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Dette er et undersøgelsesresumé af en hændelse, som havarikommissionen har un-
dersøgt. Resuméet udarbejdes, når der ved undersøgelser af mindre ulykker findes 
et potentiale for sikkerhedslæring, der kan have interesse for dele af den maritime 
branche.

Dette resumé handler om en utilsigtet frigørelse af MOB-båden på BERGENS-
FJORD, der skete den 6. december 2017 i Risavika, Norge. Undersøgelsen havde 
til formål at forklare, hvorfor MOB-båden blev utilsigtet frigjort, og om en lignende 
hændelse kunne være forekommet på andre skibe.  
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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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Om aftenen den 6. december 2017 lå BERGENS-
FJORD langs kaj i Risavika i Norge, hvor der skul-
le afholdes et årligt syn af skibet med deltagelse 
af de danske og norske søfartsmyndigheder. Som 
en del af synet skulle besætningen foretage en 
udsætning af mand-over-bord-båden (MOB-bå-
den), hvor den skulle fires ned til havoverfladen i 
henhold til skibets procedurer. 

Rederiet og skibets besætning betragtede ud-
sætningen af båden som værende forbundet med 
en betydelig risiko for MOB-bådens besætning. 
Skibets besætning havde hørt om ulykker, der 
var sket, når MOB-båden blev firet af, og der var 
derfor en generel utryghed ved, at båden kun-
ne komme i svingninger, mens den befandt sig i 
højden.  Derfor havde man ved øvelser på skibet 
en praksis, hvor MOB-båden blev firet af ned til 
en port i skibssiden, hvorfra besætningen gik om 
bord. Derefter blev båden med besætning firet de 
sidste par meter ned til havets overflade.

Ved 21-tiden om aftenen var skibets overstyr-
mand og rederiets repræsentant på båddækket 

sammen med to personer fra myndighederne. 
Overstyrmanden løsnede MOB-bådens surrin-
ger, og strømforsyningskablet blev fjernet. Ved 
brug af wirespillet på daviden blev MOB-båden 
langsomt løftet ud af sin vugge, hvorefter davi-
den skulle føre båden ud over skibssiden. Mens 
overstyrmanden betjente daviden, frigjordes bå-
den pludseligt fra udløserkrogen, og båden faldt 
ubemandet i vandet fra syvende dæk. Båden fik 
omfattende skader på konstruktionen og drev 
langsomt væk, mens den malflød.

Besætningen blev kaldt sammen, og livbåden 
blev sat ud for at slæbe MOB-båden langs kaj. Ud 
på aftenen blev MOB-båden bragt på land, og ud-
løserkrogen, der havde frigjort båden, blev taget 
med af Søfartsstyrelsen med henblik på nærmere 
undersøgelser. 

Søsterskibet STAVANGERFJORD havde det sam-
me MOB-bådsarrangement, og rederiet beslutte-
de omgående at indstille anvendelsen af MOB-bå-
den, indtil årsagen til hændelsen var kendt.

Figur 1: BERGENSFJORD
Kilde: Fjord Line

Hændelsen
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Den Maritime Havarikommission blev dagen efter 
ulykken, den 7. december 2017, kontaktet af Sø-
fartsstyrelsen og gjort bekendt med hændelsen. 

Havarikommissionen besluttede at indlede en un-
dersøgelse, fordi hændelser, som involverer red-
ningsmidler og udsætningsarrangementer, er et fo-
kusområde for havarikommissionen.

Det skyldes, at der tidligere har været flere meget 
alvorlige ulykker forårsaget af utilsigtet frigørelse af 

livbåde og MOB-både fra udsætningsarrangemen-
ter. Denne type hændelser mindsker besætningers 
tillid til MOB-både og redningsbåde i en sådan grad, 
at kvaliteten af træningen reduceres, hvilket resulte-
rer i et forringet nødberedskab.

