samtykke> fira bergmestern til almin-
tlelig bruk av luntetennere. - Det bør efter
kommisjonens oppfatning innskjerlpes at alle
påbud og ,clispensasJbner i sikkerhetsspørs-
mål skal være skriftlige. Det bør også i sik-
kerhetsforskrÍftene gi,s tilkjenne at dispensa-
sjoner m. v. for å være gyldige skal være
avfattet skriftlig.

Det er annetsteds i d.enne rapport retle-
gjort for hvordan selskapets styre har stått
utenfor og a\¡ sine egne tjenestemenn er
holdt utenfor sikkerhetsspørsmålene. Dette
er efter kommisjonens oppfatning en alvorlig
feil som dels må tilskrives den omstenttighet
at styret ikke kan ha tillagt sikkerhetsspørs-
målene den rette betydning, dels skylctes dbt
en br,ist i selskapets forretningsorden. Den
praksis at hovedkontoret i Oslo automatisk
sender alt om sikkerhetsspørsmål videre til
grubekontoret i Ny Älesuncl uten kommen-
tarer eller instruksjon, kort sagt, overlater
disse spørsmå,I helt til grubekontoret, er ikke
forenlig med clen betydning disse forhold har.
Det er ikke nok at styret og den administrer-
ende direktør pâ" generelle spørsmål til sin
grubeleder eller til bergmesteren om <alt er
i orclen> får beroligende svar.

J. De elektriske anloggene.
1. Man víser ti,l særlig oversikt over de

elektriske anleggene, inntatt som trykt bi-
lag 4. Av oversikten fremgår at d.et elek-
tr,iske materiell og utstyr i gruben var i ut-
førelse som godkjent for bruk i gassfarlige
gruber. De elektriske anleggene i Ny Ä.le-
sund er praktisk talt helt utskif,tet siden
El.ektrisitetstilsynet overrtok tilsynet i 1954.

2. Da vi ikke har hatrt, høve til å komme
ned i ulykkesgruben, har l<ommisjonen ikke
kunnet konstatere hvorvitlt elektrisk materi-
ell og urtstyr har vært brukt og vedlikeholdt
på en slik måte at det selv ef,ter lengere tid
beholder sikkerhet m'ot eksplosjon. Vi vil un-
derstrel¡e at clette er l,ike viktig som å an-
skaffe gotlkjent materiell og utstyr.

3. X'or utførelse, vedlÍkeholtl og tlríft av
elektriske anlegg på Svalbard gjel,tler de van-
lige norske forskrifter for elektriske anlegg.
I tillegg hertil har Norges vassdrags- og elek-
trisÍtetsvesen i brev av 2 mui 1953 gitt til-
latelse til at tyske, engelske og amerikanske
materiell- og montasjeforskrifter for gruber
k,an benyttes på Svalbard. Dessuten gjelder

o
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silkerhetsbestemmelser for elektriske anlegg
under dagen ved kullgrubene på Svalbard, gitt
ved kgl. res. av 4. september 1953. Utviklin-
gen har medført ,at disse sikkerhetsbestem-
melser er l<ommet mere og mere i bakgrun-
nen når det gjelder utførelse, drift og vedli-
kehold av de elektriske anleggene. Det er
flere forhold som har medført dette, bl. a. de
meget kjedelige feil som forekommer. Man
vil her spesielt peke på at den anvendte be-
tegnelse <eksplosjonssijkker> ikke er entydig.
Elektrisitetstilsynet har ved flere anlednin-
ger gitt uttrykk for at disse sikkerhetsbe-
stemmelsene bør utgå.

Kommisjonen vil anbefale:
1. Selskapets elektroavdeling må i samråd

med Elektrisitetstilsynet utarbeide instruks
for bruk og vedlikehold av elektrisk materi-
ell og utstyr i gruben. Instruksen må gjøres
kjent for og følges fullt ut av alle som ar-
beider i gruben.

2. Kommisjonen henviser til det som er
skrevet foran om elektrisitetsforskriftene og
vil anbefale at sikkerhetsbestemmelsene for
elektriske anlegg under clagen ved kullgru-
bene på Svalbard, gitt ved. kgl. res. av 4, sep-
tember 1953, trekkes tilbake.

K. Nærmere om a[sv&rsspørsmå1.
Kommisjonen har annetstetls berøyt grube-

Iedelsens forhold til sikkerhetsspørsmål. Og-
så andre organers forhold er omhandlet an-
netsteds. Man gjør her en del mere almin-
delige bemerkninger.

1. Stgrets forh:old, til sikkerhetsspørsmå,l,et.
Styrets formann, departementsråd Skjer-

dal, 'og styrets øvrige medlemmer, hartilkom-
misjonen forklart at de aldri f.ør pä reisen
til Ny ,åJesund efter ulykken hadde mottatt
noen medtlelelser om svikt ved sikkerhets-
tiltakene vetl gruben eller forøvrig om for-
hold som var i strid metl gjelclende sikker-
hebsbestemrnelser, hverken fra bergmesteren
eller arbeidstilsynet forøvrig, eller fra annet
ansvarlíg hold. Heller ikke hadde styret fra
selskapets egne tjenestemenn fått noen med-
delelse om at forhold av sikkerhetsmessig
art var blitt påtalt fra arbeidstilsynet eller
om at, det kunne være mangler av slik art.
Nu kan d.enne styrets manglende kjennskap
til de faktiske forhold synes høyst besynder-
lþ, men kommisjonen har ingen grunn til å

betvile riktigheten av styrets utsagn 'om sin
faktiske uvidenhet på dette punkt.

Således har bergmester \ilelcle erkjent at
han alclri har gitt eller stilet til styret, noen
underretning om svikt ved de sikkerhetsmes-
sige forholcl i gruben. Tvertimot har berg-
meeteren - har han selv erkjent - på fore.

spørsel fra forma;nnen under styrets årlige
besøk i Ny Ålesund hver gang og senest
sommeren 1962 bekreftet at anlegget og drif-
ten sikkerhetsmessig var i ord.en.

Hel'ler ihke brevet av 14. august 1962 hvori
Direktoratet for arbeidstilsynet i sterke orde-
lag påtalte brudd på sikkerhetsbestemmel-
sene, nådde frem til styret, til tross for at
brevet uttrykkelig og med. bestemt hensikt
var adressert til styrets formann. Brevet
stoppet 

- som tidligere nevnt - hos direk-
tør Boger som straks sendte det videre til
Ny .A.lesund. 

- Heller ikke meddelte clirek-
tør Boger vid.ere til styret de ,bemerkninger
om brud.d .på bestemmelsene om forladning
og elektrisk tenning som han fikk fra inge-
niør Wiusnes i 1961 og 1962. Endelig var
der ikke auordnet noen rapporttjeneste fra
grubekontoret i Ny Älesund til styret om sik-
kerhetsmessige spørsmål og heller ikke til
hovedkontoret i Oslo.

Også de positive uttalelser om sikkerhets-
forholdene som styret gjennom årene hadde
f.åút Lra sin konsulent, professor Velzeboer,
har vært egnet til å styrke styrets formening
om at alt var i orden ved anlegget i Ny Åle-
sund.

