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

Undersøgelsesresuméet omhandler en hændelse på det grønlandske bugser-
skib POLAR ENDEAVOURs pram, hvor et besætningsmedlem faldt i vandet 
under entring fra kajen til prammen. Besætningsmedlemmet omkom som føl-
ge af ulykken.
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Foto: Adgangsforhold til POLAR ENDEAVOUR 
Kilde: DMAIB

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: POLAR ENDEAVOUR og pram 105
Kilde: DMAIB

Navn:  POLAR ENDEAVOUR 
Skibstype:  Bugserskib
Nationalitet/flag:  Danmark
Hjemhavn: Nuuk
Kaldesignal: OXUH
IMO-nummer: 7533367
IMO company no.: 1877681
Værft/byggenr.: Scheepswerf Haak N.V. - Zaandam
Klassifikationsselskab: DNV
Længde overalt: 27,49 m
Bredde overalt: 7,52 m
Bruttotonnage 163
Maks. dybgang: 3,10 m
Maskineri: 1.140 kW
Service fart: 8 knob

Skib og pram

Navn:  105
Skibstype:  Pram
Værft/byggenr.: VEB Oderwerft Eisenhüttenstadt / 1800
Klassifikationsselskab: DNV
Længde overalt: 51,84 m
Bredde overalt: 11,00 m
Bruttotonnage 427
Maks. dybgang: 2,20 m

POLAR ENDEAVOUR

Pram 105
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Ulykken

Den 1. oktober 2022 lå bugserskibet POLAR ENDEAVOUR på ydersiden af en ar-
bejdspram 105 langs kaj i Ilulissat (figur 1). Skibet var bemandet med en skipper, en 
styrmand, en maskinmand og en skibsassistent. 

Kl 08.00 om morgenen begyndte en entreprenør på havnen at losse prammens last. 
Losningen blev afsluttet kl. 18.15 samme aften. Efter arbejdets ophør forlod skibets 
styrmand, skipper og skibsassistent skibet hver for sig for at holde fri i byen. Ved 
midnatstid mødtes de på en beværtning. Ud på natten gik skipperen, skibsassisten-
ten og styrmanden hver især alene ned mod skibet. Skipperen gik først. Kort tid før 
beværtningen lukkede kl 04.00, gik skibsassistenten. Styrmanden forlod som den 
sidste beværtningen, da den lukkede.

I løbet af dagen den 2. oktober gjorde besætningen klar til afgang, som var planlagt 
til klokken 14.00. Da skibsassistenten ikke mødte på arbejde, ledte styrmanden 
efter ham på skibet. Da han ikke kunne finde ham på hans kammer, spurgte han de 
andre besætningsmedlemmer, om de havde set ham. Ingen havde set ham siden 
han forlod beværtningen, og de formodede, at han havde overnattet i land. De 
besluttede derfor at afvente skibsassistenten indtil planlagt afgang. Imens gik styr-
manden rundt på prammen og ventede. 

Kl.13.45 fik styrmanden øje på skibsassistenten liggende livløs i vandet mellem ka-
jen og prammen. Skibsassistenten havde sit almindelige tøj på samt en taske på 
ryggen og et åbent sår i panden.  Styrmanden ringede straks til politiet, som rekvi-
rerede en ambulance og redningsmandskab til stedet, som fik ham op af vandet og 
kørte ham til hospitalet. Skibsassistenten blev senere samme dag erklæret død ved 
drukning.

På ulykkestidspunktet var vandtemperaturen omkring frysepunktet.

Undersøgelsen

Den 3. oktober 2022 blev havarikommissionen underrettet af Søfartsstyrelsen om, 
at et besætningsmedlem fra skibet POLAR ENDEAVOUR var fundet død i havnen 
i Ilulissat. To undersøgere fra havarikommissionen rejste derfor til Ilulissat for at af-
dække ulykkens omstændigheder. 

Der var ingen vidner til ulykken, og videoovervågning af kajområdet viste ikke over-
bordfaldet. Ulykkens konkrete enkeltheder er derfor ukendte. Stedet, hvor skibs-
assistenten blev fundet, indikerede dog, at skibsassistenten var faldet i vandet i 
forbindelse med entring af skibets pram, da han skulle om bord på skibet via pram-
men. Undersøgelsen fokuserede derfor på adgangsforholdene mellem kajen og 
prammen.
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Adgangsforhold mellem kaj og pram

Havarikommissionen foretog undersøgelser af prammen og kajen, mens skib og 
pram lå langs kaj i Ilulissat for at dokumentere adgangsforholdene mellem kajen og 
prammen. Desuden blev besætningen interviewet i relation til at forstå den anvend-
te praksis ved ombordstigning til prammen fra kajen.

For at komme over på skibet skulle besætningen passere prammen. Under havne-
ophold var det almindeligt for besætningen at entre prammen fra kajen via stiger, 
der var fastmonteret i kajen. De samme stiger blev ligeledes anvendt, når besætnin-
gen skulle fra prammen og i land. Stigerne var monteret med en indbyrdes afstand 
på 8,40 meter. Mellem stigerne var der monteret fendere (figur 2).

