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15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redegørelsen er udsendt den 15. maj 2013 
 
 
Sagsnummer: 2012006002 
 
 
Forside: FALKEN 
 
 
Redegørelsen kan findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk. 
 
 
Den Maritime Havarikommission 
 

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

Den Maritime Havarikommission har til formål 
at undersøge ulykker til søs og at udarbejde 
anbefalinger til forbedring af sikkerheden og 
indgår i et samarbejde med tilsvarende under-
søgelsesinstanser i andre lande. Havarikom-
missionen undersøger søulykker og arbejds-
ulykker på danske og grønlandske handels- 
og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske 
skibe, når de sker i territorialfarvandet i Dan-
mark og ved Grønland. 

 
 

Den Maritime Havarikommissions undersø-
gelser tilvejebringer oplysninger om de fakti-
ske omstændigheder ved ulykker og klarlæg-
ger de begivenhedsforløb og årsager, som 
førte til ulykkerne. 
 
Undersøgelserne foregår adskilt fra den straf-
feretlige efterforskning. Der tages ikke stilling 
til de straffe- og/eller erstatningsretlige aspek-
ter ved ulykker. 
 
 
Søulykkesrapporter og redegørelser 
 

Havarikommissionen behandler ca. 140 ulyk-
ker om året. Ved meget alvorlige ulykker, så-
som dødsfald og forlis, eller hvis der foreligger 
andre særlige omstændigheder, offentliggøres 
enten en søulykkesrapport eller en redegørel-
se afhængigt af ulykkens omfang og komplek-
sitet. 

Den Maritime Havarikommission 
Carl Jacobsens Vej 29 
2500 Valby 
Tlf. 91 37 63 00 
 
E-post:   dmaib@dmaib.dk  
Hjemmeside:  www.dmaib.dk 
 
Uden for kontortid kan Den Maritime Havarikommission træffes på telefon 23 34 23 01. 
 

http://www.dmaib.dk/
mailto:dmaib@dmaib.dk
http://www.dmaib.dk/
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1. FAKTUELLE OPLYSNINGER 
 
1.1 Foto af skib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: FALKEN  
Kilde: Nuuk Politi 
 
1.2 Skibsdata 
 

Navn: FALKEN 
Skibstype: Fiskefartøj  
Nationalitet: Grønland 
Hjemsted: Nanortalik  
Kaldesignal: XP 3026 
Byggeår: 1972 
Byggeværft/byggenummer: Viksund Båt A/S /1872 
Klassifikationsselskab Uklasset  
Længde overalt: 9,35 m 
Bredde overalt: 3,11 m 
Tonnage: 8,25 BRT 
Fremdrivningseffekt: 50 kW 
Skrogmateriale: Glasfiberforstærket polyester 
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1.3 Oplysninger om ulykken 
 

Dato og tidspunkt: 
Position og sted for ulykken: 

22. juli 2012, ca. klokken 21.00 
Ved kaj i Qeqertarsuatsiaat 

Position: 63°05.15’ N – 50°40.41’ V  
Skibsdrift og rejseafsnit: Fortøjet langs kaj 
Plads om bord: Aptering og maskin-/lastrum 
Menneskelige faktorer: Ja 
Konsekvenser: 
 

Kulilteforgiftning af besætningsmedlemmer og passager 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Qeqertarsuatsiaat 
Kilde: Google Earth 
 
1.4 Assistance fra myndigheder på land og alarmberedskab 
 

Hvem var involveret:  Sundhedsassistent i Qeqertarsuatsiaat  
Dronning Ingrids Hospital, Nuuk 
Air Greenland 

Anvendte midler: BELL 212-helikopter 
Resultater: Tre tilskadekomne personer blev bragt til hospital i Nuuk 
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2. REDEGØRELSE 
 
2.1 Hændelsesforløb 
 

Fiskefartøjet FALKEN var på fiskeri med garn. 
Der var fire mand om bord: fiskeskipperen, to 
besætningsmedlemmer og en 13-årig passa-
ger. Under fiskeriet blev fartøjets 12-volts-
akkumulatorbatterier totalt afladet, og man 
kunne ikke starte fremdrivningsmotoren. Far-
tøjet blev derfor slæbt af et andet fartøj ind til 
Qeqertarsuatsiaat, hvor det lagde til kaj ca. 
klokken 18.00.  

Efter losning af fisk fik fiskeskipperen fat i en 
benzindrevet transportabel generator på 2,2 
kW, som han satte ned på dørken i det kom-
binerede maskin- og lastrum, som vist på figur 
4 på næste side, for at genoplade batterierne. 
Lugen over maskinrummet blev lukket delvist, 
sådan at der var lukket på agterparten og 
åbent ca. 40 cm fortil mod styrehuset som vist 
på figur 3 nedenfor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: FALKENs dæk med delvist åben luge ned til maskin- og lastrummet og åben dør ind til styrehus og lukaf  
Kilde: Nuuk Politi 
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Den transportable generator blev placeret i 
maskin-/lastrummet, fordi den støjede, og der 
lå personer og sov i fartøjer ved siden af, som 
man ikke ville forstyrre. 
 
Fiskeskipperen gav besked på, at stævnrøret 
skulle smøres med fedt, og at lugen til 
maskin-/lastrummet skulle holdes åben af 
hensyn til den benzindrevne generator, hvor-
efter han ca. klokken 19.00 forlod fartøjet for 
at overnatte hos noget familie i byen. De øvri-
ge tre personer blev om bord for at spise og 
sove. 
 
