
Til lustiskomiteen viPer Sandberg Bergen 01.06.2012 

StOltinget 

Vi har fors0kt a holde dette skrivet sa kOlt som mulig, i henhold til Sandbergs 0nske pa m0tet. 

Da saken er sa omfattende og alvorlig, sa har vi tatt ett lite utvalg av det vi vet og kan 

dokumentere i denne saken. 

Riksadvokaten og hans motstand mot etterforskning av 
Scandinavian Star brannen. 

«Det var ikke meningen at det simile bli en sa voldsom brann» har Maskinsjef Heinz 

Steinhauser (mannen SINTEF brukte som teknisk radgiver) uttalt til kaptein Lars Ekstmm, 

tidligere skipskollega i Sea Escape. 

Sandberg ba om 3 opplagte momenter: 

1. Saken er bevislig uoppkiart (se pkt. 6 under). 

2. Saken ble aldri etterforsket som forsikringssvindel, selv om rederiet som mottok 

forsikringsoppgj0ret har hatt 5 lignende hendelser (se pkt. 4 under) . 

3. Tross hendeisesm0nster om bord som tydelig viser systematisk sabotasje, sa ble dette 

aldri etterforsket (se pkt. 5 og 7 under). 

Den kanskje mest opplagte biten som ikke ble etterforsket, var om det her dreide seg om et 

fors0k pa assuransesvindel som kom ut av kontroll. En ul{e for brannen ble baten kjopt fra 

Stena Cargo Line for $ 10,3 millioner, og sam me dagen ble baten forsikret for $ 24 

millioner! ! 

Selv om Riksadvokaten har fatt opplysninger om at det hadde vrert observert 

pengeoverlevering av 800 000 i kontanter til maskinsjef Steinhauser, sa ble dette aldri 

etterforsket av noen. Dette mener tilsynelatende Riksadvokaten er uviktig. Politiet sa i aile 

fall i den anledning at de ikl{e sa alvorlig pa dette. Politiet antok bare at det var snakl{ 

om svarte penger. For oppdraget deres var kun a finne brannstifteren ... 

Lyver Riksadvol{aten? 

I sitt avsIag pa begjreringen om gjenapning av Scandinavian Star saken, skriver 

Riksadvokaten at Dantest konkluderer med at hydraulikkmret som hadde b0yd seg og l0snet 

i koblingen, ble b0yd og slitt fra hverandre av varmen (side 13). Dette er positivt feil. Dantest 

skriver i sin korte rapport (ca. 1 A4 side + bilder) til Oslo Politikammer Kriminalavdelingen 

at; "refuroliereret ligger i en bue, sandsynligvis opstaet ved oppvarming". 

Dette "sandsynligvis" har i Riksadvokatens forstaelse blitt til en sikker konklusjon. Dette er 

etter var mening en sterk fordreining av sannheten, som sa mye annet i Riksadvokatens 

avslag. Blant annet st0tter han seg pa SINTEF- rappOlten, selv om at han vet at SINTEF kun 



etterforsket en og en halv time av brannforlepet - som totalt varte i hele 38 timer. De to 
siste av de 4 brannene har aldri vrert etterforsket. 

Riksadvokaten visste ogsa, sent i behandlingen riktig nok, at tre av de opprinnelige 
mannskapene fra Sea Escape hadde vrert om bord gjennom hele brannforlepet. Rederiet 
Sea Escape hadde norske myndigheter pa forhl"tnd blitt advart mot, av National 
Transportation Safety Board, NTSB (USA). De opprinnelige (ansatte i Sea Escape) 
mannskapene hadde ogsa vrert ombord i andre skip som hadde lidt samme skjebne som 
Scandinavian Star, dette hal' vi dokumenteli ovenfor Riksadvokaten uten at dette ble tatt 
alvorlig. 

Riksadvokatens motvilje om a gjenapne saken, blir ytterligere merkelig ved at det fastholdes 
at politiet allerede ganske tidlig fastslo at de hadde funnet ildspasetteren. Nar sa mange 
andre forhold peker mot planlagt ildspasettelse - i till egg til uttalelsen «Det var ikke 
meningen at det skulle bli en sa voldsom branm> som Steinhauser selv hal' kommet med ... 

Videre pastar Riksadvokaten at SINTEF utferte fullslmla forsek av d0dsbrannens forl0P 
(brann 2). Dette avviser Kjell Schmidt Pedersen (SINTEF) skriftlig i epost som ligger 
vedlagt (Se vedlegg 1). Mannen som bade granskningsutvalget og SINTEF brukte som 
sin tekniske veileder ombord og gjennom hele etterforskningen var maskinsjefen, Heinz 
Steinhauser, som var ombord ved aile brannene. 

