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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 formidle en viden og sikkerhedslæring, 
som havarikommissionen er kommet i besiddelse af i forbindelse med under-
søgelse af ulykken, og som kan have interesse for dele af den maritime bran-
che.

Dette undersøgelsesresumé omhandler overbordfald på passagerskibet SVA-
NEN i Aarhus Havn, som skete, da landgangsbroen svigtede, og medførte at 
tre passagerer faldt i vandet. I resumeet fokuseres der på, hvilke omstændig-
heder der vanskeliggjorde redningen af de overbordfaldne passagerer.

UNDERSØGELSESRESUMÉ OM OVERBORDFALD 
PÅ SVANEN DEN 10. DECEMBER 2019

udgivet af

DMAIB
Den Maritime Havarikommission
Batterivej 9
DK-4220 Korsør

Denne rapport er udgivet 24. marts 2020

Foto: SVANENs landgangsbro
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 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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Skibet

Ulykken

SVANEN (figur 1) var et passagerfartøj, der normalt sejlede med passagerer på Mariager 
Fjord. I december 2019 var skibet for en periode i december chartret til havnerundfart 
med passagerer i Aarhus Havn. Skibets besætning bestod af skibets fører, en båds-
mand og en cafémedarbejder. Om aftenen den 10. december 2019 sejlede skibet en 
havnerundfart med 47 passagerer ombord. Der blæste hård vind fra sydlig retning, luft-
temperaturen var 4-5 °C, og vandtemperaturen var 7-8°C. 

Kl. 18.25 ankom SVANEN til sin kajplads ved Hack Kampmanns Plads i Aarhus Havn, 
hvor passagererne skulle fra borde. Mens passagererne var i færd med at gå fra borde, 
kom der pludseligt et vindstød, som fik skibet til at drive så meget agter over, at land-
gangsbroen gled af skibet og ned i vandet. Tre passagerer, som befandt sig på land-
gangsbroen, faldt i vandet. Besætningen iværksatte skibets beredskab for overbordfald 
og ringede 112. 

Figur 1: SVANEN
Kilde: DMAIB

Navn:  SVANEN
Skibstype:  Passagerskib
Nationalitet/flag:  Danmark
Hjemhavn: Hobro
Kaldesignal: OXQT
Byggeår: 1994
Skibsværft/nr.: Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri A/S
Klasseselskab: Uklasset
Længde overalt: 19,90 m
Bredde overalt: 5,01 m
Dybgang: 1,70 m
Bruttotonage: 60,6
Maskineri: 125 kW
Skrogmateriale: Stål
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Figur 2: Redningsstiger ved SVANENs anløbsplads i Århus.
Kilde: DMAIB

Redningsstige

Redningsstige

Landgangsbroens placering

Kajkanten var 1,7 m høj, og de overbordfaldne passagerer kunne derfor ikke komme op 
ved egen kraft. Personer på kajen kastede redningskranse med en fastgjort line ned til de 
overbordfaldne passagerer. To af de overbordfaldne greb fat i redningskransen og blev 
trukket over til en redningsstige, der befandt sig foran skibet (figur 2). Efter ca. 5 minutter 
i vandet kom to af de nødstedte ved hjælp af personer på kajen op ad redningsstigen. 

Imens greb skibets cafémedarbejder fat i den tredje overbordfaldne og forsøgte at træk-
ke hende op på skibet. Det stod hurtigt klart, at det ikke lod sig gøre. Derfor blev skibets 
hejsebom rigget til og en redningssele blev sænket ned. Det lykkedes den nødstedte at 
få redningsselen på, men hun gled ud af selen, da skibets fører forsøgte at løfte hende 
ud af vandet med hejsebommen. Den nødstedte blev hurtigt afkræftet i det kolde vand 
og havde vanskeligt ved at holde sig oppe. Cafémedarbejderen sprang derfor i vandet og 
bjærgede den nødstedte over til redningsstigen. Den nødstedte var på det tidspunkt så 
afkræftet, at det ikke var muligt for hende at komme op ad stigen ved egen hjælp. Båds-
manden, der var på land, da landgangsbroen faldt i vandet, kravlede derfor ned af stigen 
i vandet og hjalp den nødstedte op i samarbejde med cafémedarbejderen. Den nødstedte 
person havde på det tidspunkt været i vandet i ca. 10 minutter.

Det landbaserede beredskab, som var rekvireret via 112, ankom til skibet efter de nød-
stedte var blevet reddet.
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Undersøgelsen 

Den Maritime Havarikommission blev underrettet om ulykken om aftenen den 10. de-
cember 2019. På trods af at ingen kom alvorligt til skade ved ulykken, vurderede havari-
kommissionen ulykken som en alvorlig hændelse på grund af faren for drukning. På den 
baggrund iværksatte Den Maritime Havarikommission en undersøgelse af ulykken.

