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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 fatal klemskade, der skete under rengøring af en reje-
koger om bord på den grønlandske rejetrawler MARKUS. Havarikommissionen kon-
kluderer, at ulykken skete som følge af et uhensigtsmæssigt design af rejekogeren.

UNDERSØGELSESRESUMÉ OM ARBEJDSULYKKE
PÅ MARKUS DEN 15. MAJ 2019

udgivet af

DMAIB
Den Maritime Havarikommission
Batterivej 9
DK-4220 Korsør

Denne rapport er udgivet 22. august 2019.

Foto: Rejekogere på MARKUS
Kilde: Søfartsstyrelsen

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

Sent på aftenen den 14. maj 2019 lå rejetrawleren 
MARKUS (figur 1) på reden ud for Nuuk i Grøn-
land, hvor det afventede at kunne gå i havn tid-
ligt næste morgen. I løbet af natten foretog en 
del af besætningen rengøring af skibet. Nede på 
fabriksdækket, varetog formanden for fabrikken 
rengøringen af rejekogerne i fabriksområdet i den 
agterste del af skibet (figur 2 og 3).

Rengøringen bestod bl.a. af at fjerne tilbagebli-
vende rejer fra rejekogernes fødekurv. Formanden 
arbejdede alene på fabriksdækket, da den øvrige 
del af besætning, som tog del i nattens rengøring, 
arbejdede i skibets aptering.  

Figur 1: MARKUS
Kilde: Privat foto

Figur 2: Rejekogerens placering i skibet.
Kilde: Qajaq Trawl A/S

Rejekogernes placering
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Tidligt om morgenen den 15. maj 2019 kom et be-
sætningsmedlem ned i fabriksområdet og så, at 
formanden var fastklemt i en af rejekogerne mel-
lem sikkerhedsgitteret og den hydraulikdrevede 
kurv, som var vippet op og holdt formanden fast 
(figur 4).

Besætningsmedlemmet, tilkaldte straks hjælp, og 
flere besætningsmedlemmer kom ilende til for at 
komme formanden til undsætning. De forsøgte, 
at få kurven til at sænke sig med hjælp af deres 
kropsvægt, men det lykkedes ikke. Først, da det 
lykkedes en maskinmester at fjerne det hydrauli-
ske tryk fra maskinen, kunne den fastklemte for-
mand frigøres.

Formanden var livløs, og besætningen påbegynd-
te straks hjerte-lungeredning og gjorde brug af en 
hjertestarter. Hans liv stod dog ikke til at redde, 
og senere samme dag blev formanden erklæret 
død på sygehuset i Nuuk.

Figur 3: Rejekogerne på MARKUS’ arbejdsdæk
Kilde: Søfartsstyrelsen

Figur 4: Rejekoger. Sikkerhedsgitter og fødekurv, som forman blev klemt i mellem er markeret.
Kilde: DMAIB

Fødekurv

Sikkerhedsgitter
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Figur 5: Funktionstegning af rejekogeren på MARKUS
Kilde: Carsoe A/S/DMAIB

Kølekurv (4)

Kogekurv (3)

Fødekurv (1)

Sensor (2)

Sikkerhedsgitter (5)

Undersøgelsen

Den Maritime Havarikommission blev dagen ef-
ter ulykken, den 15. maj 2019, kontaktet af Sø-
fartsstyrelsen og gjort bekendt med ulykken. På 
grund af ulykkens meget alvorlige karakter, blev 
det besluttet at indlede en undersøgelse. Under-
søgelsen af ulykken på MARKUS fokuserede på 
at klarlægge de omstændigheder, som førte til at 

formanden blev fastklemt i rejekogeren. For at kun-
ne klarlægge ulykkens omstændigheder har hava-
rikommissionen foretaget tekniske undersøgelser 
af rejekogeranlægget hos producenten og under-
søgt, hvordan udstyret blev anvendt i praksis om 
bord på MARKUS. 