Om man således, fordi styret neppe har
hatt slike opplysninger ikke kan bebreid.e
styret at det har neglisjert opplysninger om
svikt i sikkerheten, står tiibake spørsmålet
om styret burde foretaûL seg noe mere for å
få kjennskap til, holde seg à jour med, den
sikkerhetsmessige situasjon. SåIedes må det
være en svikt i administrasjonen når det irkke
lykkes Direhtoratet for arbeidstilsynet å nå
frem til selskapets styre med- sitt brev av
14. august 1962, som i den bevisste hensikt
å omgå direktør Boger og grubekontoret i Ny
^A,Iesund, var stiìet til styrets formann. Som
nevnt havnet brevet allikevel hos direktør
Boger som unnlot å bringe d.et til styrets
kunnskap. Heller ikke det han fikk kjenn-
skap til fra ingeniør Winsnes bragte han vi-
dere til styret. Her må man også merke seg
at direktør Boger ikke er en <<technical man>
(hans utd.annelse er merkantil). X'or en så-
tlan svikt i selskapets administrasjon må sty-
ret ha ihvertfall en del av ansvaret. En be-
bneidelse mot styret går derfor mere ut på at
sikkerhetsspøsmålone ikke var gitt sådan pri-
oritet at styret sørget for at forhold vedrør-
ende disse spørsrnål ble bragt til dets kurur-
skap, Dette synes nærliggende både ut fra
tlen viktigheb disse spørsmål i seg selv har, og
ut fra de erfaringer selskapet har hatt fra de
tidligere eksplosjonsulykker og de bemerkin-
ger om sikkerhetsspørsmå,lenes viktighet som
er gitt av de tidligere granskningskommisjo-
ner.
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X''or el forhold sorn ogs,å har en betyd-
ningsfull sikkerhetsmessig side og som kom-
misjonen tilleggelavgjønende vekt, må imid-
Iertid. styret ha det fulle ansvar.

Kommisjonen sikter til den omstendighet
at grubeanlegget i Ny ÅIesund siden novem-
ber 1961 har vært drevet med bare én grube-
ingeniør på stedet. - Dette forholcl har kom-
misjonen behandlet nærmere annetsteds i
denne r,apport.

I forbindelse med styrets forhold til sik-
kerhøtsspørsmålene vil kommisjonen bemerke
også følgend.e:

Den 11. og !2. juli 1958 foretok to funk-
sjonærer i Store Norske Spitsbergen Kul-
kompani A/S, nemlig direktør Deinboll og
bergingeniør Gunnar Mikalsen, en befaring
av Kings Bay-selskapets anlegg i Ny AJesund,
De to herrer avga hver sin rapport orn befa-
ringen. I pressediskusjoner efter êkspLosjons-
ulykken i november 7962 har det bl.'a. vært
uttalt at de to rapporter inneholdt kritikk
av de sikkerhetsmessige forholtl i Ny Äle-
sund., eller ihvertfall opplysninger om at sik-
kerhetsspørsmål ikke var tilfretlsstillende
Iøst. Innholdet av disse rapporter er - har
det videre vært angitt i pressen - blitt
gjort kjent for styreforrnannen i Kings Bay
Kull Oomp. A/S, departementsråd Skjerdal,
som derved lang tid før ulykken var gjort
oppmerksom på at der var alvorlige sikker-
hetsmessige mangler ved selskapets anlegg
i Ny Älesund.

For at bilclet av styrets hjennskap til sik-
kerhetsforholclene ikke skulle bli ufullstendig,
har kommisjonen fonanlediget utlånt til gjen-
nomsyn clen <Rapport fra besøk ved Kings
Bay KulI Cornp. A/S' anlegg i Ny Ålesund
11. og 12. juli 1958> som direktør Deinboll
3. september 1958 ga til styret i Store Nor-
ske Spitsbergen Kulkompani A/S. - Kom-
misjonen kan konstatere aÍ direktør Dein-
bolls rapport itkke inneholtler noen bemenk-
ninger om sirkkerhetsmessige forhold ved an-
legget i Ny .A.lesund.

Om bergingeniør Mikalsens rapport har
departementsråd Skjerdal i et brev av 23.
april 1963 til kommisjonens formann uttalt:

<Da spørsmålet om direktør Deinbolls og
ingeniør Mikalsens rapport i sin ticl kom
opp i Norges Handels- og S.jøfartstidende,
gikk jeE giennom mitt arkiv. Jeg fant da
Deinbolls rapport (jeg har skrevet på rap-
porten <behandles konfidensielt>>), men jeg
har ikke Mikalsens rapport. Av det som er
opplyst i pressen, fremgår at Mikalsens rap-port bare ble tilstilt skipsreder Reksten i
Store Norshe oE ikke ble tilstilt det øvrige
styre eller behancllet som et selskapstloku-
ment. Den omstendighet s&mmen med. den
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ting at .jeg ikke har Mikalsens rapport i mitt
arrk'iv, anser .ieg sorn bevis for at jeg aldri
har fatt noe eksemplar av Mikalsens rapport.
Det mest sannsynlige er at jeg heller ikke
har lest Mikalsens rapport før den ble offent-
Iiggjort i Sjøfartstidend.e, men .jeg har i pres-
sen ikke gått lenger enn til å fastholde atjeg ikke har hatt Mikalsens rapport i min
besidtlelse.>

Bergingeniør Mikalsen, for tiden fungeren-
de bergmester for Svalbard, har til kommi-
sjonen for¡klart at hans rapporb var konfi-
densiell til styreforrnannen i Store Norske
Spitsbergen Kulkompani A/S, síEip'sreder
Reksten personlig, og bare har foreligget
maskinskrevet i meget få eksemplarer. IIerr
Mikalsen har ikke kunnet gi noen opplysnin-
ger som kan bidra til å bringe klarhet i spørs-
måIet om hvorvidt og i tilfelle hvordan de-
partementsråd Skjerdal kan ha sett denne
rapport.

2. Grubel,ed,el,sen.

Grubeledelsen, dniftsbestyreren, har det al-
mindelige ansvar for at alle sikkerhetsbe-
stemmelser er iakttatt, og at de sikrings-
messige forho,ld i sin helhet er tilfredsstil-
lencle. Han vil således ha ansvaret for de feil
og forsømmelser som har værb gjort og som
direkte berører de driftsmessige forhold.
Kommisjonen viser forsåvidt til det som er
sagt foran. Man minner også om de spesi-
elle vanskeligheter som driftsbestyrer Gr.ims-
mo har hatt og som i noen grad. kan forklare
at forholdene har måttet bli som de var.

3. Kommuna!- og ørbeidsd,epørtementet,.
Håndhevelsen av anloeidervernlovgivningen

er som nevnt tillagt Direktoratet for statens
ar eidstilsyn som administrativt er tilknyt-
tet Kommunal- og arbeidsdepartementet, men
uten å rrære en avd.eling i clepartementet.
Direktoratet er under utøvelsen av tilsynet
frittståentle i forhold. ti,l clepartementet, Det-
tes forholcl til arbeitlervernlovgivningen er
derfor i det vesentlige på lovgivningsplanet,
således er sikkerhetsforskrifter for kullgru-
bene på Svalbarcl av 6. oktober 1961 fastsatt
av Kommunal- og arbeiclsclepartementet. Om
et særskilt a¡svar for dette departernent el-
ler dets tjenestemenn i ttilknytning til de for
hold som denne kommisjon behaniller, vil det
derfor 

- såvidt man kan se - bare kunne
bti tale dersom d.et er utvist kritikkverdig
forhokl ved departementets lovgivningsar-
beide. Det er mulig at noen av bestemmel-
sene i si'kkerhetsforskriftene kunne vært an-
dertedes utforznet eller supplert, men dette
vil selvsagt ofte være vurderingsspørsmål.



