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Dette er et resumé af de undersøgelsesresultater, som Den Maritime Havari-
kommission har fundet relevante i forbindelse med en ulykkesundersøgelse.

Undersøgelsesresuméets formål er at videreformidle en viden, som havari-
kommissionen er kommet i besiddelse af i forbindelse med undersøgelsen af 
en ulykke, og som kan have interesse for dele af den maritime branche.

Dette resumé omhandler NARLUNEQs påsejling af et skær i en indenskærs-
rute ved Nordlysets Løb i Vestgrønland og behandler navigation i snævert 
farvand, hvor de hydrografiske data er mangelfulde.
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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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Hændelsesforløb

NARLUNEQ var et grønlandsk langlinefartøj, som primært blev anvendt til fiskeri efter 
helleflynder og torsk i grønlandsk farvand (figur 1). Skibet havde hjemhavn i Narsaq. 
Skibet var bemandet med en skipper, en styrmand, en maskinmand og tre dæksfolk. 
Skipperen og styrmanden var begge erfarne med kystsejlads i Grønland.

NARLUNEQ afgik den 14. september kl. 09.20 Narsaq med kurs mod Frederikshavn.  
Undervejs havde NARLUNEQ et kort stop ud for Qassimiut. Klokken 14.45 samme dag 
afgik skibet fra Qassimiut, og skibet fortsatte sejladsen sydover på en indenskærs rute. 
Styrmanden, som afløste skipperen efter afgang, valgte en rute gennem Nordlysets Løb 
(figur 2). Han havde sejlet gennem løbet mange gange tidligere og var derfor kendt i om-
rådet. Skipper og styrmand havde ved afgang Qassimmiut aftalt at tage en af ruterne, 
der gik mellem skærene. De var begge kendte med at sejle mellem skærene. Skipperen 
valgte altid at sejle mellem skærene, fordi det gav en roligere sejlads. Denne dag vidste 
han også, at der var kraftig modstrøm længere til søs. 

Figur 1: NARLUNEQ
Kilde: Privat foto

Figur 2: NARLUNEQs rute: Narsaq, Qassimiut, Nordlysets Løb
Kilde: © Made smart Group BV 2019: © C-Map Norway AS 2019/DMAIB
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Da NARLUNEQ nåede Nordlysets løb, var vandstanden stigende pga. tidevandet, og der 
var 1-2 knobs modstrøm. Midt i løbet, var der et skær, som gjorde sejlrenden smal, fordi 
det strakte sig under havoverfladen. Styrmanden navigerede gennem løbet med håndsty-
ringen og var opmærksom på at lægge skibet midt i løbet for at gå fri af skærene under 
havoverfladen. Han orienterede sig ved hjælp af skibets radar, mens han visuelt obser-
verede afstanden til skæret midt i løbet og øen på skibets styrbord side. Styrmanden var 
opmærksom på at holde afstand til en undersøisk sten tæt ved øen på styrbord side, hvorfor 
han holdt skibet lidt nordligt i sejlrenden (figur 3).

Pludselig ramte bunden af skibet grunden, og i næste øjeblik krængede skibet over mod 
styrbord. Skipperen, der lå på sin køje, bemærkede straks, at skibet havde ramt noget. 
Han skyndte sig op i styrehuset. På grund af skibets slagside vurderede han, at det var 
nødvendigt at evakuere besætningen. Han bad styrmanden om at samle besætningen 
foran styrhuset samt gøre redningsflåden klar. Herefter kaldte skipperen Aassiat Radio 
og opgav skibets position. Besætningen gik i redningsflåden og reddede sig i land på en 
nærliggende ø.

Da det blev højvande efter grundstødningen, kæntrede skibet (figur 4). Ved ulykkesunder-
søgelsens afslutning afventedes bjærgning af skibet.

Figur 4: NARLUNEQ kæntret i Nordlysets Løb
Kilde: Privat foto

Figur 3: Tilsigtet rute gennem Nordlysets Løb
Kilde: © Made smart Group BV 2019: © C-Map Norway AS 2019/DMAIB
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Undersøgelsen 

På grund af ulykkens alvorlige karakter besluttede havarikommissionen at undersøge 
NARLUNEQs påsejling af skær og efterfølgende kæntring og forlis. I undersøgelsen af 
ulykken blev det fundet, at navigationsmidlers unøjagtighed ved indenskærssejlads i 
Grønland var afgørende for ulykkes forløb. Dette er en generel problemstilling i Grøn-
landske farvande. I dette undersøgelsesresume behandles farvandets beskaffenhed og 
skibets navigationsmetode for indenskærssejlads i Grønland.