Slik kunne vi tatt for oss side for side i Riksadvokatens avslag og plukket argumentasjonen fra 
hverandre. Vi viI heller konkludere litt tidlig og pasta at arsaken til Riksadvokatens avslag 
heller ligger i det faktum at han hal' nektet gjenopptakelse to ganger tidligere. Han er ogsa 
den personen som hal' frontet saken for patalemyndighetene helt fra hendelsen inntraff. Slik 
vi ser det er det apenbart at han beskytter seg selv og sitt tidligere arbeid. Vi hal' ogsa god 
grunn til a mistenke ham for a dekke over det svrert mangelfulle etterforskningsarbeidet Oslo 
Politikammer utf01ie i denne saken. 
Var klare oppfatning av avslaget og Riksadvokaten, er at han ved sin mangelfulle - og 
til dels sterid vinklede saksbehandling av denne begjreringen, med den 
tilleggsdokumentasjonen som ble innsendt, viser at han ikke evner a behandle denne 
saken objektivt - han er ogsa, etter vart skjenn, helt klart inhabil i denne saken. 



Yare ankepunkter med vedlegg er: 

1. SINTEFs mandat val' a konsentrere seg om de f01'ste 1 'h timene av ett brannforl0p pa 38 

timer. 

0150 - 0155 brann 1, 

Varslingsbrannen 
1420 - ca. 2130 Brann 3, 

Hydraulikkolje brannen 
0205 - ca. 1430 

forlater ski pet 

0150 - 0320 

SINTEFs mandat 

Lysekil 

0850 hydraulikkanlegget 

Brukes til a senke akterrampen. 8. April 

Dag 2,0330 - ca. 1530 

Brann nr. 4 

1.1. Med andre ord Riksadvokaten snakker usant, st0l'ste delen av brannforl0pet er ikke 

etterforsket. 

2. Etter val' oppfatning, sa er Riksadvokat Bush inhabil siden han selv hal' handteli og frontet 

denne saken hele tiden - ogsa selve hendelsen. Han sitter na og vurderer sitt eget arbeid. 

3. Det er vanskelig a forsta hvorfor kompetansen til Kripos ikke ble benyttet etter at ID
gruppen deres hadde fullfort sitt arbeid . 

I og med at skipet val' registrert i et Amerikansk selskap og at en amerikansk statsborger 

(Ruth Rome) ogsa omkom under brannen, ville det vrert naturlig at man hadde hatt et 

utvidet samarbeid med FBI og NTSB fra USA, som antagelig er verdens fremste pa dette 

omradet. 

4. Forsikringssvindel ble aldri etterforsket verken av Norsk eller Dansk politi bla. pa 

grunn av manglende koordinering/overordnet ledelse. 

Maskinsjefen og aIle andre som var om bord da brannene startet, val' i utgangspunktet i 

kategorien mulige brannstifiere, dette if01ge Pataleansvarlig Nicolai Bj0nness. 

4.1. Bruk av teknisk bistand fra maskinsjefen om bord i Scandinavian Star (viser til 

lydopptak som vi hal' ivaI' besittelse). 

4.1.1. Steinhauser ble ukritisk stilt til disposisjon for aIle instansene i 

etterforskningen. 

4.2. Kaptein Lars Ekst1'0m uttaler, blant annet pa ett lydbandopptak vi hal' ivaI' besittelse, 

- Niels Erik Lund og Kenneth Engstrem bestilte brannen. For eksempel nar de trengte 



sten'e reparasjoner eller ombygninger satte de fyr pa skipet. -Jorsikringspengen gikk 

til Fred Kassner, Niels E. Lund og Steinhauser, som er den som ligger bakom 

brannen. - Steinhauser gikk hjemme i et ar, hanfikk veldig mye penger og investerte i 
containere, og kjepte hus pa Bahamas og i Florida. - Ekst1'0m fOlteller videre at: 

Steinhauser hal' problemer med spriten og nar han erfitll, prater hanJor mye.-

En gang sa Steinhauser til meg: Lars jeg trodde ikke at det skulle bli en sa voldsom 

brann, det val' ikke meningen at det skulle bli sa stor brann! Aile undrer pa hvordan 
Heinz (Steinhauser) slapp unna med dette. (How he could get away with it). 

4.3. Alt tyder pa at noen ombord 0nsket a totalhavarere skipet. Bevisene pa det val' at det 

rundt omkring pa ski pet var sentrale brannd0l'er blokkert i apen stilling eller fjernet, 

det val' ogsa plasselt ut madrasser (En madrass brenner tilsvarende 8 liter diesel) og 

lignende brennbare gjenstander i ettertid som ble funnet i konidorer og trapper. I 

tillegg val' det utplasselt gassflasker (sveisegasser) bade i hydraulikkrommet og pa 

poop dekket. Disse val' usikret, uten sikkerhetshetter. De val' festet med hyssing 

istedenfor kjetting som er forskriftsmessig, ved siden av star det ogsa 2 spann med 

malingstynner (se bilde i vedlegg 2). 

4.3.1. Madrassene val' sannsynligvis plasselt ut for a spre brannen - dette er aldri 

etterforsket fordi krimteknikerne fikk ordre om a prioritere omradene hvor 
brannen hadde heljet. Hovedformalet val' a finne arnestedene for brannene, og 

hvordan brannene hadde utviklet seg. 