Dog må det vel ku¡rne sies at det gikk noe
lang tid. før sikkerhetsforckriftene enclelig
ble utferdiget (6. oktober 1961), og at det
i den tid som hengihk fra de tid'l'igere ulyk-
ker, var en noe uklar tilstand hva angår den
legale side av sikkerhetsforholtlene. Imidler-
tid er clet ikke for kommisjonen fremkommet
opplysninger som kan betinge kritildk mot
Kommunal- og arbeidsdepartemenets tjeneste-
menn i deres forhold til anbeidervernreglene,
herund.er si}kerhetsforskriftene, og som an-
går tlenne kommisjons mandat.

4. Arbei'd,stil,sgnet.

På bakgrunn av de tilsagn daværende di-
rektør Shertlal og clirektør Boger i 1953 had'
Ie gitt Direktoratet for arbeidstilsynet om at
man straks ville gå over til å bruke elek-
triske tennere, var Direktoratet av clen fur-
mening - og hadde grr.nn til å være det -at elektriske tennere ble benyttet i Ny ÄIe'
sund, inntil ingeniør Winsnes besøkte gru-
bene i 1960. Som tidligere nevnt oppdaget
han da at det i stor utstrekning ble bnrkt lun-
tetenning og - som også nevnt - tok han
spørsmälet opp med bergmester \ilelde sam-
me sommer, likesom han i 1961 og 1962 tok
det opp mett direktør Boger' Mer enn munt-
lig å <<nevne>> for d.irektør Boger sin mistanke
om at man fortsatt brukte den ulovlige lunte-
tenning, gjord.e imidlertid ingeniør Winsnes
el,Ier Direktoratet ikke. Det ble således ikke
gitt noe pålegg om bruk av elektrisk tenn:ing
og overhodet ikke rettet noen henvendelse til
selskapets styre. Dette si'ste til tross for at
man i Direktoratet var klar over spørsmåIets
viktighet, og til tross for at ingeniør Wins-
nes ihvertf'all i 1962 var 'av den oppfatning
at hans henvendelse til direktør Boger det
foregående år ikke haclde hatt noen virkning'

Som komnrisjonen tidligere har redegjort
for, var Direktonatet for arbeidstilsynet -'
ingeniør Winsnes - i 1960 også blitt kjent
med. at man i Ny ÅIesuncl ikke brukte for-
skriftsmessig forladning. Heller ikke om
clette forhold ble det utfercliget på.legg' og ut-
over å <(nevne> det for bergurester Welde ble
ttet ikke foranùediget at bergmesteren utfer-
diget pålegg for å få rettet forholdet. Og hel-
ler ikke dette forhold ble bragf til styrets
kunnskap, tross ingeniør \d'insnes fikk den

forståelse at hans henvendelser i 1960 og 1961

til rbergmester \{elcle i}ke hadde resulterl i
noen forandring, og at hans henvendelse i
1961 til direktør Boger var blitt neg:lisjert og-
så på clette punkt.

Det synes for kommisjonen som nærlig-
gentle at Direktoratet for arbeidsti'lsynet
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hadde tatt disse forhold opp direkte med sel-
skapets styre som det a¡svarlige organ.

I sikkerhetsforskriftene av 1961 er det i
punktene 97, 99 og 100 bestemmelser om at
det skal tas prøver av kullstøv, og prØvene
skal analyseres. Efter punkt 100 skal det gis
rapport om prøvetagningen og analyseresul-
tatene. Kopi av napporlen skal sendes berg-
mesteren innen 1. jurri hvert år. - Samme
regler fantes i <Utkast 5> av 1958, bare slik
at fristen for innsendelse til bergmesteren var
30. april hvert år. Kopi av slike rapporter
vedlå imicllertid hverken bergmssterens års-
rapporter for 1959, 1960 eller 1961. Ef,ter det
som foreligger, ble rapportene heller ikke
efterlyst av Direktoratet for arbeidstilsynet.

Det er i clet hele tatt et gjennomgående
trokk at hverken Direktoratet for arbeidstil-
synet eller bergmesteren sørget for å få inn-
sendt rapporter, melding m. v. som efter sik-
kerhetsforskriJtene skulle vært levert fra
Kings Bay-selskapet, men som var uteblitt.
Tilsynet er dermed blitt uten viktig materiale
tii å kontrollere at sikkerhetsforskriftenes på-
bud ble fulgt og uten materiale som var nød-
vendig for å kjenne betyclningsfulle sikker-
hetsmessige forhold i grubene i Ny Å'Iesund.

- De manglencle påbutlte rapporter m. v.
burde endog gitt tilsynet - Direktoratet og
bergmesteren - mistanke om at ikke alt var
i orden og foranlediget nærmere undersøk-
else av forholtlene. Det kunne da på et tidlig
tidspunkt blitt avdekket brist i sikkerhetstil-
takene.

I fremstilIing av 27. april 1953 fra Direik-
toratet for arbeidstilsynet om <Gmveulyk-
kene på Svalbard>, inntatt i St. meld. nr. 72

for 1953, side 25 flg., uttaler Direktoratet bl.
a. følgende (side 29, første spalte):

Det er riktig som påpekt av Direktoratet at
Arþeiclerbeskyttelsesloven for Svalbarcl ikke,
slik som den almindelige arbeidervernlov, har
gitt Tilsynet direkte hjemmel til å påby en

bedrift eller en del av den stoppet (den nye
arbeidervernlov for Svalbartl av 7962 har en

sådan bestemmelse). Det synes imidlertid lite
tvilsomt at filsynet om det ved' et anlegg på
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Sva,lhard haclde funnet sikkerhetsrnessig: s{¡ikt
av alvorlig karakter, ville hatt plikt til å søke
betlriften stoppet, om nødvendig med direkte
påbud herom i kraft av nødrett-grunnsetnin-
ger e. 1. og om nødvendig med bistand fra
politiet. Det er vel lite sannsynlig at en be-
drift ville neglisjere et sådant påbud, selv om
formell lovbestemt hjemmel ikke kunne på-
vises. X'ormenUig har Direktoratet her gitt
uttrykk for en følelbe av større hjelpeløshet
enn de faktiske forhold har tilsagt.

Det synes også som arbeitlstilsynet under
håndhevelsen av sikkerhetsforskriftene har
strukket seg svært langt for at selskapet ikke
skulle få vanskeligheter med driften og kan-
skje endog måtte stoppe. Både Direktoratet
for arbeidstilsynet og bergmesteren synes i
enkelte tilfelle ä ha fløIt seg tvunget til å ak-
septere forhold som var i strid med kravet til
sikkerhet, har akseptert slike forhold ut fra
<nødssituasjoner)). Innen rimelige grenser å
bidra til at driftsmessige vanskeligheter unn-
gås, er naturligvis en oppgave også for ar-
beidstilsynet. Men her er viktige sikkerhets-
krav satt til side, og det synes i enkelte til-
felle som om arbeidsti'lsynet utover det for-
svarlige har satt hensynet til uforstyrret clrift
fremfor hensynet til sikkerhet. Bergmeste-
ren har således uttalt at han <<naturligvis>
måtte dispensere fra bestemmelsene i for-
skrif,te¡re om bruk av elektriske tennere nåt
beholdningen var brukt opp, ford.i driften
el,Iers ville stoppe. Kommisjonen kan på ingen
måte se at det skulle være selvfølgelig med
dispensasjon på et så viktig punkt når det
gjelder sikkerheten i grubene. Og her var det
særlig liten grunn til å være eftergivencle
igjen i 1956 efter at be;rgmesteren had,de dis-
pensert også foregående år, og da uttrykkelig
hadde pålagt selskapet fremtidig å sørge for
tilstrekkelige mengder av elektriske tennere.