Undersøgelsen af hændelsen på BERGENSFJORD 
fokuserede på følgende spørgsmål: 

• Hvad var årsagen til, at MOB-båden blev utilsig-
tet frigjort? 

Undersøgelsen

Udsætning af MOB-båden

På billedet (figur 2) ses MOB-båden og udsætnings-
arrangementet på STAVANGERFJORD, som var 
identisk med arrangementet på BERGENSFJORD. 
I bådens stuvede position lå den i en vugge fast-
gjort med stropper. Bådens ophæng var fastgjort i 
tre punkter i båden, som blev samlet i en stålring, 
som var fastgjort i udløserkrogen.

Når båden skulle sættes ud, blev stropperne fjer-
net, og båden blev løftet en smule med det elektri-
ske spil for at komme fri af vuggen. Derefter blev 
daviden sænket for at svinge båden udenbords, 
hvorefter bremsen til wiren blev løsnet, og båden 
blev firet ned til porten på 3. dæk (figur 3). 

Figur 2: Udsætningsarrangement til MOB-båd på STAVANGERFJORD
Kilde: Fjord Line

Udløserkrog
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Når båden var i vandet, kunne besætningen fri-
gøre udløserkrogen på to måder: En metode til 
almindeligt brug (Off-load release) og en meto-
de, der skulle anvendes i nødsituationer (On-
load release): 

Off-load release, figur 4, venstre side: Når bå-
den var på havets overflade, ville bådens op-
hæng blive slæk, og den pal (1), som fastholdt 
ophænget, kunne trækkes tilbage. Derefter kun-
ne bådens ophæng blive frigjort (2).

On-load release, figur 5, højre side: Hvis den 
normale metode ikke virkede, eller bådens op-
hæng skulle frigøres, selvom ophænget ikke var 
slæk, skulle splitten fjernes (1), og udløserhånd-
taget trækkes ned (2). Derefter ville palen, der 
holdt bådens ophæng, automatisk blive frigjort. Figure 4: STAVANGERFJORD styrbord side

Kilde: DMAIB

Figur 4: Off-load release
Kilde: d-i davit international GmbH/DMAIB

Figur 5: On-load release
Kilde: d-i davit international GmbH/DMAIB

David

Port på 3. dæk
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Udsætningsarrangementet

Undersøgelsen bestod af to dele:

• En undersøgelse af arrangementet på BERGENS-
FJORD for at konstatere, om det var et mekanisk 
svigt, som forårsagede den utilsigtede frigørelse 
af båden.

• En undersøgelse af den praksis, der var forbundet 
med udsætningen af båden. Denne undersøgelse 
havde til formål  at konstatere, om besætningen 
havde problemer med anvendelsen af udstyret, 
som kunne have bidraget til hændelsen.

Efter ulykken blev det fundet, at udløserkrogen var 
udløst (figur 6). På figur 7 ses en rekonstruktion af 
krogens tilstand: En rest af splitten sad fast i krogen, 
håndtaget var faldet ned, og palen var frigjort.

Det kunne konstateres, at spidsen af splitten, som 
holdt udløserhåndtaget på plads, var knækket, hvil-
ket gjorde, at håndtaget kunne falde ned og der-
med frigøre MOB-båden (figur 8, næste side). Det 
var imidlertid uklart, hvad der havde forårsaget, at 
splitten var knækket.

Figur 6: Krogens tilstand efter hændelsen
Kilde: Fjord Line

Figur 7: Rekonstruktion af krogens tilstand efter hændelsen
Kilde: DMAIB

Rest af split

Håndtaget var faldet

Rest af split

Palen var frigjort
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Splitten på Havarikommissionens foranledning un-
dersøgt hos FORCE Technology for at konstatere, 
om splitten havde været udsat for et brud på grund 
af f.eks. metaltræthed, eller om den var blevet klip-
pet over på hændelsestidspunktet. Undersøgelsen 
påviste, at splitten var klippet over i én bevægelse.  
 