4.4. Forsikringssum - i forhold til sum for kj0p og salg. 

4.4.1. Skipet ble kj0pt for USD 10,3 mill og forsikret for USD 24 mill. (Vedlegg 3) 

4.4.2. Oslo politiets hovedetterforsker 0yvind Thorkildsens hal' kommet med 

f0lgende uttalelser: Sea Escape ble aldri etteljorsket, val' ikke de bare selgere av 

skipet? SpUlte han. I tillegg bekrefter han ballongfors0kene som Steihauser og & 

co. foretok i forkant av brannen. Han omtaler brannen som en reprise av disse 

fors0kene. Uten styring av ventilasjonen, hadde ikke brannen utviklet seg slik 

den gjorde. Dette og mye mer hal' vi pa tape. Hele samtalen er pa ca. tre timer. 

4.4.3. Forsikringspolisen legges frem for sj0handelsretten (med SeaEscape som 

eier/forsikringstaker) f0r siste brannen er slokket. 

5. Gjengangere - Sea Escape-mannskapene 

5.1. Gjengangere - det er flere av de som val' mannskap pa Scandinavian Star som gar 

igjen pa flere av SeaEscape sine skip, som hal' gatt tapt pga. branner. 

5.1.1 . Pataleleder Nicolai Bj0nness sier i intervju at <<Politiet gikk grundig til verks 

Jor a konstatere om no en hadde veert ombord p a tidligere skipsbranner. Og jeg 

er sikker pa at vi konkluderte riktig med at det val' ingen slike ombord». 



5.1.2. Eksempelvis, Hans Rytter, dansk sjefselektriker. Se Vedlagte mannskapslister 
fra Scandinavian Sun og Scandinavian Star (2 branner) totalt har han vrelt med 
pa fern skipsbranner, sa vidt vi vet (vedlegg 4 er mannskapslister fra 
Scandinavian Sun og 2 hendelser pa Scandinavian Star. K valiteten er darlig, men 
vi har mannskapslister som viser samme person fra flere hendelser, dere kan fa 

om 0nskelig). 

5.2. Det ble gjennomf0l't tester med ballonger pa Scandinavian Star i forkant av brannen 
for a se hvordan man kunne manipulere luftst1'0mmene ved kj0l'ing av 
bildekksventilasjonen og apning og lukking av d0l'er mot trapperommene. 

5.3. Vitneutsagn sier at maskinsjefen (Steinhauser) har mottatt 800.000 (om dette er USD 
eller NOK vet vi ikke) i en stor konvolutt. Dette er ikke etterforsket, men Bj0nnes sier 

likevel at dette var godt kjent. 

5.4. Kaptein Hugo Larsen ble sabotelt da han skulle snu baten opp mot vinden, ved at 
maskinkontrollen til broen var utkoplet i maskinrommet. 

5.5. Maskinsjefen (Steinhauser) villedet bevisst innsatsbrannskapene underveis i 
slokkearbeidene. Han unnlot ogsa a nevne at det val' flere skumstasjoner om bord. 
Noe som hadde vrert nyttig kunnskap for brannfolkene i fors0ket med a slukke 
hydraulikkoljebrannen. 

5.5.1. Steinhauser sier til innsatsmannskapene at det er fare for kantring ved mer enn 

10-11 graders krengning. Dette er bevisst feilinformasjon, reelt taler en slik bat 
over 40 grader krengning. Pa grunn av denne pastanden rna man avbryte 
slokkearbeidene i perioder, hvilket gjorde at brannen blusset opp igjen. 

5.5.2. Steinhauser forteller til ilIDsatsmannskapene at man kun kan kj0l'e enten 
brannpumpene - eller lensepumpene. Nar man skulle lense for a redusere 
krengningen, sa matte man avbryte slokkeinnsatsen - hvilket ogsa medf01te at 
brannen blusset opp igjen. Faktum er at aIle skip produselt etter 2. verdenskrig 
har kapasitet til a kj0re bade brannpumper og lensepumper samtidig. 

5.6. Rita Nordeng sa Steinhauser ved arnestedet like etter at brann nr. 1 varslokket. 

5.6.1. Steinhauser sier i sitt vitneutsagn til Politiet at han la i sin lugar og SOy pa det 
tidspunktet. 

6. Om M0rk Andersen som eneste mistenkte viser vi til Steinhausers uttalelse (<<Det var 
ikke meningen at det skulle bli en sa voldsom brann»). 

6.1. Den eneste mistenkte, M0rk Andersen, omkommer i brann nr. 2 - av totalt 4 branner. 

6.1.1. ObduksjonsrappOlten viser at M0l'k Andersen ikke val' andpusten da han d0de. 

6.1.2. Vi hal' i var besittelse ett TV intervju med N. Bj0nness som blant annet 
bekrefter at man ikke har noen bevis mot M0rk Andersen. 



6.1.3. Vedlegg 5 viser at forsikringssvindel aldri har vrert unders0kt. 

7. Riksadvokatens grunner for a gi avslag (30.01.2012) pa begjrering om gjenopptagelse. 

7.1. Pastand om at myk - og brannspredningen som gikk opp trappen pa den ene siden av 
skipet, for litt senere a bli dratt ned trappe10pet pa den andre siden og som ble 
observert av flere vitner ombord i skipet - var helt naturlig. Dette sier Riksadvokaten 
var gjenstand for ett fullskalafors0k pa SINTEF. 

