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Den Maritime Havarikommission 
 

Den Maritime Havarikommission arbejder som en selvstændig enhed under Erhvervs- og Vækst-
ministeriet og udfører undersøgelser med henblik på forebyggelse af ulykker og for at fremme initi-
ativer, der øger sikkerheden til søs.  
 
Havarikommissionen er en uvildig enhed, der i sin organisation og retlige struktur er uafhængig af 
andre parter. 
 
 
Formål 
 

Den Maritime Havarikommission har til formål at undersøge ulykker til søs og at udarbejde anbefa-
linger til forbedring af sikkerheden og indgår i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesin-
stanser i andre lande. Havarikommissionen undersøger søulykker og arbejdsulykker på danske og 
grønlandske handels- og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, når de sker 
i territorialfarvandet i Danmark og ved Grønland. 
 
Den Maritime Havarikommissions undersøgelser tilvejebringer oplysninger om de faktiske om-
stændigheder ved ulykker og klarlægger de begivenhedsforløb og årsager, som førte til ulykkerne. 
 
Undersøgelserne foregår adskilt fra den strafferetlige efterforskning. Der tages ikke stilling til de 
straffe- og/eller erstatningsretlige aspekter ved ulykker. 
 
 
Søulykkesrapporter og redegørelser 
 

Havarikommissionen behandler ca. 140 ulykker om året. Ved meget alvorlige ulykker, såsom 
dødsfald og forlis eller hvis foreligger andre særlige omstændigheder, offentliggøres enten en sø-
ulykkesrapport eller en redegørelse afhængigt af emnets omfang og kompleksitet. 

Den Maritime Havarikommission 
Carl Jacobsens 29 
2500 Valby 
Tlf. 91 37 63 00 
 
E-post: dmaib@dmaib.dk  
www.dmaib.dk 
 
Uden for kontortid kan Den Maritime Havarikommission træffes på telefon 23 34 23 01. 
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1. RESUMÉ 
 
Den 20. oktober 2012 om morgenen ankom den dansk registrerede ralsuger BG STONE 1 ud for 
Tørresø, nord for Fyn, for at suge ral, der skulle losses i Horsens. Ud på eftermiddagen opstod der 
problemer med at betjene skibets ballastsystem, og kort efter begyndte skibet at krænge over. Ef-
terhånden som skibets krængning blev større, tog skibet vand ind og forliste. Det lykkedes skibets 
besætning på fire mand at forlade skibet i en redningsflåde, inden skibet forliste.  
 
BG STONE 1 blev efterfølgende bjerget og bragt til skibsværftet Fayard, hvor skibet efter at være 
pumpet tomt for vand kunne holde sig flydende. Der var ingen personskade eller forurening. 
 
Havarikommissionen har fundet, at den overordnede forklaring på forliset skal findes i det forhold, 
at besætningens anvendelse af skibet bar præg af en daglig praktisk tilpasning til forholdene, hvor 
der var fokus på, hvor meget last skibet kunne laste. I det daglige havde denne proces overskyg-
get det forhold, at marginalerne for skibets stabilitetsmæssige formåen blev mindre, indtil en uvant 
eller ukendt sammensætning af faktorer indtrådte med alvorlige følger. 
 
Den Maritime Havarikommission har fra Søfartsstyrelsen modtaget oplysninger om forebyggende 
tiltag. 
 
 
2. FAKTUELLE OPLYSNINGER 
 
2.1 Foto af skib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Skibsdata 
 

Navn: BG STONE 1 
Skibstype: Ralsuger 
Nationalitet: Danmark  
Hjemsted: Svendborg 
IMO-nummer: 7236311 

Figur 1: BG STONE 1 
Foto: Keld Øby 
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Kaldesignal: OWIJ 
Byggeår: 1972 
Byggeværft/byggenummer: Bogense Skibsværft A/S/nr. 209 
Klassifikationsselskab: Uklasset 
Længde overalt: 40,00 m 
Bredde overalt: 9,25 m 
Bruttotonnage: 369 
Dødvægt: 610 t 
Maksimal dybgang.: 3,70 m 
Fremdrivningseffekt: 441 kW 
Servicefart: 6,6 knob 
Skrogmateriale: Stål 
Skrogtype: Enkeltskrog 
 
2.3 Sejladsdata 
 

Afgangshavn: Horsens 
Ankomststed: Kattegat, nord for Tørresø, Fyn 
Sejladstype: National fart 
Oplysninger om lasten: Småsten og sand 
Bemanding: 4 
Lods om bord: Nej 
Antal passagerer: 0 
 
2.4 Vejrdata 
 

Vind – retning og hastighed i m/s: Sydvest 5 m/s 
Bølgehøjde: 0,5 m 
Sigtbarhed: God 
Lysforhold: Lyst 
Strømforhold: Østgående 0,5 knob 
 
2.5 Oplysninger om ulykken 
 

Ulykkens type: Forlis 
IMO-klassifikation: 
Dato og tidspunkt: 

Meget alvorlig ulykke 
20. oktober 2012 kl. 17.00 LT 

Sted for ulykken: Kattegat 
Position: 55 36,35’ N 010 26,30’ Ø 
Skibsdrift og rejseafsnit: Sugning af ral 
Menneskelige faktorer: Ja 
Konsekvenser: Forlis 
 
2.6 Assistance fra myndigheder på land og alarmberedskab 
 

Hvem var involveret:  Søværnets redningshelikopter 
Marinehjemmeværnsfartøj RINGEN MHV-910 
MARIE MILJØ, DORIS K 

Reaktionstid: Redningshelikopter på ulykkessted 30 minutter efter nødop-
kald. 

