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Den Maritime Havarikommission 
 

Den Maritime Havarikommission arbejder som en selvstændig enhed under Erhvervs- og Vækstmini-
steriet 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 uafhængig af 
andre parter. 
 
 
Formål 
 

Den Maritime Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs og at udarbejde anbefa-
linger til forbedring af sikkerheden og indgår i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser 
i andre lande. Havarikommissionen undersøger søulykker og arbejdsulykker på danske handels- og 
fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, når de sker i dansk territorialfarvand. 
 
Den Maritime Havarikommissions undersøgelser tilvejebringer oplysninger om de faktiske omstæn-
digheder 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 straf-
fe- og/eller erstatningsretlige aspekter ved ulykker. 
 

Den Maritime Havarikommission 

Vermundsgade 38 A 

2100  København Ø 

Tlf. 39 17 44 40 

 

E-post: dmaib@dmaib.dk  

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. RESUMÉ 
 
Under en bunkeroperation i Hirtshals Havn den 18. januar 2012 faldt fartøjsføreren af tankbåden 
STROMBUS over bord og druknede. Ulykken skete ca. klokken 18.00 i forbindelse med, at STROM-
BUS efter endt bunkring af et stort fiskefartøj skulle lægge fra.  
 
Efter at have løsnet agterfortøjningen gik fartøjsføreren om bord i tankbåden, hvor han lagde nogle 
papirer i styrehuset. Han havde efterladt sin mobiltelefon og en arbejdshandske på fiskeskibet ved 
åbningen til påfyldningsstudsen. Det er sandsynligt, at han i forsøget på at hente disse effekter er 
faldet over bord. 
 
 

2. FAKTUELLE OPLYSNINGER 
 

2.1 Foto af skib 
 

 
 

Figur 1: STROMBUS 
Kilde: Den Maritime Havarikommission 

 

2.2 Skibsdata 
 

Navn: SHELL STROMBUS 

Skibstype: Lastskib, olietankbåd 

Kendingsbogstaver: FTJ 1083 

Nationalitet: Dansk 

Hjemsted: København 

Ejer: A/S Dansk Shell 

Teknisk management: A/S Dansk Shell 

Byggeår: 1970 

Byggeværft/byggenummer: A/S Nordsøværftet/UN1 

Længde overalt: 13,30 m 
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Bruttoregistertonnage: 19,73 BRT 

Fremdrivningseffekt: 93 kW 

 

2.3 Vejrdata 
 

Vind – retning og hastighed i m/s: Vest, 12-13 m/s 

Bølgehøjde: Ca. 0,5 m 

Sigtbarhed: God 

Lysforhold: Mørkt 

 

2.4 Oplysninger om ulykken 
 

IMO-klassifikation: Meget alvorlig 

Ulykkens type: Overbordfald/drukneulykke 

Dato og tidspunkt: 18. januar 2012 ca. klokken 18.00 

Ulykkessted: Hirtshals Havn 

Skibsdrift: Bunkring af fiskeskib 

 

2.5 Assistance fra myndigheder på land og alarmberedskab 
 

Hvem var involveret:  Hirtshals Redningsstation 
Nordjyllands Politi 
Ambulancetjenesten 

Anvendte midler: LRB fra Hirtshals Redningsstation samt ambulance 
Resultater: Den tilskadekomne blev bragt i land af redningsfartøjet og bragt 

på hospital af en ambulance. 
 

2.6 Oplysninger om relevante besætningsmedlemmer 
 

Fartøjsføreren af STROMBUS  74 år. Har sejlet siden sit 15. år. Har tidligere været selvstændig 
fiskeskipper. Har arbejdet som fører af STROMBUS i ca. 25 år.  
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Figur 2: Krog til fastgøring af fortøjning på andet skib 

Kilde: Den Maritime Havarikommission 

 

3. REDEGØRELSE 
 

3.1 Generelt 
 

STROMBUS drives af Hirtshals Fiskernes Aps – 
Hirtshals Marineolie. STROMBUS leverer olie-
produkter til skibe i Hirtshals Havn. Tankbåden 
kan rumme 40.000 liter olie. 
 
Tankbåden føres af en fast skipper, men indimel-
lem afløses han af den ulykkesramte, der tidligere 
var fastansat til at sejle med STROMBUS. 
 