- Selv efter dette så bergmester I{elde at
selskapet også i 1957 ulovlig brukte lunte-
tennere; og at hans anmoclning til driftsbe
styrer Grimsmo o n å stoppe med dette, ikke
ble efterkommet, så \üelde i 1959. At heller
ikke hans fornyede henstilling i 1959 førte
til noe, hørte lVeltle i 1960 og 1961 av ingeniør
Winsnes. På intet tidspunkt følte bergmester
Welde seg foranlediget til å gi et kategorisk
påbud. Det synes som om bergmesteren her
strakte sin overbærenhet for langt.

Kommisjonen nevner også forholdet med
stedfortreder for clriftsbestyrer Grimsmo.. I
sikkerhetsforskriftene (pkt. 114 i de ende-
Iige forskrifter) har det vært bestemt at be-
driften med godkjennelse av bergmesteren
skal utpeke en stedfortreder som kan overta
leclelsen når grubeingeniøren har forfall. Fra
november 1961 har Grimsmo vært eneste gru-
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beingeniør i Ny Älesund. På kommisjonens
spørsmål om hvem som var godkjentstedfor-
treder når Grimsmo var borte på ferie, sier
bergmesteren at han ikke har godkjent noen
stedfortreder. Bergmesteren <tror det var"
Stien som var Grimsmos stedfortreder, rnerr
jeg var ikke underrettet om det. Jeg ville ikke
ha ahseptert ham, efter min mening skulle en
fullt kvalifisert mann vært på stedet.> -Stien er overstiger, han er ikke ingeniørut-
dannet og var efter bergmesterens oppfatning
ikke kvalifisert som Grimsmos stedfortreder.

- Den 18. januar 1963, altså efter siste eks-
plosjonsulykke, sendte Direktoratet for ar-
beidstilsynet følgencle telegram til fung. berg-
mester Mikalsen i Ny .AJesund:

<<Derss telegram av 74..januar. Etter Hoyles
og tidligere kommisjonerc uttalelser mener
direktoratet at bare en gruveingeniør er for
svak teknisk ledelse etter forskriftenes punkt
8 og 116. Under de rårdende nødsforhold an-
befaler direktoratet at bergmester Mikalsen
godkjenner Stien som stetlfortreder for Grims-
mo etter forskriftenes punkt 114, siste letld,
inntil første båt.>

Kommisjonen peker på at de nevnte <råd.-
ende nødsforhold> ikke var plutselig oppstätt,
f. eks. som en følge av ulykken, men en til-
stand som hadde vart siden november 1961.

Kommisjonen vil her beklage at Direktora-
tet for arbeidstilsynet ikke sentralt er ut'byg-
get rned personale som har spesiell grubetek-
nisk innsikt.

5. Spesiel,t om bergmesteren,
Ansvaret for at sikkerhetsfonskriftene blir

fulgt hviler selsvsagt fullt ut på selskapet,
driftsbestyreren og de øvrige som arbeider i
gruben. Kommisjonen er imidlertid av clen

oppfatning at bergnesteren kurure ha vært
Iangt mere aktiv og hjelpsom i arbeidet med
å sette de nye sikkerhetsforskrifter i venk.
Bergmesterens oppgave er ikke bare å tvinge
gjennom loven. Han skal også forsøke å gi
anvisning på hvordan grubeledelsen skal gjen-
nomføre lovens påbud og hjelpe i vanskelige
spørsmåI. Særlig beklagelig er det at berg-
mesteren ikke tok seg mere av prøvene av
støv i kullgangene.

Kommisjonen finner grunn til å understreke
at bergmester Harald Weld.e har oppholdt seg
på Sval,bard så å si uavbrutt siden 1941, det vil
si i omtrent 22 är, hvorav de 'siste 13 år som
berg,mester med bostecl Longyeanbyen. Det
er et faktum at livet på Svalbard er anstreng-
ende, og d.et bør dehfor gjøres forsøk på å

lette forholdene for bergmesteren mest mulig.
Hvis bergmesteren fortsatt skal bo fast i
Longyearbyen. bør det innføres en tidsbe-
grensning for den enkelte bergmester. Berg-
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mesteren må få kontorhjelp så han får bedre
tial til sine inspeksjoner.

Det bemerkes at bergmester Mikalsen først
tiltråclte som fungerende bergmester efter
ulykken.

Man nevner også at bergmesteren de siste
år har hatt meget ekstraarbeide med de på-
gående oljeundersøkelser.

Bergmesteren for Svalhard er - som tid-
ligere nevnt - efter arbeidervernlovgivningen
distriktsarbeidsinspektør på Svalbard. og hø-
rer i denne egenskap uncler Direktoratet for
arbeidstilsynet, som igjen er knyttet til Kom-
munal- og arbeidsdepartementet. Hans egent-
Iige stilling - oppgave - er imidlerticl å
være bergmester og dette embede er ad-
ministrativt underlagt fnd.ustridepartementet.
Departementsråd og høyeste embeclsmann i
dette departement er K. O. Skjerdal som sam-
tidig er styreformann i Kings Bay Kull Comp.
A/S. Dette innebærer at bergmesteren skal
føre direkte tiùsyn med og kontroll med vitale
spørsmål for den bedrift som letles av hans
acl ministrativt overordnede i Industrideparte-
mentet. Det kan meget vel tenkes at berg-
mesteren kommer i den situasjon at han må
overveie pålegg til selskapet av omfattende
økonomiske konsekvenser, eller endog må
overveie å kreve driften helt stanset inntil be-
stemte forhold er ordnet. Det er nærliggencle
å tenke seg at bergmesteren und.er slike om-
stendigheter vil kunne komme til å føle seg
i en rneget ubehagelig stilling. Bergmesteren
burde i sin, i seg selv krevende, stiüing på
Svalbard ikke engang være utsatt for mulig-
heten av vanskeligheter av denne art. Kom-
misjonen vil dog tilf.øye at man ingen opplys-
ning har om at bergmesteren noen gang fak-
tisk har følt seg i en såtlan stilling.

Efter kommisjonens mening bør de ansvar-
Iige sentrale instanser ta opp til nøye mrder-
ing hvorvidt cle får clen fulle ydelse av berg-
mesteren for Svalbard. Vanskelighetene med
å nå Kings Bay om vinteren betyr at ingen
offentlig instans kan inspisere gruben i denne
titlen, dersom det ikke bor en inspektør på
stedet. Som følge herav burde clet være stå-
encle orclre at bergmesteren skal foreta en
inngående inspeksjon av Kings Bay-gruben
med kontroll av hver grubegang, ventilasjo-
nen og strosse og ,arnlegg i tlagen, ,sanrt 'gjen-
nomgå alle rapportbøker. Dette skulle foregå
to-tre uker umiddelbart før siste båt går og
f.ølges av brev til selskapet om clet som må
foretas. Så, snart det lar seg gjøre å komme
til Kings Bay om våren, skulle så den samme
besiktigelse foretas og med nøye kontroll av
rlet som var anmerket sist. Bergmesteren
burde - efter kommisjonens mening - in-
spisere grubene ofbere enn hittil, og legge tlet

opp slik at inspeksjonene dekket begge gru-
beanlegg helt i løpet av året. Det bør over-
veies om ikke bergmesteren eksempelvis hvert
tredje eller fjerde är bør tilbringe en vinte¡
i Ny .Â,lesund.

