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Dette er et undersøgelsesresumé af en hændelse, som Den Maritime Havarikommis-
sion har undersøgt. Resuméet er en kort redegørelse om de undersøgelsesresulta-
ter, som havarikommissionen har fundet relevante i forhold til sikkerhedslæring og er 
udgivet som følge af den offentlige interesse, der har været for ulykken. 

Undersøgelsesresuméet handler om kollisionen mellem den danske hurtigfærge 
EXPRESS 1 og den polske turbåd BALTIC CONDOR ud for Rønne den 10. maj 
2019. I undersøgelsesresuméet redegøres der for, hvorfor navigatørerne på begge 
skibe ikke observerede det andet skib og derved ikke havde mulighed for at handle 
for at undgå kollision.

UNDERSØGELSESRESUMÉ OM KOLLISION MELLEM
EXPRESS 1 OG BALTIC CONDOR DEN 10. MAJ 2019

udgivet af

DMAIB
Den Maritime Havarikommission
Batterivej 9
DK-4220 Korsør

Denne rapport er udgivet 26. september 2019.

Foto: EXPRESS 1’s bagbord skrog
Kilde: Molslinjen

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

Den 10. maj 2019 kl. 10.26 sejlede hurtigfærgen 
EXPRESS 1 (figur 1) rutinemæssigt fra Rønne Havn 
mod Ystad, Sverige. Skibet sejlede i rutefart mel-
lem de to havne, og dette var dagens anden tur 
mod Ystad.

Sigtbarheden havde hele morgenen været 
begrænset på grund af kraftig tåge, som dække-
de farvandet mellem de to havne, og var nede på 
ca. 100 m. Det betød, at det ikke var muligt for 
skibets navigatører at identificere bøjer eller andre 
fartøjer visuelt under sejladsen, da de ikke kun-
ne se havoverfladen. Derfor foregik navigationen 
udelukkende ved brug af skibets radar og elektro-
niske søkort. Skibet passerede molerne kl. 10.32 
og begyndte løbende at forøge omdrejningerne 
for at komme op på en sædvanlige servicefart på 
32-34 knob, som var nødvendig for at holde tids-
planen. Bortset fra en ankerligger på skibets bag-
bord side, kunne skibets navigatører ikke obser-
vere trafik på radaren.

10 minutter efter afgang, da skibet befandt sig 
1,65 sømil fra Rønne Havn, hørte besætningen 
på broen et bump og undrede sig over, hvad der 
kunne have forårsaget lyden (figur 2, næste side).

Skibets fører kaldte skibsassistenterne over radi-
oen og bad dem undersøge, om skibet kunne 
have ramt noget. Skibets fører og overstyrmand 
kunne ikke finde noget ekko på radarerne, som 
indikerede, at de kunne have ramt et andet skib. 
Kort efter meldte en skibsassistent over radioen, 
at nogle passagerer havde set EXPRESS 1 ramme 
et mindre skib, og at en person fra det skib var 
faldet over bord.

Skibets fører gav straks ordre til overstyrmanden 
om at afbryde sejladsen, og skibsassistenterne fik 
besked på at klargøre MOB-båden. Derefter kald-
te han Lyngby Radio og meddelte, at EXPRESS 
1 havde ramt et skib. Den vagthavende på red-
ningsstationen i Rønne overhørte meddelelsen på 
kanal 16 og sendte straks en FRB (Fast Rescue 
Boat) og redningsbåden MADS JACOBSEN ud til 
EXPRESS 1, hvor de forventede, at det påsejlede 
skib befandt sig. EXPRESS 1 vendte rundt for at 
komme tilbage til kollisionspositionen og  sæt-
te MOB-båden, men skibets fører var samtidig 
opmærksom på ikke at komme for tæt på, for ikke 
at sejle hen over skibet eller overbordfaldne. Det 
var stadig ikke muligt at finde et ekko på radaren, 
som viste, hvor det påsejlede skib befandt sig.

Figur 1: EXPRESS 1
Kilde: DMAIB, 2019
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Figur 2: EXPRESS 1’s rute ved kollisionen
Kilde: © Made Smart Group BV 2019; © C-Map Norway AS 2019 /DMAIB, 2019

FRB’en kom først ud til EXPRESS 1 og søgte efter 
det påsejlede skib. På grund af den kraftige tåge 
var det umuligt at finde ved visuel søgning ale-
ne. Inde i Rønne Havn modtog havnevagten det 
påsejlede skibs eksakte position og videregav 
den til redningstjenesten. Herefter lykkedes det 
FRB’en og MADS JACOBSEN at finde det påsej-
lede skib.

Det var lykkedes besætningen på det påsejlede 
skib at få den overbordfaldne person om bord i 
skibet igen, og den tilskadekomne person blev 
overført til land med redningstjenestens FRB.

EXPRESS 1 vendte tilbage til Rønne Havn, hvor 
skibets bildæk blev losset og passagererne over-
ført til et andet skib. Der skete ingen personskade 
på EXPRESS 1 i forbindelse med ulykken, og ski-
bet pådrog sig kun overfladiske skader på bag-
bord skrog (figur 3a, denne side, og 3b, næste 
side).

Skibet, som EXPRESS 1 kolliderede med, var en 
polsk turbåd ved navn BALTIC CONDOR (figur 4). 
BALTIC CONDOR havde tre polske besætnings-
medlemmer og ni tyske lystfiskere om bord. 

Figur 3a: Skader på EXPRESS 1, bagbord skrog
Kilde: DMAIB, 2019

Skade på bagbord skrog
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Tidligere på morgenen havde skibet ligget ud for 
Rønne, hvor passagererne havde fisket. Derefter 
var BALTIC CONDOR sejlet nordpå mod Has-
le, hvor fiskeriet igen skulle optages. På vejen 
opstod der problemer med en pumpe på maski-
neriet, som gjorde det nødvendigt at standse ski-
bet, mens skipperen udbedrede problemet. Imens 
var lystfiskerne ude på dækket, og motoren kørte 
i tomgang.