STROMBUS leverer olie mellem fem og ti gange 
om ugen til skibe i havnen. Der leveres olie til 
skibe af forskellig størrelse, dog ikke til de aller-
mindste fartøjer, der bunkrer selv. Når der er ind-
gået aftale om levering af olie, aftales det med de 
større skibe, at der er folk om bord, når tankbå-
den kommer første gang. Ved mindre fartøjer går 
fartøjsføreren fra STROMBUS selv om bord og 
sørger for hele bunkeroperationen, idet der er 
kendskab til, hvor påfyldningsstudsen sidder på 
de enkelte skibe. Fartøjsføreren er alene om bord 
og fortøjer selv tankbåden ved disse fartøjer. 
  
 
 

Almindeligvis anvendes fortøjningstrosser med 
en krog monteret ved fortøjning både for og ag-
ter. Disse kroge er nemme at fastgøre og frigøre 
igen fra tankbåden, da de er påsvejst et øje, der 
kan tages med en bådshage. Se figur 2. 
 
I tilfælde af, at disse kroge ikke kan anvendes, 
bruges i stedet at fastgøre fortøjninger om bord i 
fiskeskibene. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
at sejle flere ture til samme skib, tages fortøjnin-
gerne af pullerterne og bindes sammen, så de 
hænger langs siden af det skib, der bunkres, 
samtidig med at olieslangen bliver siddende på 
påfyldningsstudsen om bord på skibet, der bunk-
res.  
 
STROMBUS er udstyret med en lejder til at 
komme om bord i andre skibe med. Se figur 3. 
Den anvendes i de tilfælde, hvor højdeforskellen 
mellem dækket på STROMBUS og lønningen på 
det andet skib er stor. 
 
Vejret har ikke megen indflydelse på driften af 
STROMBUS, da havnen giver godt læ mod vin-
den. Der er ikke megen strøm i havnen. 

 
Figur 3: Lejder til entring af andre skibe 

Kilde: Den Maritime Havarikommission 
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Figur 4: Instruktion til montage af MERMAN XII-redningsvest 

Kilde: UniSafe 

 

3.2 Redningsveste om bord på STROMBUS 
 
STROMBUS var udstyret med en redningsvest af fabrikatet MERMAN XII.  
 
I denne vest er der indsyet seks ikke-fleksible opdriftselementer. Når den tages på, skal personens 
hoved stikkes gennem et hul i vesten, og efterfølgende skal to lange gjorde fæstne vesten på perso-
nen efter et system. Korrekt montage af vesten er vist på figur 4. 
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STROMBUS var tillige udstyret med to oppustelige redningsveste af mærket VIKING. Disse veste var 
placeret ved indgangsdørene i henholdsvis styrbord og bagbord side. 
 

3.3 Bunkeroperationen den 18. januar 2012 
 

ISAFOLD havde hos Hirtshals Marineolie bestilt 200.000 liter marine gasolie. 
 
STROMBUS’s faste fartøjsfører aftalte den 18. januar 2012 med maskinmanden på ISAFOLD, hvor-
når og hvordan olien skulle leveres. Det blev aftalt, at al olien skulle leveres samme dag. Da 
STROMBUS kun kan rumme 40.000 liter olie, var det nødvendigt at sejle fem ture. En tur tog samlet 
omkring 1½ time. 
 
På ISAFOLD er der i begge sider en luge, hvor påfyldningsstudsen til brændselsolie sidder. Når der 
bunkres med tankbåd, åbnes lugen i den side, der ligger modsat kajen. Ved bunkeroperationen den 
18. januar 2012 lå ISAFOLD fortøjet med bagbordsside til kaj. Lugen i styrbordsside var derfor åben. 
Dækket inden for lugen var ca. 3 meter over vandlinjen. 
 
Bunkringen blev påbegyndt om formiddagen, hvor den faste fartøjsfører sejlede STROMBUS. Ved 
første anløb hjalp et besætningsmedlem på ISAFOLD med at fastgøre tankbådens agterfortøjning 
om bord. Der blev ikke anvendt agterfortøjning med krog, da denne ikke kunne fæstnes ordentligt på 
ISAFOLD. I stedet blev agterfortøjningen sat på en pullert. Forfortøjningen med krog blev fastgjort af 
fartøjsføreren selv. Olieslangen, en 10 meter lang 3” slange, blev monteret på påfyldningsstudsen. 
 

 
Figur 5. Konstrueret billede, der viser STROMBUS på siden af ISAFOLD 

Kilde: www.fiskerforum.dk/PmRa/Den Maritime Havarikommission 

 

Mellem turene blev fortøjningerne opgjort på STROMBUS af fartøjsføreren og bundet sammen, såle-
des at de hang langs skibssiden på ISAFOLD, hvor de nemt kunne bjærges, når STROMBUS retur-

http://www.fiskerforum.dk/PmRa/
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nerede. Påfyldningsslangen blev afmonteret på STROMBUS og hang således også ned ad skibssi-
den på ISAFOLD. 
 