Resultater: Besætningen blev evakueret fra redningsflåden med red-
ningshelikopter og bragt til en landingsplads på Nordfyn. 
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2.7 Oplysninger om relevante besætningsmedlemmer 
 

Fører:  Skibsfører. STCW II/2. 
Sejlet i 53 år, har været i rederiet i mindre end ét år og var på 
sin tredje rejse med skibet. 
 

Styrmand: 
 

Bedstemand i handelsskibe. 
55 år. Har været til søs i ca. 15 år som bedstemand. Har væ-
ret i rederiet i ca. halvandet år.  

Matros: Har gjort tjeneste om bord i de sidste 7-8 år. 
Matros: Har gjort tjeneste om bord i de sidste 7-8 år. 
 
2.8 Ulykkessted 
 
 
 

Omtrentlig forlisposition 

Figur 2: Position for forliset 
Kilde: Geodatastyrelsen 
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3. REDEGØRELSE 
 
3.1 Baggrund 
 

Skibet blev i 2008 erhvervet af BG Stone A/S, som også var operatør. Rederiets andre skibe hav-
de en ekstern operatør, som varetog den tekniske drift og ledelse af skibet, der inkluderede regn-
skab, besætningsforhold samt foranstaltninger vedrørende sikker skibsdrift i henhold til de interna-
tionale regler på området (ISM1), sikring af skibe og havnefaciliteter (ISPS2) samt teknisk tilsyn.  
 
BG STONE 1 var uklasset og havde en bruttotonnage under 500. Skibet skulle derfor ikke have et 
ISM-certifikat.  
 
Hele besætningen påmønstrede skibet den 3. oktober 2012 i Fakse Ladeplads. Besætningen be-
stod af fire personer: en skibsfører, en styrmand og to matroser, som ud over almindeligt dæksar-
bejde også stod for det almindelige vedligehold og mindre reparationer i maskinrummet. Matroser-
ne havde gjort tjeneste på skibet over en længere årrække og var derfor fortrolige med skibet og 
dets udstyr. I søen gik besætningen normalt i en seks timers vagttørn, hvor der var en matros og 
en navigatør på vagt ad gangen. 
 
Inden for det seneste halvandet år før ulykken havde skibet haft fem forskellige skibsførere. Den 
seneste skibsfører havde været i rederiet i mindre end ét år og var på sin tredje rejse med skibet. 
Styrmanden havde været i rederiet i ca. halvandet år. Almindeligvis blev nye besætningsmedlem-
mer oplært på skibet af den styrmand, der havde været længst om bord.  
 
I ugen op til forliset var skibet beskæftiget med at bringe ral til Horsens. Der blev suget ral op fra et 
område ud for Tørresø (figur 2). 
 
3.2 Hændelsesforløb 
 

BG STONE 1 afgik fra Horsens i ballast ca. klokken 05.30 den 20. oktober 2012 til en plads nord 
for Tørresø. Styrmanden overtog vagten fra skibets fører klokken 06.00, hvor skibet befandt sig 
mellem Hjarnø og Snaptun, og skibets fører gik til køjs. Ved ottetiden samme morgen ankom ski-
bet til pladsen, hvor ral skulle hentes op. Ca. en halv time efter ankomst startedes pumpen, og den 
vagthavende styrmand og matrosen påbegyndte sugning af ral.  
 
Ved middagstid var lasten blevet halvt fyldt op, bagbord ballasttank var tømt, og der var lidt vand i 
styrbord tank. Skibets fører kom op i styrehuset for at afløse styrmanden. Der blev givet almindelig 
overlevering, hvor styrmanden bl.a. redegjorde for de navigationsmæssige forhold og fortalte, at 
positionen var god med hensyn til forekomsten af ral, og det blev aftalt, at bagbord ballasttank 
skulle tømmes. Efter skibsføreren ved middagstid havde overtaget vagten, gik styrmanden til køjs.  
 
Ved 15-tiden stod styrmanden op og gik op i styrehuset, hvor han havde en kort samtale med ski-
bets fører. Arbejdet gik planmæssigt, og skibet var ved at være fuldt lastet. Styrmanden satte sig 
ved computeren i styrehuset for at skrive et par mails, og efter en halv time gik han ned i messen 
for at spise. Mens han sad i messen og spiste, bemærkede han, at de lå lavt i vandet, og da han 
efterfølgende gik op på broen, så han på tankindikatorerne og bemærkede, at der var vand i begge 
ballasttanke, hvilket var usædvanligt, da skibet nærmest var fuldt lastet. Skibets fører havde tidlige-
re bemærket, at der løb vand ud af udluftningen til styrbord ballasttank, da han ville rette skibets 
bagbord krængning ved at pumpe lidt vand i tanken. Skibets fører havde oplevelsen af, at ballast-
tankene blev fyldt, selvom han havde stoppet ballastpumpen. Under sin vagt havde skibets fører 
forsøgt forskellige ting for at få vandet ud af tankene, men han forstod ikke, hvorfor det ikke lykke-
des. 

