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Dette er et resumé af en undersøgelse, som Den Maritime Havarikommission 
har foretaget. Resuméet er en kort redegørelse om de undersøgelsesresul-
tater, som havarikommissionen har fundet relevante i forhold til afdækning af 
ulykkens forløb, årsag og sikkerhedslæring. 

Undersøgelsesresuméet omhandler en hændelse på det grønlandske uddyb-
ningsskib HOLMI, hvor et besætningsmedlem faldt overbord under entring fra 
skibet til en jolle.
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Foto: Jolle fortøjet til HOLMI 
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Læs mere på www.dmaib.dk

Denne rapport må gengives i alle formater og medier, 
såfremt den anvendes i korrekt gengivelse og ikke 
i en misvisende sammenhæng. Rapportens titel og 
ophav skal angives.

Den Maritime Havarikommissions undersøgelser 
foregår adskilt fra den strafferetlige efterforskning 
uden anvendelse af juridiske bevisførelsesprocedurer 
og uden noget andet grundlæggende formål end at 
lære om ulykker med henblik på at undgå ulykker i 
fremtiden. Derfor kan anvendelse af denne rapport 
til andre formål føre til fejlagtige eller vildledende for-
tolkninger.
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Figur 1: HOLMI. 
Kilde: DMAIB

Navn:  HOLMI
Skibstype:  Uddybningsskib
Nationalitet/flag:  Grønland
Hjemhavn: Nuuk
Kaldesignal: OYXS
IMO-nummer: 5026619
IMO company no.: 1877681
Værft/byggenr.: Limfjordsværftet A/S
Klassifikationsselskab: Ikke i et klassifikationsselskab
Længde overalt: 45,29 m
Bredde overalt: 8,13 m
Bruttotonnage 335
Maks. dybgang: 3,50 m
Maskineri: 375 kW
Service fart: 8 knob

Skibet
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Ulykken

Den 22. september 2022 lå uddybningsskibet HOLMI til ankers ca. 600 meter ud 
for Qasigiannguit. Skibet var ikke i drift, fordi ralpumpen var i stykker og skulle re-
pareres. Derfor var skibets maskinmand det eneste besætningsmedlem om bord.  
Maskinmanden havde om formiddagen aftalt med et lokalt maskinværksted, at han 
med skibets jolle skulle hente en reparatør ved pontonen tæt på Atlantkajen, som 
skulle hjælpe ham med at udbedre ralpumpen (figur 2). 

 

Kl. 11.05 havde reparatøren ventet noget tid på pontonen og ringede derfor til værk-
stedet og fortalte, at maskinmanden endnu ikke var kommet med jollen. Lederen af 
værkstedet ringede til maskinmanden, som sagde, at han var på vej. Efter at have 
ventet yderligere et kvarters tid, så reparatøren HOLMIs jolle drive ind i fjorden, og 
han blev bekymret for, at noget var galt og varskoede lederen. 

En lokal fisker sejlede reparatøren og lederen af maskinværkstedet ud til jollen, hvor 
de kl. 11.54 fandt maskinmanden livløs i vandet. Maskinmanden var iført sit normale 
arbejdstøj, havde jollens fortøjning bundet om livet og et åbent sår i panden. De løf-
tede ham ombord og bragte ham ind til land, hvor han blev hentet af en ambulance 
og kørt på hospitalet. Maskinmanden blev erklæret død ved drukning. 

Vandtemperaturen på ulykkestidspunktet var ca. 3ºC.

Figur 2: HOLMI og pontonen nær Atlantkajen. 
Kilde: DMAIB

HOLMI

Pontonen
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Undersøgelsen

Den 22. september 2022 blev havarikommissionen underrettet af Søfartsstyrelsen 
om, at et besætningsmedlem fra skibet HOLMI var fundet død i fjorden ved Qasi-
giannguit. To undersøgere fra havarikommissionen rejste derfor til Qasigiannguit for 
at undersøge skibet og afdække ulykkens omstændigheder. 