Skipperen vendte tilbage til styrehuset for at tjek-
ke geartemperaturen, da han hørte personerne på 
dækket råbe, at et skib var på vej imod dem. Han 
forsøgte straks at sejle væk fra det skib, som kom 
imod dem. I samme øjeblik dukkede EXPRESS 1 
med høj hastighed frem af tågen og ramte skråt 
ind på det yderste af BALTIC CONDORs agteren-
de. BALTIC CONDOR krængede så pludseligt og 
kraftigt, at en person faldt over bord, men blev 
hurtigt reddet op. Én passager pådrog sig alvorli-
gere kvæstelser, mens andre passagerer fik min-
dre knubs. Skibet fik ved kollisionen skader på 
skrog og ror og måtte bugseres i land efter ulyk-
ken (figur 5a og 5b, næste side).

Figur 4: BALTIC CONDOR
Kilde: DMAIB, 2019

Figur 3b: Skader på EXPRESS 1, bagbord skrog
Kilde: Molslinjen, 2019
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Figur 5b: Skader på BALTIC CONDORs agterpart
Kilde: DMAIB, 2019

Figur 5a: Skader på BALTIC CONDORs agterpart
Kilde: DMAIB, 2019

Skader på agterpart



BALTIC CONDOR
Havarikommissionens undersøgelse på BALTIC CONDOR 
havde til formål at belyse, hvorfor besætningen ikke opda-
gede, at skibet befandt sig i en situation, hvor der var risiko 
for kollision med EXPRESS 1, før ulykken var uundgåelig.

Undersøgelsen fokuserede derfor på skibets udkig og an-
vendelsen af radar.

7
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Bemanding i styrehuset

Forud for kollisionen befandt skipperen på BAL-
TIC CONDOR sig i skibets motorrum, hvor han var 
i færd med at udbedre et problem med en pumpe 
til skibets maskineri. De to øvrige besætnings-
medlemmer var beskæftiget i henholdsvis skibets 
kabys og med at assistere de fiskende passagerer 
på dækket. Skibets styrehus var derfor ubeman-
det indtil umiddelbart før kollisionen, hvor skip-
peren gik i styrehuset som led i udbedringen af 
driftsforstyrrelsen. 

For at signalere til andre skibe, at BALTIC CONDOR 
ikke var under kommando, førte skibet to røde lys 
over hinanden. Skibet kunne ikke ved hjælp af AIS 
signalere, at det ikke var under kommando, da det 
ikke var udstyret med en AIS-sender.

Sigtbarhed

Sigtbarheden var nede på ca. 100 meter på ulyk-
kestidspunktet. På dette tidspunkt gjorde BAL-
TIC CONDOR ikke fart gennem vandet, mens 
EXPRESS 1 kom imod dem med accelererende 
fart, der på kollisionstidspunktet nåede 33,9 knob. 
På grund af den lave sigtbarhed og EXPRESS 1’s 
fart, havde det fra BALTIC CONDOR været muligt 

at se EXPRESS 1 med det blotte øje i højst 10 
sekunder før kollisionen skete. Dette begrænse-
de tidsrum for visuel identifikation af EXPRESS 1 
betød, at udkig fra styrehuset ikke gav tilstrække-
lig mulighed for at reagere på kollisionsfaren.

Radar

EXPRESS 1 afsejlede Rønne 10 minutter før kol-
lisionen. Eftersom skipperen befandt sig i skibets 
motorrum i størsteparten af det tidsrum og kun 
kortvarigt befandt sig i styrehuset i forbindel-
se med udredningen af driftsforstyrrelsen, blev 
EXPRESS 1 ikke visuelt identificeret og plottet på 
skibets radar.

Dermed havde skipperen ingen erkendelse af, at 
der var risiko for kollision mellem BALTIC CONDOR 
og EXPRESS 1.



EXPRESS 1
Havarikommissionens undersøgelse på EXPRESS 1 havde 
til formål at belyse, hvorfor navigatørerne på skibet ikke op-
dagede, at der var risiko for kollision mellem EXPRESS 1 og 
BALTIC CONDOR, før ulykken skete.

Undersøgelsen fokuserede på skibets brodisciplin, bromil-
jøet og anvendelsen af skibets radarer.

9
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Figur 6: Navigatørernes placering på EXPRESS 1’s bro
Kilde: DMAIB, 2019

Overstyrmand

Skibets fører

Brodisciplin

1 International Code of Safety for High-Speed Craft (2000)

EXPRESS 1 var et højhastighedspassagerskib, 
som blev reguleret af de internationale krav, som 
beskrives i HSC-koden1. I koden tages der højde 
for, at denne type højhastighedsskibe er forbun-
det med større risici i forhold til kollisionsulykker. 
Derfor er kravene i forhold til navigation og ski-
bets operation skærpede for HSC-skibe. Der stil-
les bl.a. krav om, at der skal være to navigatører 
på vagt på broen under sejlads, og at styrepultene 
skal være indrettet således, at begge navigatører 
kan udføre deres arbejde fra styrestolene.

Den 10. maj 2019 var EXPRESS 1 bemandet med 
to navigatører: skibets fører og en overstyrmand. 
Mens skibet lagde fra kaj varetog skibets fører 
manøvreringen af skibet og radiokontakten til 
skibsassistenterne, som håndterede skibets tros-
ser. Overstyrmanden havde op til afgangen travlt 
med lastning af skibet og nåede først op på broen 
umiddelbart før afgang og overtog radiokommu-
nikationen, mens skibets fører vendte EXPRESS 
1 i havnebassinet.

Herefter overtog overstyrmanden styringen fra 
den midterste styrestol, og skibets fører assiste-
rede fra en stående position bag styrbord styre-
stol (figur 6). Overstyrmanden havde kontrollen 
over skibets kurs og fart, mens skibets fører over-
vågede sejladsen og instruerede overstyrmanden 
om, hvordan han skulle forholde sig til andre skibe 
i området, og om valg af kurs og fart.