Ved at udføre en række rekonstruktioner på 
STAVANGERFJORD blev det påvist, at når båden 
blev løftet i wiren, kunne udløserhåndtaget under 
visse omstændigheder ramme daviden (figur 10). 
Derved kunne udløserhåndtaget blive trukket nedad 
med en sådan kraft, at splitten kunne blive klippet 
over. Forudsætningen var dog, at endestoppet var 
indstillet så højt, at håndtaget kunne ramme davi-
den.

Figur 8: Placeringen af den knækkede split
Kilde: DMAIB

Figur 10: Rekonstruktion af håndtag, der rammer daviden
Kilde: DMAIB

Sted, hvor splitten var knækket
Knækket split

Sted, hvor udløserhånd-
tag rammer david

Endestop

Figur 9: Nærbillede af den knækkede split
Kilde: DMAIB
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2) Båden blev ikke altid kørt så langt op ud af vug-
gen, før daviden blev sænket (figur 12), fordi ende-
stoppet var monteret længere nede på løftewiren på 
STAVANGERFJORD end på BERGENSFJORD (figur 
11). 

3) De indsamlede oplysninger tyder på, at krogen 
til tider var fastgjort til bådens ophæng på en så-
dan måde, at udløserhåndtaget pegede nedad (figur 
13) og ikke opad (figur 14). Den korrekte indstilling 
af håndtaget var opad. Den ukorrekte montering af 
krogen med håndtaget nedad forhindrede en utilsig-
tet udløsning af krogen, fordi håndtaget ikke kun-
ne komme i kontakt med daviden. Til gengæld ville 
nødudløsningen (”On-load release”) ikke fungere. 

Undersøgelsen påviste derved, at årsagen til hæn-
delsen var en kombination af udsætningsarrange-
mentets design og funktion, som muliggjorde en 
utilsigtet frigørelse af MOB-båden. Den måde be-
sætningen anvendte udløserkrogen på, kunne både 
muliggøre hændelsen, men havde samtidig forhin-
dret det i at ske tidligere.  

Årsag til hændelsen

Årsagen til, at MOB-båden blev utilsigtet frigjort, 
var, at da MOB-båden blev løftet ud af vuggen, ram-
te udløserhåndtaget armen på daviden og blev på-
virket med en sådan nedadgående kraft, at splitten 
til udløserhåndtaget blev klippet over. Udløserhånd-
taget kunne da frit falde ned, og palen blev frigjort. 
Med andre ord skete der en on-load release af kro-
gen, efter splitten var klippet over. 

Der var primært tre årsager til, at denne hændelse 
ikke var sket før: 

1) Udløserkrogen blev oftest vendt på en sådan 
måde, at håndtaget pegede udad og ikke indad 
mod daviden, som vist på figur 11. Det betød, at når 
båden blev løftet ud af vuggen, ville udløserhåndta-
get ikke ramme daviden.

Figur 11: Tegning, der viser udløserkrogen orienteret henholdsvis indad mod daviden og udad fra daviden
Kilde: d-i davit international GmbH/DMAIB

Figur 12: Tegning, der viser det forlængede endestop på 
wiren
Kilde: d-i davit international GmbH/DMAIB

Udløserhåndtag vender udad Udløserhåndtag vender indad
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Figur 13:  Udløserkrogen med håndtaget pegende nedad (forkert indstilling)
Kilde: DMAIB

Figur 14: Udløserkrogen med håndtaget pegende opad (korrekt indstilling)
Kilde: DMAIB



10

1.

Ved denne hændelse og andre lignende ulykker har 

havarikommissionen kunnet konstatere, at der blandt 

besætningsmedlemmer og rederier hersker en forstå-

else af, at udsætningsarrangementer betragtes som 

et samlet godkendt system, som er sikkert at anven-

de, når det er blevet synet og godkendt.