Nordlysets Løb

Nordlysets Løb ligger mellem de to øer Qingartûp nûna og Avatarmiut og er kendetegnet 
ved, at der ligger et skær midt i løbet, som gør sejlrenden snæver (figur 5). Det fremgår 
af de grønlandske søkort 1116 og 1132, der dækker Nordlysets Løb, at de er baseret 
på et kildemateriale, hvis alder og kvalitet betyder, at de hydrografiske informationer 
er mangelfulde. Det fremgår ligeledes af kortet, at den navigationsnøjagtighed, der kan 
opnås med satellitnavigationssystemer, er bedre end kortets. Lodskudende i kortet over 
Nordlysets skær er få, da området kun er sparsomt opmålt og er af ældre dato og spæn-
der fra 0,7 til 16 m. I kortet er der optegnet en anbefalet rute for sejlads, som går mellem 
Avatarmiut og skæret midt i løbet. Navigation i Nordlysets Løb kan derfor ikke udføres 
alene på baggrund af informationer fra søkortet, men kræver lokalkendskab. Dette kend-
skab kan opnås gennem vejledning fra lokalkendte, ved tidligere gennemsejlinger og ved 
deling af kortplot med andre.  

Nordlysets Løb er beskrevet i Den Grønlandske Lods (2018),  hvor der redegøres for 
navigationsfarerne og der gives vejledning i sejlads i løbet. Den Grønlandske Lods an-
befaler, at når løbet passeres fra nordvest mellem Avatarmiut og skæret midt i løbet, 
som NARLUNEQ gjorde på ulykkesdagen, bør man holde sig i 10-15 meters afstand til 
Avatarmiut, fordi skæret i midten af løbet skyder langt ud i vandet. Det specificeres ikke, 
hvilke størrelser skibe den anbefalede rute henvender sig til. 

Figur 5: Nordlysets Løb
Kilde: © Made smart Group BV 2019: © C-Map Norway AS 2019/DMAIB
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Den Grønlandske Lods beskriver, at skæret ved lavvande er synligt i stor udstrækning, 
mens det ved højvande kun er synlig som to adskilte småskær. Tidevandshøjden på 
ulykkestidspunktet den 14. september 2019 var ifølge DMI´s måling for nærmeste måle-
station Qaqortoq gående mod højvande med 2,83 meter over daglig vandstand. Dermed 
har  synligheden af skærets udstrækning været aftagende, da NARLUNEQ passerede 
gennem Nordlysets Løb.

Navigationen på NARLUNEQ

Skipperen på NARLUNEQ valgte en indenskærs rute, fordi den gav læ for vind og sø. Ruten 
gennem Nordlysets Løb var hyppigt anvendt af NARLUNEQ, hvilket fremgik af sporene, som 
var lagret på skibets kortplotter.
 
Navigationen gennem Nordlysets Løb foregik ved, at styrmanden primært anvendte radar og 
visuelle referencer på land til afstandsbedømmelse. Derudover anvendte styrmanden kort-
plotteren til at følge med i, hvor skibet lå placeret i forhold til de tidligere spor.

Usikkerheder ved anvendelsen af kortplotter

NARLUNEQ´s kortplotter anvendte rasterkort, hvilket grundlæggende er et billede af pa-
pirsøkortet. Søkortene 1116 og 1132 var ikke hensigtsmæssigt forbundet og var i et 
målestoksforhold, der gjorde dem uegnede til navigation i Nordlysets Løb. Desuden be-
tød forskellen mellem nøjagtigheden i søkortene og satellitnavigationssystemet, at skibet 
blev plottet et andet sted i kortet end skibets reelle position. Eksempelvis ses det på 
figur 6, at NARLUNEQs tidligere spor passerer over land. Kortplotteren kunne derfor ikke 
anvendes til præcisionsnavigation. 

Figur 6: NARLUNEQs tidligere spor vist på skibets kortplotter
Kilde: Privat foto

Tidligere spor henover land
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Styrmanden anvendte derfor udelukkende kortplotteren til at følge, hvor skibet lå placeret 
i forhold til skibets tidligere spor, som var lagret i kortplotteren. De lagrede spor fra de 
tidligere sejladser lå, som på ulykkesdagen, nord for den anbefalede rute i søkortet (figur 
6). De lagrede spor blev brugt som reference til, hvor skibet tidligere havde sejlet, og hvor 
vanddybden dermed tidligere havde været tilstrækkelig. De var dog forbundet med en vis 
usikkerhed, fordi de ikke indeholdt oplysninger om, hvilke tidevandsforhold og skibenes 
dybgang de tidligere sejladser var foretaget under. På ulykkesdagen sejlede NARLUNEQ 
på en kurs, der lå længere mod nord end de spor, der tidligere var fulgt og aftegnet i 
kortplotteren (figur 7). På baggrund af NARLUNEQs afstand til Avatarmiut og de øverste 
punkter på skæret midt i løbet efter grundstødningen vurderes det, at den grundstød-
ningsposition ligger sydligere, end det fremgår af kortplotteren (figur 8).

