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UTTALELSE VEDRØRENDE NYE UNDERSØKELSER AV BRANNEN 

PÅM/S SCANDINAVIAN STAR 7APRIL1990 

Vi, Kjell Schmidt Pedersen og Øystein Jæger Meland ønsker å gi en uttalelse vedrørende 
spørsmålet om gjenopptagelse av etterforskningen etter brannen om bord på Scandinavian 
Star 7 april 1990. Vi gjør dette med bakgrunn i det faktum at vi hadde sentrale roller 
vedrørende de branntekniske undersøkelsene, som fant sted etter brann�n; både for Oslo 
Politikammer og Det Skand inaviske Granskningsutvalget. Vi var den gang ansatt ved 
SINTEF i Trondheim. I og med at vi ikke lenger er ansatt ved SINTEF uttaler vi oss nå som 
uavhengige eksperter . 

Vi skal først gjøre rede for våre roller i etterforskningen og granskingen og de mandater som 
lå til grwm . Først ble Kjell Schmidt Pedersen, sammen med vår tlanske kollega Ejnar Danø 
ved Dantest, oppnevnt som branntekniske eksperter or Det Skandinaviske 
Granskningsntvalget, for å fastlegge tidspunkt for brannstart årsak til brannstart, arnested og 
brannforløp frem til det tidspunktet hvor kapteinen gikk fra borde. l mandatet inngikk 
fas legelse av de..faktorene som var av betydning for utfallet og hva J>Om eventuelt kan gjøres 
for å unngå sl'ike hendelser i fremtiden . Oslo Politikammer var interessert i den føri.'te delen av 
denne undersøkelsen (tidspunkt for brannstart, årsak til brannstart og arnested) og det ble 
avtalt at Brannlaboratoriet ved SINTEF, som institusjon, skulle utføre dette for dem. Det var 
fullt sammenfall for disse oppdragene med en prosjektledelse. Oslo Politikammer betalte 
derfor en mindre del av de totale kostnadene for undersøkelsene. Det ble ikke utført egne 
undersøkelser bare for politiet. Vi utførte ,Således politimessige tekniske undersøkelser, 
begrenset til det ovenfor stående. Andre undersøkelser mht spor av gjerningsmann eller andre 
kriminaltekniske spor ble vi ikke bedt om å foreta, ei e1Jer noen onn for taktis� 
etterforskning. 

Det hersker, slik vi har oppfattet det, ingen uenighet i det offfentlige rom med hensyn til 
årsak, arnested og tidspunkt for selve dødsbrannen. Det nar i ettertid, imidle1tid, blitt reist 
spørslllål vedrørende gjerningsmann/gjerningsmenn . net er nere forhold av taktisk og teknisk 
natur som gjør disse spørsm� ene betimelige. Vi skal ikke uttale oss om en rekke fi rholcl, som 
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Vdr. pressemelding datert 9/12-201 O "Ingen ny straffesag om 
Scandinavian Star" fra den Danske Rigsadvokaten. 

� lenclclscn som tok livet av 158 personer i 1990 om bord i Scandi1rnvian Sta1·er fremdeles i praksis 
uoppklart. Det har i ettertid frcrnkon11nct flere nye forhold. og man har liltl bet�1delig storre khH"het i 
hcndelsesforlopct og alt som skjedde rundt Scanclinnvian S!Ar under brannen og i tiden etterpå. Kunnskapen 
0111 brannteknikk. og utvi kling av verktøy i forb indelse 111cd dette fagområdet har også utviklet seg rrn::rmcst 
eksplosivt på de ca. 20 årene som har !!ått. 

Vi registrerer at vart notat som er lagt ved anmodningen om g.jenopptagelse, og som peker pi1 forl1old sum vi 
mener er direkte reil eller 111anglc11clc i clletforskningen sum er ull"ørl, ikke er hverken nevnt eller be hand let i 
Rigsadvokatcns notat. Dette mener vi er uverdig av en rettsstat, da noen med storsannsynlighet hai· utfort en 

bevisst handling sum tok 158 liv. 

Vi regislrere1· at Rigsmlvokaten i sin pressemelding er av den oppfatning at det er lite sannsynlig at noen 
skulle planlegge a brenne ett skip p<i åpen I hav med nesten 500 mennesker 0111 bord. Vi minner 0111 at det mi 
er ca. I 0 ur siden noen planla og gjennom forte handlinger som innebar å kjøre 2 store lly fulle av bensin og 
folk inn i 2 hoyc bygg mccl flere tusen mennesker i. Eller vår oppfatning, sner de t pi't ingen 111åtc spesielt 
ulenkelig i\ tro al nuen kan ha plimlagl å tenne pl\ ell skip med 500 personer ute på åpent hav. W1r p�1stand er 
al elet heller vil være naivt :i tro at slikt ikke knn skje. 

