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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, som havarikommissionen har fundet relevante i forhold til sikkerhedslæ-
ring.

Dette resumé handler om en hændelse på fiskeskibet HV18, FREJA, hvor en 
brand udbrød under styrehuset, uden besætningen havde mulighed for at 
tilkalde hjælp eller slukke branden.

UNDERSØGELSESRESUMÉ OM BRAND PÅ 
FREJA DEN 12. JUNI 2022

udgivet af

DMAIB
Den Maritime Havarikommission
Batterivej 9
DK-4220 Korsør

Denne rapport er udgivet 7. september 2022.

Foto: Brændtt omformer på FREJA
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: FREJA. 
Kilde: Privat

Navn:  FREJA
Skibstype:  Fiskeskib, bomtrawl
Nationalitet/flag:  Danmark
Hjemhavn: Rømø
Havnekendingsnummer: HV 18
Byggeår: 1986
Længde overalt: 11,30 m
Bredde overalt: 5,00 m
Dybgang: 1,50 m
Maskineri: 220 kW

Ulykken

Søndag den 12. juni kl. 18.00 afsejlede FREJA (figur 1) med to besætningsmed-
lemmer Havneby Havn på Rømø. FREJA skulle fiske hesterejer nord og nordøst for 
Rømø. Efter ca. 3½-4 timers forlægningssejlads ankom skibet til fiskepladsen, og 
fiskeriet blev påbegyndt (figur 2). 
 
Mellem kl. 03.00 og 03.30 den 13. juni gik skipperen og dæksmanden i maskinrum-
met for at rense søfilteret og pladekøleren til motoren. Skipperen gik efter kort tid 
op, fordi han kunne lugte røg. Da han trådte ud af maskinrummet, så han, at der 
stod flammer ud af styrehuset. Han råbte straks til dæksmanden i maskinen, at han 
skulle række ham CO2-slukkeren fra maskinrummet.
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Figur 2: Afgangshavn og fiskeplads nord for Rømø.
Kilde: SafeSeaNet Ecosystem GUI

Skipperen forsøgte at slukke ilden med CO2-slukkeren ved at aktivere den ind gen-
nem døren til styrehuset, men flammerne og strålevarmen var for kraftig til, at det 
kunne lade sig gøre. Han lukkede derfor styrehusdøren i et forsøg på at kvæle ilden. 
Efterfølgende forsøgte skipperen at bekæmpe branden med at udløse CO2-slukke-
ren ind ad ventilationskanalerne på siden af styrehuset, men det lykkedes ikke, da 
ventilationsåbningerne var rektangulære, og studsen på CO2-flasken var rund og for 
stor. Derefter forsøgte de at bekæmpe branden med vand fra et kogekar på dækket. 
Effekten udeblev, og brandslukningen blev opgivet. Nødbrandpumpen befandt sig 
inde under styrehuset i flammerne og kunne derfor ikke benyttes. 

Besætningsmedlemmerne kunne ikke tilkalde hjælp, fordi deres mobiltelefoner og 
VHF’en var i det brændende styrehus. De pakkede derfor redningsflåden ud på 
agterdækket for at få fat i den pyroteknik, der var pakket ned i flåden. Ved at affyre 
nødraketter og håndblus ville de forsøge at påkalde opmærksomhed. Det lykkedes 
at affyre to nødraketter og et håndblus. Klokken var på det tidspunkt ca. 06.00. 

Efter en halv times tid, tænkte skipperen og dæksmanden, at ingen havde set dem, 
og de besluttede at forlade skibet. Vandstanden var faldet så meget, at skibet nu  
var grundstødt. De gik i vandet og trak redningsflåden hen over havbunden mod 
Rømøs nordlige strandområde indtil de nåede en sejlrende, hvor det var nødvendigt 
at sætte sig i flåden og padle over. Idet de skulle til at sætte sig i flåden for at padle 
over sejlrenden, kunne dæksmanden høre redningshelikopteren komme mod dem.

Kl. 06.56 kom de to fiskere om bord på helikopteren og blev bragt tilbage til Hav-
neby Havn, hvor ambulance og politi ankom kort tid efter. De var begge uskadte.

Den lokale kystredningstjeneste slukkede i samarbejde med det lokale brandbered-
skab branden på skibet, som herefter blev slæbt til Havneby Havn på Rømø. 

Havneby

Fiskeplads
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Brandundersøgelse

Den Maritime Havarikommission indledte en undersøgelse af branden, fordi der var 
tale om en alvorlig brand, hvor brandårsagen var ukendt. Undersøgelsen fokusere-
de på at bestemme brandens arnested, antændelseskilde og spredning.

Brandundersøgelsen på skibet blev foretaget af en havariundersøger i Havneby 
Havn den 14. juni 2022. Skibet blev derudover undersøgt af en repræsentant fra 
Dansk Brandteknisk Institut.

Arnestedet

Ved undersøgelsen blev det konstateret, at opbevaringsrummet i forskibet var ud-
brændt, og store dele af styrehusets overbygning, som var bygget af aluminium, 
var bortbrændt (figur 3). Arbejdsdækket, maskinrummet og lastrummet var stort set 
uberørt af branden, bortset fra smeltede løse genstande, kabler, lamper, etc. Bran-
den blev derfor lokaliseret til forskibet.