Der var ingen vidner til ulykken, så ulykkens konkrete enkeltheder er ikke kendt. Den 
indledende undersøgelse indikerede dog, at maskinmanden faldt i vandet i forbin-
delse med entring af skibets jolle, da han skulle hente reparatøren. Undersøgelsen 
koncentrerede sig derfor om adgangsforholdene mellem HOLMI og dens jolle.

Anvendelse af skibets jolle

Jollen, som maskinmanden skulle hente reparatøren med, var skibets mand-over-
bord-båd, men til dagligt blev den anvendt som arbejdsbåd til forskellige formål, 
heriblandt transport af personer og materiel til og fra skibet, når det lå for anker 
(figur 3). 

 

Jollen var udstyret med en påhængsmotor, hvorfra båden blev manøvreret. Det var 
ikke praksis at anvende en sikkerhedsafbryder (dødemandsknap) i forbindelse med 
sejlads med jollen. 

Når skibet var i drift, blev jollen opbevaret på skibets agterdæk og blev søsat ved 
brug af dækskranen (figur 4). Når skibet lå til ankers, var jollen normalt søsat og 
fastgjort på HOLMIs bagbord side. 

Figur 3: HOLMIs mand-over-bord-båd. 
Kilde: DMAIB
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Adgangsforhold til jollen
Havarikommissionen foretog undersøgelser af jollen og skibet, mens det lå for an-
ker ud for Qasigiannguit for at dokumentere adgangsforholdene mellem skibet og 
jollen. Desuden blev en række personer interviewet med henblik på at forstå besæt-
ningens praksis for entring af jollen fra HOLMI.

Som regel gik besætningen i jollen fra HOLMIs bagbord side, fordi skibets sugerør 
var monteret i styrbord side, hvilket hindrede besætningen i at træde ud over skan-
seklædningen. Der blev normalt ikke anvendt en lejder til at komme til og fra jollen. 
Derfor var der omtrent midtskibs på bagbord side udskåret to huller i skanseklæd-
ningen, som havde til hensigt at gøre det nemmere at fastgøre jollens fortøjnings-
reb, stige ned i jollen og klatre op og ned fra jollen (figur 5). 

Figur 4: Jollens placering på skibet. 
Kilde: DMAIB

Jollens placering på HOLMI

Figur 5: Udskårne huller i bagbord skanseklædning. 
Kilde: DMAIB

Udskæringer i skanseklædningen
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Det er uvist, hvornår hullerne i skanseklædningen blev lavet, men ifølge besætnin-
gen og rederen havde hullerne været i skanseklædningen i mere end et årti. 

På figur 6 ses bagbordsside af HOLMI og jollens placering, når en person skulle 
træde ned i den. Når HOLMI ikke var lastet, var distancen fra jollen til dækskanten 
ca. 65 cm, og der var 100 cm op til lønningsjernet. Når en person stod på ydersiden 
af skanseklædningen, skulle der således trædes 65 cm ned på kanten af jollen, 
mens hænderne skulle skifte stilling fra lønningsjernet til kanterne i hullet i skanse-
klædningen, når personen trådte ned i jollen. 

Besætningen kom til og fra jollen via lønningen på forskellige måder afhængigt af, 
om personen var alene om bord eller et andet besætningsmedlem kunne hjælpe til 
med at løfte bagage ned i jollen og frigøre jollens fortøjning.

Maskinmanden boede på skibet og havde arbejdet på skibet i 18 år. Han var derfor 
ofte alene om bord, men vidner havde tidligere observeret hans praksis for nedstig-
ning i jollen. Hans praksis var, at når han skulle fra borde, løsnede han jollens fortøj-
ning, bandt den om livet og trådte over lønningen (figur 7). På den måde kunne han 
trække jollen ind til skibet, hvis den begyndte at drive væk. Så snart jollen var langs 
skibssiden, trådte han ned på jollens kant (A), mens han holdt fast i lønningsjernet 
(B) og i en af kanterne i skanseklædningens huller (C). 