To af de ombordværende personer lagde sig 
til at sove i lukafet forrest i fartøjet under sty-
rehuset, mens den 13-årige passager begynd-
te at lave mad. Da maden i løbet af ca. en 

time var ved at være færdig, gav han besked 
til et af de sovende besætningsmedlemmer 
om, at maden snart var klar. Derefter besvi-
mede han. 
 
På et tidspunkt derefter kom et andet fartøj og 
lagde til langs siden af FALKEN for at losse 
fisk, og personer på dette fartøj opdagede da, 
at en af de ombordværende i FALKEN lå på 
dørken, og de troede, at han var beruset. Det 
viste sig, at alle tre ombordværende personer 
i FALKEN var besvimede. Et af besætnings-
medlemmerne kom umiddelbart til bevidsthed 
og tilkaldte fiskeskipperen med mobiltelefon. 
De to øvrige forblev bevidstløse, og den 13-
årige var desuden i krampe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Den benzindrevne generator, placeret i det kombinerede maskin- og lastrum 
Kilde: Nuuk Politi 
 
2.2 Konsekvenser 
 

De bevidstløse personer blev hjulpet ud i fri 
luft og fik hjælp. Fiskeskipperen kontaktede 
Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, der rekvire-
rede en helikopter til at bringe de tilskade-
komne personer til hospitalet. En af dem kom 
først til bevidsthed efter ankomst til hospitalet, 

ca. seks timer efter hændelsen var blevet op-
daget. De tre tilskadekomne personer blev 
alle indlagt til behandling for svær kuliltefor-
giftning. Der var frygt for hjerneskade på to af 
de tilskadekomne personer, men ingen fik 
varige men af forgiftningen. 
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2.3 Kulilte og kulilteforgiftning  
 

Kulilte har kemisk betegnelse CO. Den kaldes 
også carbonmonoxid, kulmonoxid eller kulos. 
Det er en klar, lugtløs og meget giftig gasart, 
der vejer det samme som atmosfærisk luft, og 
som kan dræbe ved indånding. Kulilte binder 
sig 200-400 gange lettere til de røde blodle-
gemer (hæmoglobin) end den ilt (O2), man 
normalt indånder i atmosfærisk luft, og redu-
cerer blodets evne til at transportere ilt rundt i 
kroppen. Dermed kan der selv ved en meget 
beskeden koncentration af kulilte i luften opstå 
en livsfarlig forgiftning. Gassen dannes typisk 
ved en ufuldstændig forbrænding, og benzin-
motorer under drift udvikler kulilte i højere 
grad end dieselmotorer, især under driftsfor-
hold der giver dårlig forbrænding. 
  
Et lukket eller delvist lukket rum af beskedent 
rumfang som maskinrummet i FALKEN vil 
medføre begrænset og utilstrækkelig lufttil-

gang til benzinmotoren. Når der ikke er direkte 
afgang for udstødningsgassen til fri luft, vil 
motorens indsugningsluft efterhånden inde-
holde udstødningsgas og dermed mindre og 
mindre ilt. Forbrændingen i motoren vil derved 
blive stadig dårligere, og udstødningsgassen 
kommer til at indeholde stadig mere kulilte.  
 
Den 14. september 2008 skete en anden al-
vorlig kulilteforgiftning af tre personer i en pri-
vatejet motorbåd med benzinmotor på vej for 
langsom fart i Godthåbsfjorden med en anden 
motorbåd på slæb. Redegørelse på dansk og 
grønlandsk fra Opklaringsenheden i Søfarts-
styrelsen om denne hændelse kan ses på: 
http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/Andre-
baade/sunseeker_dansk-2.pdf og 
http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/Andre-
baade/sunseeker_gronlandsk.pdf   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Den transportable benzindrevne generator 
Kilde: Nuuk Politi 

http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/Andre-baade/sunseeker_dansk-2.pdf
http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/Andre-baade/sunseeker_dansk-2.pdf
http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/Andre-baade/sunseeker_gronlandsk.pdf
http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/Andre-baade/sunseeker_gronlandsk.pdf
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3. ANALYSE og KONKLUSION 
 
Fremdrivningsmotoren i FALKEN kunne ikke 
startes, før fartøjets batterier var blevet gen-
opladet. Der var ikke umiddelbar mulighed for 
at få strøm fra land til genopladning, og en 
transportabel generator, som er vist på figur 5 
på foregående side, syntes at være en til-
gængelig mulighed, der derfor blev brugt. 
 
På grund af utilstrækkeligt kendskab til risiko-
en for kulilteforgiftning og hensynet til sovende 
personer i andre fartøjer ved siden af blev den 
benzindrevne generator placeret i maskinrum-
met.  
 
Det delvist åbentstående lugedæksel over 
maskinrummet har ikke givet tilstrækkeligt 
luftskifte i maskinrummet til at sikre, at ud-
stødningsgassen blev ført ud fra fartøjet, 
hvorved der dannedes og samledes kulilte i 
maskinrummet.

Mellem maskinrummet og lukafet forrest i far-
tøjet er der ikke noget lufttæt skod. Kulilten i 
udstødningsgassen fra benzinmotoren kunne 
derved brede sig fra maskinrummet igennem 
det utætte skod ind til lukafet, hvor de om-
bordværende opholdt sig.  
 
Kulilte kan ikke lugtes, og derfor blev perso-
nerne i lukafet forrest i fartøjet ikke opmærk-
somme på dens tilstedeværelse, hvorfor de 
blev forgiftet ved indåndingen. 
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