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Sammendrag 

Det er avgitt en sakkyndig rapport 14. januar. 2015 til Oslo Tingrett vedrørende brann 
om bord på «Scandinavian Star» 7.april 1990. Foreliggende rapport er en utvidelse 
av den tidligere avleverte rapporten med bakgrunn i 2 tilleggs-mandat fra Oslo 
Tingrett. Det opprinnelige mandatet for oppnevnelsen gikk i korthet ut på å fastlegge 
hvorvidt oppblussingen i den såkalte 300-seksjonen, ca. kl.14:00, 12 timer etter 
starten på brannen kl.02:05, var en naturlig følge av denne brannen eller om den var 
et separat og uavhengig branntilfelle og om en slik brann forutsetter annet brennbart 
materiale enn det som var naturlig tilgjengelig. 300-seksjonen er identisk med 
korridoravsnittet på styrbord side mellom trappeløp Ds og Gs på Y-bor dekk. Med 
«korridoravsnittet» menes korridoren med tilliggende lugarer. Tilleggs-mandatene 
innbefatter beregning av overflatetemperaturen i skipet fra brannstart til henholdsvis 
kl. 17:00 og 22:00 7. april. 

De sakkyndige har kommet frem til at forholdene i korridoravsnittet ca. kl. 14:00 7. 
april var av en slik art at det kunne finne sted en oppblussing som var en naturlig 
følge av brannen som startet 12 timer tidligere, og at brannen ikke forutsatte tilførsel 
av annet brennbart materiale enn det som var naturlig tilgjengelige i området. Den 
delen av returrøret til hydraulikksystemet, som lå i korridoren, har blitt bøyd av sterk 
varme og under avkjølingen glidd ut av sin opprinnelige forbindelse på det samme 
stedet. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at hydraulikkolje har deltatt i 
brannutviklingen. Bakgrunnen for brannspredningen er å finne i de voldsomme 
brannene i de aktre fellesarealene på Main dekk og Sunset dekk (Grand Lounge, 
bar, tax-free utsalg og spillehall). Disse arealene var allerede i full brann 45 minutter 
etter brannstart kl.02:05 i korridoren på styrbord side av C-dekk. Dette fremgår av 
videoen tatt fra «Stena Saga». En mindre andel av energiutviklingen som disse 
brannene forårsaket var tilstrekkelig for å varme opp 300 tonn (anslått vekt av skipets 
ståloverbygning) stål til temperaturer over 600 0C og forårsake «produksjon» av 
brennbare gasser fra kledningsmaterialer og løs innredning. Varme ble ledet fra Main 
dekk og Sunset dekk i alle retninger, også ned til Y-bor dekk på styrbord side. 
Overflatene i korridoravsnittet her på styrbord side ble varmet opp til minimum 400 -
500 0C, som er nok til å gi selvantennelse i de brennbare materialene i lugarene ca. 
12 timer etter brannens start. Selvantennelsestemperaturen på disse materialene 
ligger på mellom 280 og 360 0C. Materialene befant seg for det meste bak lukkede 
dører i lugarene og deltok ikke i den brannen som internt først spredte seg til denne 
korridoren, ca. kl. 02:10. Brannen som oppstår i lugarene og korridoren tilføres 
forbrenningsluft fra åpen akter-rampe på bildekket via åpne branndører og minst en 
delvis åpen skyveport mot bildekket, bl.a. pga. aksjoner fra brannvesenet.  

Alle de nødvendige betingelsene for brann; dvs. varme, brensel og luft, var altså til 
stede ca. 12 timer etter brannens start, i det aktuelle korridoravsnittet. Ds-Gs 
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Konklusjonen vedrørende varmeoverføring er basert på en global temperaturanalyse 
av ståltemperaturen og en 3D numerisk simulering av utviklingen i overflate 
temperaturen i hele skipet i 20 timer fra start av brannen.  

Beregningsresultatene har støtte i uttalelser fra de svenske skipsinspektørene om at 
skipet «kokte» på kvelden 7. april og uttalelser fra Olle Wennstrøm, brannbefal med 
erfaring fra skipsbranner som ble fløyet ut til skipet, om varmespredning på denne 
måten og betydningen av dette for brannspredningen. Den foreliggende 
brannsakkyndige uttalelsen inneholder også referanse til tidligere skipsbranner som 
har vart i flere døgn og hvor varmeoverføring på denne måten har bidratt vesentlig til 
brannspredningen. 

Ved å analysere branndørenes posisjon under brannen(e) og skadebildet i 
korridorene på C-dekk og Y-bor dekk fremgår det at det var kun korridoren Ds-Gs på 
Y-bor dekk, styrbord side, som hadde tilgang på forbrenningsluft som følge av åpning 
av dører og akterrampen i den første delen av brannen.   

Begge korridorene på Y-bor dekk, styrbord side, forut og akterut for trappeløp Ds, 
hadde omkomne i alle lugarene, unntatt 2. Dette betyr at dørene til lugarene må ha 
vært lukket, fordi passasjerene enten hadde søkt tilflukt der eller sov bak lukkede 
dører. Brennbare materialer i lugarene ble derfor ikke trukket med i den første 
brannspredningen ca. kl. 02:10, som raskt kom i luftunderskudd. 

Brannen som inntreffer i dette korridoravsnittet ca. 12 timer etter brannens start 
hadde en brenselstilgang for en brann som kunne ha vart i 2 timer hvis den hadde 
fått utviklet seg fritt uten slokkeinnsats. Det forekom, imidlertid, innsats fra 
brannmannskapene, som påvirket varigheten av brannen ved at den stadig blusset 
opp etter slokking (i intervaller).  

Brannen, som startet kl.02:05, fikk utvikle seg fritt uten innsats fra slokkemannskaper 
i de 4 første timene. Slokkeinnsatsen før ankomst til Lysekil hadde liten betydning for 
brannspredningen. Brannmannskapene rapporterer at brannene til stadighet blusset 
opp igjen. Slokkearbeidet foregikk i intervaller i de forskjellige områdene. Innflytelsen 
av slokkeinnsats er ikke tatt med i av beregningene.  

20 timer etter brannstart har brannen spredt seg til fremre del av Gulf dekk, Main 
dekk og Sunset dekk, slik beregningene viser. Beregningene viser en utvikling som 
er i tråd med det endelige skadeomfanget. Plottene viser i sammenheng 
varmeutbredelsen forover i skipets overbygning. Av dette kan det avleses at 
temperaturen i enkelte områder har et nivå som muliggjør selvantennelse. 

Det er ingen tegn til deltagelse av hydraulikkolje i brannen på Y-bor dekk ca.12 timer 
etter mordbrannens start. Mengden energi, som oljen ved lekkasje ville utgjort, ville 
vært av mindre betydning for den brannen som utviklet seg i dette korridoravsnittet, 
sammenlignet med den brannenergien som ligger i fast og løs innredning. 
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1 Bakgrunn 
Alle betegnelser og begreper anvendt i denne uttalelsen er i tråd med de som er 
anvendt i den opprinnelige Granskingsrapporten fra det Skandinaviske 
Granskingsutvalget, utgitt som NOU (referanse 1). Undertegnende brannsakkyndige, 
Kjell Schmidt Pedersen og Øystein Jæger Meland, har fra 1990 og frem til i dag, med 
bakgrunn i de roller vi opprinnelig hadde i 1990 under granskingen av Scandinavian 
Star katastrofen, hatt kommunikasjon med en rekke personer, organisasjoner og 
instanser vedrørende forhold rundt brannårsak og brannutvikling. Førstnevnte var 
sammen med dansk kollega Ejnar Danø oppnevnt som brannsakkyndig for det 
Skandinaviske Granskingsutvalget, mens sistnevnte var av de brannsakkyndige 
utpekt av som prosjektleder på flere delprosjekter som underlag til den sakkyndige 
uttalelsen. Mandatet for uttalelsen den gang var å beskrive det fysiske brannforløpet 
fra start til det tidspunktet hvor kapteinen forlot skipet. Dette fordi man anså at alle 
omkom før kapteinen forlot skipet. 

Det ble avtalt med Oslo Politiet at de brannsakkyndige og SINTEF NBL skulle 
fortløpende utveksle data og funn med politiets etterforskere og eventuelt bistå i 
spesielle sammenhenger. 

De undertegnede har i flere omganger i årene etter hendelsen hatt kontakt med 
Støttegruppen etter Scandinavian Star ved lederen Jan Harsem. 24 april 2013 
sendte Støttegruppen en anmodning om oppnevning av et granskningsutvalg med 
mandat for en ny gransking av katastrofen til den Danske regjering, den svenske 
regjering, Justisdepartementet og Næringsdepartementet. Vedlagt denne 
anmodningen fulgte et forslag fra undertegnede om en undersøkelse av mulighetene 
for at en brann med utgangspunkt i hydraulikkoljelekkasje kl. 14-15 på dagen den 7. 
april i korridoren (den såkalte 300-seksjonen) på Y-bor dekk, forut for trappeløp Ds, 
kunne være en følgebrann av brannen som oppstod i korridoren på bildekket (C-
dekk), styrbord side, aktenfor trappeløp Ds, ca. kl. 02:05.  

Etter at Politimesteren i Oslo 13. juni i 2014 besluttet igangsettelse av ny 
etterforskning i saken (referanse 2) sendte Riksadvokaten 27 juni brev til 
Politimesteren (referanse 3) om samtykke til slik etterforskning. I brevet skriver 
Riksadvokaten at Oslo Politidistrikt skal igangsette drøftelser med de undertegnede 
om hvorvidt en undersøkelse som foreslått over skulle utføres. I fall man konkluderte 
med utførelse av en slik undersøkelse skulle undertegnede engasjeres som de 
utøvende. 

De undertegnede har siden da hatt drøftelser med Oslo Politi om dette og deltatt i 
møter 3 og 9. september i 2014 om samme sak. Innholdet av undersøkelsen er noe 
endret i forhold til det opprinnelige forslaget, som er beskrevet over, fordi en rekke 
nye opplysninger har fremkommet som resultat av arbeidet utført og rapportert av 
Oslo Politidistrikt (referanse 4). Drøftelsene har ledet til det mandatet med tilleggs-
mandater som er gjengitt i kapittel 2.  
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Denne undersøkelsen skal gi grunnlag for en fastleggelse av om brannforløpet eller 
hendelsesforløpet etter at kapteinen forlot skipet er en følge av brannen som startet 
på C-dekk ca. 02:05 eller om dette er nye separate branntilfeller som inntreffer de 
påfølgende 20 timer. 

