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Tæt på hændelse ved vraget af Landgangsbåden 

Offentliggjort december 2015 

GENEREL INFO 
Sted:  Landgangsbåden 
Dykningstype:  Vrag 
 
 
NØGLEORD 
Fri opstigning, fastsidning, ophentning 
 
DYKKET 
Max dybde:  31-32 meter 
Vind:  1-3 m/s 
Bølger:  Nej 
Sigt i vand:  1-5 meter 
Strøm:  Let overfladestrøm, meget svag strøm 
på bund 
Temperatur:  15 overflade / 11 bund 
 
ORGANISATION 
Dykker1 (D1), 15L, luft 
Dykker2 (D2), 12L, luft 
Standby/dykker 3 (SBY), D1-2, tx32/13 
Dykkerleder/dykker4 (DL), D1-2, luft 
Bådfører/dykker5 (BF), D1-2, nx32 
 
OPLYSNING OM UDSTYRET 
Foråsagede eller bidrog udstyret til det indtrufne:  Ja 
Fabrikat:  Light Monkey 
Type: Linehjul 
Hvorfor:  Ej trænet i brug 
 
===================================================================== 
 
OPLYSNING OM DYKKEREN (Dykker 1 (D1)). 
Køn:  Mand 
Alder:  68 år 
Seneste dykkeruddannelse og år: CMAS Nitrox 2005 
Under uddannelse:  Nej 
Personlig skade:  Nej 
Total antal dyk:  530 
Antal dyk af samme type som ved hændelse: ca.  50 
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Beretning: 
Havde lidt af en dag. Skulle dykke på Landgangsbåden og jeg skulle hente ribben i 
Albertslund. Da jeg kørte ud af garagen, føltes bilen lidt underlig, var punkteret på højre 
forhjul. Skift til reservehjul (max 80/km i timen). Det tog 45 minutter, så sendte lige en 
SMS til de andre. Ankom så 45 minutter for sent til Rungsted. 
Nå det var fantastisk vejr, så vi fik sat båden i vandet og sejlede ud til Landgangsbåden i 
flot solnedgang. 
 
D2 og jeg skulle dykke først, så det gik fint ned i mørket. Nede ved ankeret var der 1 meter 
sigt, så vi satte et linehjul fast på ankeret og begyndte at søge efter vraget. 20 meter ude 
gik linehjulet i kage og det kunne ikke løses, så tilbage til ankeret med al den løse line, der 
satte sig alle steder. 
 
Nå op igen, D2 gik op og jeg prøvede at følge efter, men hang fast i linen.  
Inden jeg fik fundet kniven frem kom SBY ned med en kniv i hånden og skar mig fri og vi 
fulgtes op. 
Oppe ville DL og BF ned og finde linehjulet og det gik fint. 
 
Vi sejlede ind igen med en lysende måne, der lige var stået op, men efter klargøring af båd 
var klokken blevet 22, så The Captain var lukket, ingen aftensmad. 
Nå jeg kørte så til Albertslund for at parkere traileren med ribben, godav du, man kunne 
ikke komme ind efter 22, så jeg måtte tage den med hjem og køre ud med den dagen efter 
og få nyt hjul på. 
 
===================================================================== 
 
OPLYSNING OM DYKKEREN (Dykker 2 (D2)). 
Køn:  Mand 
Alder:  58 
Seneste dykkeruddannelse og år:  CMAS P2 1999 
Under uddannelse:  Nej 
Personlig skade:  Nej 
Total antal dyk:  170 
Antal dyk af samme type som ved hændelse:  30-40 
 
Beretning: 
Ankom til havnen i "god" tid og havde ekstra god tid da båden var forsinket pga. 
punktering.  
Klæder om og er glad for min nye tykke inderdragt og tørdragt, da det kan blive koldt ved 
solnedgang.  
Skulle som første hold i vandet, og ville gerne have makkerlinen på, da det kunne tænkes 
at blive mørke dernede, men vi (de) besluttede, at det ikke var nødvendigt, da man ikke 
kommer væk fra hinanden ved vragdyk.  
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Lånte DLs linehjul, i tilfælde af at vraget ikke lå ved anker. Fik en hurtig intro og lagde godt 
mærke til at tromlen var fyldt godt og grundigt op med snor. 
 
Vandet var ikke så koldt som forventet, ingen problemer der :-)  
Nedstigning gik fint, lys i begge lygter men det var kulsort, og lygterne kunne ikke finde 
andet end ankeret og noget sand/mudder.  
Vi fik hægtet linehjulet af og sat enden i ankret, med en løkke, der ikke kan gå op uden at 
linehjulet kommer igennem løkken. Havde nok været bedre, hvis linen kan komme af "af 
sig selv", dvs. med slip eller en åben løkke om spidsen og "ned under".  
 