Da skibet passerede havnens moler, meddel-
te skibets fører til overstyrmanden, at han skul-
le lægge kursen vestligere end sædvanligt for at 
skabe god afstand til et skib, som lå for anker 
nord for Rønne. Da skibet passerede molerne, 
foretog overstyrmanden et drej for at lede skibet 
ind på den planlagte rute mod Ystad. Da skibet 
kom ud af drejet, øgede overstyrmanden skibets 
omdrejninger for at nå den planlagte servicefart. 
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Accelerationen til servicefart tog under tre minut-
ter, og overstyrmanden holdt i dette tidsrum øje 
med, at accelerationen forløb planmæssigt. Mens 
skibet accelererede, sendte skibets fører oplys-
ninger om antallet af passagerer og bagagetræk 
til landorganisationen. Disse oplysninger plejede 
brobesætningen altid at sende hurtigst muligt ef-
ter afgang, mens der var god internetforbindelse. 
Skibets fører forlod derfor pladsen bag den styr-
bord styrestol og gik om i kontorområdet, hvorfra 
oplysningerne skulle sendes (figur 7). Imens han 
var i færd med det, blev han afbrudt af en alarm, 
der skulle kvitteres for. Da det var ordnet, vend-
te han tilbage til arbejdscomputeren og sendte 
oplysningerne. Skibets fører var optaget af disse 
gøremål i 1-2 minutter. I det tidsrum tilbagelagde 
EXPRESS 1 en distance på mere end én sømil. 

På ulykkesdagen var der altså to navigatører på 
broen, men dette var ikke ensbetydende med, 
at begge navigatørstole var besat under hele 

sejladsen, fordi navigatørerne havde andre opga-
ver under sejladsen, som ikke knyttede sig direkte 
til skibets navigation.

Den Maritime Havarikommission foretog i forbin-
delse med undersøgelsen af kollisionen medsej-
ladser på EXPRESS 1, hvor det blev observeret, 
at det var almindeligt forekommende, at der i 
perioder under overfarten kun var én navigatør til 
stede på broen på EXPRESS 1. Det kunne være 
nødvendigt, når den ene navigatør eksempelvis 
skulle spise eller benytte toilettet. Derudover vil-
le det også være nødvendigt for én af navigatø-
rerne at forlade styrestolen, såfremt en passager 
fik et ildebefindende og måtte tilses. Skibets be-
manding betød altså på ulykkesdagen og i almin-
delighed, at det ikke var muligt at opretholde en 
brodisciplin på EXPRESS 1, hvor to navigatører 
varetog navigationen fra navigatørstolene under 
hele overfarten.

Figur 7: Kontorområdet set fra agten fra broen mod for
Kilde: DMAIB, 2019

Kontorområde
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Bromiljø

I HSC-koden stilles der krav om, at området, som 
skibet navigeres fra, er sterilt i forhold til aktivite-
ter, der ikke er essentielle for skibets sikre drift. 
Broen på EXPRESS 1 var indrettet med tre sty-
restole i front: to til navigatørerne og én til ma-
skinchefen. Bag ved styrestolene var der indrettet 
et område med tre kontorpladser til 1. maskinme-
ster, og teamlederen for cateringpersonalet (figur 
8).

Dette betød, at der på broen ofte var en del aktivi-
tet, når cateringpersonalet havde brug for at kon-
takte deres teamleder, og når maskinpersonalet 
skulle løse tekniske problemer under overfarten. 
Derudover gjorde den korte afstand til navigatø-
rernes kontorcomputer det muligt at håndtere 
administrative opgaver, mens de var på vagt på 
broen. 

Overstyrmand

Skibets fører

Skibets fører (kontorplads)

Catering teamleder

1. maskinmester

Maskinchef

Figur 8: Indretningen af EXPRESS 1’s bro
Kilde: Molslinjen/DMAIB, 2019
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Neden under broen var der indrettet et teknikrum, 
som kun delvist var afskærmet fra broen. Støj fra 
teknikrummet blev derfor ledt direkte til broen 
ovenfor. Indgangen til personalerummet og per-
sonalets messe lå i forbindelse til teknikrummet, 
og eftersom pladsen i personalets messe var be-
grænset, foregik der ofte samtaler blandt skibets 
personale i teknikrummet. Dette førte til, at navi-
gatørerne ofte blev udsat for støj fra teknikrum-
met og fra kontorområdet på broen.

Der var installeret et rullegardin på broen, som 
muliggjorde en delvis afskærmning mellem styre-
stolene forrest på broen og kontorområdet bag-
ved. Det var dog ikke muligt at rulle gardinet ned 
uden at flytte udstyr, som var placeret i åbningen 
mellem de to områder (figur 9). Gardinet ville ikke 
nødvendigvis tilbyde væsentlig afskærmning, da 
maskinpersonalets samtaler i så fald ville blive 
flyttet fra at foregå bagud til at foregå henover na-
vigatørerne, pga. placeringen af maskinchefens 
styrestol.

Havarikommissionen kunne konstatere, at der 
havde været forskellige typer af støj og aktivitet 
på broen i tidsrummet fra skibet afgik Rønne Havn 
til det kolliderede med BALTIC CONDOR: 

Problemer med ventilationen i passagerområdet 
førte til aktivitet og højrøstet kommunikation fra 
maskinpersonalet, og lyden fra passagerernes 
sikkerhedsvideo blev afspillet i højtalerne på bro-
en og bidrog til støjen.

Under havarikommissionens medsejlads kunne 
det konstateres, at broområdet på EXPRESS 1 
vidnede om pladsmangel på skibet for persona-
let, hvilket betød at der generelt foregik mange 
forskellige aktiviteter på broen ud over navigation. 
Pladsmangel i skibets messe betød eksempelvis, 
at nogle besætningsmedlemmer indtog deres 
måltider på broen. Derudover var der ikke instal-
leret toilet på broen, hvilket betød, at navigatører-
ne ville være nødsaget til at forlade broen for at 
benytte sig af de faciliteter. Broen på EXPRESS 1 
kunne altså ikke betegnes som et sterilt bromiljø, 
hvor navigatørerne var sikret mindst mulig forstyr-
relse fra det øvrige personale og fra opgaver, der 
ikke knyttede sig til navigationen.

Figur 9: Afskærmende rullegardin
Kilde: DMAIB, 2019

Objekt som blokerede afskærmningen

Rullegardin
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Sigtbarhed

Tågen på ulykkesdagen betød, at sigtbarheden 
var reduceret til et niveau, hvor navigatørerne 
ikke kunne se vandoverfladen fra broen. Det var 
ikke muligt visuelt at identificere moler, bøjer eller 
andre skibe, og derfor foregik navigationen ude-
lukkende ved hjælp af skibets elektroniske søkort 
(ECDIS) og radarer. På grund af skibets blinde 
vinkler var navigatørerne på EXPRESS 1 vant til 
at navigere alene ved hjælp af navigationsinstru-
menterne om bord. Der var en generel opfattelse 
blandt navigatørerne og i rederiet af, at nedsat 
sigtbarhed ikke gav anledning til at aflyse overfar-
ter, fordi skibenes radarer leverede information af 
høj kvalitet. Skibet opererede derfor som normalt 
på ulykkesdagen.