Oslo Politidistrikt besluttet å anmode Oslo Tingrett om oppnevnelse av de 
undertegnede som brannsakkyndige for Oslo Tingrett med det mandat som er 
gjengitt i kapittel 2 med etterfølgende tilleggs-mandater.  
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2  Mandat 
Mandat nr. 1. Opprinnelig mandat. 

De brannsakkyndige for Oslo Tingrett i saken om Scandinavian Star ulykken er 
oppnevnt i medhold av straffeprosessloven § 138 og mandatet lyder som følger: 

1. Beskriv brannens utvikling ombord på Scandinavian Star 7.4.1990 fra da den 
oppstod på C-dekk, 200-seksjonen (arnested B) ca. kl. 0200, 

 
herunder: 

 
a. Beskriv og vurder branndørenes betydning for brannens utvikling 

ombord fra den oppstod på C-dekk, 200-seksjonen (arnested B), ca. kl. 
0200, 

 
og: 

 
b. Vurder om brannen på Y-bord dekk, 300-seksjonen, ca. 12 timer etter 

brannstart i arnested B, kan være forårsaket av varmeoverføring via 
skipets stålkonstruksjon. 

 
2. Vurder om brannen på Y-bord dekk, 300-seksjonen, ca. 12 timer etter 

brannstart i arnested B, forutsetter tilførsel av annet brennbart materiale enn 
det som naturlig fantes tilgjengelig, eller om denne brannen kan forklares på 
annen måte? 
(Det ønskes her en vurdering av om tilførsel av annet brennbart materiale enn 
det som naturlig fantes tilgjengelig, er den eneste forklaringen på denne 
brannen. Eksempler på hva som fantes naturlig tilgjengelig for brannen er: 
gulv-, tak- og veggkledning, interiør/møbler, bagasje, menneskekropper m.m. 
En eventuell tilførsel av brennbar væske sees for eksempel ikke på som 
naturlig tilgjengelig materiale). 

 
 
Punktene 1a og 1b må sees i sammenheng, og vil kun samlet eventuelt gi svar på 
mulighetene for naturlige følgebranner.  
 
Punkt 2 omhandler betraktninger vedrørende involvering av spesielt brennbar væske 
så som olje fra hydraulikksystemet tilknyttet bildekk og akter-rampe på skipet. Selv 
om det fastlegges at brannen ikke forutsetter tilførsel av annet brennbart materiale 
enn det som naturlig fantes tilgjengelig, er det ikke sikkert at det kan fastlegges om 
annet brennbart materiale har vært tilstede eller ikke. Årsaken til dette eventuelt er 
om mengden annet brennbart materiale, så som hydraulikkolje, er vesentlig mindre 
enn mengden naturlig tilstedeværende brennbart materiale.  
 
Mandat nr. 2. Opprinnelig mandat og tilleggs-mandat av 2015-02-02. 

Det opprinnelige mandat er gjengitt over under mandat nr. 1. Tilleggs-mandatet er 
som følgende:  
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«Beregn overflatetemperatur for stålet på skipet fra brannstart ca. kl. 02:00 til kl. 
17:00 den 7. april 1990, og henfør dette til det som tidligere er rapportert om i forhold 
til brannforløpet fra brannens start og frem til 591* minutter ut i brannforløpet. 

Utform et resymé av rapportene som øker tilgjengeligheten/forståelsen for personer 
uten spesielle fagkunnskaper eller inngående kjennskap til hendelsen.» 

Mandat nr. 3 Opprinnelig mandat og tilleggs-mandat av 2015-02-02 og 2015-03-
06. 

Det opprinnelige mandatet og tilleggs-mandatet av 2015-02-02 er gjengitt i de to 
ovenfor stående avsnitt. Tilleggs-mandatet av 2015-03-06 er som følger: 

«Beregn overflatetemperatur for stålet på skipet fra brannstart ca. kl. 02:00 til kl. 
22:00 den 7. april 1990, og henfør dette til det som tidligere er rapportert om i forhold 
til brannforløpet fra brannens start og frem til 591 minutter ut i brannforløpet. 

Utform et resymé av rapportene som øker tilgjengeligheten/forståelsen for personer 
uten spesielle fagkunnskaper eller inngående kjennskap til hendelsen.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 591 minutter utgjør det siste tidspunktet for uttak av plott fra beregningene  
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3  Sakkyndiges bakgrunn 
Kjell Schmidt Pedersen har følgende faglige bakgrunn vedrørende granskning av 
branner: 

- Risikobedømming og skadegjennomgang i Norden Forsikring 1973-1978 
- Brannforsker ved Norges branntekniske laboratorium, SINTEF, 1978-1982. 

Prosjektleder for forskningsprosjektet «Branner; systematisering og 
analyse», som var et 4-årig prosjekt med analyse av inntrufne branner og 
tilbakeføring av data. 

- Direktør for Norges branntekniske laboratorium, SINTEF, senere SINTEF 
NBL as fra 1983 til 2008, med ledelse av granskning av inntrufne 
hendelser for kommisjoner, politiet og myndigheter, så som eksplosjon og 
brann om bord på plattformen «West Vanguard» i 1986, brannen om bord 
på «Scandinavian Star» i 1990 og kvartalsbrannen i Trondheim 7. 
desember 2002. 

- Brannteknisk sakkyndig vitne og rettsoppnevnt sakkyndig for en rekke 
brannsaker (strafferettslige og sivilrettslige) for brannlidte, politiet, Kripos 
og forsikring. 

- Arbeider nå som spesialrådgiver for Petrell as og har inntil april 2013 
arbeidet som spesialrådgiver for Norsk Brannvernforening med gransking 
av branner som spesialfelt. 

- Undertegnede har vært redaktør og hovedforfatter for «Håndbok i 
brannetterforskning» utgitt av Norsk brannvernforening mars 2013. 

 

Øystein Jæger Meland har følgende brannfaglige bakgrunn; 

- Forsker ved Sintef Varmeteknikk1978-1994   - forsknings og 
utviklingsoppdrag knyttet til brannfaglige problemstillinger med hovedvekt 
på strømningsteknikk. Prosjektleder for flere prosjekter som har omfattet 
fullskalaforsøk hvor brannutvikling, røykdeteksjon, røykventilering, 
røykspredning har vært sentrale tema 

- Prosjektleder fullskalaforsøk, rekonstruksjon av brannen om bord på 
Scandinavian Star 1990 

- Brannteknisk sakkyndig for flere brannsaker (strafferettslige og 
sivilrettslige) for politiet, 

- Senioringeniør brannsikkerhet brannteknisk prosjektering innen bygg og 
anlegg, disiplinleder for prosjekt Gjenoppbygging Nordre gate 11-
Dronningensgt 12, etter bybrannen i Trondheim 7. desember 2002. 

- Forfatter av boken” Røykkontroll – personsikkerhet ved brann i bygg” 
Skarland Press/Tapir forlag 1989 
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4   Begreper og skipets oppbygging  
Betydning av anvendte betegnelser og 

begreper

 

Nivå f.o.m nivå C-dekk Skipets etasje nivå eller dekk. Kun dekk 
f.o.m C-dekk refereres. Dekk på lavere 
nivå er ikke nevneverdig influert av 
brannen. Se pkt. Skadeomfang 

C-dekk  Tilsvarende nivå for ombordkjøring over 
nedfellbar rampe bakerst på skipet Dette 
dekket har en mesanin eller et 
hengedekk som dekker deler av arealet.  
Tilgangen til hengedekket skjer via en 
hydraulisk operert hengebro fra C dekk 
nivå. 

Y-bor dekk Plan over C-dekk 
Gulf dekk Plan over Y bor-dekk 

Main dekk Plan over Gulf-dekk 

Sunset dekk Plan over Main-dekk 

Sun dekk Plan over Sunset-dekk 

Trappeløp Det er fire trappeløp på hver side i skipet 
disse betegnes hhv for styrbord side; Bs-
Ds-Gs-Js og babord side Bb-Db-Gb-Jb  
Kun to trappeløp er gjennomgående fra 
C-dekk til Main-dekk hhv Ds og Db, Gs og 
Gb 

Ventilasjon Luftbevegelser forårsaket av oppdrift, 
vind eller mekaniske komponenter(vifter) 

Termisk ventilasjon Luftbevegelse forårsaket av oppdrift, her 
temperatur initiert tetthetsforskjell mellom 
varm og kald luft 

Mekanisk ventilasjon Luftbevegelse forårsaket av lufttilførsel 
eller avsug fra vifte eller tilsvarende 
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Fullstendig forbrenning Skjer når det er tilstrekkelig oksygen 
tilstede til forbrenning av alt brennbart 
materiale.  

Avgassing Avgivelse av gass fra faste stoffer og 
væsker under varmepåvirkning 

Antennelsestemperatur Den laveste temperatur som et materiale 
kan antennes ved og oppnå vedvarende 
forbrenning 

Selvantennelsestemperatur Temperaturen der et stoff i kontakt med 
luft antenner uten ytre varmepåvirkning 

Flammepunkt  Den laveste temperatur hvorved et fast 
stoff eller en væske avgir tilstrekkelig 
brennbar gass til antennelse ved bruk av 
tennkilde. 

Ufullstendig forbrenning Skjer når det er ikke er tilstrekkelig 
oksygen tilstede. 

Casing Vertikal sjakt i uisolerte stål som bl.a. 
omfatter ekshaustrør fra motor samt 
ventilasjonskanaler 

Brannklassifiserte vegger, gulv og tak  Konstruksjonsdetaljer som bygges opp 
iht. til en internasjonal standard (IMO= 
International Maritim Organization) Disse 
er klassifisert mht. brannmotstand. 