7.1.1. Epost fra Kj ell Schmidt Pedersen bekl·efter klmt og tydelig at ett slikt 
fullskalafors0k ikke ble gjennomf01t. Riksadvokaten kommer her med uriktige 

opplysninger (se vedlegg 1). 

7.2. Brann 3, Hydraulikkolje brannen. Ett hydraulikkoljemr i 300 korridoren er separelt i 
en sammenf0yning og den ene end en er b0yd ut ca. 30 grader. Gjennom denne har det 
stmmmet i st0l"relsesorden 400 liter hydraulikkolje, som har antent og som dannet 
brann lli". 3 i 300 korridoren, som allerede var utbrent etter brann lli". 2. Dette er solide 
mr (63 ,5 mm) og bare for a b0ye mret trenger man en kraft pa ca. 1900 kg - for a 
trekke fra hverandre mrene i sammenkoplet tilstand trengs ca. 20.000 kg. 

7.2.1. Riksadvokaten gjengir at SINTEF skal ha sagt at Dantest unders0kte 
hydraulikkr0ret og konkluderte med at mret var b0yd som resultat av 
varmepakjenning (se vedlegg 6). De unders0kte selv ikke dette pa grunn av 
begrensningene i deres mandat. 

7.2.2. Det Dantest faktisk sier er at r0l"et <digger i en bue, sannsynligvis oppstatt ved 
oppvarming av mret under brannen». Dette er en sannsynlighetsbetraktning -
ikl{e en konklusjon. En annen sak er at brannen som if01ge Dantest skal ha b0yd 
mret er den som oppstod i den hydraulikkoljen, som skal ha lekket fra dette mret 
siden det ble separert og b0yd - hvilket er fullstendig ulogisk. 

8. Underslag av beviser og villedning foretatt av Oslo Politiet: 

8.1. Oslopolitiet har undershHt bevismateriale og bevisst villedet i prosessen 

8.1 .1. ObduksjonsrappOlten av M0rk Andersen - vi fikk bare oversendt 3 sider fra 
Oslo politiet, rapporten er skaffet fra andre kilder og er pa 15 sider. 

8.1.2. Dantest rapporten om hydraulikkroret i forbindelse med brann nr. 3 
eksisterer ifolge Oslo Politiet ikke. Denne har vi mottatt fra andre kilder. 

8.2. Ingvar Brynfors (Innsatsleder), som var f0rste branmnann om bord, er aldri avhort 

av norsl" politi. 

9. Andre forhold som er viktige i saken: 

9.1. Scandinavian Stars seltifikater: 



9.1.1. Alle sertifikater og godkjenninger utlop tilsynelatende 01.04. 1990 

(en uke for brannen). 

9.1.2. Scandinavian Star gikk uten godkjent klassing! 

9.2. Advarsel fra NTSB (National Transportation Safety Board, www.ntsb.gov) som ble 
sendt i forkant ble aldri tatt alvorlig av norske myndigheter. 

9.3. Vi er blitt gjort kjent med at 2 kvinner fra mannskapet, som er med i styret i 
«St0ttegruppen for pa1'0rende og overlevende etter Scandinavian Star» har vrert 
«kjrerester» med Heinz Steinhauser og Winston Riviere. Vi har derfor vrelt forsiktig 
med a gi viktig informasjon til st0ttegruppen. 



Persongalleri 

Her er en oversikt over hvem de forskjellige personene som er omtalt i dette skrivet er. Vi hal' 

fors0kt a fa med personens navn og tilh0righet i det spillet som har v(eli. I tillegg er aIle de 9 

personene med tilknytning til Sea Escape nevnt. 

(tysk) 
(Dansk) 

Maskinsjef 
Sjefselektriker 
T0mmermann 
Matros 

Heinz Steinhauser 
Hans Rytter 
Winston Riviere 
Georg Curtis 
Avelino Di 
Francisco Pagaduan 
Elmer Rebancos 
Gerard Guimbatan 
Emiqe Durana 

(Dominikanske republikk) 
(Costa Rica) 

Rep. 
Rep. 
1. mask. 
2. Mask. 
Matros. 

Kaptein Lars Ekst1'0m 

Ruth Rome 

Nicolai Bj0nness 

0yvind Thorkildsen 

(Filippinsk) 
(<<») 
( «») 
( «») 
(<<») 

Kaptein i SeaEscape 

Musikker som omkom i bralmen 

Pataleleder Oslo Politi 

Hovedetterforsker, Oslo Politiet 

Mannskapslister er pa side 333+334 i NOU 

Vedlegg: 

1. Epost fra tidligere DL i SINTEF, Schmidt Pedersen. 

2. Bilde av gassflasker med sveisegasser og malingstynner pa Poop dekk (akterdekket). 

3. Forsikringspolise 

4. Mannskapslister fra Scandinavian Sun 

5. Brev fra Politimester i Fana. 

6. Rapport fra Dantest ang. hydraulikkr0l' 

Vennlig hilsen 

Hakon Winterseth 
Skansen Consult 
(Brannkonsulent) 
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This e·mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is intended for the person(s) named above 
only. If you are not the intended recipient, any reading , use, disclosure, copying or distribution of all or parts of this e-mail is strictly prohibited . If you are not 
an intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message or by telephone and delete this e-mail and any attachments 
pennanently from you system. 

