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Dette er et undersøgelsesresumé af en hændelse, som Den Maritime Havarikommis-
sion har undersøgt. Undersøgelsesresuméets formål er at videreformidle en viden, 
som havarikommissionen er kommet i besiddelse af i forbindelse med undersøgel-
sen af en ulykke.

Resuméet udarbejdes, når der ved undersøgelser af ulykker findes et potentiale for 
sikkerhedslæring, der kan have interesse for dele af den maritime branche.

Dette resumé handler om en arbejdsulykke på MASIK SIORAQ med en gravemaski-
ne under skibets losning, hvor skipperen omkom.

UNDERSØGELSESRESUMÉ OM ARBEJDSULYKKE PÅ
MASIK SIORAQ DEN 9. SEPTEMBER 2019

udgivet af

DMAIB
Den Maritime Havarikommission
Batterivej 9
DK-4220 Korsør

Denne rapport er udgivet 24. oktober 2019.

Foto: Lastkasse set fra gravemaskinen på MASIK SIORAQ
Kilde: Grønlands Politi, 2019

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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Figur 1: MASIK SIORAQ
Kilde: Søfartsstyrelsen, 2019

Hændelsesforløb

Om formiddagen den 9. september 2019 lå MA-
SIK SIORAQ langs kaj ved bygden Kuummiut på 
Grønlands østkyst. Skibets besætning arbejdede 
med at reparere kajanlægget og losse grus. På 
dækket arbejdede skipperen og skibets gravema-
skinefører. Skibets øvrige besætning arbejdede 
på kajanlægget.

Gravemaskineføreren havde næsten færdiggjort 
losningen af skibets lastrum, og afventede en 
lastbil på kajen, så han kunne losse den sidste 
skovlfuld inden frokost. Imens snakkede skippe-
ren og gravemaskineføreren om de opgaver, de 
havde i de andre bygder på østkysten. 

Ved middagstid kom skibets øvrige besætning, 
om bord på skibet igen, og de signalerede til skip-
peren og gravemaskineføreren, at de skulle kom-
me ind for at spise frokost.

Da lastbilen kom tilbage og stod klar på kajen, 
sagde gravemaskineføreren til skipperen, at han 
skulle forlade området, så han kunne losse den 
sidste skovlfuld.

Gravemaskineføreren observerede, at skipperen 
forlod området og bevægede sig forud mod bak-
ken. Herefter lossede han den sidste skovlfuld, 
kørte skovlen tilbage om bord, hvorefter han sluk-
kede gravemaskinen. Da han steg ud af maskinen, 
så han skipperen stå livløs hen over lugekarmen 
ned til lastrummet. Han indså med det samme, 
at skipperen var kommet i klemme mellem gra-
vemaskinen og lugekarmen under losningen, og 
han tilkaldte derfor straks hjælp fra den øvrige 
besætning.

Besætningen skyndte sig ud til skipperen og for-
søgte at genoplive ham, men de blev hurtigt klar 
over, at han ikke stod til at redde. 

MASIK SIORAQ var et stenfiskefartøj bygget i 1966 
(figur 1). Skibet arbejdede primært med uddybning 
samt indvinding af sand og grus til brug ved hav-
nebyggerier og anden infrastruktur på Grønlands 
vest– og østkyst. Skibet havde base i Nuuk. Skibet 
var typisk bemandet med fire mand: en skipper, en 
maskinmand, en matros og en gravemaskinefører.
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Undersøgelsen

Det blev efter ulykken konstateret, at skipperen 
blev klemt mellem gravemaskinens motorkasse 
og lugekarmen, idet gravemaskinen krøjede for at 
losse den sidste skovlfuld (figur 2). Undersøgelsen 
havde til formål at klarlægge hvilke omstændighe-
der, der førte til, at skipperen blev klemt mellem 
gravemaskine og lugekarm. Undersøgelsen foku-
serede derfor på at afdække, hvorfor skipperen 
befandt sig ved lastrummets lugekarm, og hvorfor 
gravemaskineføreren ikke så ham.

Arbejdspladsens indretning
MASIK SIORAQ var indrettet med et styrehus, 
hvorfra skipperen havde et godt udsyn til lastkas-
sen, så han kunne assistere og guide gravemaski-
neføreren, når lastrummet skulle losses. Han kun-
ne herfra se den forreste del af lastrummet, som 
ikke var synlig for gravemaskineføreren på grund 
af højden på lastrummets lugekarm og gravema-
skinens placering (figur 3). Foran styrehuset var 
skibets lastkasse. Lastrummet blev primært lastet 
med sand, grus, ral og større sten.