Arnested A Stedet der den første brannen antas å ha 
startet mellom lugar 416 og 418 Y bor – 
dekk, babord side 

Arnested B Stedet der den andre brannen antas å ha 
startet; ved lugar 219 C-dekk styrbord 
side 

 

Tabell 4.1 Begrep og betegnelser som benyttes i denne rapporten. Denne er valgt 
tatt med da ulike rapporter og referanser benytter noen begrep og uttrykk forskjellig. 
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Skipets oppbygging 

 

Fig 4.1 Scandinavian Star: C-dekk. Tilsvarende nivå for ombordkjøring over 
nedfellbar rampe bakerst på skipet. Trapperom Bs-Ds-Gs-Js og Bb-Db-Gb-Jb på
henholdsvis styrbord og babord side 
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Fig 4.2 Scandinavian Star: Y-Bor dekk plan over C-dekk 

 

 

Fig 4.3 Scandinavian Star: Gulf dekk plan over Y- bor dekk 
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Fig 4.4 Scandinavian Star: Main dekk plan over Gulf - dekk 

 

 

Fig 4.5 Scandinavian Star: Sunset dekk plan over Main - dekk 
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Fig 4.6 Scandinavian Star: Sun dekk plan over Sunset - dekk   
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5   Faser i hendelsesforløpet 
Brann nr. 1 

Arnested A; denne brannen er antatt å ha startet på babord side, Y bor dekk, i 
korridor Db-Gb, mellom lugar 416 og 418 mellom kl. 01.50 og 01.55. I ettertid er det 
konkludert med at denne brannen oppstod ved bevisst antennelse av sengetøy som 
lå på golvet i korridoren. Brannen ble slukket av passasjerer som oppdaget røyk og 
det er konkludert med at denne brannen er helt uten betydning for konsekvensen av 
brannen ombord med hensyn til tap av liv eller for skadebildet forøvrig. 

Brann nr. 2 

Arnested B; Redegjørelsen i fortsettelsen er knyttet til denne brannen, brann nr. 2. I 
tidsrommet fra brannstart gjennomløper denne brannutviklingen flere forskjellige 
faser, hvor hver fase har ulik omfang, utviklingshastighet og konsekvens. Dette 
skyldes at forutsetningene for forbrenning endrer seg etter hvert som sentrale 
parametere endrer seg eller blir endret pga. bevisste handlinger f.eks. ved at 
branndører blir stengt, ved at fysiske forutsetninger for forbrenning endres, ved at 
ventilasjonsanlegget stenges av eller ved at brannmannskaper ankommer og starter 
slokkearbeidet, knusing av koøyer, åpning av akter-rampe samt åpning/lukking av 
dører som automatisk gikk i lukket stilling når brannalarmen ble utløst.  

Brannen nr. 2 antas (iht. Granskningsutvalgets rapport, referanse 2) påtent på C 
dekk, i korridoren like ved inngangen til trapperom Ds, retning bakover, styrbord side, 
i tidsrommet kl. 02.05-02.10. Det er fysiske bevis, brannrester som klart beviser 
startbrannstedet på golvet i korridoren.  Den korte oppstartfasen før brannen spres   
oppover vegger og til tak i trapperommet er betegnet som FASE 1 av denne 
brannutviklingen. 

Brannutviklingen i tidsrommet frem mot ca. kl. 02.15 betegnes FASE 2. Nå sprer røyk 
og flammer seg raskt oppover til taket av trapperommet Ds og til Gulf-dekk i 
midtgangen over mot babord side.  I tidsrommet kl. 02.10-02.15 rapporterer vitnet 
Skillingsås røyk som siver opp til Gulf-dekk fra trapperom Ds og kl. 02.13 ser vitnet 
Preben Bislev, som sitter i restauranten på Main-dekk, at røyk og flammer kommer 
opp trappeløpet Ds. Det er nå hovedsakelig overflater som brenner. Vitneutsagn 
refererer bla. at gulvteppet i midtgangen på Gulf-dekk brenner (jfr. vitne Johansen, 
lugar 730), som ser flammer når de åpner døra mot midtgangen (rom 730 ligger ut 
mot midtgangen). Brannen sprer seg videre fremover i forhold til trapperom Ds i 
korridoren på Y bor-dekk og etter hvert antennes inventar i de lugarene hvor dører 
står åpne. Lugar nr. 315 og nr. 317 antas å ha vært i brann i dette tidsrommet. Dører 
er antatt åpne fordi det ikke er funnet omkomne her. Det er også vitneforklaringer fra 
de som bodde på lugar 315 og 317, som klarte å rømme fremover på skipet like for 
flammene kom i korridoren. 

Alarmsignal for hele båten utløses i dette tidsrommet. I følge Dansk Brandværns 
Komite (referert i referanse1) var lydnivået på alarmen i 90 lugarer så lavt at det ikke 
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var egnet til å vekke sovende mennesker. Dette er sannsynligvis med på å forklare at 
det var så mange omkomne i lugarene.  

Det er antatt at de som befinner seg i korridorer i denne fasen eksponeres for 
livstruende gasskonsentrasjoner. Se utfyllende kapittel 11 Strømningstekniske 
forhold vedrørende spredning av røyk og branngasser. 

 

Fig 5.1 Tverrsnitt av skipet sett bakfra hvor piler angir hovedstrømningsretninger for 
branngasser og røyk i fase 2 av brannforløpet. Bilen som stod parkert utenfor åpen 
dør mot C-dekk, trapperom Db markert med blå firkant. 

Bilens (fig 5.2) plassering 
på C -dekk

Side 656



18 
 

 

Fig 5.2 Branneksponert varebil på C-dekk utenfor skyveport nr. 9 

 

FASE 3 går frem til ca. kl. 02.30-2.50. Fra ca. kl. 02.22-23 er brannintensiteten 
avtagende på Gulf-dekk; jfr. bl.a. vitnet Johansen, rom 730 som da ca. kl. 02.17 går 
ut av lugaren og evakuerer videre ut. Det samme er forklart av vitnet Kristen 
Blindheim. Brannen kan være styrt av redusert lufttilførsel, da branndører stenges fra 
brua fra ca. kl. 02.13. I dette tidsrommet går komfortventilasjonen som normalt. Så 
lenge dette er situasjonen frem til ca. kl. 02.30 (maskinsjef Steinhauser stenger av 
ventilasjonen) er det trolig mulig å overleve i lugarene med lukket dør. Fra det 
tidspunktet ventilasjonsanlegget stenges vil røyken fra de røykfylte korridorene kunne 
spre seg til lugarene gjennom åpninger/utettheter i veggkonstruksjonen og gjennom 
det nå trykknøytrale kanalsystemet som knytter korridor og lugarer sammen. Se også 
kapittel 11 Strømningstekniske forhold knyttet til røyk og branngasser 

I tidsrommet fra ca. kl. 02.15, ifølge vitnet Preben Bislev, spres brannen til Main-
dekk, gjennom åpen to-fløyet dør (nr. 27 mot Grand Lounge og nr. 28 mot Lido 
Lounge) i toppen av trapperommet.  Spredningen hit forsterkes av at det kun er 
avtrekk fra dette området. På Main-dekk utvikles brannen umiddelbart som en 
brenselskontrollert brann. Det er relativt høy brannbelastning i området, bestående 
av møbler og innredning typisk 300 MJ/m2, effektavgivelse for typisk brann i møbler 
og innredning 0,5 MW/m2 gjør at brannen her raskt blir ventilasjonskontrollert, dvs. 
brannhastigheten er styrt av lufttilgangen til området. I følge vitner (referanse 4) 
knuser mannskapet fra utsiden vinduet inn mot restauranten i dette tidsrommet 
angivelig for å få en raskere evakuering. Fra dette tidspunktet utvikles brannen på 
Main dekk og ovenfor liggende Sunset-dekk med en voldsom hastighet. Kraftig 
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flammebrann slår ut mot akterenden på skipet som følge av at uforbrente 
branngasser antennes med tilgang til frisk luft (jfr. video opptak fra Stena Saga kl. 
02.50). 

I Fase 4 fra ca. kl. 02.50 brenner det kraftig i øvre del av skipet, Main-dekk og 
Sunset-dekk. Brannmannskaper ankommer 05.30. På dette tidspunktet brenner det 
med ulik intensitet på C-dekk, Y-bor og Gulf dekk, dog ikke kraftigere enn at 
brannmannskaper ved ankomst raskt gjennomsøker brannområdet og skaffer seg en 
oversikt over omkomne. Fremover mot 09.30 forgår det vekselvis innsats med 
slukking og gjennomsøkning av områder. Bilrampen åpnes mellom kl. 08:30 og kl. 
11:30 og brannen er i perioder svært kraftig. Frem mot 11.30 og videre utover tidlig 
ettermiddag rapporteres det om kraftig brann på Gulf-dekk og på Main-dekk.
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7  Metoder 
Denne sakkyndige uttalelsen har til hensikt å fastslå om brannen i korridoren på Y-
bor-dekk, styrbord side, forut for trappeløp Ds (den såkalte 300-seksjonen), kl. 14-15 
på dagen 7. april, kan være en naturlig følge av brannen som startet i korridoren på 
C-dekk, styrbord side, aktenfor trappeløp Ds; arnested B og om brannforløpet for 
øvrig fram til medgåtte 20 timer også kan være en naturlig følge. I og med at det ikke 
eksisterer direkte tekniske bevis for at brannen kl. 14-15 på dagen 7. april er påsatt 
(referanse 4) eller at det oppstod flere separate branner fram til medgåtte 20 timer, 
så må en konklusjon om dette eventuelt bygge på utelukkelsesmetoden. Dvs. at man 
konkluderer med påsatt brann fordi alle naturlige årsaker til brannstart kan utelukkes. 

For å kunne fastslå om brannen i «300-seksjonen» og brannforløpet for øvrig fram til 
20 timer er en naturlig følge av brann nr. 2 (start arnested B), er det benyttet følgende 
analyser og beregninger: 

 Kvalitativ analyse av røyk- og brannspredningen ved å studere skadebildet i 
korridorene og på de tilstøtende branndørene.  

 Global varmebalanse med bakgrunn i stål-vekt av deler av skipets 
overbygning og mengde brennbart materiale for å bestemme gjennomsnittlig 
ståltemperatur i denne delen av skipet. 

 Kvantitativ analyse av varmeoverføringen i form av varmeledning, konveksjon 
og stråling i skipskonstruksjonen ved hjelp av CFD beregninger med 
utgangspunkt i brann nr. 2 (arnested B). Denne kvantitative analysen har man 
valgt å inndele i to deler ut ifra at tilgjengelig og vesentlige inngangsdata i 
økende grad er forskjellig for tidsrommet før og etter at brannmannskaper går 
til slokkeaksjon på skipet. 

 En teknisk vurdering av det bøyde hydraulikkrøret i «300-seksjonen», basert 
på vitneutsagn i politiavhør, tekniske rapporter fra fagekspertise og 
gjennomgang av fotomateriale. 

Del 1 

Beregninger av brannforløpet fra start av brann nr. 2 (arnested B) ca. 02;05 7 april og 
15 timer frem i tid til ca. 17;00 lørdag ettermiddag samme dag. For dette tidsrommet 
baseres inngangsdata i stor grad på fysiske undersøkelser av bl.a. dørenes posisjon i 
området Bs-Js/Bb-Jb, laboratorie- tester for å fastlegge materialdata, samt sentrale 
parametere (branntekniske data) under det tidlige brannforløpet slik det er gjengitt i 
referanse 1. 