Det årlige syn af udsætningsarrangementet vil ikke 

nødvendigvis føre til, at designproblemer bliver op-

daget, fordi synet er baseret på en vurdering af ud-

sætningsarrangementets mekaniske pålidelighed og 

enkeltkomponenternes tilstand på synstidspunktet. 

Tilsynet med udsætningsarrangementet skal udføres 

ved bestemte tidsintervaller. Det betyder, at hvis der i 

løbet af året bliver udskiftet wire eller udløserkrog, vil 

det ikke give anledning til et nyt syn af udsætnings-

arrangementet. Systemets mekaniske pålidelighed vil 

være overladt til de personer, som udskiftede enkelt-

delene. Denne problematik er ikke kun gældende for 

BERGENSFJORD, men også andre skibes udsæt-

ningsarrangementer for redningsbåde og MOB-både.

2.

Udløserkrogen på BERGENSFJORD var påtrykt 

en instruktion, der ikke gav en intuitiv vejledning til 

anvendelsen af krogen. I fraværet af en intuitiv vej-

ledning tilpassede besætningen sig situationen og 

udviklede en brug af krogen, der blev opfattet som 

værende sikker, hvilket betød, at de anvendte ’On-

load release’-metoden (designet til nødsituationer). 

Denne metode sikrede, at besætningens hænder ikke 

kom i kontakt med udløserkrogens bevægelige dele.

Besætningens måde at anvende udløserkrogen på 

var ikke i overensstemmelse med manualens anvis-

ninger, hvor ’Off-load release’ var beskrevet som den 

ideelle anvendelse af krogen.

Havarikommissionen vurderer, at manualens anvis-

ninger for ’Off-load release’ kunne give en forøget risi-

ko for klemskader på hænderne, fordi manualen ikke 

forholdt sig til de operationelle omstændigheder, når 

MOB-både bliver søsat. Det skal her tages i betragt-

ning, at når MOB-båden er i søen, kan den bevæge 

sig voldsomt, og bådens wireophæng kan være tungt 

at arbejde med. I de situationer ønsker bådens be-

sætning ikke at have fingrene tæt på udløserkrogens 

bevægelige dele.

DMAIB har på baggrund af ulykken uddraget følgende læring:

Læring

Forebyggende tiltag

Den Maritime Havarikommission er i forbindelse 
med undersøgelsen blevet orienteret om, at rederiet 
har iværksat følgende forebyggende tiltag:

I forbindelse med hændelsen tilbageholdt rederiet 
den benyttede krog, idet de og medarbejderne ikke 
længere havde tillid til det benyttede system.

Opgaven med at finde en tillidsfuld og let løsning 
blev lagt ud til skibets besætning, der undersøgte 
markedet. Løsningen blev krogen vist nedenfor (fi-
gur 15).
 
Krogen er simpel og intuitiv. Den er let at overskue, 
og den giver ikke umiddelbar anledning til tvivl om, 
hvorvidt den er monteret korrekt. Den er ligeledes 
let at overskue i forbindelse med vedligehold.

 

Figur 15: Ny krog monteret på BERGENSFJORD
Kilde: Fjord Line
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Navn:  BERGENSFJORD
Skibstype:  Passager/Ro-Ro-skib
Nationalitet/flag:  Denmark
Hjemhavn: Hirtshals
IMO-nummer: 9586617
Kaldesignal: OYPJ2
DOC-firma: Fjord Line Danmark A/S
IMO-firmanummer: 5269597
Byggenummer: 2014
Skibsværft/nr.: Bergen Group Fosen AS-Rissa/No.: 88
Klasseselskab: DNV-GL
Længde overalt: 170,00 m
Bredde overalt: 32,90 m
Bruttotonnage: 32.491
Dødvægt: 3.900 t
Dybgang maks.: 6,50 m 
Maskineri: 4 x 5400 kW
Servicefar: 21,50 knob
Skrogmateriale: Stål
Skrogdesign: Enkelskroget

Skibsdata