Rejekogeren

Der var installeret fire rejekogere om bord på 
MARKUS, som kom fra en dansk maskinprodu-
cent, der havde specialudviklet dem til MARKUS 
og dets søsterskib. Rejekogerne var del af et stør-
re fabriksanlæg, som maskinproducenten havde 
fremstillet til de to skibe.

På figur 5 ses en funktionstegning af rejekogeren, 
som viser hvordan maskinen fungerede: I fabrik-
sanlægget var rejekogen tilkoblet et transport-
bånd, som tilførte rejer til kogeren. Rejerne blev 
ført via en slidske ned i rejekogerens fødekurv (1). 
Fødekurven blev overvåget af en ultralydssensor 
(2), der gav signal, når fødekurven var fuld. Når 
sensoren afgav signal, blev fødekurvens hydrau-
likdrevne vippefunktion automatisk aktiveret.

Fødekurven vippede op over en aksel, således re-
jerne blev ført over i kogekurven (3). Her blev re-
jerne kogt, og efter kogning vippede kogekurven 
over endnu en aksel til kølekurven (4), hvor rejerne 
afkøledes, inden de blev transporteret videre i fa-
briksanlægget til forarbejdning og pakning.

Det hydrauliske system arbejder med et olietryk 
på ca. 120 bar, der er drevet af skibets eget hy-
drauliktryk. For at imødegå klemskader, når den 
hydrauliske fødekurv vipper op, er der monteret 
et sikkerhedsgitter (5) på fronten af anlægget. 
Betjeningspanelet til rejekogeren var placeret på 
siden af maskinen, hvor der også var monteret et 
nødstop (figur 6, næste side).
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Betjeningspanel og display

Efter ulykken fremgik det af betjeningspanelet, at 
rejekogeren på ulykkestidspunktet på betjenings-
panelet var indstillet til at køre i en forprogramme-
ret afsyringstilstand (figur 7).

Afsyringstilstanden skulle anvendes ved afkalk-
ning af rejekogeren, hvor der skulle anvendes 
kemikalier, der var aktive ved en vandtemperatur 
på 50º C. Om bord blev afsyringstilstanden også 
anvendt, som en energisparende funktion, fordi 
temperaturen sænkedes fra kogepunktet til 50º 
C. Alle maskinens funktioner, herunder sensorer 
og hydrauliske systemer, var aktive i afsyringstil-
standen.
 
Rejekogerens tilstand blev indstillet på betjenings-
panelet på siden af den individuelle maskine. Ma-
skinens indstilling blev vist på et display, der var 
monteret på et skot ca. ti meter fra rejekogerne. 
Der var tilknyttet et display til hver rejekoger. Når 
rejekogeren på betjeningspanelet var indstillet på 
”Afsyring” viste displayet ”Rengøring” (figur 8, 
næste side).

Figur 7: Betjeningspanelets indstilling på ulykkestidspunktet
Kilde: Søfartsstyrelsen

Figur 6: Placering af betjeningspanel og nødstop
Kilde: Søfartsstyrelsen

Nødstop

Betjeningspanel

Afsyring



7

Figur 8: Displayvisning, når rejekogeren er indstillet til afsyring på betjeningspanelet
Kilde: Carsoe A/S

Rengøring af rejekogeren

Der var to metoder til at rengøre rejekogeren: ke-
misk og manuelt. Den kemiske rengøring af ma-
skinen, hvor maskinen blev indstillet til afsyrings-
tilstand, havde til formål at fjerne kalkaflejringer 
i maskinen og foregik med bestemte intervaller 
eller efter behov. Den manuelle rengøring af ma-
skinen var en del af de daglige rutiner om bord og 
indebar b.la. at fjerne rejer, som lå tilbage i rejeko-
geren, herunder i fødekurven. 

Den eneste måde, rejerne kunne fjernes på under 
den manuelle rengøring, var ved at samle dem op 
med hænderne. For at kunne nå ind i fødekur-
ven, var det nødvendigt at komme tæt på kurven. 
Foran fødekurven var der dog installeret et fast-
monteret sikkerhedsgitter, som havde til formål at 
skabe afstand mellem besætningen om bord og 
maskinens bevægelige dele.