Vi kunne så fortsætte hvor jeg holdt hjulet og D1 lå skråt bagude og lyste.  
Efter ca. 10 meter ville hjulet ikke mere og det viste sig at være 2 løkker om "pinden" og 
det lykkedes ikke at få løkkerne op. Under denne proces må linen være blevet slæk og vi er 
steget lidt, måske kun 1½ - 2 meter. 
Vi gav så hinanden OP signal. Her ligger vi lodret i vandet.  
 
Her tror jeg D1 går ned til linen/bunden/ankeret, og på vej derned opdager jeg at linen 
sidder om min octopus.  
Det lykkedes ikke lige at få den af og D1s lys er forsvundet og så ham ikke siden.  
Checker tryk på 115-120 bar, ok men må bakse med den line.  
Beslutter at trække kniven og skære den over samtidigt med at jeg følte at jeg steg, dvs. 
udluftning, derefter at skære linen i tredje forsøg (eller den var selv hoppet af octopus), 
slap alt hvad jeg havde af liner. Det skulle jeg måske ikke have gjort, for det kunne tænkes 
at falde ned på makker (som stadigvæk ikke var at se og han kunne åbenbart heller ikke se 
mig). 
 
Udlufter mere (heller ikke let med en kniv i hånden, skulle nok have bruge tid på at sætte 
den på plads) men kan ikke komme ned og beslutter at gå op så langsomt som muligt.  
Dvs. uden ankertov.  
I overfladen varskoes SBY at makker måske skal hentes, hvis han ikke kommer op og at 
han evt. kan sidde fast. (Uden dog at jeg på noget tidspunkt har set at han sad fast).  
SBY går i vandet og går ned og henter makker, som viste sig at sidde fast i linehjulet og ikke 
kunne nå sin kniv.  
 
Jeg havde ca. 100 bar i overfladen, makker havde 20. Min dykketid 20 minutter (ikke 
checket med computer), makkers 45 (efter profil)  
 
Ingen symptomer af nogen slags.  
Tror makkerline ville have været godt.  
 
===================================================================== 
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OPLYSNING OM DYKKEREN (Standby (SBY)). 
Køn:  Kvinde 
Alder:  39 
Seneste dykkeruddannelse og år:  SSI TXR Wreck og SSI hypoxic trimix 2015 
Under uddannelse:  Nej 
Personlig skade:  Nej 
Total antal dyk:  454 
Antal dyk af samme type som ved hændelse:  81-150 
 
Beretning: 
Jeg dykker 32/13 og har 210 bar. Dette tjekkes inden jeg går i vandet. Ligeledes aftales det, 
at skyder jeg en SMB kommer der endnu en dykker ned for at hjælpe.  
 
Jeg følger ankertovet ned og kan se, at der kommer bobler op langs det, så jeg er ret sikker 
på, at D1 er på eller i umiddelbar nærhed af det. Jeg har min lygte tændt, så han kan se mig 
og vise mig sin placering med lygten, hvis der er dårlig sigt.  
 
Jeg finder ham på ankertovet stående lodret op i vandsøjlen (formentlig står han på 
bunden, da jeg kan se, jeg skærer ham fri på knap 29 m og jeg ser ikke bunden).  
Han er i gang med at prøve at vikle sig ud af line fra linehjulet. Han har ikke en kniv 
fremme. Selve linehjulet er ikke at se. Der er meget løs line og jeg finder en kniv og 
begynder at skære ham fri. Jeg skærer 3-4 steder. Han hjælper selv med til at holde igen på 
linen, så den er nemmere at skære over. Det sidste jeg skærer, er line som sidder fast rundt 
om hans feeder til vingen. Det andet line var rundt om ham selv.  
 
Da det er gjort viser han mig sit manometer, som står på 20 bar. Jeg giver ham min lange 
slange og den ånder han på hele vejen op til overfladen. Alt sammen foregår uden panik 
eller tegn derpå. Jeg spørger flere gange om han er ok og det giver han ok til.  
 