From: Terje Bergsv§g [mailto:tebergsv@hotmail.comJ 
Sent: 15, februar 2012 10:39 
To: Kjell Schmidt Pedersen; Kjell Schmidt Pedersen; 0ystein meland 
Subject: Scandinavian Star og en del uavklarte sp0rsm§1. 

Hei igjen Kjell & 0ystein ! 

Takk for sist, det er n§ lenge siden vi har hatt kontakt med dere, men i mellomtiden har vi lagt ned et omfattende 
arbeid for § f§ gjenopptatt etterforskningen i Scandinavian Star saken, 
Da det fremdeles sitter tusenvis av mennesker tilbake i dyp sorg over § ha mistet sine kjcere, er vi fortsatt av den 
oppfatning at denne saken kan bli oppklart, og at de ansvarlige kan f§ sin velfortjente straff, 

Vi har mottatt Riksadvokatens vurdering av v§r anmodning am gjenopptakelse av Scandinavian Star saken, N§ jobber 
vi med § sjekke ut de argumentene sam brukes i denne vurderingen og i den forbindelse ser vi at Riksadvokaten p§ 
flere punkter viser til uttalelser fra dere (Meland og Pedersen), 

I forbindelse med at vi 0nsker § f§ det helhetlige bildet p§ dette, ber vi derfor am § f§ oversendt de kompletterende 
underlagene sam dere sendte til Riksadvokaten, slik vi ser det er dette f0lgende: 

• Brev datert 21.01.2011 (referert til p§ side 13 i vurderingen) 
• Epost datert 19,10,2011 (referert til p§ side 13 i vurderingen) 

Riksadvokaten viser til at Sintef har gjennomf0rt et fullskalafors0k i 1990 hvor man gjenskapte ett brannforl0P uten 
bruk av bildekksventilasjonen - og hvor man skal ha klart § gjenskape brannutviklingen slik den er beskrevet i brann 
2 (d0dsbrannen) kun ved bruk av normalventilasjonen, Vi er kjent med at man hadde ett fors0k hvor man klarte § 
gjenskape den utviklingen sam gikk i korridoren og opp i trappesjakten (se den bl§ pilen p§ vedlagte skisse), Den 
utviklingen sam f01ger den gule pi len p§ vedlagt skisse - alts§ den utviklingen sam representerer «ildkulen» sam gikk 
p§ tvers av ski pet og som fortsatte ned trapperommet p§ motsatt side, slik vi har forst§tt det, ikke vcert en del av de 
fors0kene sam ble gjennomf0rt p§ Sintef, 

Er det riktig at Sintef gjennomf0rte ett fullskalafors0k sam gjenskapte utviklingen sam gikk p§ tvers av skipet og ned 
trappen (den gule pilen p§ vedlegget), slik Riksadvokaten sier i sin vurdering p§ side 10? 

Dersom dette er riktig, ber vi am at dokumenter sam viser disse fors0kene oversendes til ass slik at vi kan 
komplettere v§re arkiver og v§r forst§else i saken, 

Jeg er av den oppfatning at n§r vi testet litt "gjennomtrekk" ombord p§ Jupiter, s§ skjedde det svcert lite med b§de 
vindm§lere og ballonger f0r bildekksventilasjonen ble justert opp mot full styrke, 
Uansett hvilke brannd0rer sam stod §pne eller lukket s§ ble ballongene Iiggende p§ gulvet etter § ha rullet max en 
runde rundt, helt til viftekapasiteten ble 0kt opp mot full styrke, 
Er det mulig § gj0re § gj0re beregninger i ettertid, for § f§ bekreftet hvor mye som skulle til for at brannen kunne 
komme ned trappen ? 

p§ side 13 sier Riksadvokaten i sin vurdering at det er gjennomf0rt beregninger sam gir grunnlag for § fastsl§ at selve 
utglidningen av hydraulikkr0ret i flensen kan skyldes ekstern varmep§kjenning av den st0rrelsen en lokal brann kan 
representere, Dette skal vcere ett sitat fra en uttalelse dere har kommet med, Vi er ikke kjent med at det er 
gjennomf0rt noen beregninger eller fors0k p§ dette forholdet. Ber am at dere oversender kopi av det underlaget dere 
m§tte ha p§ denne beregningen eller de fors0kene sam m§tte vcere gjennomf0rt, 

Oppsummeringsmessig, s§ ber vi am at dere oversender f01gende underlag: 
1. Brev datert 21.01.2011 
2, Epost datert 19,10,2011 

2 



1 
3. Oversender dokumenter som viser fors0ket som gjenskapte utviklingen som gikk p~ tvers av ski pet og ned trappen 

(den gule pilen p~ vedlegget), dersom dette fors0ket er utf0rt. 
4. Kopi av det underlaget dere m~tte ha p~ beregningen eller de fors0kene som viser at utglidningen av 

hydraulikkr0ret i flensen kan skyldes ekstern varmep~kjenning av den st0rrelsen en lokal brann kan representere. 