Ved at undersøge varmeudviklingen og brandskaderne på det tilbageværende ma-
teriale i opbevaringsrummet kunne det konstateres, at branden havde været centre-
ret omkring en eltavle i opbevaringsrummet under styrehuset (figur 4).

Eltavlen var blevet monteret i forbindelse med en gennemgribende ombygning, som 
var færdiggjort 2-3 måneder før ulykken. Her blev fremdrivningen ændret til diese-
lelektrisk fremdrivning, og generatoren drev alle spil og bomme. Eltavlen i opbe-
varingsrummet under styrehuset var skibets hovedtavle, som alle forbrugerne var 
forbundet til. Eltavlen var opdelt i seks sektioner med metallåger på henholdsvis 
styrbord og bagbord side (figur 5).

Figur 3: Oversigt over brandskadede områder på FREJA.
Kilde: Privat

Brandskadet område
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Figur 4: Udbrændt forskib og eltavlens placering.
Kilde: DMAIB

Figur 5: Eltavlen i opbevaringsrummet, bagbord side.
Kilde: DMAIB

Eltavle i opbevaringsrum

F.T.

F.B. M.B A.B.

M.T. A.T.
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Lågerne til eltavlen blev sikret og lagt op på kajen for at gendanne deres placering 
og for at opnå et overblik over varmepåvirkningen og derved finde brandens arne-
sted. Nedenfor på figur 6 ses lågerne fra eltavlens bagbord side, hvor varmepåvirk-
ningen havde været størst.

Toppen af den låge, der var placeret i midten i nederste række (M.B.) af eltavlen var 
bortbrændt, mens det resterende materiale i lågen var intakt (figur 7). Det indikerer, 
at der her har været en højere temperaturudvikling end i det omkringliggende om-
råde.

Ved undersøgelsen af varmeskaderne på elskabets låger og det tilbageværende 
materiale fra indholdet i elskabet, kunne det således konstateres, at branden var 
inde bag ved lågen M.B., hvor der inden branden havde siddet omformere.

Figur 6: Låger til eltavlen lagt op på samme måde som de sad på i eltavlen, bagbord side.
Kilde: DMAIB

F.T.

F.B.

M.B

A.B.

M.T.

A.T.

Figur 7: Bortbrændt metal i toppen af lågen (M.B.).
Kilde: DMAIB
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Antændelseskilde

I nederste række af eltavlens midterste sektion (M.B.) blev der fundet en plade, hvor 
der var monteret en omformer med jernkerner og kobberviklinger, som omformede 
fra 24 V til 220 V. Kobberviklingerne var monteret manuelt med skruer med lige 
kærv. Det kunne konstateres, at en af kobberviklingerne var delvist brændt bort. 
Desuden var én af jernkernerne smeltet og bøjet og havde derfor været udsat for 
markant højere temperatur end de øvrige (figur 8 og 9). Det indikerede, at der var 
sket en kortslutning i denne vikling, som resulterede i en lysbue, der antændte el-
skabet. 

Figur 8: Bortbrændt kobber på kobbervikling.
Kilde: DMAIB

Figur 9: Jernkerne udsat for stor varmepåvirkning.
Kilde: DMAIB

Bortbrændt kobber

Smeltet jernkerne
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Brandens spredning

Fra eltavlen spredte branden sig til forskellige effekter, der var placeret i opbeva-
ringsrummet, herunder træbeklædning, gulvtæpper, sengetøj, trawl samt dieselolie 
fra den nødbrandpumpe, der var placeret under dæk med tilhørende 40 liter diese-
lolie i dunke.

Branden blev næret med ilt fra ventilationshuller i skottet i styrbord og bagbord side. 
Branden blev yderligere næret af vinduer i styrehuset samt døren til agterdækket, 
der er i starten af branden stod åben.

Sikkerhedslæring

Brande, som opstår og breder sig pludseligt, kan ikke slukkes med transportable 
brandslukkere eller mindre mængder vand fra f.eks. en spuleslange eller lignende, 
mens slukning med større mængder vand kan udfordre mindre skibes stabilitet. 
Mindre skibe har normalt et fastinstalleret brandslukningsanlæg i de områder, hvor 
faren for brand er størst; dvs. i maskinrummet, hvor der kan forekomme høje tem-
peraturer og brandbart materiale. Eltavler kan udgøre en sådan fare. Derfor frarådes 
det, at sådanne elinstallationer monteres uden for maskinrummet.

Konklusion på brandundersøgelsen

Branden på FREJA opstod i opbevaringsrummet under skibets styrehus 
og blev sandsynligvis antændt ved en kortslutning i en omformer på ski-
bets hovedtavle. Kortslutningen kan være sket, ved at skibets vibrationer 
fra skibet løsnede en skrue på omformeren.
 
Branden spredte sig hurtigt, da den fik fat i brandbare materialer i, her-
under dieselolie til nødbrandpumpen, og var ikke mulig at slukke med 
skibets transportable brandslukker.
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