Mange av ele som blir in1roduserl til denne saken blir uvcrrnskct over alle de forhold som ikke er etterforsket, 
bare utelatt - fur eksempel at pe11gesporcl ikke er fulgt. Videre så er det llere logiske brister i 
resonnemenlene og de påstandene som fremsettes i rapporten. Flere fysiske forhold ombord på skipet blir 
L1la11t annet forkim! pi\ en mi\!e so111 er direkte na1urs11"idig, cia del ikke er m ulig nt hendelsesforløpet kan ha 
rorl!gåll slik llHlll påsltir i etll!rforskningen. 

/\t man kan avfoie en anmodning om gjenopptagelse av ens� vikt ig sak pi\ denne måten er etter vår 
oppfatning respektlost ovenfor de involverte .. Man skulle håpe å tro nt myndighetene vnr interessert i en reel 
oppklaring av en så viktig sak. 

Oslo Bergen Stavunger liaugc�und Trondheim 
www.slrn 11 se11to11s11 l1.110 
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Tromso 



polititaktisk kunne vært utført e11er kan utføres. VJ ønsker, imidlertid, å peke på noen forhold 
av teknislfkarakter, som vi mener burde undersøkes nærmere for å underbygge en bekreftelse 
eller en avkreftelse på at> det var andre gjerningsmenn enn den av politiet antatte 
gjerningsmann. 

1. HENDELSER I TIDEN ETTER AT KAPTEINEN GIKK FRA BORDE 

Mandatet for våre undersøkelser ekskluderte analyser av hendelser etter at ka pteinen 
gikk fra borde. Båten brant i mange timer etter at dødsbrannen var over, inklusive 
brann ved kai i Lysekil. fuis det kan påvises at det pågikk aktive handlinger for å ø e 
skadeomfanget på båten etter dødsbrannen, så vil det enten utelukke den opprinnel ige 
mistenkte, som se lv omkom i brannen, eller inkludere flere medskyldige, som ikke 
omkom i brannen, eller avdekke et ønske om størst mulig skadeomfang, når brannen 
forst var et faktum. 

1.1 Brannen i 300-seksjonen på styrbord Ybordekk 

Brannmester Ingvar Brynfors, Vestra Frolunda, rapporterer at braruunannskapene 
møtte en intens brann i tidsrommet kl. 14:00-15:00 og utover dagen i ovenfor nevnte 
område. I og med at dødsbrannen startet ca. kl. 02:00, så kunne undertegnede den gang 
ikke uten videre forstå hvorfor dette skulle skje som en naturlig følge av dødsbrannen. 
Vi observerte et hydraulikkrør som var sterkt bøyet og løsnet fra den opprinnelige 
koblingen, samt hydrauklikko1fie i vann, både i denne seksjonen og på dekket under, 
lengre akterut, der hvor brannen s tartet . Vi ba den gang Dantest undersøke 
hydraulikkrøret. De konkluderte med at dette røret var bøyet som resultat av 
varmepåkjenning. Vi begrenset oss til vårt mandat og undersøkte ikke dette 
branntilfellet videre. 

J ettertid har vi stillt oss spørsmålet: Er det mulig at hydraulikkolje har lekket ut i store 
mengder, blitt antent og brent pil et tidspunkt så mange timer etter dødsbrannen? 
Hydraulikksystemet er konstruert på en slik måte at man må sette igang pumpene fra 
et rom tilsluttet bildekket, samt holde en ventilknapp inne for at olje skal strømme i 
røret. Det er naturlig å spørre om noen utilsiktet har satt igang pumpene og trykk.et på 
ventilknappen og om forholdene var slik i den angjeld ene seksjonen at oljen ville 
antenne og brenne . I ettertid er det gjennomført beregninger som gir grunnlag for å 
fastslå at selve utglidningen i rørflensen kan skyldes ekstern vannepåkjenning av den 
størreslesorden en lokal brann kan representere. Dog er det fortsatt et ubesvart 
spørsmål om olje tilført gjennom den åpne rørstuseen kan ha deltatt/vært årsak til den 
kraftige brannutviklingen i tiden 14:00-15:00. Bilder tatt etter brannen viser olje på de 
åpne rørstussene, som nødvendigvis må ha kommet dit etter en eventuell brann. 
Brannmester Ingvar Brynfors rapporterer at hydraulikksystemet var intakt i 
Jidsrommet kl 08:30 - 09:00 da akterramp1t"° ble åpnetog atjl.et ble bunkret 400 liter 
hydraulikkolje i Lysekil. Hydraulikksystemet var med andre ord intaRt etter 
dødsbrannen og hydraulikkolje kan ha deltatt i en intens brann på Ybotdekk etter å ha 
lekket ut. 



1.2 Andre påståtte selvstendige startbranner 

Det har fra flere hold blitt angitt at det eksisterer flere uavhengige brannstarter på 
båten i tiden fra det første branntilløpet utenfor luga � 16 og frem til total slukking. Vi 
har med bakgrunn i vårf..mandat ikke undersøkt mulighetene for dette. Hvis dette kan 
påvises ut fra det foreliggende materiale så vil dette utelukke den opprinnelige 
gjerningsmannen eller utelukke at han var alene om dette eller at andre i tillegg øQsket 
et utvidet skadeomfang. Sannsynligheten for at det skal oppstå flere uavhengige 
branner på samme objekt innenfor et så kort tidsrom, som ikke er påsatt med hensikt, 
er meget lav og tilfellet vil normalt bli utelukket ved en etterforskning. 