Figur 7: NARLUNEQs spor på ulykkesdagen vist på skibets kortplotter
Kilde: Privat foto

Spor fra ulykkesdagen
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Figur 8: NARLUNEQ grundstødt i Nordlysets Løb
Kilde: Privat foto
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Usikkerhed ved anvendelsen af radar

Da NARLUNEQ nåede den nordvestlige indsejling til Nordlysets Løb, indstillede styr-
manden to afstandsringe til Avatarmiuts nordlige pynt. Den ene afstandsring sikrede, at 
skibet ikke kom for tæt på øen Avatarmiut og skæret under vand tæt syd for ruten, mens 
den anden afstandsring sikrede, at skibet ikke kom for tæt på skærene nord for ruten. 
Indstillingen af afstandsringene har været afsat direkte på radaren af styrmanden uden 
forudgående opmåling i søkortet, fordi målestoksforholdet i søkortet var for lille til op-
måling af små afstande, f.eks. 10-15 m i Nordlysets Løb. Derfor indstillede styrmanden 
afstandsringene ud fra et visuelt skøn. Det har ikke været muligt at genskabe, hvordan 
afstandsringene konkret var indstillet på ulykkesdagen. 

Tidevand ændrer kystlinjen, så den fremstår med én kontur ved lavvande og med en 
anden ved højvande. På ulykkesdagen var tidevandet 1,5 time før højvande, da ulykken 
indtraf. Informationer, indhentet hos DMI, i forbindelse med ulykken viste, at forskellen 
mellem høj- og lavvande var 2,31m. 

Når man anvender afstandsringe som primært navigationshjælpemiddel, vil det eller de 
punkter, der afsættes afstandsringene til ændres med tidevandets bevægelser. Tilpasses 
afstandsringene ikke kommer skibet tættere på land ved højvande. Da bredden af den 
anbefalede rute med tilgængelige lodskud er få meter bred, og bredden af hele løbet er 
mellem 50-100 meter, bliver afstandsringenes nøjagtige udsætning essentiel. Med ud-
sving i tidevandshøjden på mellem 2 og 3 meter er det vanskeligt at indstille afstandsrin-
gene så præcist, at skibet ligger i den anbefalede rute. 

Da styrmanden indstillede afstandsringene 1,5 time før højvande har kysten syntes for 
tæt på, og han fokuserede derfor på, at holde en så stor afstand som muligt til øen og det 
undersøiske skær. Derfor indstillede han afstandsringene på en sådan måde, at skibet 
kom længere nordpå end tidligere. 

Usikkerhed ved visuel afstandsbedømmelse

At navigere ved visuelle referencer kan være forbundet med stor usikkerhed, hvis det sker 
ved objekter, der er foranderlige såsom kystlinje. Derfor kan det ikke forventes, at der kan 
opnås positionsnøjagtighed uden anvendelse af stationære objekter, såsom båker eller 
tydeligt markerede topografiske konturer. Derudover kan det være vanskeligt at bedøm-
me afstande til kystlinjer, der varierer mellem højt og lavt land. 
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Årsagen til ulykken

I Nordlysets Løb, navigerede styrmanden ved brug af kortplotter og radar og ved brug 
af visuel landkending baseret på sin erfaring med sejlads i området. Det var en måde at 
navigere på, som styrmanden havde erfaring med, og som var nødvendig, fordi løbet var 
smalt og navigationshjælpemidlerne, der var til rådighed, ikke var egnede til den præci-
sionsnavigation, der var påkrævet i løbet. 

Det var derfor primært styrmandens visuelle vurdering af afstanden til land, der afgjorde, 
hvorvidt skibet lå korrekt placeret i løbet. Da styrmanden på grund af tidevandsforholde-
ne fik opfattelsen af, at kysten af øen Avatarmiut var for tæt på, holdt han derfor skibet 
længere til bagbord end tidligere. Det resulterede i en kurs direkte mod det undersøiske 
skær i midten af løbet. Dvs. hans visuelle afstandsbedømmelse fik forrang for de tidligere 
spor, der var i kortplotteren. 

Styrmandens normale praksis var at kombinere anvendelsen af radarens afstandsringe, 
kortplotterens tidligere spor med visuelle referencer. Hver især var navigationsmidlerne 
præget af en usikkerhed, men når de anvendtes samtidigt, kunne de give et retvisende 
billede af navigationssituationen. På ulykkesdagen blev bekymringen for at komme på 
tæt på kysten dog så påtrængende, at styrmanden fokuserede på den visuelle afstands-
bedømmelse og havde mindre opmærksomhed på kortplotteren og radaren.  
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Navn:  NARLUNEQ
Skibstype:  Fiskeskib, langline
Nationalitet/flag:  Grønland
Hjemhavn: Narsaq
IMO nummer: 5304798
Kaldesignal: OZFH
DOC-firma: Iluliaq Seafood A/S
IMO company no.:  60000109
Byggeår: 1960
Skibsværft/nr.: Harald Gregersen, Risør, Norge/56
Klasseselskab: DNV-GL
Længde overalt: 34,00 m
Bredde overalt: 6,55 m
Dybgang: 5,65 m
Bruttotonage: 259
Maskineri: 638 kW
Skrogmateriale: Stål

Skibsdata