EXPRESS 1 var designet til at sejle med høj ha-
stighed, og det var nødvendigt for skibet at opnå 
en vis hastighed for at fungere efter hensigten. 
Derudover var det nødvendigt at komme op på 
en hastighed over 30 knob for at holde tidsplanen 
for rutesejladsen. Det var vanskeligt at indhente 
en forsinkelse under havneophold, og derfor ville 
nedsat fart føre til akkumulerede forsinkelser he-
nover en dag. 

I rederiets kontrakt med Trafikstyrelsen var der 
indgået aftale om, at rederiet ville blive pålagt 
bøder ved forsinkelser i forhold til tidsplanen. 
Rederiet var dog undtaget for bøder i tilfælde af 
tåge, hvor det var nødvendigt at aflyse afgangen. 
Tågen havde dog, som tidligere nævnt, ikke givet 
anledning til overvejelser om aflysning forud for 
kollisionen. Ifølge skibets procedurer gav alene 
høj vindstyrke og fast havis anledning til aflysning 
af sejladsen.

Ifølge kaptajnens stående ordre på skibet skulle 
begge skibets navigatørstole være bemandet ved 
sigtbarhed under 1½ sømil. Såfremt det ikke var 
muligt, skulle den vagthavende styrmands radar 
være indstillet til at vise S-band eller alternativt 
X-band med long pulse. På ulykkesdagen sad den 
vagthavende overstyrmand ved skibets X-band 
radar uden long pulse. Skibets fører overvågede 
sejladsen stående og holdt øje med radaren, der 
var indstillet til S-band, dog med korte afbrydelser 
på grund af administrative opgaver.

Radarer

De to navigatører på EXPRESS 1 så ikke BAL-
TIC CONDOR på radarerne forud for kollisionen. 
Dette kunne enten skyldes, at BALTIC CONDORs 
konstruktion gjorde det vanskeligt at opfange på 
EXPRESS 1’s radar, eller at indstillingen og an-
vendelsen af skibets radarer gav mulighed for at 
overse BALTIC CONDORs ekko. EXPRESS 1’s 
VDR havde pga. en teknisk fejl ikke optaget bil-
leder fra skibets radarer (se appendiks 2). Derfor 
har havarikommissionen ikke haft mulighed for 
at undersøge de radarbilleder, som blev vist på 
EXPRESS 1 forud for kollisionen.

Der fandtes ingen indikationer på, at EXPRESS 
1’s radar ikke kunne opfange BALTIC CONDOR, 
eftersom BALTIC CONDOR havde en størrelse, 
som ville kunne ses på radar, og havde en radar-
reflektor, som er blevet verificeret som værende 
funktionsdygtig.

Forsvarets radar på Bornholm, havneradaren i 
Kołobrzeg (Polen) og radarerne på redningstjene-
stens to fartøjer kunne opfange BALTIC CONDOR. 
Dette indikerer, at skibet ikke havde karakteristi-
ka, som vanskeliggjorde detektion af dets ekko. 
BALTIC CONDOR var dog ikke udstyret med en 
AIS-transmitter og ville derfor ikke blive vist med 
en AIS-markør på radarskærmen. Dette betyder, 
at dens visning på radarskærmen var mindre iøj-
nefaldende i forhold til skibe med AIS.

Det vurderes usandsynligt, at EXPRESS 1’s rada-
rer ikke har kunnet opfange BALTIC CONDORs 
ekko. Derimod har havarikommissionen fundet 
indikationer på, at den manglende observation af 
BALTIC CONDOR på EXPRESS 1’s radarer kunne 
skyldes en kombination af indstillingen og anven-
delsen af radarerne på EXPRESS 1.
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Radarindstillinger
På EXPRESS 1 var der to ARPA-radarer med 
en skærm foran hver af navigationsstolene, en 
X-band magnetronradar og en S-band solid state 
radar. Både X-band og S-band radarernes anten-
ner roterede med en hastighed, der er tilpasset 
højhastighedsskibe, og de havde derfor mulighed 
for at detektere mål på havoverfladen, til trods for 
at skibet sejlede væsentligt hurtigere end konven-
tionelle skibe. Figur 10 viser radarernes placering 
og indstilling på ulykkestidspunktet. I det følgen-
de vil hver radars egenskaber, indstilling og an-
vendelse blive gennemgået.
 
X-band radarens indstilling
X-band-radaren (3 cm) var en magnetronradar, 
som anvendte en ældre teknologi, som betød et 
større behov for at navigatøren løbende justere-
de radarens indstillinger, så den maksimale de-
tektering af objekter kunne opnås. X-band-rada-
ren egnede sig bedst til kystnær sejlads, da den 
var mere punktskarp og derfor bedre til at skel-
ne objekter fra hinanden end S-band-radaren. 
X-band-radarer er generelt følsomme over for støj 
fra sø- og nedbør/tåge, hvilket kan føre til nedsat 
rækkevidde og forringet visningen af ekko. 

BALTIC CONDOR lå stille i EXPRESS 1’s kurslinje. 
Det betyder, at BALTIC CONDORs ekko på rada-
ren har ligget i EXPRESS 1’s vektor og kurslinje. 

Et mindre ekko kan overses på radaren, når det 
ligger i vektoren og kurslinjen, medmindre der er 
en fast praksis for at slukke dem med jævne mel-
lemrum. Det var der ikke på EXPRESS 1.

Efter ulykkeshændelsen er det blevet konstateret, 
at magnetronradaren ikke var vedligeholdt efter 
producentens anvisning. Det betød, at magnetro-
nen ikke var blev udskiftet i henhold til de anbe-
falede intervaller, hvilket kan have ført til forringet 
funktion.

Kombinationen af 1) at X-band-radaren var føl-
som over for tågepåvirkning, 2) at radarens funk-
tionsevne kunne være nedsat pga. manglende 
vedligehold af magnetronen, 3) at BALTIC COND-
ORs ekko ikke blev vist med AIS-mærkat og 4) 
at BALTIC CONDOR lå i EXPRESS 1’s kurslinje 
på radaren, betød at muligheden for detektion af 
BALTIC CONDOR på X-band-radaren sandsynlig-
vis var forringet forud for kollisionen.