1 International Safety Management Code. 
2 International Ship and Port Facility Security Code. 
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Skibets fører og styrmanden havde en kort meningsudveksling om ballastsituationen, og de havde 
en erkendelse af, at skibets stabilitet ikke kunne klare et fyldt lastrum og fyldte ballasttanke. Der 
var en generel underen over, at styrbord tank var fuld, og der stadigvæk var vand i bagbord tank. 
Styrmanden stillede sig ved ballastpanelet og begyndte at pumpe ballast ud, hvorefter han blev på 
broen, og de havde en samtale om løst og fast. Efter en tid kontrollerede styrmanden igen tankin-
dikatorerne og bemærkede, at der ikke var en ændring i indholdet af tankene, og at lysindikatoren 
for pumpens drift lyste.  
 
På dette tidspunkt havde skibet fået en større krængning til bagbord, men ikke mere end hvad der 
ansås for at være en normal krængning under de givne driftsbetingelser. Skibet havde desuden en 
dybgang, der ikke gjorde det muligt at observere vandet blive pumpet over bord, fordi afgangen fra 
ballastpumpen var under vandlinjen. Styrmanden gik ned til ballastpumpen i maskinrummet og 
konstaterede, at pumpen ikke kørte. Han kontaktede matrosen på dækket og fortalte ham, at pum-
pen ikke virkede, og at han skulle få den i gang igen. At pumpen faldt ud var et kendt problem for 
matrosen, og han vidste umiddelbart godt, hvordan han skulle få den til at køre igen. De undrede 
sig over, at indikatorlampen for pumpens drift lyste, selvom pumpen ikke kørte. 
 
Skibets fører havde ikke før prøvet at arbejde med et ballastsystem som det, der var på BG 
STONE 1. Han havde tidligere haft oplevelsen af, at de agterste ballasttanke kunne blive fyldt, 
uden pumpen kørte, eller der var stillet på betjeningspanelet. 
 
Efter styrmanden kom op på broen igen, bemærkede han, at det sugerør (figur 3), der var monteret 
i skibets bagbord side, var bragt ca. 30-40 grader ude fra skibssiden, og det forstærkede skibets 
krængning. Normalt blev sugerøret bragt ned langs skibssiden for ikke at give skibet et krængende 
moment, men også fordi rørets placering i et yderpunkt ville belaste rørkoblingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at imødegå den tiltagende krængning kørte skibets fører frem på maskinen, mens han betjente 
wirespillet for at trække røret ind til skibet. Styrmanden greb ind og fortalte, at han skulle stoppe 
med at køre frem og trække i røret samtidigt, fordi det forværrede krængningen. På dette tidspunkt 
anså besætningen ikke situationen for at være kritisk.  
 
For at modvirke den bagbord krængning satte matrosen sig op i gravemaskinen og drejede skov-
len ud til styrbord side og ned i vandet. Det var en almindelig foranstaltning for at modvirke kræng-
ning, når lastrummet var ved at være fyldt. Styrmanden gik ned på dækket og drejede afgangen fra 
ralpumpen således, at der pumpedes ral og sand ud på dækket og over bord i stedet for ned i last-
rummet. Det var ikke hensigtsmæssigt at stoppe ralpumpen, fordi sugerøret kunne sætte sig fast i 

Rør til sugning Redningsflåde Nedgang til besætningskammer 

Figur 3: BG STONE 1 
Foto: Keld Øby 

Indgang til toilet Redningsbåd 
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havbunden, hvis der ikke var en kontinuerlig sugning af vand og sedimenter gennem rørmundin-
gen. 
 
Skibets fører satte igen kraft på fremdrivningen og forsøgte at hale sugerøret ind langs skibssiden 
med wirespillet. Skibet krængede voldsomt til bagbord, og indholdet i lasten begyndte at flytte sig 
mod bagbord. Styrmanden råbte, at han skulle slække på wiren, og gik hen til manøvrehåndtagene 
og tog stigningen af skruen. På dette tidspunkt vurderedes situationen til at være kritisk, og skibets 
fører kaldte matrosen, der havde frivagt, op fra hans kammer. Vandet stod op til indgangen til toi-
lettet i bagbord side agten for apteringen (figur 3) og var også begyndt at fylde lastrummet.  
 
Dækket foran lastrummet var nu også under vand. Da skibets fører indså, at det ikke hjalp på situ-
ationen at have sugerøret på havbunden til at støtte skibet, indså han, at situationen ikke stod til at 
redde. På dette tidspunkt gjorde besætningen i styrehuset sig overvejelser om at forlade skibet. 
Den ene af matroserne havde flere gange været i maskinrummet under forløbet og havde ikke på 
noget tidspunkt observeret vandindtrængning. 
 