Undersøgelsen viste, at landgangsbroen faldt i vandet, da vindpåvirkning fik SVANEN 
til at drive agterover. Da landgangsbroen var fæstnet på kajkanten og hvilede på ski-
bets dæk, var det den nedre del af landgangsbroen, som først faldt i vandet, hvorefter 
hele landgangsbroen faldt i vandet. Skibets bevægelse førte dermed til landgangsbroens 
svigt.

Sikker passage via en landgangsbro forudsætter, at skibet ligger stabilt langs kaj ved 
brug af fortøjninger både foran og agter. På ulykkesdagen vurderede skibets fører, at 
vejrforholdene var gode, og at det var tilstrækkeligt at fortøje skibet med et forspring og 
en agtertrosse (figur 3).

Eftersom skibet ikke var fortøjet med en fortrosse til at holde forskibet inde langs kaj, 
kørte skibets fører frem på maskinen for at holde skibet ind til kajen. Det var normalt, at 
skibets besætning holdt skibet langs kaj på denne måde, fordi det var tidsbesparende i 
travle perioder. Denne fortøjningspraksis var dog sårbar over for skiftende vind- og bøl-
geforhold. Derfor mistede besætningen kontrollen over skibet, mens det lå langs kaj, og 
landgangsbroen faldt i vandet. 

Fremdrivning

Forspring
Agtertrosse

Figur 3: Fortøjning af SVANEN på ulykkestidspunktet
Kilde: DMAIB

Årsagen til landgangsbroens svigt var skibets fortøjningspraksis, som ikke 
sikrede, at skibet lå stabilt langs kaj under skiftende vejrforhold. 

ÅRSAGEN TIL ULYKKEN
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Beredskab ved overbordfald

Havarikommissionens undersøgelse viste, at skibets beredskab til at håndtere overbord-
fald ikke fungerede i praksis. Havarikommisionen har fundet væsentlig sikkerhedslæring 
i forbindelse med bjærgning af overbordfaldne, hvilket vil blive behandlet i det følgende 
afsnit.

Beredskabet ved overbordfald på SVANEN var baseret på en kombination af ekstern 
assistance fra 112 og egen indsats for at bringe den overbordfaldne tilbage til skibet. Det 
kombinerede beredskab er normalt for passagerskibe som SVANEN, hvor fartsområdet 
typisk er begrænset til fart inden for havnemolerne. Ekstern assistance rekvireret via 112 
er karakteriseret ved, at der vil være transporttid, før hjælpen når frem. På ulykkesdagen 
var den eksterne assistance mere end 10 minutter undervejs. Overbordfald kræver en 
øjeblikkelig reaktion, da det er en situation, som kan få fatale følger inden for blot få 
minutter, særligt ved kolde vandtemperaturer. Personer, der er faldet i koldt vand og 
afkøles, mister hurtigt kræfter og evnen til at redde sig selv og holde luftvejene frie af 
vandet. Derudover er der risiko for kuldechok, hvor den overbordfaldne hyperventilerer, 
og risikoen for at indhalere vand og drukne er betydelig. Derfor er det essentielt, at skibet 
selv kan yde en effektiv indsats, indtil det landbaserede beredskab når frem. 

SVANENs ombordværende beredskab for redning af overbordfaldne bestod af procedu-
rer og bjærgningsudstyr.

Procedurer

Skibet havde to forskellige procedurer for bjærgning af overbordfaldne. Den ene var be-
skrevet skibets sikkerhedsstyringssystem. Den anden var beskrevet i et opslag i styrhu-
set (figur 4 og 5, næste side).

Figur 4: Procedure i sikkerhedsstyringssystem
Kilde: DMAIB
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Procedurerne var ikke samstemmende i deres udsagn om, hvordan arbejdsopgaverne 
skulle udføres. I proceduren fra sikkerhedsstyringssystemet stod det beskrevet, at ski-
bets fører havde til opgave at klargøre hejsebommen, mens denne opgave på opslaget i 
styrhuset var uddelegeret til bådsmanden. I opslaget var hensigten, at skibet fører skulle 
styre skibet, varetage kommunikationen og lede redningsindsatsen. Derudover fremgik 
det af opslaget, at bådsmanden skulle gå i vandet og hjælpe nødstedte, såfremt han vur-
derede, at det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det fremgik ikke af proceduren, hvor-
dan bådsmanden skulle komme om bord igen efter at have bragt sig i samme situation 
som den overbordfaldne. 

Udstyr

På SVANEN havde man to typer redningsudstyr til rådighed i tilfælde af overbordfald, 
som var beskrevet i proceduren: en redningskrans og en redningssele. Generelt kræver 
både redningskransen og redningsselen, at den nødstedte aktivt bidrager til sin egen 
redning ved selv at få fat i udstyret, som kastes i vandet til dem. Udstyret kræver, at den 
nødstedte kender til udstyrets brug, er ved bevidsthed og aktivt kan hjælpe til. Rednings-
kransen kræver, at den nødstedte selv kan holde sig fast i kransen, indtil besætningen 
har fundet en måde at få den nødstedte bjærget på, eller den landbaserede assistance 
ankommer. Redningsselen kræver, at den nødsstedte selv kan komme i den og spænde 
den til (figur 6).