6. Silckerhetsnemnil,en.
Kommisjonen har hatt en samtaile med sik-

kerhetsnemnclen i Ny ÅIesuntl. Det er som an-
ført nemntlens oppgave å overv¡å.ke sikker-
hetsforholclene i gruben og ivareta spesielt
arbeitlernes interesse her, og medlemmene har
vært valgt av arbeiderne selv. Det er derfor
forbausende og forstemmende å erfare hvor
liten interesse og aktivitet sikkerhetsnemnden
i Ny Ålesund. har vist i den seneete tid, spesi-
elt sett på ba,kgru¡n av de alvorlige ulykker
med tap av mange arbeideres liv.

Det er lor øvrig opplyst at arbeiderforenin-
gen i Ny Ålesund. samtidig med selskapets
kontor der hadde mottatt de nye sikkerhets-
forskrifter og, efter å ha gjennomgått dem,
meddelt Direktoratet for arbeidstilsynet at
foreningen godtok forskriftene. Arbeiderne
har såled.es vært orientert om de gjeklende
sikkerhetsf orskrif ter.

L. SpørsmâIet om enilringer i sikkerhots-
forskrifter.

Det er i kommisjonens manclat nevnt at den
inntrufne ulykke gjør det nødvendig å få vur.
derü på nytt de gjeldencle sikkerhetsforskrif-
ter, heruncler også elektrisitetsforskriftene,
og om dis.se bør endres.

Det synes også være grunn til en kritisk
gjennomgåelse av bestemmelsene i de nye sik-
kerhetsforskrifter med henblikk på revisjon
på en rekke viktige punkter. Dette vil imid-
Iertid være et arbeide som krever langvarige
og inngåencle overveielser og undersøkelser,
men vanskelig kan foretas av denne kommi-
sjon, bl, a. også fordi det er forutsetningen
at dens arbeide skal tilendebringes i løpet av
forholdsvis kort titl. Man vil imidlertid til-
råde at spørsmålet om en revisjon straks blir
tatt opp.

Enkelte spørsmål om endring og suppler-
ing av de gjeldentle sikkerhetsforskrifter, her-
urncler elektrisitetsforskrifter, er for øvrig be-
rørt også i denne rapport.

I tillegg hertil mener man at clet i forskrif-
tene uttrykkelig bør sies at alle påbud, mocli-
fikasjoner og tlispensasjoner må være skrift-
Iige for å være gyldige.

Det bør også overveies om ikke den i siste
hånd ansva¡lige, grubens eier - styret m. v.

- skal få gjenpart av påbud og titlsbegren-
sede clispensasjoner.

Endelig vil m¿n også her antyde at sikker-
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hetsforskriftenes punkt 2-3 bør suppleres
med en bestemrnelse om kla.ssifisering av en
ny grube som åpnes på en kullgang hvor det
tidligere har vært drift. Den nye grube bør
ha samme klasse som den tidligere drevne
hadde, inntil erfaringene viser at den kan
komme ned i en lavere klasse.

M. X'orhokl utenfor kommisjonens oppgevo.

I den offentlige debatt efter ulykken 5. no-
vemiloer 1962 om forholtlene i Ny Ålesund,
om forholdene mellom Kings Bay KuIl Oomp.
A/S og fndustridepartementet og Stortinget
har også Industridepartementets sjef vært
tru'kket inn. Det ligger utenfor kommisjonens
oppgave å vúrdere det ansvar sjefen for In-
dustridepartementet ellelandre departements-
sjefer måtte ha i denne forbindelse og som
er av konstitusjonell art.

Rqpport fra Granskningtskomrnisj onen for eksplosj onsulykken på Svalhard
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Det har, bl, a. i Stortinget og i pressen,
vært reist en del spørsmåI i forbindelse med
uttalelser som bergmester Welde har latt falle
efter uLykken 5. november 7962, uttalelser til
pressen og til Kings Bay Kull Comp. A/S, og
som har berørl, sikkerhetstiltak ved grubean-
leggene i Ny Ä,lesund. Det har vært denne
kommisjons oppgave best mulig å søke opp-
lyst alle forhokl opp tit og med ulykken.
Derimot {igger deb utenfor kommisjonens opp-
gave å konstatere her hva bergmester Welde
egentilig har uttalt efter ulykken, hva han har
ment å uttale, hvori everrtuelle misforståelser
kan ligge og hva de kan skyldes.

Kommisjonen vil, før den avslutter denne
rapport, uttrykke sin takk til Kings Bay Kull
Comp. A,/S, styret, grubeledelsen og arbei-
derne, for den bistand som er ydet Kommi-
sjonen i dens arbeide.

Per Tønseth,

All Johansen

Longyearbyen, 27. mai 1963.

George Hoyle

Aksel Johnsen

Iaar Berge

Øistei,n Larsen

Bernt F rydenberg
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Biløg 7

Brev av 28. november 1962 fra Yrkeshygien-
isk Institutt, Statens Arbeidstilsyn tit Det Kgl.
Kommunal- og arbeitlsilepertement.

Und,ersøkelse au bl,oil,prøuer tatt uød, seksjon
øu |i,re au d,e forwl,glclced,e arbeìd,ere ued, Kings
Bøy Kull Comp., Ng Ålesund,, Spùtsbergen.

I overensstemmelse mecl anmodning i un-
dertegnedes telegram 77/71-62, mottok vi
25/77-62 blodprøver fra fire av de forulyk-
kecle etter ulykken ved Kings Bay Kull
Oomp.'s gruber, Ny ,A,lesund.

De fire er omkommet på noe forskjellige
steder i gruven. De øvrige seks som er fun-
net, er døde i umiddelbar nærhet av den som
i den følgende oppstilling er satt opp som nr.
3, Norgren Nilsen, f.ødt 4/4-1936

_ Det anføres av legen som tok blotlprøvene
ved seksjonen, at prøver fra de øvrige seks,
hvor det iü<ke foreligger seksjon, må forutset-
tes å vise omtrent tilsvarende forhold som
hos Norgren Nilsen.

På, grunn av de ytterst vanskelige forhold
å arbeide und.er, ble det med undersøkelses-
kommisjonens tillatelse bare foretatt under-

søkelse av mer omfattende grad av de fire
ovenfor nevnte.

Resultatene ved undersøkelse på COHb i de
fire prøver viser følgende resultater:

Navn % co-IJb
Arvid Hansen, født 6/2-7923 62
Ingebrigt Kosberg, f.ødt 72/3-L927 . . 57
Norgren Nilsen, f.ødt 4/4-1935 67
Leif Thuv, født 77/õ-1529 .. 67

De påviste verdier er så høye at de alene
fullt ut kan forklare dødens inntreclen. Disse
resultater viser også at arbeiderne, selv om
man antar en høy kulloksydkonsentrasjon i
luften, ikke kan ha dødd momentant.

Det foreligger for øyeblikket ingen suppler-
ende opplysninger om hvilke obduksjonsfunn
som foreligger i de fire hvor det er utført sek-
sjon.

Det må imirllertid ansees som sikkert at
ingen av de fire det er undersøkt blodprøver
fra, kan ha forulykket ved plutselig trykk-
virkninger som følge av eksplosjon, alvorlige
raskt død.elige skader, eller på annen momen-
tan dødlig rnåte.

Med hilsen

Jon Glømme (sign.¡

Ingen kopi av dette brev er sendt.

Bi,l,ag 2

Brov av 5. desombor 1962 fra Yrkeshygionisk
Institutt, Statens Arbeidstilsyn til Det Kgl.
Kommunal- og arbeiilsdepartement.

Død,sføll ô forbi,nd,else mecl, a,nta,tt gruueehs-
plosjon 5/11-7962, kl,. 2245, ued, Kings Bø'y

Kullkompa,ni AIS gruuer på, Saølbard,.