D1 er selv ret opmærksom på sin computer på vej op. Han har dykket på luft og har været i 
deko, da vi forlader bunden. Da han ikke kan lave gasskifte, kan man ikke helt regne med 
hans dykkerprofil, da jeg dykker 32/13. Opstigningshastigheden er i et passende tempo 
med stop allerede fra 10 m. Jeg vil skyde på, at vi bruger 7 min på at komme fra 10 m og til 
overfladen. Det er aflæst fra min computer.  
Fra jeg forlader overfladen til han er fri og har min regulator går der cirka 5 min. Jeg har 
150 bar tilbage, da jeg kommer i overfladen. 
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Kommentar angående brug af makkerline.  
D2 finder sin frem inde ved slæbestedet og siger noget i retningen af: Den kan jeg bruge. 
Jeg svarer, at jeg ikke bruger den, og han derfor ikke skal være makker med mig i dag.  
Jeg forklarer ham, hvorfor jeg har taget det valg og han siger selv noget omkring mit 
udstyrssetup og godtager min forklaring. Jeg tager kun udgangspunkt i mig selv og ikke i 
andres brug/fravalg af makkerline. Hvordan dette er blevet opfattet, kan jeg ikke udtale 
mig om.  
===================================================================== 
 
 
OPLYSNING OM DYKKEREN (Dykkerleder (DL)). 
Køn:  Mand 
Alder:  32 
Seneste dykkeruddannelse og år:  SSI TXR Wreck og SSI hypoxic trimix 
2015 
Under uddannelse:  Nej 
Personlig skade:  Nej 
Total antal dyk:  310 
Antal dyk af samme type som ved hændelse:  21-80 
 
Beretning: 
D1 og D2 var først ved at gå i vandet uden et linehjul selvom vi sagde at ankeret lå ved 
siden af vraget. Ankeret var kastet således, da vi ved der sidder et fiskenet på vraget.  
 
D1 var allerede hoppet i, og lå på torvet og ventede. Jeg lånte mit hjul til D2 og forklarede 
ham hvordan man brugte det. Han bøvlede samtidig med at sætte sin stavlygte-strop fast 
på venstre håndled og mente ikke han selv ville kunne klipse hjulet af sin D ring, så D1 
skulle gøre det for ham når de kom ned til ankeret.  
Der skulle man måske have sagt stop og ladet nogle andre binde på! Der var løse viklinger 
på linehjulet som blev rettet inden D2 gik ned. 
 
Da BF og jeg var nede og hente linehjulet op, konstaterede vi at sigten var OK nede på 
bunden, så længe man ikke hvirvlede mudder op. Strømmen fik relativt hurtigt evt. 
sediment skyllede bort hvis man forholdt sig i ro. 
 
Linehjulets skrue var skruet næsten helt ud da jeg fandt det, så linen kunne løbe helt frit ud 
hvis ikke det havde været for kludderet. Hvis man har kendskab til den type hjul (sort light 
monkey hjul) ved man af erfaring at skruen kun lige skal løsnes. Et mere pædagogisk hjul 
eller træning kunne have reduceret risikoen. 
 
D2 sagde at de forsøgte at samle al den løse line op, i stedet for at smide hjulet da der gik 
kludder i det. Det var al den løse line der fik situationen til at eskalere da de fik viklet sig 
ind i den. 
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Linestumpen der sad tilbage på ankeret var 7,2 meter. Dertil kommer stykket på under en 
meter som kom med dykkerne op. Resten er enten ikke fundet eller også har de haft ca. 8 
meter line ude i alt. Der er muligvis et stykke mere vi ikke fandt da SBY skar 3 eller 4 gange 
og D2 måske også har skåret line over. 
 
BF var ved at være i udstyret for at levere en stage med dekogas og tjekke op på 
situationen da SBY og D1 kom op. Vi havde på daværende tidspunkt besluttet at ringe efter 
hjælp hvis SBY kom op alene. 
 
D2 kom i overfladen med en kniv i hånden. 
D1 kunne ikke få sin kniv ud af skeden, kniven var placeret på benet. 
 
Var D1 stadig i mætning da han gik op? Der er rødt på hans computer log men han åndede 
trimix da han deler gas med SBY så det er svært at sige. 
 
===================================================================== 
 
OPLYSNING OM DYKKEREN (Bådfører (BF)). 
Køn:  Mand 
Alder:  45 år 
Seneste dykkeruddannelse og år:  CMAS Advanced Nitrox 2012 
Under uddannelse:  Nej 
Personlig skade:  Nej 
Total antal dyk:  580 
Antal dyk af samme type som ved hændelse:  21-80 
 
Beretning: 
D1 ville helst ikke natdykke, så vi blev enige om at D1 og D2 dykkede først, så SBY, DL og 
jeg kunne brænde noget bundtid med deko af bagefter. 
 