Skibets fører ringede fra skibets mobiltelefon til et andet af rederiets skibe, DORIS K, der lå om-
trent fire sømil øst for deres position, for at bede dem om at komme dem til undsætning. Styrman-
den ville ikke gå over i bagbord side af styrehuset, hvor VHF-radioen var monteret for at trykke på 
distress-knappen. Fordi skibet krængede så meget over, var han bange for, at han ikke kunne 
komme ud igen, hvis skibet kæntrede, da der kun var en udgang i styrbord side af styrehuset.  
 
Skibets fører og styrmand tog de to redningsveste fra styrehuset og gik ud på agterdækket, hvor 
matroserne forsøgte at sætte skibets jolle ud. Det lykkedes ikke at søsætte jollen på grund af ski-
bets krængning, og fordi jollen var for tung at flytte. Det blev besluttet at anvende skibets rednings-
flåde, og det lykkedes den ene af matroserne at løsne flåden fra surringerne, mens han stod i vand 
til brystet. Besætningen gik om bord i flåden, padlede lidt væk fra skibet og skar udløserlinen over, 
der var fastgjort til skibet. Kort efter krængede skibet over på bagbord side og forliste.  
 
Uret, der hang på skottet på broen, gik i stå klokken 17.08 lokal tid. 
 
I redningsflåden ringede styrmanden klokken 16.54 til alarmcentralen, der derefter kontaktede Sø-
værnets Operative Kommando, som efterfølgende ringede styrmanden op og fortalte, at rednings-
helikopteren ville være fremme ca. en halv time senere, og at skibe var på vej. Helikopteren var 
fremme ca. klokken 17.30, og ca. klokken 17.50 var de fire besætningsmedlemmer samlet op af 
redningshelikopteren, der bragte dem til en mark nær kysten, hvor politiet var til stede. 
 
EPIRB’en3 blev automatisk udløst og blev senere samlet op af Kystredningstjenesten, der også 
satte en flydespærring op på grund af forureningsfaren fra de ca. 7000 liter dieselolie, der var om 
bord. 
 
BG STONE 1 blev bjerget den 23. oktober 2012 af kranprammen SAMSON og bragt til skibsværf-
tet Fayard A/S, Lindø. 
 
3.3 Skibet og dets drift 
 

BG STONE 1 blev bygget som ral- og sandpumperfartøj på Bogense Skibsværft i 1972. Skibet 
blev designet og konstrueret med klassifikationsselskabets (Bureau Veritas) symbol I 3/3 E, med 
påtegningen Dredger Coastal Waters. Skibet blev taget ud af klassifikationsselskabet i 1998, og 
tilsynet med skibet blev derefter udført af Søfartsstyrelsen. Skibet havde en fartstilladelse, der 
dækkede indenrigsfart i GMDSS-havområde A1 højst 25 sømil fra nærmeste kyst inden for linjen 
Skagen-Vinga, Falsterbo-Dasserort samt langs Jyllands vestkyst og ved Bornholm. 
 

3 Emergency Position-Indicating Radio Beacon 
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Siden nybygning havde skibet været gennem forskellige tilpasninger af både udstyrsmæssig og 
konstruktionsmæssig art. Det oprindelige lossearrangement var en bom med en grab, som blev 
afmonteret i 2003, hvor skibet blev udstyret med en gravemaskine, der blev anvendt til losning af 
skibet. Gravemaskinen var en Åkerman-gravemaskine, der i sin oprindelse ikke var tiltænkt et ma-
ritimt brug, men var en traditionel entreprenørmaskine, som var blevet modificeret til brug på ski-
bet. Den havde fået afmonteret sine bånd og var fastgjort på en slæde på fordækket, der med et 
wire- og spilarrangement kunne føres ud til hver side i skibet. Den blev udelukkende anvendt til at 
losse skibet og fordele sand og ral i lastrummet, hvis det havde forskubbet sig. Denne løsning var 
ikke enestående for BG STONE 1, men har også været anvendt på andre lignende skibe.  
 
Lejlighedsvis blev gravemaskinens arm kørt ud over skibets styrbord side, hvor den fyldte skovlen 
med vand med henblik på kortvarigt at rette skibet op, hvis en given situation skabte en bagbord 
slagside. Under sejlads blev gravemaskinen oftest placeret i styrbord side, hvilket kunne nødven-
diggøre ballast i bagbord krængningstank. 
 
Skibets letvægt efter en krængningsprøve i april 2003 blev opgjort til 396,88 ton inklusive stores. 
Ved beregning af skibets stabilitet blev det forudsat, at den vinkel, hvor åbninger i skroget, over-
bygninger eller dækshuse, som ikke kunne lukkes vejrtætte, kom under vand, var 40 grader. Val-
get af netop denne vinkel var ikke nærmere begrundet i 2003. Ved krængningsprøven i 2000, hvor 
denne indstrømningsvinkel også blev anvendt, blev den begrundet med, at ved denne vinkel kom 
ventilationen til maskinrummet under vand (figur 4).  
 