Del 2 

Etter at brannmannskaper ankommer skipet til sjøs ca. 05:30 lørdag morgen 7 april 
utøves etter hvert utover dagen aktiv slokkeinnsats mot flere områder om bord i 
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skipet, dører åpnes i fremre deler av skipet, vinduer knuses for utlufting, samt at 
sideporter åpnes. Her henvises det til Innsatslogg, referanse 11.    

Når det gjelder åpningene for fremre del av skipet (foran Gs-Gb), så ble det aldri 
systematisk registrert hvor på skipet de var og til hvilket tidspunkt de ble åpnet. Det 
samme gjelder omfang av slokkeinnsatsen, som langt på vei er umulig å kvantifisere. 
Det man imidlertid med stor sikkerhet kan anta er at disse åpningene som aktiviteten 
om bord medførte og den avkjølingen som slokkeinnsats med vann innebærer har 
påvirket brannforløpet. Særlig etter at skipet ankom Lysekil har effekten av 
slokkingen økt. 

I denne delen av det beregnede brannforløpet, dvs. når brannen sprer seg i fremre 
del av skipet, har vi vært henvist til å kalibrere regnemodellen mot 
skadebilderegistreringen jfr. kapittel 6 sammen med generelle strømningstekniske 
vurderinger basert på tilgjengelig billedmateriale.  

Del 2 fremstår på denne måten som en mer usikker scenariobasert beskrivelse enn 
Del 1. Vi har så langt det har vært mulig forsøkt å etablere et realistisk scenario med 
hensyn til valg av inngangsdata.  

Effekten av slokking er ikke inkludert i beregningene.  
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8   Datagrunnlag 
Åstedet eksisterer ikke lenger og vitneobservasjonene er nesten 25 år gamle. Det 
betyr at vår undersøkelse, analyser, beregninger og vurdering er basert på faktiske 
opplysninger og data gjengitt i de eksisterende dokumenter om katastrofen. I 
hovedsak betyr dette:  

 Granskingskommisjonens Rapport med Vedlegg (referanse 1) 
 De opprinnelige politirapporter og notater, tilsendt oss som grunnlag av Oslo 

Politidistrikt  
 Prosjektrapporten fra prosjektgruppen ved Oslo Politidistrikt vedrørende 

vurdering om gjenopptagelse av etterforskningen med vedlegg (referanse 4) 
 Dokumenter vedrørende saken i arkivet til SINTEF NBL (nå SP Fire 

Research), så som alle rapporter oversendt Granskningskommisjonen, alle 
notater og bilder fra åstedet 

I tillegg er det innhentet opplysninger om gjeldende skipsbyggings- og 
utrustningsmetoder for den aktuelle perioden fra skipsingeniør Jan Bakøy, Fosen 
Yards og rapporter fra kjente skipsbranner som referanse (se kapittel 14) samt nye 
intervju med sentrale personer som deltok i redningsarbeidet ansatt i Røda Bolaget 
(referanse 28 og 32) 

Opplysningene om skipets faktiske oppbygging, utrustning og skadeomfang 
vurderes ikke å være beheftet med vesentlige data-usikkerheter.  Vitneutsagn om 
observasjoner og tidspunktene for observasjonene er beheftet med ulikheter i 
begrepsforståelse og unøyaktigheter mht. tid. Kronologisk rekkefølge for hendelser 
er imidlertid i stor grad pålitelig i og med at det finnes mange forskjellige 
observasjoner av de samme hendelsene.   

 

Branndørene 

Branndørenes beskaffenhet og posisjon (åpen eller lukket) er av betydning for 
brannens spredning og muligheter for lufttilførsel. Vurderingene av hvilke dører som 
var åpne og hvilke som var lukket ble under granskningen den gang foretatt av flere 
branneksperter i en felles undersøkelse og i en separat undersøkelse av SINTEF 
NBLs branndør ekspert. Tidspunktene for når dører ble åpnet i en senere del av 
brannforløpet er beheftet med usikkerhet. At noen dører var åpnet før oppblussing av 
brannen i korridor Ds-Gs på styrbord side av Y-bor dekk ettermiddagen 7 april er 
overveiende sannsynlig. Noen dører på Gulf dekk og Main dekk forut for 
tverrkorridoren Gs-Gb og sideportene ved Gs og Js på styrbord side ble åpnet før 
oppblussingen på Y-bord dekk og Gulf dekk midtskips ca. kl.14:00 (referanse 10 og 
11) 
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Lugardørene i korridor Ds-Gs, Y-bor dekk, styrbord side 

Når det gjelder dørene i denne korridoren så er det antatt at lugarene med omkomne 
har hatt lukkede dører. Dette fordi de enten har omkommet sovende eller at de har 
søkt tilflukt i lugarene. For de 2 lugarene som ikke har omkomne 315 og 317 på Y 
bor- dekk er det antatt at dørene står åpne etter rømning fra lugarene. Det foreligger 
et vitneutsagn fra passasjerer som foretok rømning fra en av disse lugarene. Det er 
forutsatt med stor grad av sannsynlighet at brann nr.2 i de første 10 minuttene etter 
start på arnested B spredte seg inn i korridor Ds-Gs, men ikke inn i lugarene med 
lukkede dører. Det samme har i stor grad også skjedd på Gulf dekk. Lufttilførselen 
var begrenset i denne fasen. Brann i korridorlaminatene resulterte raskt i 
luftunderskudd. 

 

Global temperaturanalyse 

Denne analysen bygger på bruk av typiske verdier for brannbelastning i tilsvarende 
virksomhetsområder og fastleggelse av mengde stål i skipets overbygning etter 
opplysninger fra Fosen Yards (referanse 18). Ved utregning av «gjennomsnittlig» 
ståltemperatur viser det seg at selv om tallverdiene som inngangsdata for 
beregningene skulle være beheftet med store feil, så er marginen i svaret så stort at 
det uansett kan danne grunnlag for en oppvarming av stål til temperaturer som kan 
medføre avgassing fra faste brennbare materialer og påfølgende antennelse. 

 

3D numeriske simuleringer 

Beregningene for brann og varmeoverføring i skipets konstruksjon bygger på verdier 
for materialene oppgitt i prøvningsrapporter utferdiget av SINTEF NBL og Dantest. 
Forskjellige verdier for antennelsestemperatur og varmeavgivelseshastighet gir alle 
tilstrekkelig varmeoverføring/spredning til å skape avgassing som igjen kan gi en 
brennbar atmosfære og antennelse, inklusive den mest konservative 
parameterkombinasjonen. Den mest konservative kombinasjonen anvendt her er 
antennelsestemperatur 360 0C og varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2. 

 

Ventilasjonsanlegget 

Når ventilasjonssystemet til lugarene slås av ca. kl. 02:30 vil kanalene som har utløp 
på Sunset dekk, og som etter hvert kan ha blitt oppvarmet på grunn av at de ligger i 
«casingen», ventilere ut gass og luft fra lugarene. Både nivåforskjell og 
temperaturdifferanse bestemmer denne effekten. Dette gir i første rekke en 
livstruende atmosfære i lugarene ettersom gass trekkes som følge av dette trekkes 
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inn fra korridoren. Den samme utluftingen vil ventilere ut gass etter hvert som den 
frigjøres fra oppvarmet materiale i lugarene (avgassing). For å skape en brennbar 
atmosfære må avgassingen være større enn utluftingen. Verdiene for avgassing er 
estimert med grunnlag av data hentet fra kon-kalorimeter tester utført av Dantest 
(referanse 16) for tepper og laminater i korridorene og lugarene. Utregningene viser 
at avgassingen er i størrelsesorden 10 ganger større enn utluftingen. En 
overestimering av avgassingen vil derfor ikke være av betydning. 
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9  Branndørenes betydning for forløpet - mandat nr. 1 
Begrepet branndører omfatter dørene inn til de enkelte korridorene og skyveportene 
ut til bildekket fra de enkelte trappeløpene. Branndørene aktenfor tverrkorridoren Gs-
Gb på C-dekk (bildekket), Y-bor dekk, Gulf dekk og branndørene inn på Main dekk fra 
trappeløp Ds ble undersøkt spesielt for Granskingsutvalget i 1990 og 2 rapporter ble 
levert (referanse 5 og 6). Disse dørene hadde betydning for brannforløpet frem til 
kapteinen gikk fra bordet, dvs. tidspunktet hvor alle som omkom var døde, ca. 03:30. 
Posisjonen for dørene forut for tverrkorridoren Gs-Gb og sideportene ved Gs og Js er 
vurdert ut fra skadebildet og fotografier ved gjennomføring av CFD simuleringer for 
20 timers forløp (i henhold til mandat 3). 
Den nedenfor stående listen er dørenes posisjon i henhold til de ovenfor nevnte 
delrapporter som er avgitt og som angir dørenes posisjon ut ifra observasjoner gjort 
under åstedsgransking i 1990. Numrene som er angitt for dørene samsvarer med det 
som er angitt på tegningene i figur 9.1 og 9.2. Tegningene er gjengitt i den 
opprinnelige sakkyndigrapporten fra 1990 (referanse 7). Dørenes posisjon i de 
forskjellige fasene av brannen er beskrevet umiddelbart etter nedenfor stående liste. 

 

Branndørenes posisjon under brannen i henhold til tidligere rapporter om 
åstedsobservasjon etter brannen og ny gjennomgang av bilder   

1 Lukket 
2 Åpen 
3 Åpen 
4 Åpen 
5 Lukket under primærbrannen. Senere delvis lukket. 
6 Lukket 
7 Åpen 
8 Lukket 
9 Åpen 
10 Lukket 
11 Lukket 
12 Lukket 
13 Lukket (litt åpen?) 
14 Åpen 
15 Lukket 
16 Lukket 
17 Lukket 
18 Lukket 
19 Lukket? Åpen siste del av brannen 
20 Lukket 
21 Lukket 
22 Lukket 
23 Delvis lukket. Lukket fra starten. Deretter åpnet. 
24 Lukket? Formodentlig lukket i startfasen 
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25 Lukket 
26 Lukket i startfasen 
27 Åpen 
28 Åpen. Glass knust 

 

Posisjonen for branndørene aktenfor tverrkorridor Gs-Gb relateres til 3 perioder av 
brannforløpet. Disse er: 

- Tidsperiode 1: Fra antennelse av brann nr.2 til maksimalt 13 minutter frem i 
utviklingen da kapteinen begynner å lukke dørene fra broen. I denne perioden 
har alle dørene stått åpne, festet til magnetholdere. 
 