Det var ikke muligt, at nå rejerne i fødekurven, 
mens man stod uden for gitteret. For at rengøre 
fødekurven for rejer var det derfor en normal ar-
bejdspraksis at gå under sikkerhedsgitteret, såle-
des at man kunne klemme sig op mellem gitteret 
og fødekurven og strække armen ind efter rejerne. 
Der kunne åbnes ind til fødekurven med skydelå-

ger, som befandt sig i hver side af maskinen. På 
hver skydelåge var der tilknyttet en anordning, så-
ledes at rejekogeren blev sat ud af drift, hvis de 
blev åbnet. Skydelågerne var ikke placeret med 
henblik på den manuelle rengøring af fødekurven 
og det var ikke muligt at nå fødekurvens bund 
herfra. En rekonstruktion af hvordan de oversky-
dende rejer blev fjernet ses på figur 9, næste side.

For at hindre at ultralydssensoren blev aktiveret, 
og at kurven vippede rundt, når man stak arme-
ne ned i kurven for at indsamle rejerne, var det 
normal praksis at aktivere nødstoppet og på den 
måde afbryde strømmen. Nødstoppet var desig-
net og tiltænkt til brug i nødsituationer. Om bord 
på MARKUS blev nødstoppet dog også benyttet 
som en hverdagsfunktion for at undgå klemska-
der under den manuelle rengøring. Ved under-
søgelsen af ulykken, kunne det konstateres, at 
nødstoppet ikke var aktiveret, da formanden blev 
fundet fastklemt mellem sikkerhedsgitteret og fø-
dekurven. 

Nødstoppet var placeret på siden af rejekogeren 
og var ikke mulig at nå fra det sted, hvor forman-
den sad fast.
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Ved rejekogerens displayskærm var der placeret 
en hovedafbryder, hvorfra det var muligt at sluk-
ke for strømmen til hele maskinen. Denne afbry-
der blev ikke normalt anvendt ved den manuelle 
rengøring af rejekogerne og var ikke aktiveret, da 
formanden blev fundet.

I rejekogerens instruktionsmanual beskrives det, 
at strømmen til rejekogeren skulle afbrydes i for-
bindelse med rengøring af maskinen. Det spe-
cificeres ikke i vejledningen, på hvilken måde 
strømmen skulle afbrydes. I rederiets egen sikker-
hedsinstruks blev besætningen også instrueret i, 
at rejekogeren skulle være slukket ved rengøring, 
og at man derudover skulle være opmærksom på 
nødstoppets placering.

Inden skibet blev overdraget fra værft til reder, 
havde formanden inden han fik hyre på MARKUS, 
arbejdet i rederiet på et lignede fiskeskib i længe-

re tid og havde derfra erfaring med at arbejde i og 
rengøre fabrikken om bord. Derudover havde han 
uddannelse for fabrikschefer og formænd i Dan-
mark i 2018. 
 
MARKUS var et nyt skib, som var leveret fra værf-
tet i marts 2019, og fabriksanlægget var special-
udviklet til skibet og havde en anden indretning 
end det forrige skib, som formanden havde arbej-
det på. Formændene og fabriksarbejderne mod-
tog ikke en formaliseret oplæring i anvendelsen af 
fabriksanlægget, men var løbende blev introduce-
ret til anlæggets forskellige dele under overdra-
gelsen af skibet.

Figur 9: Rekonstruktion af arbejdspraksis for manuel fjernelse af rejer fra rejekogerens fødekurv.
Kilde: DMAIB
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Årsag til ulykken

Formanden på MARKUS omkom, da han under 
rengøring af en rejerkoger blev klemt mellem en 
hydraulikdrevet fødekurv og et sikkerhedsgitter, 
som var fastmonteret på rejekogerens front, som 
netop var installeret for at forhindre denne type 
ulykke. Sikkerhedsgitteret havde til formål at holde 
personer på afstand af rejekogerens bevægelige, 
hydraulikdrevne komponenter. Sikkerhedsgitteret 
forhindrede dog også adgangen til fødekurven, 
når den skulle tømmes for rejer i forbindelse med 
den rutinemæssige, manuelle rengøring af reje-
kogeren. Det betød, at det var nødvendigt at gå 
under sikkerhedsgitteret og stå mellem gitteret og 
fødekurven under rengøringen. Den position, som 
formanden blev fundet klemt i mellem sikkerheds-
gitteret og fødekurven indikerede, at han havde 
været i færd med at rengøre fødekurven for rejer. 