X-band-radarens anvendelse
X-band-radaren blev anvendt af overstyrmanden, 
som varetog styringen af EXPRESS 1, fra skibet 
forlod havnen, til kollisionen skete. Overstyrman-
den sad i navigatørstolen i hele det tidsrum og 
havde ikke andre opgaver end at navigere skibet. 

X-band S-band

Figur 10: Indretningen af EXPRESS 1’s bro
Kilde: Molslinjen/DMAIB, 2019

Short pulse
North up, relative motion
Auto-tune
Range: 6 sm
Vector: 6 min
Automatic Clutter Elimination: Off
Gain: 60-70
Rain: Manual, 0
Sea: Manual, 8
Trails: Off

Medium/long pulse
North up, relative motion
TX CH 1(solid state radar)
Range: 3 sm
Vector: 6 min
Automatic Clutter Elimination: On
Gain: 55-60
Rain: Auto
Sea: Auto
Trails: Off
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I forrige afsnit kunne det konkluderes, at mu-
ligheden for at detektere BALTIC CONDOR på 
X-band-radaren sandsynligvis var forringet pga. 
radarens egenskaber og indstilling. I det følgende 
vil der redegøres for, under hvilke omstændighe-
der overstyrmanden anvendte radaren.

Tidsrummet fra overstyrmanden kom på broen, til 
han overtog styringen, strakte sig over tre minut-
ter. I dette tidsrum havde overstyrmanden kontakt 
med skibsassistenter, som håndterede skibets 
trosser, og han modtog overlevering fra skibets 
fører. Skibets fører og overstyrmanden talte kort 
om fart og sigtbarhed i forhold til passagen af 
molerne, og skibets fører gav information om, 
hvordan de skulle passere en ankerligger nord for 
havnen. Fra overstyrmanden overtog styringen, til 
molerne var passeret, gik der to minutter. Visnin-
gen på radaren i havnen har sandsynligvis været 
præget af støj pga. havneanlægget, og overstyr-
manden har primært haft fokus på at navigere ski-
bet ud gennem molerne i den kraftige tåge. 

Da molerne var passeret, indledte overstyrman-
den et stort drej for at komme ind på skibets rute 
mod Ystad. Mens skibet befandt sig i drejet, har 
radarbilledet sandsynligvis været ustabilt. Dette 
kan have forringet muligheden for at detektere 
BALTIC CONDORs ekko yderligere, mens skibet 
befandt sig i drejet. Overstyrmanden modtog un-
dervejs i drejet instruktion fra skibets fører om, 
hvilken kurs han skulle vælge for at lægge afstand 
til ankerliggeren. Overstyrmandens fokus var der-
for på at tilpasse skibets kurs og fart og på anker-
liggeren, som skulle passeres. Overstyrmanden 
havde på dette tidspunkt en opfattelse af, at der 
ikke var anden trafik i området end ankerliggeren.

Da EXPRESS 1 kom ud af drejet og ind i ruten til 
Ystad, skulle skibets fart accelereres. Fra accele-
rationen blev påbegyndt til kollisionen skete, gik 
der tre minutter. Det var vigtigt, at accelerationen 
forløb planmæssigt, for at tidsplanen kunne over-
holdes, og overstyrmanden holdt under accelera-
tionen løbende øje med udviklingen i hastighed. 
Fra accelerationen blev påbegyndt, til kollisio-
nen skete, gik der tre minutter.I det tidsrum har 
overstyrmandens opmærksomhed sandsynligvis 
primært været rettet mod skibets fart og ankerlig-
geren, og der var i samme tidsrum en del aktivitet 
på broen fra maskinpersonalet.

Der er stor forskel på at verificere tilstedeværel-
sen af et kendt eller formodet skib på radaren og 
at søge efter ukendte skibe på radaren. Detektion 
af et ukendt skib på radaren kræver, særligt hvis 
visningen af skibets ekko er svækket, navigatø-

rens fulde opmærksomhed i et længere tidsrum. 
Derudover er det sandsynligt, at de gentagne in-
struktioner om ankerliggeren kan have bidraget 
til, at overstyrmanden blev bekræftet i, at der ikke 
var anden trafik i området. Dette kan tilsammen 
have bidraget til, at overstyrmanden ikke så det i 
forvejen forringede ekko på radaren.

S-band-radarens indstilling
S-band-radaren (10 cm) havde en større række-
vidde end X-band-radaren og havde bedre evne 
til at trænge igennem nedbør og tåge. S-band-ra-
daren var en solid state radar. Denne type radar 
var mere teknologisk avanceret end magnetronra-
daren og kunne løbende selv justere sig til at vise 
flest mulige objekter på skærmen. Derfor kræver 
den i mindre grad, at navigatøren foretager løben-
de justeringer. 

Funktionen Automatic Clutter Elimination (ACE) 
var slået til på S-band-radaren. ACE-funktionen er 
en støjreducerende funktion, som automatisk ju-
sterer forstærkningen af de indkomne ekkoimpul-
ser samt sø- og regnfiltrene optimalt. Funktionen 
har dog den ulempe, at den ikke blot fjerner støj 
på radarbilledet, men samtidig også kan sortere 
mindre objekter, såsom bøjer og mindre skibe, fra. 
På grund af påvirkningen fra tågen kan ACE-funk-
tionen have reduceret støjen på EXPRESS 1’s 
S-band-radarskærm i sådan en grad, at BALTIC 
CONDORs ekko ikke har været synligt. BALTIC 
CONDORs ekko lå, som på X-band-radaren, oveni 
i EXPRESS 1’s kurslinje uden at bevæge sig og 
kan derfor også have fremstået mindre tydeligt.

BALTIC CONDOR kunne ikke detekteres på ra-
daren efter kollisionen. Dette kunne både skyldes 
ACE-funktionen og den støj, der opstod på radar-
skærmen, da EXPRESS 1 efterfølgende cirklede 
rundt. Derudover forsøgte BALTIC CONDOR at 
bevæge sig ind mod Rønne havn efter kollisionen, 
og befandt sig derfor ikke på den forventelige po-
sition efter kollisionen.