- Tidsperiode 2: Fra lukkingen av dørene frem til kl.05:30, da 
brannmannskapene går om bord og starter innsatsen. Dørene har stått i den 
posisjon som er angitt over med unntak av dørene nr. 5, 19, 23, 24 og 26, som 
har vært lukket under startfasen/brann nr.2 for deretter å ha vært åpne. Nr. 5 
har vært delvis lukket eller delvis åpen. 
 

- Tidsperiode 3: Fra kl. 05:30 og frem til brannslutt. Dørene har stått i den 
posisjon som er angitt over under periode 2 med unntak av dørene nr.5, 19, 
23, 24 og 26, som etter kl. 05:30 har stått åpne. Nr.5 har vært delvis lukket 
eller delvis åpen. 
 

I henhold til rapport fra Olav Høyland ved SINTEF (referanse 5) er dørene 
sannsynligvis A-30 dører etter IMO Re. 517. Dørene i korridorene er ikke utstyrt med 
tetningspakning i fals. Det betyr at dørene slipper i gjennom kald og varm røyk. 
Dørene er utstyrt med 2-3 mm tykk gummiplate for å hindre slamring. Dette resulterer 
i en åpning mellom dørblad og karm som gjør dørene utette for røyk og varme 
gasser. Etter en time med brannpåkjenning vil lukkede dører i korridorene kunne 
slippe i gjennom flammer. Dette betyr at brannen i utgangspunktet kan spre seg via 
lukkede dører i korridorene. 

Figur 9.1 og 9.2 nedenfor gjengir nummereringen av branndørene på de forskjellige 
dekkene. De dørene som er fastlagt som åpne under brannen fra periode 2 har fått 
påtegningen «Å». De øvrige har vært lukket. Brann- og røykspredningen kan 
fastlegges ut i fra beskrivelser av skadeomfanget (referanse 1 og 8), Figur 9.9, de 
omkomnes plassering på Y-bor og bilder tatt av Dantest under åstedsgranskningen. 
Bildene er digitalisert av Oslo Politidistrikt. Figur 9.1 – 9.9 er vist i det følgende. 
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Figur 9.1. Skisser av C-dekk og Y-bor dekk som viser branndørenes posisjon etter 
brannmannskapers adkomst ca. 05.30, gjengitt fra Granskningsutvalgets rapport 
(referanse 1). 
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Figur 9.2. Skisser av Gulf-dekk og Main-dekk som viser branndørenes posisjon etter 
brannmannskapenes adkomst ca. 05.30, hentet fra rapporten til Granskningsutvalget 
(referanse 1). 
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Utvalgte Dantest bilder av branndører med en sentral betydning for brannforløpet 

                                 

Figur 9.3. C-dekk, styrbord, korridor Bs-Ds.       Figur 9.4. C-dekk, styrbord,   

Tatt mot Ds. Utbrent overflate fra arnested. Korridor Ds-Gs. Tatt mot forover 
Gs. Sviskader og sotavsetning i 
øvre sjikt.                                 

         

Figur 9.5. C-dekk, babord,                                      Figur 9.6. C-dekk, babord, trappe- 

trappeløp Db. Branndør 10 har        løp Db. Branndør 11 har vært  

vært lukket.Kun lettere røyk-        lukket. Kun lettere røykskader i 

skader i korridoren bak (Db-Bb).        korridoren bak (Db-Gb). 
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Figur 9.7. Y-bor dekk, styrbord,             Figur 9.8. Y-bor dekk, styrbord, 

korridor Bs-Ds. Tatt mot trappe-             trappeløp Ds. Bildet tatt inn mot 

løp Ds. Sviskader nærmest døren.   korridor Ds-Gs. Utbrent i trapp. 
For øvrig røykskader.      

 

 

 

 

 

Figur 9.9. Alle lugarene Y-bor dekk er markert med omkomne unntatt 335 i korridor 
Bs-Ds og 315 og 317 i korridor Ds-Gs. Gjengitt i Granskningsutvalgets rapport 
(referanse 1). 
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Brannforløpet fra start til slutt basert på analyse av branndørenes posisjon og 
rapporter om redningsinnsats 

 

Kl. 02:05-18 Det brenner i første omgang i korridoren Bs-Ds på C-dekk (bildekk), i 
trappeløpet Ds helt opp til Main-dekk, begynnende brann i Grand 
Lounge og delvis i tverrgangen på Gulf-dekk, som beskrevet i rapporten 
fra de sakkyndige om brannforløpet (referanse 7). Det brenner ikke i 
korridoren Ds-Gs forover på andre siden av trappeløpet på bildekk. 
Brannen trekker luft herifra. Figur 9.4 viser at denne korridoren kun har 
sviskader, varmeskader og sot-avsetninger avtagende mot trappeløp 
Gs. Branndørene inn til denne korridoren fra trappeløp Ds og Gs har stått 
åpne under hele brannen. 

 På grunn av åpne branndører inn til korridorene sprer røyk og varme 
gasser seg i denne tidsperioden til korridoren Bs-Ds på styrbord C-dekk, 
til Bs-Ds og Ds-Gs på styrbord Y-bor dekk, til korridorene på Gulfdekk 
midtskips, men begrenset spredning til korridorene Bb-Db og Db-Gb på 
babord C-dekk og Y-bor.  

 Det beskrevne omfanget av brannen og spredningen av røyk og gass 
fører til at brannen får begrenset luft til forbrenning. For brannen på 
Main dekk og etterhvert på Sunset dekk blir tilluftsmulighetene raskt 
bedre i og med at veggen (glassvegg mot det fri) bryter sammen. 

 Under denne tidsperioden og under hele periode 2 var det kun 
røykspredning og begrenset brann inn i korridor Ds-Gs på Y-bor dekk. I 
og med at det var omkomne i alle lugarene unntatt 2 stk. i denne 
korridoren, er det grunn til å tro at kun 2 dører kan ha vært åpne og gitt 
mulighet for brannen til å spre seg inn i disse. Dette er i starten på 
brannen i korridor Ds-Gs. Branndøren inn til korridor Bs-Ds på styrbord 
Y-bor dekk har stått åpen maksimalt til kl. 02:18 for deretter å ha bli 
lukket. Figur 9.7 viser at korridoren har sviskader nærmest branndøren 
ut til trappeløp Ds og for øvrig røykskader i øvre sjikt i korridoren. 
Branndøren har en bue ut mot trapperommet Ds, som viser at døren har 
vært lukket ut mot en kraftig brann i trappeløpet. 

På Gulf dekk var det i første omgang bare spredning av røyk og gass 
utover begrenset brann i tverrgangen mellom trapperom Ds og Db. 
Denne beskrivelsen baserer seg på det faktum at Staff Captain Karsten 
Hansen går rundt med røykdykkerutstyr på Gulf dekk i 1,5 timer på søk 
etter folk (referanse 9) og beskrivelser fra Gøteborg brannvesen om 
tilstanden i dette området da de går inn første gang rett etter kl. 05:30 
(referanse 10). 
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Kl. 02:18 Alle branndørene er lukket unntatt dørene 2, 3, 4, 7 og 9 på C-dekk, dør 
nr. 14 på Y-bor dekk, 19, 23, 24 og 26 på Gulf-dekk og dørene 27 og 28 
på Main-dekk. De åpne dørene 3 og 4 inn til korridor Ds-Gs på styrbord 
C-dekk gir mulighet for til-luft til brannene i trappeløp Ds og i korridor 
Ds-Gs på styrbord Y-bor dekk, i og med åpen dør nr. 14. Dette får øket 
betydning senere når skyveporten ut til bildekket fra trappeløp Gs (dør 
nr.5) blir åpnet og anvendt av brannvesenet. 

 Branndørene 19, 23, 24 og 26 inn til korridorene midtskips på Gulf-dekk 
gir mulighet for brannspredning og brann i dette området senere, samt 
tilluftsmuligheter for forbrenning, etter brannvesenets første innsats her. 
Denne delen av Gulf-dekk blir senere fullstendig utbrent. 

 Fordi de er åpne bidrar branndørene 27 og 28 umiddelbart til at brannen 
i trapperommet Ds til å spre seg inn i Grand Lounge på Main-dekk. 

Kl. 02:30 Ventilasjonsanleggene til bildekket og passasjerdelen stenges og røyk 
presses/trekkes inn i lugarene 

Kl. 02:45 Forholdene i lugarene ansees å være livstruende pga. røykinntrengning 
fra korridorene. 

Kl. 02:50 Brannen på Main-dekk og Sunset- dekk har etablert seg og det brenner 
voldsomt. Dette vises på video fra «Stena Saga» ca. kl. 02:50. 

 Den voldsomme brannen på disse 2 dekk samtidig forårsaker 
oppvarming av konstruksjonen i overbygningen på skipet. Dette er 
behandlet detaljert i kapittel 10 og 12. 

Kl. 02:50- 

05:30 Brannene i fellesarealene på Main dekk og Sunset pågår. De omkomne 
dør tidlig i denne perioden. Varme spres i skipet og branner pågår i 
intervaller på C-dekk, Y-bor dekk og Gulf dekk.  

Kl. 03:30 Kapteinen går fra borde og Karsten Andersen avslutter sitt søk. 

Kl. 05:30 Brannvesenet kommer om bord. De konstaterer at det kun er røyk-
skader på Gulf-dekk (referanse 10). Det brenner kraftig akterut på Main, 
Sunset og Sun-dekk. Brannvesenet rapporterer at det også brenner 
kraftig midtskips (det er ikke rapportert hvilke dekk). 

 Innsats samtidig på Gulf-dekk og Main-dekk 

Kl. 06:30 Det rapporteres at brannmannskapene har registrert at branndør nr. 9 
fra Db og ut til bildekket er blokkert åpen. Om blokkeringen fjernes sies 
det intet om i brannvesenets rapport (referanse 10). 
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Kl. 07-08 Steinhauser registrerer at skadene i trappeløpet Ds er langt mindre enn 
de skadene vi registrerer i ettertid. 

 Brynfors Gøteborg Brannvesen rapporterer til Oslo Politiet, ved Ø. 
Thorkildsen (referanse 13) at brannen på styrbord Y-bor dekk i korridor 
Ds-Gs sannsynligvis har brent der hele dagen, men oppdages først kl. 
16:00. 

 Steinhauser rapporterer at han fjerner blokkeringen i dør nr. 9 
(referanse 12). 