Rejekogeren var indstillet til at køre i afsyringstil-
stand, da formanden blev fundet. I denne tilstand 
var alle maskinens funktioner aktive, herunder 
sensoren som aktiverede fødekurvens vippefunk-
tion, når den registrerede, at fødekurven var fuld. 
Det er sandsynligt, at sensoren og dermed vip-
pefunktionen er blevet aktiveret, idet formanden 
befandt sig mellem sikkerhedsgitteret og fødekur-
ven og strakte armen ind efter rejerne. I denne si-
tuation medvirkede sikkerhedsgitteret til at klem-
skaden kunne opstå.

Normalt blev rejekogerens nødstop aktiveret in-
den den manuelle rengøring blev påbegyndt. Det 
kunne konstateres, at nødstoppe ikke var aktive-
ret, da formanden blev fundet. Det er uvist, hvor-
for formanden ikke havde aktiveret nødstoppet 
før rengøringen af rejekogeren.

Når rejekogeren var indstillet til at køre i afsy-
ringstilstand, viste displayet teksten ”rengøring”. 
Teksten på displayet kunne forstås, som om reje-
kogeren var konfigureret til manuel rengøring. Det 
kan have haft indflydelse på, hvorfor formanden 
har formodet, at maskinen kunne rengøres på en 
sikker måde.

Formanden på MARKUS omkom, da han under 
rengøring af en rejerkoger på skibets fabriksdæk 
blev klemt mellem en hydraulikdrevet fødekurv og 
et sikkerhedsgitter. Den Maritime Havarikommis-
sion konkluderer, at ulykken havde sit udspring 
i et uhensigtsmæssigt design af rejekogeren og 
dens sikkerhedsanordninger, når maskinen skulle 
rengøres manuelt.

Ved denne ulykke har havarikommissionen kunne 

konstatere, at der i rejekogerens designfase har været 

et fokus på den optimale forarbejdning af rejerne om 

bord. Fokus har i mindre grad været rettet mod den 

daglige rengøring og dermed den direkte menneskeli-

ge kontakt med maskinen.

Denne problemstilling er tidligere observeret i fiskeri-

et, hvor optimering af arbejdsprocesser har medført 

en uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen og 

udvikling af udstyr uden fornøden fokus på medarbej-

derens sikkerhed, f.eks. indretningen af énmandsbe-

tjente fiskefartøjer og udviklingen af krabbeknusere. 

Denne ulykke understreger, hvor vigtigt det er, at 

få tænkt den daglige håndtering af maskinen ind i 

designfasen ved forskellige kontrollerede testforløb, 

herunder og særligt i dette tilfælde rengøring, hvor 

operatøren af maskinen kan overse eller misforstå 

maskinens anvendelse.

DMAIB har på baggrund af ulykken uddraget følgende læring:

Læring
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Forebyggende tiltag

Rederiet
Rederiet Qajaq Trawl A/S har oplyst Den Maritime 
Havarikommission om, at følgende forebyggende 
tiltag er sat iværk som følge af ulykken:

”Så snart vi i rederiet fik kendskab til ulykken, bestilte 
vi servicefolk fra Carsoe A/S i Danmark. Disse 2 folk 
ankom dagen efter til Nuuk. Undertegnede som var i 
Danmark på tidspunktet, tog omgående til Carsoe´s 
fabrik i Aalborg og underrettede således også om 
ulykken der. Carsoe A/S havde 2 kogere magen til 
vores stående, som skulle til et andet skib. Vi kunne 
således visualisere på stedet. Carsoe A/S er det fir-
ma som har fremstillet og opsat fabrikken om bord 
på Markus.