Ca. klokken 14.00 blev den faste fartøjsfører afløst af den senere ulykkesramte fartøjsfører. Han 
skulle aflevere de tre sidste portioner olie. 
 
Da olien var leveret ca. klokken 17.50, kravlede fartøjsføreren om bord på ISAFOLD for at aflevere 
olieprøver samt få underskrevet nogle papirer. ISAFOLD lå dybt, da der var fisk i lasttankene, og 
STROMBUS lå højt, da den var tom. Det var derfor muligt at komme om bord uden brug af entrings-
lejderen. Efter at olieprøver var afleveret og papirerne underskrevet, hjalp et besætningsmedlem fra 
ISAFOLD med at afmontere olieslangen og få den ned på STROMBUS. Besætningsmedlemmet og 
fartøjsføreren talte sammen i 5 til 10 minutter hvorefter besætningsmedlemmet gik ned i maskinrum-
met for at lukke ventilerne til de tanke, der var blevet bunkret. 
 
På det tidspunkt var STROMBUS stadig fortøjet med begge trosser. 
 

3.4 Erkendelse af ulykken og bjærgning af den overbordfaldne fartøjsfører 
 

Omkring klokken 18.20 ankom to besætningsmedlemmer til ISAFOLD. De observerede, at STROM-
BUS stadig lå ved ISAFOLD. De mente, at der måtte være noget galt, da STROMBUS kun lå i sin 
forfortøjning omtrentligt tværs på ISAFOLD med skruen gående bak. Da forfortøjningen ikke var sær-
lig lang, lå STROMBUS omtrentlig med stævnen mod ISAFOLD’s side. Ved den åbne luge ved på-
fyldningsstudsen i styrbordsside fandt de fartøjsførerens mobiltelefon. Ved siden af telefonen lå der 
en arbejdshandske. 
 
Samtidig blev alarmcentralen alarmeret via 112 af skibets besætning. 
 
De to besætningsmedlemmer hentede en lommelygte og lyste rundt omkring STROMBUS og skibs-
siden og observerede en refleks i vandet. Kort tid efter kunne de se fartøjsføreren fra STROMBUS 
liggende i vandet inde ved skibssiden ca. midtskibs. Han lå med ansigtet nedad. 
 
Det var ikke muligt umiddelbart at bjærge fartøjsføreren, men med en bådshage blev han fastholdt 
ved lugen ved påfyldningsstudsen. 
 
Kort tid herefter rev forfortøjningen fra STROMBUS sig løs, og fartøjet begyndte at sejle i cirkler i 
havnebassinet med maskinen gående bak og roret hårdt i borde. Lanternerne var tændte. Hirtshals 
Redningsstation blev tilkaldt for at bjærge den løbske båd. Da redningsbåden ankom, blev en red-
ningsmand sat om bord i STROMBUS, hvorefter den blev trukket til kaj og fortøjet ved ISAFOLD. 
Samtidig bjærgede redningsfartøjet fartøjsføreren og påbegynde umiddelbart førstehjælp, mens red-
ningsbåden sejlede mod kaj, hvor den fortøjede. 
 
Da fartøjsføreren blev bjærget, var han iført en sort termokedeldragt med refleksstriber samt støvler. 
Han bar ikke redningsvest. 
 
En ambulance, der ankom til stedet, overtog den livreddende førstehjælp og bragte fartøjsføreren til 
Aalborg hospital, hvor han senere afgik ved døden. 
 

3.5 Andet 
 

Da havnekontoret blev underrettet om ulykken, rettede de et af havnens overvågningskameraer mod 
ulykkesstedet, hvor det umiddelbart kunne ses, at STROMBUS cirklede rundt i havnebassinet. 
 
Optagelsen var af meget dårlig kvalitet, hvorfor det ikke var muligt at se detaljer såsom personer. Det 
var heller ikke efterfølgende muligt ud fra optagelserne at konstatere, hvad der var for og agter på 
STROMBUS, mens den lå fortøjet langs ISAFOLD. 
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Det sidste opkald fra fartøjsførerens telefon var foretaget klokken 16.13, hvor Hirtshals Marineolie var 
blevet kontaktet.  
 