Hverken D1 eller D2 havde linehjul, så de lånte DLs store hjul med bremseskrue. 
Efter ca. 20 minutter kommer D2 op, lidt væk fra ankertovet. Vi kunne se boblerne fra D1 
og jeg regnede med han var lige efter D2. 
 
Da D2 kommer hen til båden får DL spurgt ham hvor D1 er, og han fortæller at han mistede 
ham dernede. Vi spurgte om han mente vi skulle sende en dykker ned til ham og det mente 
han bestemt hvis han ikke snart kom op.  
D2 fortalte også at han var kommet temmelig hurtigt op (et par minutter fra 30 meter 
mente han). Han havde fået linen om oktopussen og da han endelig fik viklet sig fri kunne 
han ikke længere finde D1 eller anker. 
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Da D1 stadig ikke var i overfladen og boblerne stadig kom op ca. samme sted fortalte vi D2 
han skulle blive hængene uden for båden mens vi smed SBY i vandet. 
Vi riggede hurtigt SBY til og aftalte hun skulle skyde en bøje hvis hun skulle have hjælp. 
SBY dykkede ned langs tovet og vi hjalp D2 ombord.  
 
Han blev formanet om ikke at lave hårdt arbejde, drikke masser af vand og ånde fra en af 
vores stager med 100% oxygen. Det sidste var han ikke meget for, men efter en del 
overtalelse sugede han dog et par gange. 
 
Imens riggede vi mig klar, hvis SBY skulle sende en bøje. Og ydede mere psykisk 
førstehjælp til D2: Masser af rolig og munter tale, samt forklaring af symptomer og 
formaning om at han skulle holde øje og holdes øje på de næste 48 timer, samt repetition 
af telefonnummer og andet vi kunne finde på, der ikke hævede stressniveauet for meget. 
 
DL spottede to lygter på tovet og jeg smed finner og stage, så jeg var klar til at hjælpe med 
at tage imod. 
D1 kommer i overfladen og forsikrer os om at han er OK, men spørger bekymret til hvor 
D2 er. Da han hører at D2 sidder i båden, slapper han af. 
 
Jeg tager mig af SBY, som fortæller at hun kommer ned og finder D1 opret i vandsøjlen 
viklet 3 gange ind i line og anker. Hun gav ham en regulator og begyndte at skære ham fri. 
De steg roligt op, holdt dekostop og gik til overfladen. 
D1 fortæller at han mistede D2 og derefter fik viklet sig ind i tovet. Han kunne nå sin kniv, 
men kunne ikke få den fri af skeden. Han fortalte også at han var bekymret for at slippe 
linen, hvis nu D2 var i den anden ende af den. 
 
D1 fik også besked på at tage den med ro, drikke vand og dele oxygen med D2.  
De var enige om at man burde kunne få sådan noget med jordbærsmag... 
Vi ydede mere psykisk støtte og spurgte til om de ville i land, eller om vi lige kunne drøne 
ned og finde DLs linehjul, nu vi alligevel skulle have klappet ankeret. De mente begge at vi 
selvfølgelig skulle ned og lede. 
 
Vi lod SBY blive i båden og passe på dem, mens DL og jeg dykkede ned. 5 meter før bunden 
så jeg linehjulet ligge nogle meter ude til siden. DL hentede det, vi viklede diverse løse 
stumper sammen og klappede derefter ankeret. Der var fin sigt dernede, nok 5 meter. 
Ingen strøm af betydning på bunden. I overfladen var lidt strøm, ikke mere end man 
sagtens kunne svømme mod den. Der var springlag på 14 meter. 
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Tilbage i båden havde SBY fået ryddet op og nusset om de to herrer.  
Jeg hev ankeret indenbords og vi sejlede tilbage til havnen. 
Her sørgede vi også for at D1 og D2 ikke udførte hårdt fysisk arbejde.  
Vi sludrede lidt om situationen, men D1 ville gerne afsted i en fart. 
 
D2 blev og snakkede løs med os og jeg tror vi fik givet ham ro i maven. 
Vi aftalte at vi skulle finde en dag hvor vi kunne træne dem i linehjul og SMB. 
 
Da D2 var kørt snakkede DL, SBY og jeg om hvad der var årsag og hvad vi kunne have gjort 
bedre. 
Drengene skulle ikke have været først nede på 30+ meter på luft. 
De skulle ikke have et ukendt og relativt kompliceret linehjul med som de ikke vidste 
hvordan man betjener. 
En af os tre nisser skulle evt. have gået med dem ned, eller vi skulle have byttet hold. 
 

 

 