S-band-radarens anvendelse
Ved afsejling af havnen varetog skibets fører flere 
opgaver inden for ganske få minutter, såsom ra-
diokommunikation, igangsættelse af instruktions-
video, overlevering til styrmand og overvågning 
af sejlads. Skibets fører var under afsejlingen af 
havnen særligt opmærksom på den nedsatte sigt, 
mens skibet passerede molerne, og på ankerlig-
geren nord for havnen. Inden han overlod skibets 
styring til overstyrmanden, havde skibets fører 
manøvreret skibet fra styrepulten, der anvendes 
stående, agten for styrestolene.



17

Da styringen var overleveret, satte han sig ikke 
i navigatørstolen. Det var der flere årsager til: 1) 
Skibets fører var optaget af at holde udkig under 
passagen af molerne. 2) Der var opgaver, som 
skulle udføres fra kontorområdet, umiddelbart ef-
ter molerne var passeret. 3) Navigatørstolen var 
ubekvem, fordi den ikke kunne indstilles efter 
førerens højde og kunne ikke flyttes tilbage, så 
skibets fører kunne stå umiddelbart foran rada-
ren. Skibets fører anvendte dermed radaren fra en 
stående position bag styrestolen, hvilket kan have 
forringet muligheden for at detektere mindre og 
uidentificerede ekkoer på radaren. Derudover be-
tød de mange gøremål under afsejling af havnen, 
at skibets fører ikke havde kontinuerlig opmærk-
somhed på skibets radar.

Mens overstyrmanden var i færd med at dreje ski-
bet efter molerne var passeret, gav skibets fører 
instrukser til overstyrmanden om, hvilken kurs han 
skulle sejle for at skabe afstand til ankerliggeren. 
På dette tidspunkt under drejet vil radarbilledet 
have været ustabilt, og det er derfor sandsynligt, 
at instruksen blev givet på baggrund AIS-visnin-
gen på skibets ECDIS, som befandt sig midt imel-
lem de to navigatørstole.

Et halvt minut efter EXPRESS 1 kom ud af drejet 
og ind på kursen til Ystad, meddelte skibets fører, 
at han vil sende oplysninger til landorganisatio-
nen, og gik bagud til broens kontorområde. Imens 
han udførte den administrative opgave, blev han 
forstyrret af en alarm, der skulle kvitteres for. Der-
efter vendte han tilbage til den administrative op-
gave. Fra oplysningerne var sendt, til EXPRESS 1 
kolliderede med BALTIC CONDOR, gik der maksi-
malt halvandet minut. Det betød, at skibets fører 
reelt havde en afbrudt periode på sammenlagt to 
minutter til at opdage BALTIC CONDOR på rada-
ren efter skibets afgang. Desuden var det i dette 
tidsrum aktivitet på broen fra skibets maskinfolk, 
som kan have forstyrret førerens opmærksomhed. 
Mens dette tidsrum kan være tilstrækkeligt til at 
verificere et kendt skibs tilstedeværelse og bevæ-
gelse, kræver detektering af ukendte plot et læn-
gere og mere koncentreret stræk af monitorering.
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Årsag til ulykken

På EXPRESS 1 observerede navigatørerne på in-
tet tidspunkt BALTIC CONDOR og kunne derfor 
ikke manøvrere for at undgå kollision. På BAL-
TIC CONDOR observerede besætningen for sent 
EXPRESS 1 til effektivt at kunne undgå kollision. 
På grund af den tætte tåge på ulykkesdagen var 
anvendelse af radar den eneste måde at effektivt 
observere andre skibe på og derved forebygge 
kollision. Af forskellige årsager så navigatørerne 
på henholdsvis BALTIC CONDOR og EXPRESS 1 
ikke det skib, de var på kollisionskurs med på ra-
daren, før kollisionen skete.

På BALTIC CONDOR var skipperen kun kortva-
rigt tilstede i styrhuset pga. en driftsforstyrrelse 
i skibets motorrum og anvendte derfor ikke ski-
bets radar, før ulykken skete. Derfor så han ikke 
EXPRESS 1. BALTIC CONDOR førte lys, som sig-
nalerede, at det ikke var under kommando. Dette 
signal var dog ikke effektivt under de givne sigt-
barhedsforhold på ulykkesdagen.

På EXPRESS 1 var der to navigatører på broen, 
men ingen af dem så BALTIC CONDOR på skibets 
radarskærme. Det er uvist, hvilke eksakte forhold, 
som førte til, at navigatørerne ikke så BALTIC 
CONDOR på radarskærmene. Havarikommissi-
onen har kunnet konstatere en række forskellige 
forhold, som tilsammen eller hver for sig kan have 
ført til, at navigatørerne overså BALTIC CONDOR 
på radaren.

På EXPRESS 1 blev der udelukkende navigeret 
ved hjælp af skibets radarer på grund af den ned-
satte sigtbarhed. Der var to navigatører til stede 
på broen, som varetog navigationen. Havarikom-
missionen har dog kunnet konkludere, at selvom 
der var to navigatører på broen, så var det ikke 
ensbetydende med, at begge navigatører kunne 
give radaren fuld opmærksomhed i forløbet op 
til ulykken, uagtet at radarerne var deres eneste 
middel til at danne sig at billede af trafikken i om-
rådet.

BALTIC CONDOR var ikke udstyret med en 
AIS-transmitter og blev derfor udelukkende vist 
som et ekko på radaren, og visningen af ekkoet 
på radarskærmene påvirkes af radarernes egen-
skaber og indstilling.

Overstyrmanden, som var vagthavende forud 
for kollisionen, anvendte skibets X-band-radar. 
X-band-radarers funktion påvirkes af tåge, og 

derfor har X-band-radarens rækkevidde og vis-
ning af ekko sandsynligvis været forringet. Mang-
lende udskiftning af X-band-radarens magnetron 
kan også have bidraget til forringet visning af 
BALTIC CONDORs ekko. Derudover lå BALTIC 
CONDOR i EXPRESS 1’s kurslinje og dermed i 
kurslinjen på radaren, hvilket kan have gjort ekko-
et mindre tydeligt. Ud fra en optegnelse af aktivi-
teterne ombord på EXPRESS 1 op til kollisionen, 
har havarikommissionen vurderet, at overstyr-
manden havde tre minutter til rådighed til at de-
tektere BALTIC CONDORs plot. I de tre minutter 
havde han dog også opmærksomhed på skibets 
acceleration.