Med udgangspunkt i den stabilitetsbog, der blev udfærdiget i 2003, ville skibet have et deplace-
ment på ca. 1.090 ton med lastrummet fyldt med ral, 20% vand og fyldte ballasttanke (krængnings-
tanke). Det fremgår ikke af de hydrostatiske data, hvilken stabilitetsmæssig betydning denne kon-
dition ville have, fordi de ikke var beregnet med et deplacement på over 1.026,10 ton. 
  
Der var en række åbninger i skibet, hvor vand kunne trænge ind. Udluftningen til de forreste bal-
lasttanke var omtrent 1 meter høj og var placeret i hver side af skibet. Nedgangen til besætnings-
kamrene og opbevaringsrummet under skibets bak var omtrent 60 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 Drift 
Skibet blev lastet ved at suge sand/ral op fra havbunden via sugerøret, der var monteret i bagbord 
side, mens skibet gjorde lidt fart fremefter. Ral/sand blev derefter ført ud på en ralkasse over last-

Figur 4: Ventilation til maskinrum 
Kilde: DMAIB 

Ventilationsrør 

Figur 5: Sugerør og wiretræk 
Kilde: DMAIB 

Wiretræk 
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rummet, der ledte de større sten og det meste af vandet over bord igen. Under sugning kunne su-
gerøret befinde sig ca. tre-fire meter nede i havbunden afhængigt af, hvor forekomsten af ral var 
(stiksugning). Mens sugningen stod på, kunne ralpumpen ikke stoppes, for så kunne besætningen 
risikere, at røret sad fast i havbunden, fordi der ikke længere var gennemstrømning, og mudderet 
derfor ville omslutte og holde på røret. Sugerøret blev sænket ned langs skibssiden via et wire-
træk, der havde en højde på ca. en halv meter over skibets bak (figur 5). Sugerøret havde normalt 
ikke en vinkel ud fra skibet, fordi det ville give skibet et krængende moment, og muffen, der var 
monteret mellem sugerøret og pumpesystemet, ville gå i stykker, hvis røret fik en for stor vinkel fra 
skibet.  
 
Ralkassen fordelte sandet og småstenene i hele lastrummets længde og tværskibs. Det kunne ikke 
undgås, at der under pumpning kom betragtelige mængder vand i lastrummet, som efter lastrum-
met var fyldt med sand og ral, blev pumpet ud – ofte undervejs til lossestedet. 
 
Lasten blev normalt fyldt op, men det var ikke hensigtsmæssigt at fylde op over lastrumskarmen, 
hvis der var dårligt vejr, fordi den øverste del af lasten ville blive skyllet over bord. Det var usikkert, 
hvor meget vægt der reelt kom i skibet, fordi vægtfylden af de forskellige ladninger kunne variere.  
 
Når lastrummet var fyldt med ral til lastrumskarmen, svarede det til omtrent 550 ton. Besætningen 
havde ikke en opfattelse af, at det lastede ral forskubbede sig under lastning/losning eller under 
sejlads, selvom skibet krængede op til 10-15 grader. Hvis skibet blev lastet på en sådan måde, at 
der opstod en krængning, valgte besætningen typisk at anvende gravemaskinen til at flytte på 
sand/ral i lasten eller køre armen på gravemaskinen ud i borde for at rette skibet op. 
 
Under lastning, hvor der var betragtelige mængder vand i lastrummet, var fribordet ofte af en så-
dan størrelse, at vand skyllede op på dækket. Af den grund var der på bagbord side monteret en 
form for gangbro fra apteringen til forskibet, således at besætningen kunne komme tørskoet fra 
f.eks. besætningskamrene under bakken til apteringen agter. Dybgangen efter lastning var af be-
sætningen vurderet til at være ca. 3,80 meter i lastet tilstand. Skibets amningsmærker angav dog 
højst 3,6 meter.  
 
Af skibets nationale sikkerhedscertifikat for lastskibe fremgår det, at der for BG STONE 1 var fast-
sat et minimumsfribord på 50 mm. Da skibet blev godkendt som nybygning i 1971 af Direktoratet 
for Statens Skibstilsyn, blev det påpeget, at der skulle udarbejdes en kort beskrivelse af, hvordan 
lastning burde foregå under hensyntagen til stabilitetsforholdene, og at slagside skulle undgås. 
Besætningen anvendte ikke skibets stabilitetsbog under det daglige arbejde, fordi de ikke anså den 
for at være praktisk anvendelig i deres daglige arbejde. 
 
3.3.2 Ballastsystemet 
 

Skibet var fra nybygning udstyret med to ballasttanke agter og to ballastanke for. De agterste tanke 
var sidetanke, som var placeret på hver side af hækken. De oprindelige ballastpumper var placeret 
i maskinrummet og anvendtes også som lænse- og brandpumper. Ballastsystemet var imidlertid 
blevet ombygget på et tidspunkt, før den nuværende ejer overtog skibet i 2008, således at de for-
reste tanke var taget ud af drift, og kun de agterste tanke blev anvendt – primært som krængnings-
tanke. Når lastrummet var tomt, blev tankene almindeligvis kun anvendt til at rette skibet op, fordi 
gravemaskinen kunne give en styrbord slagside. Ballasttankene kunne indeholde 35,5 m3 i hver 
side.  
 