Det er svcert viktig for oss ~ f~ avklart dette hurtig, slik at evt. misforst~elser kan oppklares. 
Vi takker for samarbeidet s~ langt og h~per at de nye underlagene dere har kan gi oss ny innsikt i denne saken. 

Mvh. Terje Bergsv~g 
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Hakon Winterseth 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

From: kjell.schmidt.pedersen@petrell.no 
To: tebergsv@hotmail.com 
Date: Mon, 27 Feb 2012 10:26:18 +0100 

Terje Bergsvag <tebergsv@hotmail.com > 
27. februar 2012 11:25 
Hakon Winterseth; Stale Eilertsen 
FW: Svar: Scandinavian Star og en del uavklarte sp0rsmal. 

Subject: Svar: Scandinavian Star og en del uavklarte sp0rsm§1. 

Hei Terje, 

Vi har f(lligende svar pa dine sp(llrsmal: 

• Vi har ikke utf(llrt fo rs(llk, sam skal rekonstruere at brannen trekker fra korridoren, opp trappel(llpet, tve rs over 
dekket og ned t rappel(llpet pa motsatt side. Vi utf(llrte fors(llk sam var en rekonstruksjon av brannen i korridoren og 
opp trappel(llpet. Vi utf(llrte numeriske simuleringer av gass- og r(llykstr(llmningen am bard, inklusive at brannen gikk 
tvers over dekket og ned trappel(llpet. Alt er beskrevet i egne rapporter, sam er samlet i vedlegget til 
granskingskommisjonens rapport. Beregningene/simuleringene viste at med mange nok d(llrer lukket sa ble 
gjennomstr(llmningshastigheten star nok til a fa det beskrevne forl(llpet. 

• Vi (ved kolleger i Reinertsen) har pa oppdrag for Brennpunkt utf(llrt overslagsberegninger pa r(llret, sam viser at 
b(llyen kan skyldes varmepavirken fra brannen i korridoren. 

• Brevet det henvises til i riksaadvokatens redegj(llrelse inneholder vare betraktninger og anbefalinger i forhold til 
gjenopptak. Brevet er skrevet pa foresp(llrsel fra St(llttegruppen ved Jan Harsem. 

• E-posten det henvises til i redegj(llrelsen fra riksadvokaten er vare svar pa sp(llrsmal fra dem om vi kan garantere et 

1 

utfall av de underS(llkelsene vi anbefaler utf(llrt. Vi svarer at vi anbefaler unders(llkelsene for a bekrefte eller avkrefte 
og kan dermed ikke pa forhand garantere ut fa llet. 

Vi har intet i mot at du far kopier av disse dokumentene, men vi synes det er riktig at du far dette fra de vi har avgitt 
svar til eller at vi /du far klarsignal fra dem o 

Det er intet nytt i det vi sier i det ovenfor staende. Vi har svart det samme i flere foresp(llrsler fra deg, Mike, 
Folketinget og andre. Det vesentligste i forhold til vare betraktninger star gjengitt i brevet av 21 januar 2011 til 
St(llttegruppen. 

Hilsen ¢ystein Meland og Kjell Schmidt 
Pedersen 

Kjell Schmidt Pedersen 
Senior Adviser 
Petrell as 
mobile: 
e-mail: 

(+47) 93059255 
kjellsp@petrell.no 

Olav Tryggvasonsgate 40 
NO-7011 Trondheim 

1 
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Mr. Louis Rome 
133 W. Michigan Ave, suite 203 
Ypsilanti, Michigan 48197 

Dear Mr. Rome: 

National Transportation Safe~y Board 
Washington, D.C. 20594 

May 8,2006 

We have experienced some difficulty in printing a legible copy of the crew 

lists from the dockets of the Scandinavian Sun and Scandinavian Star. So I tried 

my hand at operating our old microfiche system, which was formerly used to store 

our dockets. Regrettably, the results were not suitable for faxing, so I am 

forwarding the best hard copies of the two crew lists. I have also included the 

residue from our several attempts to obtain legible copies, which might be useful. 

Thank you for the copy of your eloquent letter to Secretary General 0 Neill. 

Sincerely 

W If. tjtH~~ 
! 

W. R. Woody 
Marine Accident Investigator 
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Vedlegg 15 

NOV 1991: IB 
«Scandinavian Stan>-ulykken, 7. april 1990 

IWC1NE 

-
NM1E Nn-T O.O.B. 1'05. 

101 STEINHAUSER, lIeinz GER 17/12/56 Ch. Eng 
102 REBMJCOS, ":lmer PH/..- 06/03/53 1 Eng 
103 ~IARTTNS . ~1 il n \J p.l PC« 28/03/60 2 

to" CU I HI.1I\'I'MJ • Ge I~u ,:d PIlL OS/OS/Sf') 3 

l05 JESUS. .Jose Joaquim flR 09/07/33 3 

l.06 CAEIRO FRANCO, JoaquNl!8/12/42 3 
107 LOPES, Ilidio foR 13/05/57 3 

~ l aO RYTTER. lIans J:>A1'i 29/12/38 Ch Elec 
3.09 LUCIO PEDRO, J u J. i 0 PoR 08/07/42 Elec a-sst, 

*' 110 Dr; Ave1iflo fJfI0 10/11/.51 Repm 

1(( 111 PAGADUAN, 'F ran cis c () Pdt.. 08/05/45 " 
An ton r1?~()f')/1l/65 J.l2 JORGE VINl\GRE. Mo tOJ~ma n 

113 MAXIMO, ~1a flue). M 12/10/64 " 
114 ALVES, Ca J~ J. 0 5 !3~ 04/07/43 " 
115 SHWES. Antonio M 02/09/45 

llG SANTOS, Jose Ibf 28/05/53 
. --- .--.-- - . . 