Overflader på dækket, lønningen og i jollen kunne være glatte, især når der havde 
været nedbør. På ulykkesdagen var der nedbør og hård vind. Overfladerne på jollen 
og HOLMI kunne derfor have været glatte, og vinden/søen kunne påvirke jollens 
position langs skibet.

Figur 6: Bagbord side af HOMI og jolle. 
Kilde: DMAIB

100 cm

65 cm
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Figur 7: Demonstration af nedstigning til jolle. 
Kilde: Grønlands Politi

A

C

B
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Ulykkens årsag

Maskinmanden var alene på HOLMI og skulle hente en reparatør fra Qasigiannguit. 
Han skulle derfor klatre fra HOLMI ned på skibets jolle. Han blev fundet liggende i 
vandet ved HOLMIs jolle med fortøjningsrebet fastgjort omkring livet og et åbent sår 
i hovedet. Det var derfor sandsynligt, at maskinmanden mistede fodfæste og/eller 
grebet og faldt i vandet, da han skulle træde ned på jollen, og ved faldet slog han 
hovedet. At der havde været nedbør i løbet af dagen, som gjorde overfladerne glat-
te, kan have bidraget til ulykken. Desuden kunne jollens fortøjning være strammet 
op, såfremt jollen begyndte at drive.

Da maskinmanden blev fundet, var jollens motor ikke i gang, og den drev for vind, 
sø og strøm ind i fjorden. Det var først, da reparatøren observerede den drivende 
jolle, at ulykken blev opdaget. Det er derfor ikke sandsynligt, at han faldt over bord 
fra jollen under forlægningssejladsen fra HOLMI til Qasigiannguit.

Der var ingen vidner til ulykken. Derfor kan ulykkens præcise omstændigheder ikke 
påvises. Det kunne dog påvises, at adgangsforholdene mellem HOLMI og jollen 
udgjorde en fare for overbordfald. Faren bestod i, at der skulle klatres under om-
stændigheder, hvor et mistet fodfæste gjorde det nødvendigt at holde sig fast med 
hænderne alene. Dertil kunne overfladerne være glatte, hvilket vanskeliggjorde gre-
bet i lønningen og bevarelsen af et sikkert fodfæste.

Da han faldt overbord havde han ingen muligheder for at komme ud af vandet. 
Vandtemperaturen var omkring 3ºC på ulykkestidspunktet. På grund af indvirknin-
gen af hypotermi, anslås det, at en person ved denne vandtemperatur vil blive så 
udmattet eller bevidstløs efter 15-30 minutter, at det ikke er muligt at holde luftve-
jene frie for vand. Ved en pludselig nedsænkning i vand ved denne temperatur, vil 
man derudover være i risiko for kuldechok, hvilket kan føre til drukning inden for de 
første tre minutter i vandet. Da maskinmanden blev fundet, var der gået mere end 
30 minutter efter overbordfaldet. Han havde derfor ringe mulighed for overlevelse, 
da han faldt i vandet.

Sikkerhedslæring

Det er til tider vanskeligt for mindre skibe at etablere sikre adgangsforhold 
ved kaj og i åben sø, og derfor må besætningen ty til improviserede løs-
ninger til at komme til og fra skibet. Disse improviserede adgangsforhold 
er ofte karakteriserede ved, at adgangen til og fra skibet afhænger af per-
sonens fysiske formåen, fordi der skal klatres og/eller trædes over større 
afstande. Hvis der opstår en uventet situation, hvor den fysiske formåen 
bliver udfordret, vil personen falde i vandet og være i livsfare.

Uagtet adgangsforholdene synes at være gode, skal der tages hensyn til 
situationer, hvor personer ikke har fuld kontrol, f.eks. mister fodfæstet. Når 
det ikke er muligt at etablere en stabil adgangsvej ved brug af et faldereb 
eller gangsvejsbro, vil den eneste mulighed derfor være at reducere kon-
sekvensen ved et fald i vandet. Dvs. der skal være mulighed for at tilkalde 
hjælp, og personer skal have adgang til redningsmidler med opdrift og ter-
misk beskyttelse, særligt i arktiske farvande. 