Undertegnede mottok natt til søndag den
17/I\-1962 telegram fra den foreløpige under-

" søkelseskommisjon i forbindelse med døcls-
ulykitene ved. Kings Bay Kullkompani's gru-
ver i Ny Àlesuntl, Svalbard.

Telegrammet ble besvart med et telegram
avsendt 7l/71-7962, ]g.l. 234ó.

I dette telegram ble det gi,tt retningslinjer
for de undersøkelser man ar¡så det nøclventlig
å få utført på stetlet, og de prøver som man
anså det kunne være nødvendig å gjennom-
føre her.

På bakgrunn av det som ble anført i tele-
grammet, ble det gjennomført obduksjon av

4,av de ornkomne. X'or de øvrige 6 fo,neligger
det bare likskue. Det anføres av obtluseniten;
dr. Elbbe Torgersen, at det på grunn av de
van$kelíge forhold bare var alføtt obduksjon
i de 4 tilfelle, og at unclersøkelseskommisjo-
nen had.tle gitt sitt tilsagn til at seksjon ikke
ble utført utover dette. Undertegnede var, da
beskjeden om at det var meget ønskelig med
obtluksjon, klar over de vanskelige forhold.
som forelå. Man må derfor atrta at det som
er kommet fram ved seksjon og pnøvetal<ing i
de 4 tilfelle hvor fullstendig obduksjon og
prøvetaking har kunnet skje, er tilstrekkelig.
Dette er tilfelle så meget mer som det hos de
6 øvrige av de omkomne som er funnet, fore-
ligger en situasjon som må være i hovedsak
identisk med en av dem som er funnet og
obdusert.

Rapporten for result¿tene av obduksjonen
og likskue av de 6 som ikke er obclusert, er
tlatert 73/77-62, De blodprøver som institut-



tet anså det nødvendig å undersøke, ble tatt
i forbindelse med seksjonene. De ble mottatt
ved instituttet den 25/7L-62. Dette gjaldt da
blod.prøver fra d.e 4 av de omkomne som var
obdusert. Det forelå den 28/tL-1962 resulta-
ter av utførte undersøkelser av blodprøvet fra
de 4 nevnte, og disse ble pr. telefon meddelt
Ku¡¡r.-munal- og arbeidtsclepartementet, yed
ekspedisjonssjef Berger Ulsaker. Som følge
av de konklusjoner som fremgår i bilaget om
undersøkelse av COHb i blodprøver fra 4 at
beidere omkommet ved eksplosjon i Kings
Bay Kull Comp.'s kullgruver õ/77-7962, ga
undertegnecle uttrykk for sin vurdering av
situasjonen. Denne rapport ble imidlertid
etter avbale holdt tilbake, og vi avventet nær-
mere underretning om de opplysninger som
forelå om de omkomnes tilstand.

Vi mottok 29/77-1962 obduksjonsrapporten
for de 4 hvor det er utført fullstendig obduk-
sjon, samt for de øvrige 6 frrndne, hvor det
forelå likskuerapport.

Ved å sammenholde cle funn vi har kommet
frem til ved. undersøkelsen av blocl fra de 4
fullstendig obduserte tilfelle og de opplysnin-
ger som foreligger i obduksjons- og likskue-
rapporten, anser instituttet at det må trekkes
følgend.e konklusjoner :

Sammenholdt metl rapporter fra de ticl-
ligere gruveulykker på Svalbard, er det for
første gang når clet gjelcler større ulykkes-
hendelser lykkets å konstatere en veldefinert
døtlsårsak. Dette gjelder når man ser bort
fra enkelte ulykker hvor man kan anse at den
direkte, traumatiske virkning kan ha vært
den øyeblikkelige og utslagsgivende dødsår-
sak. Som det fremgår av bilaget, synes det
klarlagt at kulloksydforgiftning alene er fullt
tilstrekkelig til å. forklare cløden i d.e 4 tilfelle
som er untlersøkt. Nåir man sammenholder
disse underøkelser med de opplysninger som
foreli.gger i obduksjonsrapport fra dr. Ebbe
Toorgersen, er det overveiende sannsynlig at
d.ette også gjelcler samtlige 10 tløclsofre etter
den siste ulykke, som er funnet (altså også
d.e 6 hvor det ikke er utført fullstendig ob-
duksjon, og hvor vi ikke har mottatt blotl-
prøver). Om anfue momenter, som f. eks.
sjokk, (nærmere tlefinisjon anses ikke ngcl-
vendig i tlenne redegjørelse) på grunn av
volclsom trykkvirkning, varmeutvikling vecl
eventuell gass- eller kullstøveksplosjon eller
for.brenning kan ha spilt en viss rolle, kan vi
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ut fra de foreliggende opplysninger ikke be-
dømme med rimelig grad av sikkerhet. Slike
forhold kan f. eks. være av betydning hvis det
av de nevnte årsaker kan ha virket indirekte
ved å hemme arbeidernes muligheter til å
fjerne seg fra ulykkesstedet eller det sted
hvor de oppholdt seg. Om dette spiller noen
avgjørende rolle når det gjelder dødsårsaken
i de 10 tilfelle som man her kan vurdere, fore-
ligger det i de dokumenter instituttet ha¡ til
disposisjon, ikke slike opplysninger om at
man finner tilstrekkelig grunnlag for å uttale
seg.

Det er imidlertid klart at ingen av de sist
nevnte momenter (sjokk, p.g.a. trykk, varme-
utvikling eller forbrenning) kan ha vært di-
rekte dødsårsak hos noen av dem det er un-
dersøkt blodprøver fra. Som det fremgår av
bilaget, er det åpenbart at døden hos disse
ikke kan ha inntruffet momentant, men at de
må ha åntlet i en kortere eller lengre tid etter
eksplosjonen.

DeTte gjør det naturlig å bringe på ba.ne
spørsmålet om effektiv beskyttelse mot kull-
oksyd, som fremtrer som direkte clødsårsak.
Det kan i denne forbindelse være naturlig å
diskutere forskjellige momenter, men under-
tegnede finner at det ikke foreligger tilstrek-
kelig gruanlag for dette så lenge man ikke har
nærmere detaljkjenaskap til de forhold som
har foreligget.

Undertegnede har i forbindelse med sin be-
fatning med denne sak, skrevet 2 notafer av
henholdsvis Ll/I7-62 og 28/71-62. Disse inne-
holder dels generelle kommentarer ut fra tid-
ligere undersøkelser og de resultater disse
har gitt, samt nærmere vurdering av forhol-
dene i forbindelse med akutt, kulloksydforgift-
ning. Disse notater hviler imidlertid i denne
spesielle sak på et altfor spinkelt grunnlag til
at man finner det riktig å legge dem frem så
lenge man i,kke har nærmere opplysninger om
situasjonen.

Skulle det fra Departementets side være
ønskelig med en nærmere vurdering, kan disse
opplysninger, evt. supplert med ytterligere
vurtleringer, legges frem. Undertegnede an-
ser clet imidlerticl for uriktig å trekke fram
forhold som er berørt i tlisse notater så lenge
kjennskapet til de faktiske forholcl som alle-
rede er konstatert eller som måtte bli konsta-
tert senere (ved en senere undersøkelseskom-
misjon) ikke foreligger.

Med hilsen

Jon Glømme (sign.)

Instituttet har ikke sendt kopi til noen instans.
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Bílag 8.

Rapport av 23. januar 1963 fra Laboratorie-
avrlelingen ved Kriminalpolitisentralen.