/17 . .:. :';. ';~' .~,: . .'?'.~~., . 

BesetningsListe med emT.nT. (fTa VR DaNa) 
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SERGEi'.] 
FOLlTIDISTRIi\T 
LE~ISMA j'. jj'!EN I FAi' l,:l. 

V;;t O·:i !iJ 

5, april 2001 

Politirnestcren i Bergen 

F,lll ll Polit«;I<lsjclll 
Kr01 ~ ;; id (;\" .c ic ll 13 
52·1·\ jo' lI.. "1/\ 

BlRr\ NN OlVI BORD rr "SCANDINAVIAN STARj, 0704· 1990 

Viser til to tidligere oversendclser (sencst 13, ok£. 2000) i forbindelse med begj:Ering 
om gjcnopptaicelse av ettcrforslmingen am bord i "Scandinavian Star" . Vedlagt 
ovcrsendcs ytterligere to politirappolier med vedlegg sarli jeg foreslal' bUT viderc
sendt til politimesteren 1 Oslo. 

Det er opplyst at begjrerlngcn am gjenopptakelse er forelagt Oslo statsadvokatembete 
~om har funnet at tidligcre truil1C avgj0relscI' i saken ligger fast og at det ikke er 
fremkommet opplysningcr i salcen som sl-.'Ulle' tilsi at salcen skal !Tcmmes pa nytt fix 
Riksaclvokaten. Dct er videre opplyst at denne avgj0relscn vii bli pakiaget til 
Riksadvokaten, bI.a, underbygget av nye opplysninger slik de fremkommer i 
vedlagte rapporter med vedlegg. 

For helhctcns skyld tlnner jcg gruiln til ii. gi et kart resyme av var bct:ltnitlg meci 
sakcn, 

For ca, ett ar siden talc TerjcBergsvag, bOl' Hednemyrvl~icn 70, 5229 !(alandscidct, 
kOlltakt mcd Fana politistasjoll, Han 0nsket a oricntere om de unders0Iceiser han 
gjennom nrermere 10 ar har foretatt omlcring brannen am bard i nevntc fartoy. 
Videre 0'nsket han rad om. fremgangsmiite for am mulig a t~1 gjenopptatt politiets 
etterforskning av salcen, 

Det Bergsvag presenterte virket meget godt underbygget og dohmcntert. HaIlS 
motiv val' a ra poiitiet til a se pit det materialct han hadde og om mulig etterforske 
saken med "nye 0yne". Dette ford i han mente aha funnet mye som (ydet pa at det 
va£' andre enn dell utpekte danske borger Erik lVwrch-Anderscn (omkom i brannen) 
som var brartnstifteren og at forsikringssvindel var et svrert sannsynfig mativ, 

Etter a ha foretatt en del kontrollunders.0kelser, kOlll jeg ti l at dette var informasjon 
som jeg matte s0rge for a bringe videre - fa andre til a vrere med pit og vurdcre 
verdien avo 

p()!;[ , ) ~II'I::"sc: 

Post[J()!{5 !fi] F:ma 
5lj)I) BERGEN 

SC lli1<llborc.i : 
POSJ gi rc. : 
Tc:ldil!·; t.: 



I forstiielse med da fungercnde politimester (ass pm Bernt Solberg) tok jeg kontakt 
mcd ass. sjefKRlPOS Knut Holen. Etter il ha gjennomgatt da fbrcliggende 
opplysninger satt vi igjen mcd to sp0rsmiH S0111 vi mente val' av Clvgj0l'Cnde 
belydning for den videre handering: 

1 Kan dct vmrc en annen gjcl'llingsmann elm nevote dansl<e? 
2 Et forsilu'ingssvindehnotivet etterfot'sI,ct i dybden? 

I og )l1cd at den mistenkte omkom i brannen er ikke salcen [cttslig provo. Silled(;s bn 
en ik.k.e utelukkc andre gjerningsmenn. 

Fm Oslo politidistrilct ble dct opplyst at ct forsikrlngssvindelmotiv ikke vnr 
etterfarsket der, et slilet mativ var det i tilfclle Dansie politi som skulle 11<1 forestiltt 
ctterforskningen avo Det ble videre opptyst at Dansk politi ilclce hal' cl1crforskel ct 
slikt mativ. 

Konklusjonen var etter dette at den inforrnasjonen vi hadde tatt, matte vidcrcbringcs 
til kOOlpetcnt politi-/patalerrtyndighet. 

