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Dette er et resumé af en undersøgelse, som Den Maritime Havarikommission har 
foretaget. Resuméet er en kort redegørelse om de undersøgelsesresultater, som 
havarikommissionen har fundet relevante i forhold til sikkerhedslæring. 

Dette resumé handler om en hændelse på PRINSESSE ISABELLA, hvor syv person-
biler blev klemt af skibets hængedæk under losning af skibet.

UNDERSØGELSESRESUMÉ OM HÆNGEDÆKSULYKKE
PÅ PRINSESSE ISABELLA DEN 7. JULI 2019

udgivet af
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Denne rapport er udgivet den 19. juli 2019

Foto: Hængedæk på PRINSESSE ISABELLA
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 sam-
menhæng. 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 fortolkninger.
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Hændelsen

Om eftermiddagen den 7. juli 2019 ca. kl. 15.30 
ankom PRINSESSE ISABELLA (figur 1) til Sælvig 
Havn på Samsø. På dækket var der tre besæt-
ningsmedlemmer til at losse skibet for køretøjer 
og passagerer.

Da et af besætningsmedlemmerne havde tømt 
hoveddækket i bagbord side, kunne han konsta-
tere, at der i den modsatte ende stod en bil med 
campingvogn. For at campingvognen kunne kom-
me ud, var det nødvendigt at hæve hængedæk-
ket. Derfor vendte han sig mod betjeningspanelet 
og trykkede på knappen, som fik hængedækket 
til at hæve sig. 

Umiddelbart efter kunne han høre nogle personer, 
der råbte for at få hans opmærksomhed. Han blev 
straks klar over, at der var biler på hængedækket, 
og afbrød med det samme hævningen af hænge-
dækket.

Hængedækket nåede at blive løftet 50-70 centi-
meter, hvilket resulterede i, at fire biler fik tryk-
ket taget, to biler fik ridser på siderne, og én bil 
fik trykket cykler, som sad bag på bilen. Alle bi-
ler kunne køre fra borde efterfølgende. Der sad 
personer i bilerne, da hængedækket blev løftet. 
Ingen kom ikke til skade ved hændelsen. 

Figur 1: PRINSESSE ISABELLA
Kilde: DMAIB

Undersøgelsen

Den Maritime Havarikommission vurderede, at 
hændelsen kunne have udviklet sig til en alvorlig 
ulykke med personskader til følge. Derfor indledte 
havarikommissionen en undersøgelse.
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Hængedækket

Skibet var udstyret med et hængedæk i hver side 
af vogndækket. Hængedækkene kunne hæves op 
i en stuvet position således, der opstod en frihøj-
de på hoveddækket til høje køretøjer, f.eks. cam-
pingvogne og lastbiler (figur 2). Hængedækkene 
kunne hæves og sænkes fra et betjeningspanel, 
der var placeret på hoveddækket for enden af 
hvert hængedæk.

Det kunne ved undersøgelsen konstateres, at det 
fra betjeningspanelet ikke var muligt at se, om der 

var biler eller personer på hængedækket (figur 3, 
næste side). Derfor havde skibet en procedure, 
hvor det var beskrevet, at et besætningsmedlem 
skulle inspicere hængedækket, før det blev hæ-
vet. 

Der var ingen tekniske foranstaltninger, som hin-
drede kørslen med hængedækket i lastet tilstand, 
hvis et besætningsmedlem glemte at inspicere 
hængedækket, f.eks. ved travlhed. 

Figur 2: Hængedækkets hæve/sænke-funktion
Kilde: DMAIB

Hæve/sænke-funktion
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Figur 3: Udsyn fra betjeningspanelet til hængedækket
Kilde: DMAIB

Betjeningspanel

Årsag til ulykken

1 Læs mere om dette emne i temaundersøgelsen Proceduralizing Marine Safety, DMAIB, 2016. Rapporten kan findes 
på www.dmaib.dk

Da besætningsmedlemmet under losningen af 
hoveddækket opdagede, at der var behov for at 
løfte hængedækket for at få en campingvogn ud, 
reagerede han instinktivt ved at trykke på knap-
pen på betjeningspanelet for at hæve dækket. 
Fordi han handlede instinktivt, fik han ikke in-
spiceret hængedækket forinden. Proceduren med 
at inspicere hængedækket var den eneste barri-
ere, som kunne forhindre, at dækket blev hævet 
med biler på.

Procedurer som sikkerhedstiltag er følsomme over 
for daglige afvigelser, forglemmelser og pludseli-
ge indskydelser, og de kan derfor let svigte1. Det 
gjorde sig gældende denne dag. Denne hændelse 
vidnede om, at skibets laste/losse-operation var 
sårbar i tilfælde af, at dette ene sikkerhedstiltag 
svigtede. 

DMAIB har på baggrund af ulykken uddraget følgende læring:

Undersøgelsen påviste, at utilstrækkelige over-
sigtforhold over hængedækket fra den position, 
hvorfra hængedækket blev betjent, muliggjorde 
hændelsen. Derudover var der ingen tekniske 
foranstaltninger, der hindrede, at hængdækket 
kunne hæves i lastet tilstand. Der bør derfor 

etableres foranstaltninger, der muliggør visuelt 
overblik over hængedækket fra betjeningspa-
nelet. Der bør også tilføjes en teknisk anord-
ning, der hindrer muligheden for at hæve hæng-
dækket i lastet tilstand. På denne måde sikres 
der redundans mellem sikkerhedstiltagene.

Læring
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Navn:  PRINSESSE ISABELLA
Skibstype:  RoRo-passagerskib
Nationalitet/flag:  Danmark
Hjemhavn: Sælvig
IMO-nummer: 9692806
Kaldesignal: OWNX
Byggeår: 2014
Skibsværft/nr.: Remontowa Shipbuilding SA/614
Klasseselskab: DNV-GL
Længde overalt: 99,91 m
Bredde overalt: 19,00 m
Bruttotonnage: 5.478
Dybgang maks.: 5,21 m 
Maskineri: 4224 kW
Skrogmateriale: Stål
Skrogdesign: Enkelskroget

Skibsdata
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