Kl. 08:30 -  

Kl. 11:30  I henhold til Innsatsloggen fra Gøteborg brannvesen senkes akter-
rampen ned i denne perioden for å gi brannmannskapene lettere 
mulighet for å ta ombord utstyr. I henhold til vitneavhør av Fager og 
Alphede (Referanse 29) og Hanzen og Brodin (Referanse 30) er akter-
rampen hele tiden åpen under overfarten til Lysekil og senere når skipet 
ligger til kai. Se også kapittel13. 

Kl. 08-16:00 Det rapporteres av brannmannskapene (referanse 10, 11 og 12) at det 
brenner voldsomt i linskapet i trappeløpet Ds, i på C-dekk, og i korridor 
Ds-Gs på Y-bor dekk, styrbord side. Etter første innsats mot denne 
korridoren knuses koøyene angivelig for å ventilere ut varme. 

 Brannen får etter hvert variert økende lufttilgang ved at akter-rampen er 
åpnet, vinduer knuses i restauranten, koøyer har blitt åpnet eller knust 
og sideporter åpnes (referanse 12). Skyveportene på bildekket på 
styrbord side blir periodevis åpnet for å få tilgang. 

Varmespredningen og oppdriften fra den intense brannen på Main-
dekk, Sunset-dekk og etter hvert Sun-dekk vil etterhvert nå Gulf-dekk 
og Y-bor-dekk og medvirker til at brannen på Gulf-dekk blusser opp og 
brenner intenst. Se kapittel 10 og 12. 

Kl. 14:00 Ifølge brannmannskapene (referanse 10 og 11) brenner det kraftig på 
Gulf-dekk. Området hvor det brenner intenst har lufttilførsel via åpne 
branndører inn til korridorene og fra trappeløpene Db og Ds på babord 
og styrbord side. Se figur 9.1 og 9.2 vedrørende åpne branndører. 

Kl. 15:00 Ifølge rapporten fra brannvesenet (referanse 10) brenner det kraftig i 
korridoren Ds-Gs på Y-bor dekk, styrbord side. Brannen får lufttilførsel 
blant annet via trapperom Ds, som får luft fra bildekket via delvis åpen 
skyveport nr.5 på styrbord side. Se figur 9.1 og 9.2 vedrørende åpne 
branndører. 
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Brannvesenet rapporterer (referanse 10) at brannen tar seg kraftig opp 
tidlig på formiddagen grunnet opphold i slokkeinnsatsen mens lensing 
pågår.   Brannen tar seg kraftig opp 3-4 ganger etter dette.  

 

Kl. 20:00 Det rapporteres (referanse 12) at brannen på Gulf-dekk blusser opp og 
brenner voldsomt. 

Kl.21:30 Det rapporteres at man kan gå om bord i båten selv om det brenner 
friskt (referanse 15). 

Kl.23:00 Det rapporteres om intens brann på babord side midtskips hvor platene 
er bitvis rødglødende (referanse 15). I henhold til vitneavhør av Roger 
Hanzen (Referanse 30) er platene midtskips babord rødglødende. 
Ifølge Torkil Brodin (Referanse 30) er brannmannskapene uvant med 
brann på skip og det faktum at brannen sprer seg ved 
varmevarmeoverføring i konstruksjonen i alle retninger, inklusive 
nedover. 

Kl.23:30 Brannen sprer seg til fronten av skipet (offiserinnretning og 
kommandobrua) (referanse 15). 

Søndag 

Kl. 04-05:00 Brannen tar seg opp foran i skipet. Brannen fikk nytt feste i 
offisersmessen og kommandobroen (referanse 15). 

Kl. 16:30 Brannen anses slukket og etterslukking fortsetter. 

 

Vurdering av branndørenes betydning for brannforløpet 

Hendelsesforløpet slik det er beskrevet i avsnittet over tyder på at brannen/e som 
oppstod/blusset opp på Gulf-dekk kl.14:00 og på Y-bor dekk omtrent på samme tid 
på lørdag har bakgrunn i at både overflater, fast og løs innredning i stor grad 
fortsatt var uforbrent og at åpningen av branndører, skyveporter på bildekk, dører  
ut til C-dekk med åpen akter-rampe ga ny lufttilførsel til disse områdene. Den tilførte 
varmen fra brannen akterut på Main-dekk og Sunset-dekk via varmeledning i skipets 
overbygning (se kapittel 10 og 11) bidrar til avgassing og nye antennelser.  
 
Branndørene som var lukket forhindret brannspredning inn i korridorene, men kunne 
ikke, pga. sin oppbygning (beskrevet foran), forhindre inntrengen av røyk og sot som 
var livstruende. 
 
Av korridorene på C-dekk og Y-bor dekk så er det kun korridoren Ds-Gs på Y-bor, 
som har betingelser som kan gi oppblussing av brann. Dette fordi den har 
  
1) En åpen branndør ut til trappeløpet Ds, som gir tilluftsmuligheter. 
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2) Antatt 2 åpne lugardører inn til lugarer hvor ulmebrann kan ha pågått. 
De åpne lugardørene gir adgang til videre brannutvikling i bl.a. polyuretanmadrasser,  
som senere kan overgå til ulmebrann. (Ulmebrannutvikling i  
polyuretanskum madrasser er et velkjent fenomen). 
 
3) Spredningsmulighet av flammer og varme gasser fra trappeløp Ds. Her  
rapporteres det av brannvesenet at det blusser opp en kraftig brann tidlig på 
lørdag morgen. Det er tilgang på frisk luft til trappeløp Ds fra åpen akter-rampe, via 
delvis åpen skyveport nr.5 og korridor Ds-Gs på C-dekk. Ifølge rapporten fra 
Gøteborg brannvesen (referanse10) så angriper brannmannskapene brann i korridor 
Ds-Gs på Y-bor dekk, styrbord side, ca. kl.14:00 ved å gå ned fra Gulfdekk (i 
rapporten skrives det feilaktig trappehus på babord side. Det refereres imidlertid til 
område C i en vedlagt skisse til rapporten, som viser Y-bor, Styrbord side). Det 
rapporteres at brannmannskapene må ventilere varme gjennom 
ventilene i lugarene. Slik vi forstår det må det bety at de knuser ko-øyene i lugarene. 
 
Dette antas å øke tilluftsmulighetene og dermed bidra til den videre  
brannutvikling. Det er naturlig at brannvesenet etterlot lugardørene i åpen stilling for å  
kunne gi best mulig utlufting av varme. Dette øker muligheten for brannspredning  
mellom lugarene. Rapporten fra brannvesenet beskriver en innsats mot den intense  
brannen i området utover ettermiddagen lørdag.  
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10   Gjennomsnittlig ståltemperatur basert på global 
varmebalanse 

 

Fig 10.1 Areal av utbrent område Main dekk på grunnlag av fig 6.1, foran 

 

 

Fig 10.2 Areal av antatt utbrent område Sunset dekk på grunnlag av fig 6.1, foran 

Fase IV fra ca. 02.50 brenner det kraftig i øvre del av skipet, Maindekk og Sunset 
dekk. I disse områdene er det ulik type virksomhet, bar, tax-free butikk, restauranter 
osv. Det må kunne antas at brannbelastningen pr m2 golvflate, jevnt over er større 
enn på underliggende dekk. Med grunnlag i standardisert testing foreligger 
energimengden pr m2 for ulike typer virksomheter fra referanse 18 

Eksempelvis  

Restaurant      300 MJ/m2 

Liquor store        700 MJ/m2 

Hall including furniture and decoration  500 MJ/m2 
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Med utgangspunkt i den kraftige varmeutviklingen som finner sted i fase IV av 
hendelsesforløpet på Main dekk og Sunset dekk og skadeomfang som angitt kapittel 
6 Skadeomfang har vi innledningsvis i våre vurderinger gjort overslagsberegninger 
for å avklare hvorvidt energimengden som frigjøres ved en brann i disse områdene er 
av en størrelsesorden som er nødvendig, dvs. for å heve temperaturen i 
skipskonstruksjonen til et nivå som kan forårsake avgassing og selvantennelse av 
faste materialer. 

I disse overslagsberegningene er arealer som gjengitt på fig 10.1 og fig 10.2 lagt til 
grunn. Videre er massetetthet på disse to dekkene satt 50 kg/m2 i gjennomsnitt (NS-
EN Laster på konstruksjoner angir til sammenligning 500 kg/m2 for dansesaler, 
scener etc.). Det må videre antas at mye av varmen som frigjøres ved forbrenning 
«forsvinner» opp og ut ved at røyk og branngasser evakueres direkte til det fri, videre 
at forbrenningen i områder av de angitte arealer ikke er fullstendig dvs.  
forbrenningsgraden varierer.  I overslagsberegningene her anslått til 0,5 dvs. kun 
50% av materialene (basert på vekt) forbrenner.  

 

Fig 10.3 Restaurantområdet Grand Lounge på Main dekk. Deler av lavt stående 
objekter er ikke forbrent. Foto: Dantest 
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Figur 10.4 Fra Grand Lounge. Bildet viser at en vesentlig mengder av brennbart 
materiale er forbrent. De hengende stagene er oppheng for himlingen, som har skjult 
og beskyttet kanaler og rør (jfr. hengende «spiro-rør»). Foto: Dantest. 

 

Stål-vekt i overbygningen er estimert til ca. 300 tonn (referanse 18), stålets tetthet er 
satt til 7850 kg/m3 og spesifikk varmekapasitet til 0,5 KJ/kg K 

Beregningen viser at energimengden som frigjøres under disse forutsetningene ved 
brann på Main dekk og Sunset-dekk er mer enn tilstrekkelig til å gi ståltemperaturer 
over 600 0C (stålets fasthetsegenskaper endres fra ca. 600 0C). På dette grunnlaget 
har vi i vårt arbeide bestemt å ta dette estimatet videre gjennom detaljerte tre-
dimensjonale transiente beregninger for om mulig kvantifisere temperaturutviklingen 
mer eksakt. Se beregningsresultater kapittel 12. 

 
Brannbelastning i korridorer og lugarer 
Korridor Ds-Gs Y-bor dekk har 6 lugarer. Brenselet i lugarene er plastlaminatet på 
veggene og i taket, tepper på dørken, sengeutrustningen, inklusive madrassen av 
polyuretanskum, kommode av tre, bagasjen til passasjerene, inklusive det tøy de har 
på seg og passasjerene selv. Følgende verdier for brenselet er blitt benyttet:  
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Plastlaminatet  
Tetthet: 2,2 kg/m2.  
Overflateareal i hver lugar: 43 m2 
Total vekt i hver lugar: ca.95 kg.  
 