Informasjonen ble nedtegnet i rapport av 18. 5.2000 v/lflm. Telje Henry tvf1dtun. 
Fer rapporten ble viderescndt, var Jet 1l0dveildig med en del kontrollunders0kdscr. 
I samrad med Statsadvokaten i Hordalaild ble rapporten med vcdlegg vee! pOliiimcs
tercns (KriminaIsj efcns) pategning oversendt til politimcsteren i Oslo i august 2000. 
Senere tolc Bergsvag ny lconlakt da han 0r1skt a !camme mcd ytlerligere opplysninger. 
Dissc ble ncdtegnet t rapport v/lflm. Midh.m av 29.9.200 og oversendt politimesteren 
i Oslo i Oktober 2000. 

Tcrje Bergsvag har !tele tiden tbrtsatt sine undcmJkelser, bl.a. 'led sal(sinnsyn og 
samtaler med politiinspekt0r BjfJlll1es mit ved Oslo politidistrikt. 

I rappolt cr av 19. og 21. mars 2001 v/li1m. Midtun 1m· han gitt yttcrli gere lItdypendc 
opplysningcr med dokumcntasjon. 

Media bar kjent til og vist stor interesse for de unders0kelscr som Bergsvag med 
flere har fo retatt. For godt og vel ctt ar sidell var det et program i NRK "BtcnnpllnkC; 
og e tt i TV2 "Dokument2" . F0fstnevnte har, som palitimesteren cr kjent mcd, gjort 
opptak til e t nytt "BreIU1punkt" som sannsynligvis blir sendt i mai l ar . .leg vii 

-----anbefale at politimesteren i Bergen gj0r poJitin'lestcren i Oslo kjent Died dctte 
samtidig sam de nye oppiysningene sam fremkommer i vcdlagte dokumentasjon blir 
oversendt ham. 
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Oslo Politikammer 
Kriminalafdelingen 
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Norge 
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Dantest 
1IIII III II111l1111111111l 11l 1l11l 111111111l11 11111l ll llllilii 

DATO 
DATE 

1990-06-25 

Herved meddeles resultatet af unders¢gelsen af hydrauliksystemet pa 
MIS Scandinavian Star, foretaget den 25. maj, 14. og 15. juni 1990 
pa foranledning af Oslo Politikammer. 

Det ¢nskedes ved unders¢gelsen fastslaet, om der har vreret lrekage 
pa hydrauliksystemet ved brandstedet i trappehuset i styrbord side. 
Endvidere ¢nskedes fastslaet, om en eventuel lrekage har t~lf¢rt 
brandstedet olie f¢r eller under branden. Dette set i forbindelse 
med konstateret svind i oliemrengden i hydraulikanlreggets stystem
tank under skibets ophold i Lysekil. 

Ved unders¢gelsen observeredes en lrekage pa det gennemgaende retur
olier¢r for man¢vrering af hrengedrek beliggende i styrbord sidegang 
et drek over bildrekket. Returolier¢ret er, som vist pa foto nr. 1, 
fuldstrendig adskilt ved en afgrening til et betjeningspanel pa bil
drekket. Pa foto nr. 2 ses, at returolier¢ret ligger i en bue, sand
synligvis opstaet ved opvarmning af r¢ret under branden. 

Ved opvarmningen er der opstaet lrengdeudvidelser i hele r¢rlrengden 
og pa grund af indsprendingerne for enderne, ved afgreningerne og 
r¢rbrererne, har r¢ret ikke kunne forlrenge sig frit, hvilket har 
medf¢rt sa store tryksprendinger pa langs af r¢ret, at det har b¢jet 
ud (Euler tilfrelde). 

Efterf¢lgende afk¢ling af r¢ret har bevirket trreksprendinger i r¢ret 
tilstrrekkelige til at adskille samlingen, som er udf¢rt med skrere
ringsfittings. 

Ved unders¢gelse af skrereringen fandtes tydelige mrerker pa dennes 
inderside opstaet ved adskillelsen, hvorunder ringen er trukket af 
r¢ret og fastholdt bag oml¢beren pa T-stykket. 

Ring og oml¢ber var fjernet fra omradet i forbindelse med senere 
afblrending af returolier¢ret foretaget i rummet over hydrauliksta
tionen pa bildrekket agter i styrbord side. Se foto nr. 3. 

-dD-------
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A.40717 1990-06-25 
side 2 

Dantest 
1IIIIIllllllllllllllllllllllllll llllllllllllijlililllllllilii 

Man¢vrering af h~nged~k og/eller rampe, i tidsrummet efter at l~ka 

gen var opstaet, har medf¢rt, at returolie fra hydraulikcylindrene 
er l¢bet ud i sidegangen, efter at branden var oph¢rt her. 

De store vandm~ngder anvendt ved bek~mpelse af branden har medf¢rt 
spredning af olien til andre og lavere liggende omrader i skibet. 

Dantest 
Materiale- og produktsikkerhed 



Bilag til sag A~~0717 

Foto nr. 1: Returolier¢ret med afgrening til 
betjeningspanel pa bildrek. R¢ret 
trukket ud af skrereringssamlingen 
til T-stykket. 

Foto nr. 2: Samme sted som foto nr. 1. Retur
olier¢ret er bukket. 

t,., / _. .., W I .-, 



Bilag ti l sag A:46717 ' 

Foto nr. 3: Afblrending af retur
turolier¢r over hydrau 
likstationen. 
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