2. FORHOLDENE RUNDT BRANNHASTIGHETEN OG BRANN UT AV 
SKYVEPORT NR. 9 TIL BILDEKKET PÅ BABORD SIDE UNDER 

DØDSBRANNEN FØR KAPTEINEN GIKK FRA BORDE. 

Brannen spredte seg raskt opp gjennom styrbord trapppeløp, over Gulf-dekket og ned 
gjennom trappeløpet på babord side, ut av skyveport nr. 9 for deretter å treffe en 
varebil som var plassert utenfor skyveporten. Vi har i våre analyser og beregninger 
basert oss på at økningen i lufthastighet gjennom korridorsystemet skriver seg fra en 
utstrakt lukking av branndørene til mange seksjoner, som et resultat av at kapteinen 
trykker på seksjonknappene, plassert på brua, etter hvert som han får signal fra trykk
knappene plassert i de forskjellige seksjonene. En lukking av mange seksjoner 
resulterer i høyere lufthastighet i de seksjonene som fremdeles er åpne. Dette er lagt til 
grunn for de tester som ble gjort i SINTEF's laboratorium. 

I den sammenheng la vi til grunn at dette skyldtes at tilfeldige passasjerer og 
mannskap trykket på trykk-knappene for å varsle etter hvert som de ble klar over at det 
var en brann på gang. En vitnegjermomgang eller en analyse av om forholdene i de 
enkelte seksjoner skulle tilsi at noen trykket på knappene er ikke utført. Det ble heller 
ikke utført en følsomhetsanalyse for muligheten av at lufthastigheten kunne øke 
betraktelig ved forskjellige tilfeldige lukkninger av branndørene. En slik 
følsomhetstudie vil være sentral i en eventuelJ ny gjennomgang. 

Det anbefales at det utføres en analyse av forholdene i de enkelte seksjoner i den første 
perioden av brannen for å fastlegge om det er sannsynlig at flere knapper ble trykket 
inn av forskjellige personer og om flere tilfeldige mønstere av branndørlukking kan gi 
øket lufthastighet, slik at brannen sprer seg til bilen på bildekk i løpet av den første 
halve timen, hvor ventilasjonsanlegget er i funksjon . Hvis den angjeldene virkelige 
brannspredning ikke kunne skje under de nevnte forhold så er det sannsynlig at 
ventilasjonanleggets kapasitet ble manipulert under brannen og f�r anlegget ble 
stoppet. 



3. BETRAKTNINGER VEDRØRENDE GJENNOPPTAGELSE AV 

ETTERFORSKNINGEN. 

W>i har tidligere anbefalt å utføre de o venfor nevnte tekniske ana yser og beregninger 
vedrørende hydraulikk.oljebrannen på Ybordekk og brannhastigheten ned gjennom 
trappeløpet på babord side og ut ay skyv.eporten, i tillegg til eventuelle taktiske 
undersøkelser for å kunne fastlegge orn den tidligere mistenkte personen kan utelukkes 
eller utelukkes som eneste gjerningsmann. Disse anbefalingene har vi kommet med i 
forhold til flere initiativ om gjennopptagelse av etterforskningen . .Bist ble dette gjort i 
forbindelse med den danske riksadvokatens gjennomgang av en begjæring om 
gjennopptagelse høsten 2010. 

Vi har lest skrivet av 9. desember 2010 fra den danske riksadvokaten vedrørende 
denne siste begjæringen. Slcrivet behandler ikke relevansen ved de påpekte tekniske 
forhold, som her er fremlagt. I skrivet nedfelles det derimot et argument for å ikke 
gjenoppta etterforskningen, som vi stusser over. Her fremlegges det at saken ikke-bør 
gjenopptas selv om man skulle ha mulighet til å påvise at det var flere branner etter 

ovedbrannen og etter at kapteinen forlot båten. Dette bygger på en antagelse om at 
man etter all sannsynli ghet ikke kan peke ut gjenlevende gjetningsmenn. Vi er, 
imidlertid, av dcnJormening at de etter atte og overlevende har krav på å få vite 
sannheten så langt den lar seg av ekke; spesielt etter så: mange initiativ om 
gjennopptagelse gjennom mange år. Så vidt vi forstår foreligger det pr. dato ingen 
direkte tilbakevisning av de funn som kan underbygge om en eller flere branner 
inntraff etter at mistenkte i saken døde i brannen. 

Prosjektmaterialet, som blant annet kan danne grunnlaget for en gjennopptagelse, 
finnes fremdeles hos SINTEF. 

!?-.,. � 
���hmitll Pedersen 