Teppet på dørken 
Tetthet: 2,7kg/m2  
Overflateareal i hver lugar: 12 m2 
Total vekt i hver lugar: ca. 32 kg. 
 
Bagasjen  
Vekt pr. passasjer: 15 kg 
Total vekt i lugar med plass til 4 passasjerer: 60 kg. 
 
Senger med utrustning 
Total vekt for en seng og utrustning:30 kg.  
Total vekt for senger med utrustning i hver lugar: 120 kg.  
 
Kommode 
Vekt: 10 kg.  
 
Brensel totalt  
Total vekt i hver lugar: 317 kg, unntatt passasjerene selv. 
 
Treverk har en brennverdi på ca. 20MJ/kg, mens plast har en brennverdi på ca. 40 
MJ/kg. For enkelthets skyld regnes det med i denne sammenhengen en 
gjennomsnittlig brennverdi på 30 MJ/kg på brenselet i lugarene. Dette gir en 
brennverdi på 9510 MJ i hver lugar og totalt 57060 MJ for hele korridorseksjonen, 
når passasjerene selv unntas (lite netto bidrag pga. 63% vann). Brenselet i selve 
korridoren er da ikke tatt med, da dette tidligere er medgått i initialbrannen. Det er for 
øvrig intet annet brennbart i korridoren som kan underholde brann. Vitnene Fager og 
Alphede (Referanse 29) rapporterer at de ikke møter noen hindringer i korridorene, 
så som utplasserte sengebunner med madrasser. 
 
Brannen som starter kl. 02:05 sprer seg inn i korridoren Ds-Gs og overflatene i 
korridorveggene deltar i brannen. Brannen har en mulighet til å spre seg inn i 
de 2 lugarene om er forlatt. Brannen kommer raskt i luftunderskudd, men ulmebrann  
kan fortsette i madrassene. Det gjenværende brenselet, som er summert over, vil 
kunne være grunnlaget for en brann i senere faser av brannutviklingen. Den totale 
mengde brensel tilgjengelig i korridorseksjonen Ds-Gs på Y- bor dekk kan være noe 
mindre enn oppgitt over i og med at de 2 åpne lugarene kan være delvis utbrent. 
 
Til sammenligning ville 400 liter hydraulikkolje inneholde en 
brennverdi på 400x0,8x40= 12800 MJ. 
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11.  Strømningstekniske forhold knyttet til spredning av røyk 
og branngasser 

 

Fig 11.1 Luftutveksling mellom korridor, lugar/toalett og ventilasjonskanaler i
tidsrommet frem til ventilasjonsanlegget blir avstengt ca. kl. 02.30. Trykkforskjellen 
som ventilasjonsanlegget forårsaker / forhindrer at røyk og branngasser spres til 
lugar (så lenge døren mot korridoren er lukket). 

Fra det tidspunkt ventilasjonsanlegget stenges av blir kanalsystemet som betjener 
lugarer stående trykkløst. Kanalene leder opp til aggregatrom på Sunset dekk hvor 
viftene står plassert (aggregat rom). Kanalene går vertikalt i «casing» som ligger på 
hhv styrbord og babord side og horisontalt i himling mot aggregatrom plassert 
sentralt på Sunset dekk. I fase 3 og fase 4 av brannforløpet eksponeres casing og de 
horisontale kanalstrekningene for varme fra brann i/ved trappeløp Ds og i himlingsrom 
på Main dekk. Pga. av tetthetsforskjeller initieres en oppadrettet strømningsretning 
(oppdrift) i kanalsystemet. Dette igjen påvirker strømningsretninger i forhold til den 
situasjonen som er vist på fig 11.1. Typisk kan oppvarmingen bidra til et drivtrykk for 
naturlig ventilasjon fra cabinene på 20-30 Pa. Hvis man videre antar følgende 

Cabin, gulvareal    ca. 12 m2 

Takhøyde    ca. 2.30 m 

Spalt under dør, høyde   ca. 5 cm 

Dørbredde     ca. 90 cm 

så vil oppdriften i kanalene kunne gi ca.4 - 5 luftvekslinger pr time i forhold til volumet 
av en typisk cabin. 
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I fase 3-4 er det fortsatt røyk og branngasser (tiltakende konsentrasjoner) i 
korridorene på C-dekk, Y-bor og Gulf dekk. Fra det tidspunktet ventilasjonsanlegget 
stenges forandres strømningsbildet jfr. beskrivelsen foran.  Dette innebærer at røyk 
og branngasser trekkes inn i cabinene hvor det fortsatt befinner seg overlevende. 
Samtidig er stålkonstruksjoner oppvarmet slik at faste materialer som er i direkte 
kontakt med stål eller i umiddelbar nærhet avgasser til romatmosfæren (her cabin).  

Innvendige skillevegger er direkte forbundet til skroget med ubrennbart 
metallstenderverk, seng/sengeutstyr står inntil vegger, golvtepper ligger på oppforet 
golv som igjen er direkte forbundet til skipsskroget. Samlet gir dette store muligheter 
for varmeoverføring (både konduksjon og konveksjon) som så igjen resulterer i 
avgassing. Vitnene Hanzen og Brodin (Referanse 30) rapporterer at varmeledningen 
(begrepet er hentet fra referansen) er enorm i skipets stålplater og at «det er så 
varmt på lørdagskvelden at fergen begynner å koke») Nedenfor er denne avgassede 
mengden forsøkt kvantifisert ut fra en typisk lugarinnredning og relatert til 
ventilasjonsraten fra lugar som oppdrift forårsaker 

 

Fig 11.2 Typisk innredning i lugar i henhold til referanse 28  

Estimat på hvor mye som gasses av fra oppvarmede faste materialer; Det er ikke 
funnet kilder i litteraturen som kan gi data på frigjøring av gass ved forskjellige 
temperaturer eller varmepåkjenninger uten at det forbrenner. Det er derfor anvendt 
data fra branntekniske materialtester utført av Dantest som grunnlag for den 
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branntekniske uttalelsen som ble avlevert til Granskningskommisjonen. 
Prøvningsattesten (16) fra Dantest vedrørende varme- og røykutvikling, målt i det 
såkalte Kon-kalorimeteret, fra varmepåkjent overflatelaminat og lugarteppe, oppgir 
verdier for varmeutviklingshastighet ved 2 forskjellige varmestrålingsnivåer. Verdiene 
her legges til grunn for et indikativt nivå for avgassing. Det laveste 
varmestrålingsnivået anvendes her. Spontanantennelse for treverk inntreffer ved 30 
kW / m2. Avgassingshastigheten angis i kg pr. tidsenhet. For å omregne til 
volumstrøm kan en anvende 200 grader som temperatur på gassen ved 
målingspunktet. 

De følgende utregnede avgassingshastigheter må anses som maksimale 
grenseverdier. Avgassingen vil ligge under disse verdiene avhengig av 
ståltemperaturen. 

Overflatelaminat 

Midlere varmeutviklingshastighet etter 300 s ved 35 kW/m2 innstråling: 60 kW/m2.  

Effektiv forbrenningsvarme: 10,3 MJ/kg.  

Avgassing: 0,006 kg/m2s.  

Totalt areal eksponert: 43 m2.  

Total avgassing fra laminatoverflatene i en lugar: 0,258 kg/s eller 15,48 kg/min 

Gulvtepper 

Midlere varmeutviklingshastighet etter 300 s ved 25 kW/m2 innstråling: 128 kW/m2. 

Effektiv forbrenningsvarme: 28,5 MJ/kg. 

Avgassing: 0,0045 kg/m2s 

Totalt eksponert areal: 12 m2. 

Total avgassing fra gulvteppe i en lugar: 0,054 kg/s eller 3,24 kg/min 

Sengekonstruksjon og kommode 

Anvender samme verdier som for laminat. 

Avgassing: 0,006 kg/m2s 

Totalt eksponert areal: 5 m2. 

Total avgassing fra sengekonstruksjoner og kommode: 0,03 kg/s eller 1,8 kg/min 
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Madrasser 

Anvender samme verdier som for gulvtepper. 

Avgassing: 0,0045 kg/m2s 

Totalt eksponert areal: 8 m2 

Total avgassing fra madrasser: 0,036 kg/s eller 2,16 kg/min 

Bagasje 

Anvender samme verdier om for gulvtepper.  

Avgassing: 0,0045 kg/m2s 

Totalt eksponert areal: 3 m2 

Total avgassing fra bagasje i en lugar: 0,0135 kg/s eller 0,81 kg/min 

Total avgassing fra en lugar innredning pga. av varmeeksponering fra 
omkringliggende oppvarmede stålkonstruksjoner mot brennbart materiale er 0,3915 
kg/s. Størrelsesforholdet mellom ventilasjonsraten forårsaket av naturlig oppdrift og 
samlet avgassing gir typisk en faktor på 10.  Dvs. at en brennbar atmosfære 
akkumuleres i cabinen samtidig som røyk og branngasser trekkes inn fra tilliggende 
korridorer gjennom dørspalt og eventuelt andre utettheter i dørkonstruksjonen. Dette 
gir etter hvert livstruende forhold fordi som fortsatt er i live. Etterhvert som 
konsentrasjon og temperaturen i lugarene øker skjer det etter hvert lokale 
selvantennelser med ytterligere bidrag til den totale energiomsetningen. 
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12  Beregningsresultater 
Brannstart i korridoren på C-dekk (bildekk), brannspredning opp trappeløpet Ds, 
spredning inn på Grand lounge på Main dekk og videre opp til fellesarealene på 
Sunset dekk og påfølgende varmespredning i alle retninger av skipets overbygning er 
hendelsesforløpet som er belyst gjennom simuleringer ved bruk av 
dataverktøy(CFD). 

Den globale temperaturanalysen, redegjort for i kapittel 10, viser at det er mer enn 
tilstrekkelig brennbart materiale eller brensel tilstede i Grand lounge, bar og 
fellesarealer på Maindekk og Sunset dekk til å varme opp konstruksjonen mange 
hundre grader, slik at varme som overføres til korridor Ds-Gs på Y-bor- dekk, styrbord 
side, vil kunne resultere i selvantennelse av tilstedeværende brennbart materiale der.   

Beregningene som er utført er såkalte CFD beregninger (Computational Fluid 
Dynamics) eller tre dimensjonale numeriske simuleringer. Beregningskoden som er 
benyttet heter KAMELEON FireEx  KFX (referanse 20).  