7 palclcer meil, grwueutstyr d forbi'nil'el'se meil
grweul,gkken i, Ng-Ãlesunil,, il,en 5117-6P - t¿l

un¿l,ersølælse angå,enile kwllstøu-elcspl,osion.

Den 14. november 1962 mottok Laboratorie-
avdelingen telegram fra Sysselmannen på Sval-
bard med anmodning om å undersøke 7 pak-
ker med gruveutstyr som er sendt som post-
pakke. Utstyret bes undersøkt med henblikk
på om det har vært i berøring med en kull-
støveksplosjon.

Den 20. november 1962 mottok Laboratorie-
avdelingen en forseglet postpakke. Pakkenes
merking og innhold er:

1. <Gruveulykke Ny-Âlesund 5/11-62. 1 gr,u-
vebelte m/pute merket Eriksen tilhørende
ukjent forulykket. Sysselmannen på Sval-
bard>. (Stempel).
Pakken inneholder et belte, den ene mes-
sing smygestolen er merket H. Ernstsen.

2. <Gruveulykke Ny--A.lesuntl 5/11-62. t hjelm
tilhørende ukjent forulykket. Sysselman-
nen på Svalbard.>>
Pakken inneholder en gulhvit hjelm'

3. <Gruveulykke Ny-ÅIesund. Sltl-62.1 hjelm
merket w. 296 tilhørende forulykket Nor-
gren Nilsen. Sysselmannen på Svalbard.>>
(Stempet).
PaJ<ken inneholder en svart pqlyesterhjelm
nr. 1296.

4. <Gruveulykke Ny-Ålesund. ó17l-62. t hjelm
merket 197 tilhørende forulykket Arne Ol-
sen. Sysselm&nnen på Svalbard.> (Stempel)
Pakken inneholder en gulhvit hjelm.

5. <Gruveulykke Ny-.Alesund. 517l-62, 1 gruve-
belte m/pute merket og tilhørende forulyk-
ket Martin Polden. Sysselmannen på Sval-
bard.>
Pakken inneholtler et belte. Messingsmyge-
stolene er inngravert <Polden> og <<Berg-

mo>.

6. <Gruveulykke Ny-Å.lesund 5/11-62. 1 kjele-
dress tilhørende overstiger Hedgar Stien,
Sysselmannen på Svalbard.> (Stempel).
Pakken inneholder en blå, kjeledress.

7. <Gruveulykke Ny-ÅIesund. õltl-62. 1 kjele'
dress tilhørende Birger Trøhaug fra av-
gående skift. Sysselmannen på Svalbard.>>
(Stempel.)
Pakken inneholder en blå kjeledress.--

IføIge telegrammet fra Sysselmannen stam-
mer utstyret fra:

a) forulykl<ede under eksplosjonen,
b) redningsmannskapet som var i gruva etter

eksplosjonen,
c) personer som arbeidet i sa.mme gnuve før

eksplosjonen og ikke har vært i gruva etter
eksplosjonen.

Ifølge telegrammet vil funn av forkokset
kullstøv være indikasjon på at en støveksplo-
sjon har funnet sted. Dette framgâr også av
en artikkel i tidsskriftet Glüekauf 1923 s. 346
Wein: Der nachweis vom Staubexplosionen in
Steinkohtrgruben.

Imidlertid har vi ikke funnet noen illustra-
sjon eller beskrivelse av korkokset kull når
forkoksingen finner sted ved en støveksplo-
sjon. Av denne grunn fant vi det nøtlvendig
å lage en kullstøveksplosjon ved laboratorie-
forsøk.

Som eksplosjonskammer ble benyttet et
jernrør med påsveiset bunn. Røret er 40 cm
langt og tverrsnitt 10 cm. X'ra siden inn i rø-
ret, nær bunnen, går et rør for luftinntak.
Røret har utblåsingsåpning rettet mot bun-
nen i eksplosjonskammeret (Ek) og i en av-
stand av ca. 3 cm fra denne. I et hull i sitlen
av Ek, omlag 20 cm fra bunnen, flører en glø-
despiral inn i Elk. Denne skal tjene til tenning
av støvet. Som støvmateriale benyttes kull som
er hentet ved Jernbanens laboratorium og an-
givelig stammer fra Kings Bay 7962. Dette fin-
males og en teskje støv plasseres i bunnen av
eksplosjonskammeret som dekkes av et papir
i den åpne enden. Gløtlespiralen settes i funk-
sjon og ved innsending av et luftstøt i innblå-
singsrøret ved hjelp av en pumpe fikk vi en
støvforpuffning med sterk forbrenning.

Det støvmateriale som således h¿r vært med
i støveksplosjonen benyttes til sammenlik-
ningsgrunnlag for undersøkelse av det inn-
sendte materiale. Dette forkoksete støv er ka-
rakterisert ved at kullpartiklene ved oppvarm-
ingen har est opp med <<blemmer)> som til dels
har sprukket og etterlater åpne hull. På ved-
lagte foto er partiklene merket <<2>> fra eks-
plosjonskammeret. Bildet er dessverre ilÌke
helt skarpt da dette er vanskelig å oppnå ved
opptak i mikroskop, og en total forstørrlng på
ca. 200 ganger.

Vår undersøkelse har bestått i å mikrosko-
pere støvprøver samlet fra de innsendte effek-
ter, og sammenlikne disse preparater med prø-
ver av støv fra eksplosjonskammeret vårt.

Ved disse undersøkelser mener vi å ha fun-
net forkokset kullstøv på følgende av effehtene
(nummerne er som i innledningen)
nr. 1. Beltet inerket H. Ernstsen.



Hjelmeu til ukjent forulykket.
Hjelmen til Arne Olsen.
Beltet til Martin Polden.

Vi har ik k e funnet forkoksetekullstøvpar-
tikler på følgende effekter:
nr. 3. Hjelmen til Norgren Nilsen.
nr. 6. Kjeledressen til Heclgar Stien.
nr. 7. Kjeledressen til Birger Trøhaug.

Pakkene er undersøkt enkeltvis. Her på la-
boratoriet har det ikke smittet støv fra en
pakke til en annen hverken under eller etter
undersøkelsen.

Det forkoksete materiale vi har funnet på

Brløg 4.

De elektriske anlegg ved Kings Bay Kull
Comp. A/S Ny Alesunil.

På grunnlag av de oppgaver kommisjonen
har mottatt fra selskapet gis følgende over-
sikt over de elektriske anlegg i Ny .Â.lesund:

7. ß.røftstøsion'en.
Installasjon: 1 stk. 600 kW turbogenerator,

3300 V, fabr' STAL
1 stk. 1500 kW do. 3300 V,

fabr. STAL
Avsatt plass for fremtidig
gen.3.
1 stk. stasionstransformator,

250 kv , 3300/230 v,
fabr. Per Kure.

Fra kraftstasjonen fører Lre utgående 3300
V linjer:
Linje L 1 til leir-verkstecl.

> L2 tilgrube.
> LBtilrenseverk-kai.
Det er montert kontrolltavler med. nødYen-

dige relevern og instrumenter for generato-
rene, nøtlvendige instrumenter, målere og
overstrømvern for linjene, samt spennings- og
isolasjonskontroll for 3300 V.

2. HøEspennì,ngslinje til gruppe (L2).
Linjen fører lil to transformatorer (A) i

dagen ved gruben. Linjelengde 1190 m. Linje-
tverrsnitt 4 x 50 mm2 Cu.