Losningen foregik ved brug af skibets gravema-
skine. Gravemaskinen stod placeret i skibets for-
ende på et fundament, hvor gravemaskinen kunne 
drejes, og skovlen kunne føres ud over skibssi-
den. Gravemaskineføreren kunne fra sit førerhus 
ikke se bunden af lastkassens forende. Han var 
derfor nødt til at have skipperens hjælp til at di-
rigere skovlen, så det sidste materiale kunne los-
ses. Fundamentet til gravemaskinen var placeret 
sådan, at gravemaskinen ikke kunne rotere hele 
vejen rundt, fordi gravemaskinens motorkasse 
ramte på lastkassens lugekarm (figur 4, næste 
side).

Fra førerhuset var der et begrænset udsyn til last-
kassen og forskibet. Derudover var gravemaski-
neførerens fokus rettet fremefter mod graveskov-
len, når lossearbejdet var i gang (figur 5, næste 
side).

Figur 3: Styrehus, lastkasse og gravemaskine på MASIK SIORAQ.
Kilde: Dykkerfirmaet Masik/DMAIB, 2019

Styrehus

Lastkasse

Gravemaskine

Figur 2: Sted for klemningsulykke mellem lastkassens lugekarm og gravemaskinen.
Kilde: Dykkerfirmaet Masik/DMAIB, 2019

Gravemaskine

Lastkasse Ulykkessted
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Figur 4: Begrænsning i gravemaskinens drejeradius
Kilde: Dykkerfirmaet Masik/DMAIB, 2019

Lastkasse Gravemaskinens
drejeradius

Figur 5: Udsyn fra gravemaskinens førerhus til lastkassen.
Kilde: Grønlands Politi, 2019
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Arbejdspraksis
Under losning var det normal arbejdspraksis, at 
skipperen stod på broen, og guidede gravema-
skineføreren ved hjælp af fagter, hvormed han ud-
pegede de steder i lastkassen, hvorfra der skulle 
losses. Skipperen kunne på denne måde holde 
skibets trim lige, hvilket ofte var vigtigt, når skibet 
lå ved en kaj, hvor vanddybden var lav. Ved losse-
arbejdets begyndelse kunne gravemaskineføreren 
se, hvor han skulle losse materiale, men jo mere 
materiale der blev losset, jo vanskeligere havde 
han ved at se, hvor han skulle placere skovlen.

Behovet for kommunikation blev større, når 
lastrummet var næsten tømt, fordi det krævede 
mere detaljerede anvisninger fra skipperen. Derfor 
gik han på dækket og placerede sig ved lastkas-
sen i nærheden af gravemaskinen. Her havde han 
frit udsyn til lastrummets forende, og kunne nem-
mere få kontakt med gravemaskineføreren. Det 
var nødvendigt at anvende denne arbejdspraksis, 
da der ikke var VHF-radio i gravemaskinen. 

Risikohåndtering
Besætningen var klar over, at det var farligt at op-
holde sig i nærheden af gravemaskinen, når den 
arbejdede, fordi der var fare for at blive klemt eller 
ramt af gravemaskinen, når den svingede rundt. 
Da gravemaskineføreren havde begrænset ud-
syn fra førerhuset, undgik besætningen faren for 
at blive ramt eller klemt af gravemaskinen ved at 
holde sig på afstand, mens den arbejdede. Det 
var op til de enkelte besætningsmedlemmer at 
vurdere, hvor det var sikkert at opholde sig.

Rederiet havde udarbejdet en arbejdspladsvurde-
ring (APV) omhandlende arbejde med gravema-
skinen. Skibets APV beskrev risiko for klemskader 
og skader forårsaget af nedfaldne og tabte ma-
terialer. Denne risiko blev håndteret ved krav om 
instruktion af besætningen om gravemaskinens 
brug og begrænsninger, samt krav om at ingen 
færdsel måtte finde sted inden for maskinens ar-
bejdsområde. 

Årsag til ulykken

Under en pause i lossearbejdet, mens gravema-
skinen var slukket, stod skipperen ved døren til 
gravemaskinen og talte med gravemaskineføre-
ren. Da arbejdet skulle genoptages, havde grave-
maskineføreren en opfattelse af, at skipperen gik 
ud på forskibet uden for gravemaskinens arbejds-
område. Skipperen gik imidlertid ikke ud i forski-
bet, men derimod hen til lugekarmen og kiggede 
ned i lastkassen. I det samme krøjede gravema-
skinen rundt og klemte skipperen mellem grave-
maskinens motorkasse og lugekarmen.