Det ombyggede ballastsystem, der var placeret i styremaskinrummet, bestod udelukkende af fjern-
betjente pneumatiske trevejsventiler med undtagelse af overbordventilen og sugeventilen, der var 
håndbetjente ligeløbskontraventiler. Det betød, at ventilerne ikke kunne anvendes som afspær-
ringsventiler, men udelukkende anvendtes til at skifte gennemløbsretning (figur 6). 
Overbordventilen var placeret ca. 3,75 meter over basislinjen dvs. i omtrent samme højde som 
fribordsdækket, som var 3,70 meter over basislinjen (figur 7).  
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Figur 6: Skitse af ballastsystem 
Kilde: DMAIB 

Overbordventil 

Sugeventil 

Ballastpumpe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Billede af BG STONE 1 efter bjergning 
Kilde: DMAIB 

Afgang fra ballastsystem 

Redningsbåd og udsætningsarrangement 
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I styrehusets bagbord side blev skibets funktioner styret inklusive ballastsystemet (figur 8 og 9). 
Ballastpanelet, hvor ventilerne og pumpen blev betjent, var gennem tiden blevet ændret, men de 
tidligere kontakter var ikke blevet fjernet.  
 
Ballastsystemet blev ikke betjent ved, at de enkelte relevante ventiler blev åbnet eller lukket, men 
systemet var derimod halvautomatisk på en sådan måde, at knapperne blev betjent med henblik 
på, hvilken hensigt den vagthavende havde. Dvs. den vagthavende kunne vælge at rette skibet op 
fra enten bagbord eller styrbord side ved at dreje på en knap (figur 9, billedet til venstre). Det skal 
bemærkes, at det ikke er skibets trim, der justeres, men derimod kræningen. Der var ikke et dia-
gram over rørsystemet til umiddelbar rådighed, og besætningen havde derfor ikke en detaljeret 
viden om, hvordan ventilerne var konfigureret ved en given indstilling. Ved almindelig drift ansås 
denne indretning af systemet ikke som et problem.  
 
På forlistidspunktet var ballastpanelet stillet til sugning fra bagbord tank til styrbord tank. Pumpen 
blev stoppet af skibets fører, inden han endeligt forlod styrehuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Såfremt pumpen stoppede ved, at motorværnet slog fra, lyste lampen i styrehuset stadigvæk, som 
om pumpen var i drift (figur 9, billede til venstre). Denne problematik var kendt af styrmanden, men 
ikke af den forholdsvis nye skibsfører. 
 
Tankindikatoren, der viste, hvor meget vand der var i tanken, var forholdsvis ny, men blev af be-
sætningen ikke opfattet som nøjagtig, fordi den havde nogle urealistiske udsving i visningen af 
tankindholdet. Kort før forlistidspunktet observerede skibets fører, at der kom vand ud af udluftnin-
gen til styrbord ballasttank, og den blev derfor anset for at være fuld. 
 
 
 

Tank eller sø Tank eller over bord 

Figur 9: To billeder af betjeningspaneler til ballastsystem 
Kilde: DMAIB 

Trim til henholdsvis SB og BB 

Indikationslamper til drift af pumpen 

Figur 8: Ballastpanelet i styrehuset 
Kilde: DMAIB 

Ikke i brug Betjening af ballastsystem 
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3.3.3 Redningsmidler 
 

BG STONE 1 havde personlige redningsmidler til fire personer. To redningsveste og -dragter var 
placeret i forskibet, og to redningsveste og -dragter var placeret i styrehuset. Ved lønningen agter 
var der placeret en 6-personersredningsflåde i et stativ (figur 3). Fordi der på forlistidspunktet ikke 
var adgang til besætningskamrene i forskibet, fik de to matroser ikke en redningsvest på.  
 
På agterkanten af apteringen var der en jolle, som var skibets redningsbåd. Arrangementet var 
indrettet således, at redningsbåden kunne udsættes i begge sider ved hjælp af to separate kran-
arme. Skibet havde imidlertid en krængning, som gjorde udsætning af båden vanskelig, fordi den 
var tung at flytte, og kranarmene kunne ikke betjenes efter hensigten. 
 
4. ANALYSE 
 
4.1 Forliset 
 

BG STONE 1 forliste ca. klokken 17.00. Fra det tidspunkt hvor besætningen fik en erkendelse af, 
at skibets ballastforhold ikke var normale, til forliset var en realitet, gik der ca. en time.  
 
På den time fik skibet en dybgang og en krængning, der medførte, at udluftningsrør og døre kom 
under vand. Det resulterede i, at skibet blev vandfyldt og mistede sin opdrift. 
 
Dybgangen var bestemt af, at lastrummet var fyldt med en blanding af sand, ral og vand, og de 
fyldte ballasttanke agter. Det er usikkert, hvor meget lasten reelt har vejet, fordi en fastsættelse af 
massefylden af indholdet i lasten vil være forbundet med en betydelig usikkerhed.  
 