Da telefonen blev fundet, var klappen åben, og det kunne via displayet konstateres, at der var trykket 
et enkelt ciffer på telefonen. 
 
Bunkerpapirerne var underskrevet og lå i styrehuset på STROMBUS. 
 
 

4. ANALYSE 
 
STROMBUS var udstyret med en redningsvest af fabrikatet MERMAN XII. Denne type redningsvest 
er beregnet til evakuering i tilfælde af en nødsituation, typisk en evakuering. På grund af den måde, 
vesten skal tages på, findes det besværligt at skulle gøre det, når fartøjsføreren af STROMBUS fra 
søsiden skal om bord i et andet skib. Vesten er ikke egnet til at bære under normalt arbejde. 
 
Denne redningsvest blev opfattet som en beskyttelsesforanstaltning i nødstilfælde og ikke som et 
personligt værnemiddel ved dagligt arbejde. 
 
De to ombordværende oppustelige redningsvest blev heller ikke anvendt under dagligt arbejde. Det 
var opfattelsen, at det daglige arbejde skete under forhold, der ikke nødvendiggjorde, at der blev bå-
ret redningsvest. 
 
Da ulykken skete, var det mørkt, og der var en frisk til hård vestlig vind, der medførte bølger med op 
til en halv meters højde i havnebassinet. Dermed var oliebåden ekstra udsat for vindpres og bevæ-
gelser, der stammede fra bølgerne. 
 
Måden at fortøje tankbåden på indebar også risikomomenter. I nogle tilfælde var fartøjsføreren nødt 
til at forlade oliebåden for at lade en fortøjning, der var fastgjort om bord på et andet skib, gå. 
 
Der havde ikke løbende været foretaget nogen dokumenterbar vurdering af faren ved arbejdet, hver-
ken i det daglige eller under ugunstige forhold.  
 
STROMBUS havde leveret olie mange gange under tilsvarende forhold, og der var opbygget en for-
nemmelse af, at det var sikkert at operere under disse forhold. Således kunne der over tid langsomt 
ske ændring i opfattelsen af de forhold, der var ved arbejdet, uden de dermed forbundne risici blev 
erkendt af fartøjsføreren. Disse forhold kunne f.eks. være, hvordan man arbejder alene eller arbejder 
under vanskelige vejrforhold og i mørke. 
 
 

5. KONKLUSIONER 
 
Da fartøjsføreren skulle afsejle, var han alene om at tage fortøjningerne. Det var normal praksis. Ag-
terfortøjningen var fastgjort om bord på ISAFOLD. Før den blev taget, blev skruen sat i bak for at 
totne forfortøjningen, mens agterfortøjningen blev løsnet og bjærget.  
 
Efter at have opgjort agterfortøjningen kravlede fartøjsføreren om bord på STROMBUS og lagde 
bunkerpapirerne i styrehuset. Herefter gik han sandsynligvis hen for at hente sin mobiltelefon og ar-
bejdshandske, der var efterladt ved lugen på ISAFOLD. 
 
DA STROMBUS blev fundet hængende i forfortøjningen næsten vinkelret på ISAFOLD’s skibsside, 
er det Den Maritime Havarikommissions vurdering, at STROMBUS har bevæget sig bort fra skibssi-
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den på ISAFOLD påvirket af vind og sø, og at fartøjsføreren under denne bevægelse er faldet over 
bord under forsøget på at tage mobiltelefon og handske fra dækket på ISAFOLD. 
 
Fartøjsførerens mulighed for overlevelse ville have været forøget ved anvendelse af en redningsvest. 
 
Manglende evaluering af arbejdets tilrettelæggelse og udførelse havde over tid medført en uerkendt 
forøgelse af risikomomenterne ved arbejdet, specielt under ugunstige forhold. De ombordværende 
redningsveste blev på baggrund heraf  ikke anvendt. 
 
Den Maritime Havarikommission vurderer, at dette var en medvirkende årsag til ulykken. 
 
 

6. SIKKERHEDSANBEFALINGER 
 
Den Maritime Havarikommission anbefaler arbejdsgiveren og fartøjsførerne at overveje, hvordan der 
løbende kan træffes foranstaltninger til at øge sikkerheden ved arbejdets udførelse, der afspejler de 
forhold, som der i hver enkelt situation arbejdes under.  
 
I denne sammenhæng skal opmærksomheden henledes på, at en tredjepart kan inddrages for at 
imødegå, at enkeltpersoner kan have vanskeligheder ved at erkende nye risikoforhold i deres daglige 
rutiner.   
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