Carsoe A/S, kom frem til, at der skulle fremstilles 
yderligere sikkerheds bøjler på kogerne, således at 
der blokeres for fysisk adgang til kurvene, mere en 
der i forvejen var monteret et sikkerhedsgitter. Lod-
rette sikkerhedsbøjler monteret på begge sider af 
kogeren, samt under sikkerhedsgitteret er monteret 
en vandret sikkerhedsbøjle.

Herved skulle det være umuligt, at kunne bevæge 
sig ind til kurven, som det skete ved ulykken. Samti-
dig er der nu fremstillet rengøringslemme i bunden 
af fødekaret, således at restprodukter kan vandspu-
les ud af karet, og dermed er fysisk adgang til karet 
unødvendigt.

Carsoe A/S, har foretaget ændringer i programmet 
som styre maskinen. Ændringer i teksten for at mi-
nimere misfortolkning af kogerens tilstand på tids-
punktet. Klistermærker med klemfare er opsat på 
strategiske steder.

Sikkerhedsrepræsentanten i rederiet, har blandt 
andet afholdt yderligere sikkerhedskurser om bord, 
hvor besætningsmedlemmer har gennemgået de 
forskellige farescenarier.”

Producenten
Producenten af rejekogeren, Carsoel A/S, har oplyst 
Den Maritime Havarikommission om, at følgende 
forebyggende tiltag er sat iværk som følge af ulyk-
ken:

”Under forrige opdatering (2017) af vores rejekoger 
blev Carsoe vidende om, at belægninger på damp-
spiralen ville forringe maskinens effektivitet og at 
besætningen, derfor kunne forventes at ville forsøge 
at rengøre damspiralen under drift. Det blev derfor 
vurderet at et gitter skulle monteres for at hindre 
adgang gennem åbningen ved fødekurven samti-
dig med, at der blev etableret sikrede adgangsveje 
i siderne af kogeren således, at rengøring af dam-
spiralen kunne fortages herfra. På det tids punkt 
var Carsoe ikke opmærksomme på, at der kunne 
være tiloversblevne rejer, som ikke var kommet ud 
ved tømning af fødekurven, hvilke skulle fjernes ved 
rengøring som krævede at maskinen var stoppet. 
Carsoe har derfor lavet følgende tiltag for at sikrere 
mod adgang til fødekurven og stadig gøre maskinen 
mere rengørings venlig.

• Sikkerhedsgitter under kurve så det sikres at man 
ikke kan komme i klemme mellem fødekurv og 
kogekar. 

• Sikkerheds gitter over kurve deles i 2, med sik-
kerheds switches for let rengøringsadgang. 

• Luge til at skylle overskydende rejer ud af føde-
kurven. 

• Ny lem til rengøring af varmespiral og tømning af 
kogekar. 

• Ændringer i styrings- og operatørpanel, der opti-
mere sikkerhed og brugervenlighed.”

I dette afsnit beskrives de forebyggende tiltag, 
som er blevet udarbejdet og iværksat af de 
invovlverede parter efter ulykken.
 
De forebyggende tiltag baserer sig ikke på an-
befalinger fra Den Maritime Havarikommission. 
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Navn:  MARKUS
Skibstype:  Fiskeskib (rejetrawler)
Nationalitet/flag:  Grønland
Hjemhavn: Nuuk
Havnekendingsnummer: GR 6-84
Kaldesignal: OXGS
DOC-firma: Qajaq Trawl A/S
Byggeår: 2019
Skibsværft/nr.: Construcciones Navales P Freire SA - Vigo, Spanien / Nr.: 715 
Klasseselskab: DNV-GL
Længde overalt: 80,60 m
Bredde overalt: 17,30 m
Bruttotonnage: 4.719
Dybgang maks.: 6,90 m 
Maskineri: 5516 kW
Skrogmateriale: Stål
Skrogdesign: Enkelskroget

Skibsdata