Baseret på data fra skibets stabilitetsbog fra 2003 ville skibets deplacement være ca. 1.090 ton, 
hvis lastrummet var fyldt til karmtop med 550 ton, 70% i bunkertankene, 20% vand i lasten og fyld-
te ballasttanke. Et deplacement på 1.090 ton ville give et negativt fribord af en ukendt størrelse. 
Størrelsen af fribordet er ukendt, fordi de hydrostatiske data ikke er beregnet til at fastslå et depla-
cement af den størrelse. 
 
Det var dog ikke ualmindeligt, at skibet sejlede med et negativt fribord, og umiddelbart efter last-
ning var fribordet som regel negativt, indtil vandet i lasten blev pumpet ud. Med et negativt fribord 
ville skibets vandlinjeinertimoment blive væsentligt reduceret resulterende i en forringet stabilitet. 
 
I skibets stabilitetsbog var gravemaskinens og sugerørets indvirkning på stabiliteten af ukendte 
årsager ikke indregnet. Det var derfor ikke muligt at anvende stabilitetsbogen til at beregne den 
effekt, sugerøret kunne have på skibet, hvis det af den ene eller anden årsag blev placeret i yder-
positioner. At sugerøret har været placeret på havbunden, og kan have støttet skibet, bidrager til 
usikkerheden.  
 
Det krængende moment var sandsynligvis forårsaget af forsøget på at løfte sugerøret, mens det 
havde en usædvanlig stor vinkel fra skibet. Efterhånden som skibet fik en tiltagende krængning, 
ville lasten blive forskubbet, og skibet kæntre.  
 
Den forholdsvis lange tidsperiode der gik, før skibet forliste, skyldtes sandsynligvis, at vandfyldnin-
gen gik langsomt i starten. Udluftningen til den forreste ballasttank i bagbord side, der først kom 
under vand, kan have været utæt, hvilket gav skibet en yderligere krængning til bagbord. Vand-
fyldningens hastighed øgedes, efterhånden som skibet lå lavere i søen, og de større rum kom un-
der vand, herunder toilettet på agterdækket, som ikke var lukket med en vandtæt dør.  
 
Maskinrummet blev sandsynligvis vandfyldt på et sent tidspunkt i forløbet. Rummet er stort, og det 
ville have fremskyndet processen betydeligt, hvis det var blevet vandfyldt før. Dvs. maskinrumslu-
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gen på dækket har sandsynligvis holdt tæt indtil sent i forlisprocessen. Den matros, der var i ma-
skinrummet på et sent tidspunkt i forløbet, observerede ikke vand i maskinrummet. 
 
4.2 Skibets ballastsystem 
 

Skibets ballastsystem var blevet ændret på en sådan måde, at systemet primært bestod af trevejs-
haner, og systemet har derfor ikke været fuldstændigt afspærret, når det ikke var i drift. Hvis kon-
traventiler ved pumpen og én eller begge overbordventiler ikke holdt tæt, kunne ballasttankene 
enten blive fyldt udefra afhængigt af dybgangen, eller vand kunne blive overført fra den ene tank til 
den anden afhængigt af forskellen i trykhøjden i tankene.  
 
Overbordventilen var placeret omtrent i højde med fribordsdækket. Da skibets fører i forsøget på at 
tømme ballasttankene ikke kunne se, hvorvidt der kom vand ud fra overbordventilen fra ballast-
pumpen, har der været vand på fribordsdækket på et tidligt tidspunkt under ulykkesforløbet. 
 
Betjeningspanelet til ballastsystemet (figur 8 og 9) havde et design og en funktion, der ikke virkede 
intuitivt og ikke gav oplysninger om, hvordan ballastventilerne blev stillet. F.eks. blev der i systemet 
lagt op til, at pumpen blev startet, inden ventilerne blev stillet. Hvorvidt pumpen derved kunne 
komme til at pumpe vand mod en lukket ventil var uklart. Derudover lyste indikatorlampen for pum-
pens drift, selvom den var stoppet. Tilstedeværelsen af knapper og kontakter, der ikke var i funkti-
on, bidrog til et manglende overblik over betjeningen af systemet. 
 
Skibets fører havde i længere tid oplevet vanskeligheder med at betjene systemet. Primært havde 
han oplevelsen af, at ballasttankene under givne omstændigheder kunne blive fyldt, uden han 
havde startet pumpen eller stillet på ventilerne. Ved lasteoperationen havde han også denne ople-
velse og blev derfor overrasket over, at både bagbord og styrbord tanke var fulde. Dette kan være 
en indikation på, at en eller flere af kontraventilerne har været utætte, og ved en given indstilling af 
ventilerne kunne tanken blive fyldt af vand fra søen.  
 
Det bidrog til at forvirre skibets fører, at indikatorpanelet, der skulle vise indholdet tankene, ikke var 
pålideligt. Derudover var der ikke et diagram, der viste, hvordan systemet var indrettet, og han 
kunne derfor ikke skabe sig et overblik over ballastsystemets funktion. 
 