3. Høgsytennitngsønlegget lorøn og i gruben.
Transformatorer A: 1 stk. 200 kVA, 3300/

380 V. fabr. NOTRAMO, 1stk. 300 kVA, 3300/
22OV, fabr. National Industri.

3300 V kabel type PFSP 3x35 mm2, ned
i gruben frem til transformator B: 200 kVA,
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effektene er uhyre sparsomt og dreier seg om
1ä g-4 partikler i hver av de prøvene vi har
undersøkt. Vi har bare tatt få stikkprøver for
det tilfelle at effektene skal sendes til under-
søkelse annet steds. Prøvene har vi ført til-
bake til effektene bortsett fra de få partikler
vi har uttatt til bmk ved illustrasjoner i ved-
lagte bilde.

På bildet er partiklene merket: <1> vanlige
uforkoksete kullpartiklen <<2> er forkoksete
partikler fra eksplosjonskammeret vårt. <<3>

er forkoksete partikler fra en av effektene.
(Beltet merket: H. Ernstsen).

Det tilsendte materialet beror her inntil
nærmere beskjed.

3300/400 V, fabr. Siemens, plasert ved belte-
sjakt i Ester I. 3300 V kabel type ÞfSp ¿o¡-
belt skjermet, 3 x 35 mm2 videre til avgrei-
ningsboks D. fabr. Siemens, plasert i beltesjakt
1 ved feltort 20. 3300 V kabel, type PX'SP, dob-
belt skjermet fra D til transformator C: 200
kVA, 3300/400 V, fabr. Siemens, plasert ved
f.eltorl 24.

Transformatorene B og C er av type dK 443
S/3, er prøvet ved Berggewerkschaftliche Ver-
suchsstrecke (BVS) og godkjent i Schutzart
Schlagwettergeschützt, (Sch) efter VDE 0170.

Avgreiningsbokser type El 903 3/GI er ptø-
vet ved BVS og godkjent som (Sch) efter
VDE 0170. Prøvebevis foreligger.

3300 V kablene type PFSP er av fabr. Stan-
dard Telefon- og Kabelfabrik og godkjent for
bruk i eksplosjonsfarlige rum.

4. Lauspenntngsønlegget i gruben.

Sentral 1, første belteseksjon i dagen får
380 V tilførsel fua 200 kVA transformator,
fabr. NOTRAMO, over jordkabel type AJ 3 x
95 mm2. Sentral 2, annen belteseksjon får 380
V tilfør'sel over gummikabel type NSHO 3x50
mm2. Sentral 3a plasert ved transformator B
får 400 V tilførsel fra denne. Sentral 3b, tredje
belteseksjon får 400 V tilførsel fra sentral 3 a
ved transformator B over gummikabel type
NSHO, 3 x 50 mm2. Sentral 3 c ved belte-
feltort 18 får 400 V tilførsel fra sentral 3a
over gummikabel type NSHO 3 x 35 mmz. Sen-
tral 4 ved transformator C får 400 V tilførsel
fra denne transformator. Belteseksjon 4 får
400 V tilførsel fra sentral 4 over gummikabel
type NSHO 3 x 50 mm2.

Sentralene er alle av fabr. Siemens, kaps-
lingsart Ex-Sch. Prøvebevis fra BVS forelig-
ger.
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Ø v r e k re t s, beltefeltort 18, får 'tilførsel
over sentralene 3a, b og c, til skrapespill, vifte
og bormaskin.

Dessuten går ut fra sentral 3a kabel type
NSHO 3 x 50 mm2, ned sjakt 1 og inn Eo. 24
over hoveclbryter, type dsoke 193, videre ned
transportsjakten og over til beltesjakten og
videre ned til pumpebryter dsoke 184, og pum-
pemotor, type Conz og reservepumpemotor.
(Sjaktkretsen.)

Mitttre krets, beltefellort 24, får til-
førsel over sent¡al 4 til skrapespill, vifrte, bor-
maskin og tomvognspill.

Nedre krets, strossene 4, 6, 8a og 8b,
får tilførsel over sentral 4 til skrapespill, spill
Sullivan, vifter og bormaskiner, samt sentra-
ler for 8a og b, 6 og 4.

Kabler for vifter, bormaskiner, spill og
spenningssenker er type NSHO, godkjent for
bruk i eksplosjonsfarlige rum.

Belysning i Østre senterfelt.
Lys i sjakt f, 5 stk. grubelamper, siste lampe

ved beltedrift nr, 2,

Vedr. kapslingsart og prøvebe-
vis f or Iavspenningsmateriellet
i gruben.

X'or bryterserien type dsoke, motorer Conz.
eUM og eUMf serien, bryter dke 25, svingtas-
ter kL2, samt støpsler og stikkontakter forelig-
ger fortegnelse som viser Schutzart druckfest
og prøvebevis fra PTB. Videre foreligger en-
gelsk prøvebevis for type CP õ25 bormaskiner
som X'lameproof, group I.

Dessuten foreligger prøvebevis fra BVS for
vifter type Kortma¡rn ES 5-45, Schutzart.
Sch.

H o v e dt r an s p o rtb el t e t s d ri f t s -
motorer,

Belteseksjont 2xæk\ry
> 2 2x33 kW
)> 3 2x33kW
>> + 2x33kW

Driftsmotorer: Kapsling Sch, fabr. Siemens
duor/4 dF.

Bremsemotorer: Kapsling Sch, fabr. Siemens
ed 3.

Bapport fra Granskningslkommisjonen for eksplosjonsulyldren på Svalbard
(Ny Alesund) 5. november 1962.

Belteseksjon Bfo 18. Motor Siemens dür
1484 III 22, Sch.

Kabel: NSHO 4x 16 mm2.
Prøveanstalt for Siemensmateriellet er BVS.
Det er anordnet fjernlontroll ved. strossene

8a, 8b, 6 og 4 for start av 4. belteseksjon.
Spenningen for styrekretsen er b:er 42 Y.
tr'jernkontrollene er i kapslingsart Sch ptøvet
ved BVS. Styrestrømledningene er 2,õ ntmz,
type NSHu, fabr. Siemens.

Ringeklokker DAVISOLAC, Flameproof,
group 1, er plasert ved hvert spill.

5. Joril,ing.
De nødvendige jordforbindelser er efter d.et

opplyste anordnet og forskrif,bsmessig dimen-
sjonert.

6. El,ektrûsõtetstdlsgnet 6. ilistrikts besilctõ-
gel,sesrapporter,

Kopier av Ellektrisitetstilsynets besiktigel-
sesrapporter for årene t953--{.2 er forevist
kommisjonen.

7. Personøl,et ueil, elelatroaoitrelingen
i Ng-Ålesund,.

Ifølge de mottatte oppgaver fra selskapet
er det for tiden ansatt seks mann ved elektro-
avdelingen.

Elektroingeniør Åsmund Karlsen er leder for
avdelingen. Han har montørsertifikat gruppe
L og H og er godkjent som ansvarshavende
for det stecllige tilsyn med selskapets forde-
lingsnett for lav spenning med tilknyttede in-
stallasjoner i Ny Ålesund. tr'orøwig er det an-
satt fem grubeelektrikere ved avdelingen. fn-
gen av disse fem har montørsertifikat. Det
synes imidlertid klart at grubeelektrikerne på
egen hånd bare utfører småreparasjoner, min-
dre utvidelser og demonteringer på et meget
spesielt og begrenset områLde, som de forutset-
tes å være tilstrekkelig instruert i. Grubeelek-
trikernes arbeidsfelt kan ikke jevnføres med
en elektromontørs. Elektrisitetstilsynet har
ikke motsatt seg orclningen som må ansees
forsvarlig.
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