Ved den tekniske undersøgelse blev det konstateret, at stigernes øverste trin havde 
en trindybde på 10 cm, som gjorde, at der kun var plads til skoens forreste træde-
flade. De øvrige trins dybde var større. Et greb var placeret på toppen af kajkanten. 
Grebet var så lavt placeret, at det var nødvendigt at knæle på kajkanten for at an-
vende grebet ved nedstigning til prammen (figur 3).

Besætningen fortøjede skibet, så trosserne fik en sådan længde, at skib og pram 
kunne ligge i havnen uden det var nødvendigt for besætningen, at tilse og justere 
trosserne. Denne praksis betød, at den vandrette afstand mellem stigen og pram-
men kunne variere under havneopholdet afhængig af tidevandet og vindforholdene. 
Når prammen lå tættest på kajen var afstanden pga. fendere på pram og kaj på ca. 
80 cm. På undersøgelsestidspunktet mens skibet lå fortøjet som under ulykken blev 
afstanden opmålt til ca. 90 cm. Afstanden fra kajen kunne derfor variere fra 80-90 
cm (figur 4).

Det har ikke været muligt at fastslå om skibsassistenten faldt i vandet før eller efter 
solopgang. Undersøgelsen viste, at kajområdet var oplyst fra landsiden, hvilket be-
virkede, at stigerne på kajvæggen henlå i skygge. Dækslyset fra POLAR ENDEAVO-
UR havde ikke tilstrækkelig effekt til at belyse kajvæggen fra søsiden. Det betød, at 
oversigtsforholdene ved stigerne var begrænsede i mørke.

Stiger

Figur 2: Stiger langs kajen. 
Kilde: DMAIB

Stiger

840 cm
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Figur 3: Stige og greb på kajkant
Kilde: DMAIB

Trindybde: 10 cm

Figur 4: Variation i afstand mellem kaj og pram.  
Kilde: DMAIB

Greb på kajkant

80-90 cm



7

Figur 5: Demonstration af nedstigning på pram.
Kilde: DMAIB

Praksis for ombordstigning
Tidevandsforskellen på dagen for ulykken varierede med ca. 1,6 meter, men uagtet 
tidevandsforskellen lå prammen altid lavere end kajkanten. Det betød, at det var 
nødvendigt at benytte stigerne, når prammen skulle entres. Når en person stod på 
stigen og skulle træde over på kanten af prammen, skulle vægten forskydes over på 
den ene fod, mens hænderne skulle slippe grebet på kajkanten eller grebet i stigen 
(figur 5).

Overflader på kajen, stigen og på prammen kunne være glatte, især når der havde 
været nedbør eller nattefrost. Det var almindelig praksis for besætningen at slå is og 
sne af stigerne i havnene efter behov. På ulykkesdagen havde der været nattefrost. 

Adgangsforholdene på ulykkesdagen var normale for besætningen og blev anset 
for at være gode.
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Ulykkens årsag

Skibsassistenten blev fundet i vandet mellem kajen og POLAR ENDEAVOURS 
pram. Det er fundet sandsynligt, at skibsassistenten faldt i vandet i forsøget på at 
stige ned til prammen.  

Undersøgelsen påviste, at adgangsforholdene på ulykkestidspunktet var indrettet 
på en sådan måde, at de udgjorde en fare for at falde. Faren bestod i flere faktorer:

• Afstanden mellem kaj og pram gjorde det nødvendigt at anvende stigen i 
kajvæggen. Derudover var det nødvendigt at træde over på prammen uden at 
holde fast i stigen. 

• Grebets placering nødvendiggjorde, at der skulle knæles på kajkanten under 
nedstigning, hvilket udgjorde en fare for at miste balancen og falde.

• Trindybden på stigens øverste trin betød, at der kun kunne støttes på forfoden, 
hvilket øgede risikoen for at miste fodfæstet.

Faren ved disse tre faktorer blev yderligere forstærket af glatte overflader pga. nat-
tefrost og begrænsede lysforhold.

På grund af indvirkningen af hypotermi, vil en person hurtigt miste evnen til at holde 
luftvejene frie for vand ved lave vandtemperaturer. Derudover vil der være risiko for 
kuldechok, hvilket kan føre til drukning inden for de første tre minutter i vandet. Han 
havde derfor ringe mulighed for overlevelse, da han faldt i vandet uden mulighed 
for at tilkalde hjælp.

Sikkerhedslæring

På mindre skibe er det til tider vanskeligt at etablere sikre adgangsforhold 
mellem skib og kaj. Derfor må besætningen ty til improviserede løsninger 
til at komme til og fra skibet. Disse improviserede adgangsforhold er ofte 
karakteriserede ved, at adgangen til og fra skibet afhænger af personens 
fysiske formåen, fordi der skal klatres og/eller trædes over større afstande. 
Hvis der opstår en uventet situation, hvor den fysiske formåen bliver ud-
fordret, f.eks. af glatte overflader, vil personen risikere at falde i vandet og 
være i livsfare. 

Havarikommissionen har tidligere undersøgt de problemer, der opstår ved 
etablering af sikre adgangsforhold og har fundet følgende: Når der ikke fin-
des én løsning på at skabe sikker adgang mellem kaj og skib, som passer 
til alle situationer, normaliseres faren over tid.