Betjeningspanelet til ballastsystemet havde et design, som skibets fører ikke var vant til, og som 
bidrog til en opfattelse af manglende gennemskuelighed og dermed kontrol over systemet. Da la-
steoperationen ændrede sig fra at være normal til i stigende grad at udvikle sig til en nødsituation, 
fordi skibet krængede over, var der fra skibsførerens side fokus på ballastsystemets funktion, som 
overskyggede de andre faktorer, der bidrog til nødsituationen. At der var en række knapper, der 
ikke længere var i brug, men stadigvæk var placeret på betjeningspanelet, kan have bidraget til, at 
systemet blev anset for at være uoverskueligt for en ny person om bord. 
 
4.3 Nødberedskab og evakuering af skibet 
 

Udviklingen fra en normal situation til en eskalerende nødsituation skete inden for ca. 60 minutter, 
hvilket ud fra en retrospektiv betragtning gav besætningen god tid til at forberede sig på at forlade 
skibet. Havarikommissionen har erfaret, at personer i nødsituationer i større eller mindre grad mi-
ster tidsfornemmelsen. Det skal også tages i betragtning, at i nødsituationer erkender besætninger, 
i forsøget på at redde situationen først sent i ulykkesprocessen, at nødsituationen er uoprettelig. 
Det kan skyldes, at der er et begrænset overblik over de kritiske omstændigheder og over, hvad 
der forårsager dem. 
 
Besætningen havde ikke fuld adgang til alle relevante informationer under ulykkesforløbet og hav-
de en begrænset erkendelse af de tilgængelige informationers relevans for deres situation. Skibets 
fører var fokuseret på ballastsystemets funktion, og styrmanden var fokuseret på udlægget af su-
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gerøret, som gav skibet et krængende moment. Ingen af dem havde således det fulde overblik 
over, hvad der forårsagede den situation, de befandt sig i.  
 
Det lykkedes ikke for besætningen at søsætte skibets redningsbåd med udsætningsarrangemen-
tet, fordi krængningen på dette tidspunkt var for stor, og båden var for tung at håndtere med hånd-
kraft. Derfor valgte de at anvende skibets redningsflåde.  
 
At der ikke var redningsveste til rådighed ved udskibningsstedet for redningsflåden og redningsbå-
den fik ingen betydning, fordi de kom tidligt i redningsflåden uden at skulle svømme. Da matrosen 
blev vækket og bedt om at forlade sit kammer under skibets bak, var besætningen ikke klar over, 
at et forlis var nært forestående. Han fik derfor ikke sin redningsvest med. 
 
 
5. KONKLUSIONER 
 

At BG STONE 1 forliste var umiddelbart et resultat af fribordets størrelse og det krængende mo-
ment, som sugerøret påvirkede skibet med. Det lille eller negative fribord gav skibet en lille stabili-
tetsmæssig modstandsdygtighed over for en evt. uhensigtsmæssig betjening af sugerøret.  
 
Det var ikke ualmindeligt, at skibet havde et lille eller intet fribord i lastet tilstand. Skibets besæt-
ning havde tilpasset skibets operation efter disse forhold uden erkendelse af, at skibet uden fribord 
befandt sig på grænsen af sin stabilitetsmæssige formåen. Da ballasttankene utilsigtet blev fyldt, 
og skibet fik et krængende moment, var skibets stabilitet blevet så forringet, at det krængede over, 
tog vand ind og forliste. 
 
Det skal bemærkes, at de individuelle forhold, dvs. fribordet, udlægningen af sugerøret og de fyldte 
ballasttanke, ikke skal betragtes som isolerede faktorer, der førte til forliset. Alle forholdene indgår i 
en samlet forklaring på, hvorfor BG STONE 1 forliste. 
 
At skibets stabilitetsbog ikke havde en central betydning for det daglige arbejde, kan der være flere 
forklaringer på, men det er for havarikommissionen en kendt problemstilling, at stabilitetsbøger har 
en begrænset daglig anvendelse i visse uddybningsskibe. Ved de igangværende undersøgelser af 
forliset af JETTE SAJ den 10. januar 2013 har havarikommissionen konstateret lignende problem-
stillinger ved anvendelsen af skibets stabilitetsbog. 
 
Den daglige operation af skibet var præget af en operationel tilpasning, der gik mod en optimering 
af, hvor meget last skibet kunne medbringe, og som blev en afgørende forretningsmæssig konkur-
renceparameter. I det daglige overskyggede denne optimeringsproces det forhold, at marginalerne 
for skibets stabilitetsmæssige formåen blev mindre, efterhånden som fribordet blev mindre. Be-
sætningen betragtede ikke almindeligvis skibet som værende i en kritisk tilstand uden fribord, fordi 
denne driftsform havde været anvendt i årevis og også blev det i andre skibe. 
 
BG STONE 1 er siden blevet ombygget og har en anden konstruktion og anvendelse end tidligere. 
 
 
6. TILTAG 
 
Søfartsstyrelsen har oplyst, at på baggrund af oplysningerne i rapporten vil Søfartsstyrelsen på 
entreprenørskibe ved ekstraordinære syn og ved periodiske syn kontrollere skibsførerens og be-
sætningens viden om skibets stabilitet, viden om betjening af udstyr, der har indflydelse på skibets 
stabilitet, og viden om de eventuelle stabilitetsmæssige risici, der kan opstå i forbindelse med de 
arbejdsopgaver, skibet skal udføre. 
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