Figur 5: Procedure på opslag i styrehuset
Kilde: DMAIB

Figur 6: Redninfssele på SVANEN
Kilde: DMAIB
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Herefter har skibets besætning mulighed for at hejse den nødsstedte op på skibet. I den 
proces er det vigtigt, at den nødsstedte holder armene ind langs kroppen. Redningsselen 
har kapacitet til at redde én person af gangen.

I en nødsituation, hvor man falder i koldt vand, kan der opstå en panikreaktion hos den 
nødstedte, som begrænser evnerne til at identificere og bruge det udstyr, der stilles til 
rådighed, og til at opfange selv simple instruktioner om anvendelsen. Kuldepåvirkningen 
betyder desuden, at de fysiske kræfter hurtigt svækkes og dermed evnen til at holde 
sig oven vande. Det betyder også, at gribefunktionen svækkes og gør det vanskeligt at 
stramme en redningssele eller klatre op ad en redningsstige.

På ulykkesdagen fik ovennævnte vanskeligheder betydning, hvilket betød at anvendel-
sen af redningsselen ikke lykkedes. Den nødstedte havde ikke viden om, hvordan selen 
skulle anvendes og gled derfor ud af selen. Derudover indtraf den fysiske afkræftelse 
hurtigt, og  det var ikke muligt for den nødstedte selv at komme op af redningsstigen.
For at overkomme disse vanskeligheder og redde den overbordfaldne passager, sprang 
cafémedarbejderen i vandet for at redde passageren. I dette tilfælde bidrog det til, at 
den overbordfaldne passager blev reddet. Det er problematisk, at et besætningsmedlem 
springer i vandet, da situationen hurtigt kan udvikle sig til, at denne person også kommer 
i knibe. Skibets ombordværende beredskab havde kapacitet til at bjærge én person ad 
gangen og var ikke i stand til at håndtere flere overbordfaldne. På ulykkesdagen var det 
derfor afgørende for udfaldet, at skibet lå langs kaj, hvor personer på land kunne bidrage 
til redningsaktionen.

Læring

1
Det, at landgangsbroen svigter og flere personer havner i vandet, med-
fører en kritisk situation, som skibets beredskab ikke har kapacitet til at 
håndtere. Det er derfor essentielt at sikre, at skibet er fast fortøjet, således 
at skibet ligger stabilt langs kaj, når landgangsbroen benyttes.

2
Nødstedte kan ikke forventes aktivt at deltage i egen redning. Rednings-
udstyr, som forudsætter en aktiv indsats fra den nødstedste, har derfor 
begrænset effekt. Bjærgning af panikslagne, afkræftede eller bevidstløse 
personer kræver derfor en specialdesignet udstyrspakke og træning. 

3
Det er uhensigtsmæssigt, at der i proceduren opfordres til, at besætnings-
medlemmer springer i vandet for at redde andre på baggrund af deres 
egen sikkerhedsmæssige vurdering. Den sikkerhedsmæssige vurdering 
vil altid være under pres i en nødsituation. Ansvaret for at bjærge en over-
bordfalden person påhviler skibets samlede beredskab og bør ikke af-
hænge af, hvorvidt besætningsmedlemmer selv vil springe i vandet for at 
redde nødstedte.
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Forebyggende tiltag

• ”Der er blevet skærpet overfor besætningen at Svanen altid skal fast fortøjes. Det er ikke op 
til skibsføreren at vurdere om der skal sættes en for trosse. Der er ændret i proceduren, så 
det tydeligt står, at Svanen skal være fast fortøjet, således at skibet ligger stabilt, langs kaj, 
når landgangen benyttes til passagerer.

• Som en del af Svanens MOB øvelser er der tidligere blevet øvet med såvel en dukke som et 
besætningsmedlem der har ageret nødstedte og bevidstløs. Ved øvelserne har vægten på 
dukken eller den nødstedte været mellem 60-90 kg. Der arbejdes med at finde en løsning 
så også en nødstedte på over 120 kg ville kunne reddes. Dette implementeres inden sæ-
sonstart. Desuden arbejdes der med flere tiltag der kan bidrag til sikkert skib for passagerer 
og besætning. 

• Som beskrevet i rapporten har det været en mulighed for besætningen at springe i vandet 
for at redde en passager. Dette er ændret og procedure ”Mand over bord” er rettet til så 
ordlyden i styrehuset er ens med det der står i ISM-manualen. Det har hele tiden været 
proceduren som står i Svanens ISM-manual der er blevet fuldt ved øvelser og som også 
fremadrettet er gældende.” 

Havarikommissionen har modtaget oplysninger om de tiltag, som rederiet 
Svanen Mariagerfjord A/S har iværksat for at forbygge lignende hændelser.
Oplysningerne findes neden for som citat.