Skibets fører agerede assisterende navigatør for-
ud for kollisionen og anvendte skibets S-band-ra-
dar. Denne type radar fungerer bedre i tåge end 
X-band-radaren. Dog var radarens ACE-funkti-
on aktiveret, hvilket kan have ført til at BALTIC 
CONDORs ekko blev filtreret fra på radarskær-
men. Som på X-band-radaren lå BALTIC COND-
ORs ekko oveni kurslinjen, hvilket kan have gjort 
ekkoet mindre tydeligt. Skibets fører anvendte 
S-band-radaren stående, hvilket kan have for-
ringet muligheden for at detektere små ekkoer 
ved løbende justering af radarens indstillinger. 
Ud fra en optegnelse af aktiviteterne på broen op 
til kollisionen, har havarikommissionen vurderet, 
at det længste, sammenhængende tidsrum, som 
skibets fører havde til monitorering af S-band-ra-
daren, var halvandet minut. Det betyder, at den 
radar, som havde bedst forudsætning for visning 
af ekko i kraftig tåge, var dén, som fik mindst op-
mærksomhed pga. de øvrige gøremål, som ski-
bets fører havde under sejladsen.

Skibet havde en procedure, som tilsagde, at den 
vagthavende styrmand skulle anvende S-band-ra-
daren, såfremt der kun var én navigatør i styresto-
lene. Begge navigatører havde på ulykkesdagen 
en opfattelse af, at de var to navigatører i stolene, 
fordi det kun drejede sig om en kort afbrydelse, at 
skibets fører udførte de nødvendige administrati-
ve opgaver. Dette gav ikke anledning til at omkon-
figurere radarskærmene.

Den tid navigatørerne hver især havde til rådighed 
til at monitorere radar var ganske kort. Dette var 
væsentligt under omstændigheder, hvor navigati-
onen udelukkende foregik ved hjælp af radar. Der 
er forskel på at verificere et kendt skib på radaren 
og at detektere et ukendt.
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Sidstnævnte kræver længere tid med fuld op-
mærksomhed. Da EXPRESS 1 kun havde radar 
til rådighed for at se trafikken i området, så ville 
detektion af uidentificerede skibe uden AIS kræve 
længere og mere koncentreret monitorering af ra-
darskærmene med løbende justeringer af radarer-
nes indstillinger, end det var muligt på EXPRESS 
1 forud for kollisionen. Kombinationen af mang-
lende tid til detektion af uidentificerede skibe og 
justering af radarernes indstilling førte sandsyn-
ligvis til en forringet visning af BALTIC CONDORs 
ekko. Den forringede visning kan have bidraget til 
at bekræfte navigatørernes opfattelse af, at der 
ikke var anden trafik i området end en ankerlig-
ger, og derved ført til at begge navigatører overså 
BALTIC CONDOR. 

Det kan konkluderes, at selvom EXPRESS 1 var 
bemandet med to navigatører, så var der reelt set 
kun én navigatør, som havde fuld opmærksomhed 
på navigationen. Det var en normal arbejdsprak-

sis på skibet, at den ene navigatør forlod styre-
stolen – eller broen – under sejladsen. Det var et 
nødvendigt resultat af rederiets bemanding af ski-
bet, tilrettelæggelsen af arbejdet og skibets ind-
retning, som ikke gjorde det muligt at opretholde 
en brodisciplin, hvor navigationen blev udført at 
to navigatører over hele overfarten.

Det kan også konkluderes, at broen på EXPRESS 
1 ikke kunne karakteriseres som et sterilt bromiljø. 
Tværtimod var der tale om en indretning af broen, 
som gav anledning til unødigt mange forstyrrelser 
af navigatørernes arbejde i form af støj og andre 
besætningsmedlemmers aktivitet helt op til kolli-
sionen. Dette kan have haft en negativ påvirkning 
på navigatørernes opmærksomhed.

1
Højhastighedsskibe er forbundet med større 
risiko for kollision end konventionel skibsfart. 
Kollisionssituationer udvikler sig hurtigere ved 
høj hastighed, og konsekvenserne vil være til-
svarende mere alvorlige på grund af den kraft, 
som hastigheden medfører. For at modsvare 
denne forøgede risiko bemandes højhastig-
hedsskibe med to vagthavende navigatører. 
Det er ikke alene påkrævet, at deres arbejde 
understøttes af både det rette udstyr og gode 
ergonomiske forhold, men også at de ikke er 
udsat for distraktioner i form af støj, samtaler 
eller andre arbejdsopgaver, som kan distrahere 
dem fra deres primære opgave med at navigere 
og undgå kollision.

Det er derfor uhensigtsmæssigt, at broen udvik-
ler sig til at være et rum, hvor der løses andre 

opgaver, som ikke har direkte relation til naviga-
tion, f.eks. mødelokale, kontorplads til admini-
strative opgaver, arkivrum mv. Ikke alene giver 
det anledning til forstyrrelser, men kan også på-
virke navigatørerne til at påtage sig opgaver, de 
ikke bør udføre under navigationen.

2
AIS er ikke et redskab, som er beregnet til 
antikollision. Det kan dog være behjælpeligt 
med at synliggøre eget skib over for andre og 
eventuelt kommunikere skibets aktuelle status. 
Havarikommissionen har tidligere påpeget, at 
særligt mindre skibe, såsom fiskeskibe, turbåde 
o.l., med fordel kan anvende AIS for at synlig-
gøre deres tilstedeværelse. 

DMAIB har på baggrund af ulykken uddraget følgende læring:

Læring
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Forebyggende tiltag

• ”Administrative opgaver i forbindelse med afgang 
er begrænset til rapportering af antal personer 
om bord til rederiets 24/7 beredskabsvagt. Denne 
opgave er planlagt til at blive automatiseret via re-
deriets bookingsystemet i nærmeste fremtid.

• Afspilning af sikkerhedsvideo sker nu af skibets 
Teamleder fra shoppingområdet i stedet for fra 
broen.