Gravemaskineføreren troede, at der var en fælles 
forståelse af, at gravemaskinen genoptog arbej-
det. På grund af det begrænsede udsyn fra fører-
huset kunne gravemaskineføreren ikke se, at skip-
peren bevægede sig hen foran gravemaskinen og 
hen til lugekarmen. Det er uvist, hvorfor skippe-
ren gjorde det. Det er sandsynligt, at skipperen 
er gået tilbage til lugekarmen for at konstatere, 
hvor meget der var tilbage i lastkassen, mens han 
var på vej væk fra arbejdsområdet. Der kan i den 
forbindelse være opstået en misforståelse mellem 
de to om, hvor hurtigt arbejdet blev genoptaget. 

Skibets besætning havde en erkendelse af, at var 
der risiko for klemskader. Denne risiko fremgik 
også af skibets APV. Der var dog ikke etableret 
nogen struktureret arbejdspraksis eller barriere til 
at sikre, at der ikke befandt sig personer inden for 
gravemaskinens arbejdsområde.

Det var op til besætningsmedlemmerne at holde 
afstand til gravemaskinen, når den var i drift, men 
der var ingen arbejdspraksis, som sikrede, at der 
ikke var personer i arbejdsområdet under driften. 
Derfor kunne der opstå en farlig situation, hvis 
gravemaskinen begyndte at arbejde, før et besæt-
ningsmedlem havde forladt arbejdsområdet.  Det 
var den farlige situation, der opstod, da skipperen 
blev klemt mellem gravemaskinen og lugekarmen.
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Arbejdspladsvurderinger identificerer farer og angiver, 

hvordan de skal håndteres. Havarikommissionens er-

faring er, at arbejdspladsvurderingen ofte kun henstil-

ler til at besætningen skal udvise forsigtighed, eksem-

pelvis ved at holde afstand. Arbejdspladsvurderinger 

udmønter sig dog sjældent i både en indarbejdet ar-

bejdspraksis og fysiske barrierer, som hjælper besæt-

ningen med at sikre denne afstand.

Det er derfor nødvendigt at indarbejde risikohåndte-

ringen konkret i den daglige arbejdspraksis. Det bør 

ske i form af en struktureret arbejdspraksis, fysiske 

barrierer og instruktion af besætningen.

DMAIB har på baggrund af ulykken uddraget følgende læring:

Læring

Forebyggende tiltag

”Besætningen og rederiet har igennem den forløben 
uge diskuteret klemulykken på Masik Sioraq. Herun-
der diskuteret ulykken og forskellige muligheder for 
at undgå det sker igen. Gravemaskiner har mange 
blinde vinkler og maskinføreren kan ikke se hvad der 
sker bag maskinen. Ligesom han har hovedparten af 
sit fokus på skovlen og dennes bevægelser.

Vi er nået frem til at vi kun kan undgå en klemulykke 
ved at udvide fareområdet omkring maskinen. Såle-
des man ikke kan komme i nærheden af maskinen 
uden maskinføre opdager det.

Afspærring og opmærkning omkring maskinen er 
ikke tilstrækkeligt. Idet der kan ske klem ulykker fle-
re steder. Dels ved lastekassen, men også langs BB 
ræling. Samt eventuelt ved lugen til forreste maskin-
rum og mod eventuelt gods på dæk. Disse områ-
der kan ikke afspærres. Vi er derfor kommet til den 
konklusion, at den bedste løsning er at forbyde alt 
ophold på den forreste del af hovedækket, når mo-
toren på gravemaskinen er startet” 

Havarikommissionen har modtaget oplysninger fra 
Dykkerfirmaet Masik om de tiltag, som er blevet 
iværksat for at forbygge lignende, fremtidige hæn-
delser. Oplysningerne findes neden for som citat.
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Navn:  MASIK SIORAQ
Skibstype:  Stenfiskerskib
Nationalitet/flag:  Grønland
Hjemhavn: Nuuk
IMO nummer: 6617790
Kaldesignal: OVOV
DOC-firma: Dykkerfirmaet Masik
IMO company no.:  5557006
Byggeår: 1966
Skibsværft/nr.: Limfjords-Værftet A/S/18
Længde overalt: 48,13 m
Bredde overalt: 9,25 m
Dybgang: 3,85 m
Dødvægt: 711 t
Maskineri: 368 kW
Skrogmateriale: Stål

Skibsdata