• Der er indført stilleperioder på broen: 15 minutter 
før ankomst samt 10 minutter efter afgang. I disse 
perioder er der ingen adgang til broen for perso-
ner, der ikke indgår i manøvreringen. Der er også 
opsat skilte på alle skibets interne telefoner om, 
at opkald til broen, så vidt muligt, skal undgås i 
disse perioder.

• Der er sat yderligere fokus på at det ikke er tilladt 
at telefonsamtale i stilleperioderne.

• Afskærmning af lys på agterkant af manøvrebro-
en. Forhindringer for at anvende rullegardin er 
fjernet.

• Der er bestilt tilbud på ombygning af broens ven-
tilationssystem for at fjerne incitament til ikke at 
benytte rullegardin. 

• Type-rating skal til enhver tid sikre, at navigatøren 
er fuldt instrueret i radarernes automatiske funkti-
oner og disse funktioners begrænsninger.

• Hændelsen har i forhold til X-band radaren med-
ført hyppigere skift af magnetron.

• Det er indskærpet, at det kun er officerer, der må 
indtage mad i skibets operating compartment.

• Der er etableret arbejdsplads i teknikrum, for re-
deriets øvrige medarbejdere, der har behov for 
adgang til rederiets systemer, uden at forstyrre 
navigationen.

• ISM-procedure angående kaptajnens stående or-
dre revideret med hensyn til navigatørernes opga-
ver under nedsat sigt.

• Der er efter ulykken afholdt en temadag for of-
ficerer og sikkerhedsudvalg med temaet ”Sikker 
hverdag”. Her var fokus på, hvordan vi som rederi 
generelt kan hæve vores sikkerhedsniveau – her-
under brodisciplin. Der vil blive afholdt en opføl-
gende dag ultimo oktober.

• Kontrol af VDR indført i opstartscheckliste, såle-
des at korrekt funktion verificeres hver morgen.

• Besætningskontrol vil blive rykket til teknik rum i 
nærmeste fremtid, når det via rederiets persona-
lesystem er sikret, at nødvendige oplysninger er 
tilgængelige på broen for skibets kaptajn. Dette 
for at minimere forstyrrende elementer på broen 
under overfarten.”

Den Maritime Havarikommission har modtaget op-
lysninger fra Molslinjen om, at rederiet har iværksat 
en række forebyggende tiltag for at hindre lignende 
ulykker i fremtiden. Oplysninger om tiltagene frem-
går i citat nedenfor.
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Navn:  EXPRESS 1
Skibstype:  HSC-skib
Nationalitet/flag:  Danmark
Hjemhavn: Aarhus
IMO nummer: 9501590
Kaldesignal: OUYM
DOC-firma: Molslinjen A/S
IMO company no.:  0251203
Byggeår: 2009
Skibsværft/nr.: Incat Tasmania Pty Ltd – Hobart TAS Yard/066
Klasseselskab: DNV-GL
Længde overalt: 112,60 m
Bredde overalt: 30,50 m
Dybgang: 3,93 m
Dødvægt: 1.508 t
Maskineri: 9.000 kW
Skrogmateriale: Aluminium
Skrogdesign: Dobbeltskroget

EXPRESS 1

Navn:  BALTIC CONDOR
Skibstype:  Turbåd
Nationalitet/flag:  Polen
Hjemhavn: Kołobrzeg
Kaldesignal: SPS2797
Byggeår: 1961
Skibsværft/nr.: Schottel-Werft Josef Becker GMBH
Klasseselskab: Polish Register of Shipping
Længde overalt: 14,40 m
Bredde overalt: 3,60 m
Dybgang: 1,20 m
Dødvægt: 17 t
Maskineri: 132 kW
Skrogmateriale: Stål
Skrogdesign: Enkeltskroget

BALTIC CONDOR
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EXPRESS 1 var udstyret med en Voyage Data Re-
corder (VDR).  Der var ikke krav om VDR om bord 
på BALTIC CONDOR.

En VDR er et dataoptagelsessystem, der samler 
og gemmer data fra skibet for at give ulykkesun-
dersøgere, andre myndigheder og skibets ejere 
mulighed for, i tilfælde af en ulykke, at analysere 
data med henblik på at klarlægge ulykkens om-
stændigheder. En VDR lagrer data, der blandt 
andet viser tid og dato, skibets position, kurs og 
fart, radarbilleder, AIS-oplysninger, VHF-kommu-
nikation samt den interne brokommunikation. Der 
er derudover krav om en årlig funktionstest, der 
skal sikre, at VDR’en fungerer efter hensigten.

Al aktivitet på en VDR dokumenteres i en logfil. I 
forbindelse med ulykken har EXPRESS 1’s VDR 
genereret en logfil for alle andre data end radarda-
ta, og det kunne konstateres, at skibets harddisk 
ikke havde gemt data fra skibets radarer. Derfor 
har havarikommissionen ikke haft adgang til ra-
daroplysningerne, som ellers ville kunne give et 
væsentligt indblik i ulykkens omstændigheder.

En tekniker blev bestilt af rederiet til at undersø-
ge årsagen til de manglende data fra radaren til 
VDR’en. Radaren var ny og havde derfor en høj 
billedopløsning (HD), mens VDR’en var af ældre 
dato. 

Teknikeren kunne konstatere, at de manglende 
data skyldtes, at VDR’en ikke kunne håndtere den 
høje billedopløsning, før de havde været igennem 
en framer, der konverterede billederne til lav op-
løsning. Producenten af radaren havde ved instal-
lation af radaren installeret en såkaldt framer, der 
havde til opgave at konvertere billederne fra høj 
til lav opløsning. Teknikeren kunne dog konstate-
re, at frameren stod på en forkert indstilling (HD), 
hvilket betød, at radardata ikke blev lagret. 

Normalt ville der i logfilerne være en fejlkode, der 
viste, hvad der var galt med systemet, men filerne 
fra EXPRESS 1’s VDR indeholdt ingen fejlkoder. 
VDR’en ville kun generere en fejlkode, hvis strøm-
men til frameren forsvandt, hvilket den ikke havde 
været i dette tilfælde.

Besætningen på EXPRESS 1 havde ikke oplevet 
alarmer eller fejlmeldinger fra VDR’en. Teknikeren, 
der undersøgte VDR’en, opfordrede derfor frem-
adrettet skibets besætning til altid at undersøge, 
om frameren var tændt og sat til den korrekte ind-
stilling (DVI).