Alle beregninger og simuleringer som utføres i slike sammenhenger, uavhengig av 
hvilken beregningskode, innebærer forenklinger og forutsetninger i ulik grad. Hvis 
man ikke gjør det vil det bli en umulig oppgave å gjennomføre beregningene 
(regnekapasitet og tidsforbruk). Det er viktig å ha kontroll med hvilke forenklinger 
som gjøres og betydningen av disse for resultatene. Det vanlige er å velge en 
kombinasjoner av viktige inngangsparametere for å fastlegge et variasjonsområdet 
for svaret.  

Enkelte parameterverdier benyttet (se Tabell 12.1) refereres til undersøkelser som 
ble gjort på skipet etter brannen og enkelte til testresultater gjort som en del av 
etterforskningen den gang i 1990, slik det gjengis i referanse 1. Dette gjelder bl.a. 
branntekniske materialdata. For de parametere som det ikke har vært mulig å 
fastlegge på denne måten har vi vært henvist til kvalifiserte antakelser. Generelt 
gjelder derfor at de resultatene fra beregninger og simuleringer som gjengis i 
fortsettelsen må ses på som scenarier som beskriver hvordan man ut fra en faglig 
vurdering mener at forholdene med hensyn til temperatur og varmeutbredelse kan ha 
vært. 

To svært viktige parametere for bestemmelse av temperatur og varmeutbredelse er 
materialers antennelsestemperatur og varmeavgivelseshastighet. For noen utvalgte 
kledningsmaterialer ble disse fastlagt gjennom standardiserte tester. Som 
inngangsdata for beregninger og simuleringer er disse satt til henholdsvis 360 0C 
(høyeste målte verdi) og 100 kW/m2 (laveste målte verdi).  

Det mest konservative utgangspunktet vil da bli den høyeste 
antennelsestemperaturen og laveste varmeavgivelseshastigheten. Utgangspunktet 
for fastleggelse av antennelsestemperaturen er i henhold til «Håndbok i 
brannetterforskning» (referanse17) og prøvningsrapport (referanse16) fra Dantest 
vedrørende varmeavgivelseshastigheten. 
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Vedlegg 1 viser beregnede temperaturer på innvendige overflater i aktuelle områder 
ved forskjellige tidspunkter. Resultatene av beregningene er representert ved noen 
utvalgte plott av overflatetemperatur. Den laveste beregnede temperaturen på et 
aktuelt område, f.eks. lugar 319 i korridor Ds-Gs på Y-bor, styrbord side, ligger på 
mellom 400 og 5000C. Dette er resultatet ved de mest konservativt utvalgte 
inngangsparametrene. Det vil si at temperaturene i virkeligheten høyst sannsynlig har 
vært høyere. 

Beregningene viser også at tilstanden på Y-bor dekk, styrbord side, i korridor Ds-Gs 
er av en slik karakter at materialer vil selvantenne og brenne når lufttilførselen er 
tilstrekkelig.  

 

Figur 12.1 Nummerering av porter, branndører og vinduer forut for korridoren Gs -Gb

på Main dekk og Gulf dekk, hvis posisjoner er vurdert for Del 2 av brannforløpet. 
Vurderingen er gjort ut fra registrert skadeomfang og vitneobservasjoner. 

Porter, branndører og vinduer på C-dekk, Y-bor dekk, Gulf dekk og Main dekk er i 
henhold til figur 4.1-4.4. De dørene på C-dekk og Y-bor dekk som ikke er nummerert i 
figurene 4.1- 4.4 er tilknyttet korridoravsnitt som ikke har betydning for lufttilførsel til 
brannen og er derfor irrelevante i denne sammenhengen. 
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Tabell 12.1 Inngangsparametere for beregninger og simuleringer gjennomført for å 
verifisere sannsynlig temperatur og varmeutbredelse.  

Tidspunkt Parameter Posisjon/til-
stand/størrelse 

Referanse til 
grunnlag/vurdering 

Før 
brannstart 

Brannbelastningens 
antennelsestemp. 

280 - 360 0C 
Valgt konserv. 
 360 0C 

Materialdata gjengitt i 
referanse 17 

Før 
brannstart 

Brannbelastningens 
varmeavgivelseshastig
het  

100 -200 kW/m2 

Valgt konserv. 
100 kW/m2 

Fra materialtester gjengitt i 
Kommisjonens rapport (1) 

Før 
brannstart 

Varmeavgivelseshastig
het for alle vegger og 
himling 

100 kW/m2 Fra materialtester gjengitt i 
Kommisjonens rapport (1) 

Før 
brannstart 

Varmeavgivelseshastig
het for alle gulv, inkl. 
inventar  

50 kW/m2 Vurdert som halve effekten 
av vegger og tak. Brenselet 
er lavt i brannrommet. 

Før 
brannstart 

Varmeavgivelseshastig
het for alle gulv for  

25 kW/m2 Halvert effekt av ovenfor 
stående 

Før 
brannstart 

Ytre sideporter og 
skyveporter til bildekk 
unntatt nr.9 

Lukket Fra Sintef og Dantest 
rapporter; referanse 5 og 6 

Før 
brannstart 

Alle interne branndører Åpne Fra Sintef og Dantest 
rapporter; referanse 5 og 6 

Før 
brannstart 

Skyveport nr. 9 Blokkert åpen Fra Sintef og Dantest 
rapporter; referanse 5 og 6 

02:05 Brannstart 200 kW/m2 

tvungen start 
De sakkyndiges rapport 
referanse 7 

02:05 Branndører på C-dekk 
og Y-bor dekk uten 
nummerering i figurene 

Deltar ikke i 
brannen eller gir 
til-luft til brannen 

Kun kort forbindelse til lukket 
dør og i korridoravsnitt uten 
brann-/røyk – spor. 

02:18 Branndørene på flere 
dekk 

Start kapteinens 
lukking av dører 

De sakkyndiges rapport 
referanse 7 

02:21:50 Brannbelastning på 
Grand lounge på Main 
dekk 

Start tvungen 
styrt brann; 58 
MW 

Basert på verdier gjengitt i 
kapittel 10 i denne rapport 

02:23 Brannbelastning på 
Sunset lounge på 
Sunset dekk 

Start tvungen 
styrt brann;12 
MW 

Basert på verdier gjengitt i 
kapittel 10 i denne rapport 

02:25 Branndører på C-dekk, 
Y-bor dekk, Gulf dekk 
og Main dekk i henhold 
til kapittel 9. 

Lukkes fra 
broen 

I henhold til referanse 5 og 6 
gjengitt i kapittel 9 i denne 
rapport 

02:25 Branndørene nr. 38, 
39, 41, 42 og 44 
(nummere fra figur 
12.1) 

Vurdert som 
lukket fra broen 

Vurdering basert på de 
sakkyndiges rapport 
referanse 7 

02:30 Branndørene 33, 34, 
35 og 36 (nummere fra 
figur 12.1) 

Vurdert som 
lukket fra broen 

Vurdering basert på de 
sakkyndiges rapport 
referanse 7 

Side 687



49 
 

Tidspunkt Parameter Posisjon/til-
stand/størrelse 

Referanse til 
grunnlag/vurdering 

03:27 Brannbelastning på 
Grand lounge på Main 
dekk 

Slutt tvungen 
styrt brann; 58 
MW 

Basert på verdier gjengitt i 
kapittel 10 i denne rapport 

03:29 Brannbelastning på 
Sunset lounge på 
Sunset dekk 

Slutt tvungen 
styrt brann;12 
MW 

Basert på verdier gjengitt i 
kapittel 10 i denne rapport 

05:30 Brannvesenet 
ankommer 

Starter 
innsatsen. 
Slokkeinnsatsen 
er ikke 
medregnet her 

I henhold til referanse 10 og 
11 

05:30 Branndørene 19, 23, 
24 og 26 i henhold til 
figur 9.1 og 9.2 

Satt åpne I henhold til referanse 5 og 
6, gjengitt i kapittel 9 

05:30 Skyveport 5 til 
bildekket 

Åpen 25 cm I henhold til referanse 5 og 
6, gjengitt i kapittel 9 

08:00 Skyveport 9 mot 
bildekket 

Lukkes ved 
fjerning av 
blokkering 

Vitneutsagn fra maskinsjefen 
Steinhauser gjengitt i 
referanse 7 

09:30 Akter-rampen Åpnes 
hydraulisk for 
bruk av 
brannvesenet 

Med referanse til 
Innsatsloggen fra 
brannvesenet. Referanse 11 

11:30 Vinduer i fremre 
restaurant på Main 
dekk 

50% knuses av 
brannvesenet 
for å hindre 
overtenning 

Estimat ut fra rapport og 
innsatslogg fra 
brannvesenet. Referanse 10 
og 11 

11:30 Branndørene 33 og 36 
(nummere fra figur 
12.1) 

Åpnes av 
brannvesenet 
for å gi utlufting 

Vurdering ut fra rapport og 
innsatslogg fra 
brannvesenet. Referanse 10 
og 11 

11:30 Skyveportene 40 og 43 
(nummere fra figur 
12.1)  

Åpnes av 
brannvesenet 
for å gi utlufting 

Fra rapport og innsatslogg 
fra brannvesenet. Referanse 
10 og 11 

 

Plottene i figur 6 -11 i Vedlegg 1 viser utviklingen i overflatetemperatur innvendig  i 
hele skipet i løpet av brannens første 20 timer. Plottene viser en utvikling som er i 
tråd med det skadeomfanget som er vist i kapittel 6. Generelt betyr dette at brannen 
totalt sett kan spre seg til hele skipets overbygning. Plottene viser i sammenheng 
varmeutbredelsen forover i skipets overbygning. Av dette kan det avleses at 
temperaturen i enkelte områder har et nivå som muliggjør selvantennelse. 
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13  Tilførsel av brennbar væske 

Det har vært stilt spørsmål om hvorvidt det har vært tilført brennbar væske til flere 
områder på skipet i fase 3 og fase 4 av brannutviklingen. Spørsmålet er om denne 
brennbare væsken kan ha bidratt til ny brann(er), eller til oppblussing av brann i 
områder som har vært omfattet av brann i det tidlige brannforløpet, fase 1-2. Et 
påviselig brudd i et hydraulikkoljerør på Y-bor dekk har vært pekt på som en mulig 
kilde for en slik væsketilførsel; se fig 13.1   

 

Fig 13.1 Hydraulikkoljerør under tak/i himlingsrom på Y-bor- dekk korridor Ds-Gs.
Foto: Dantest 31.05.1990 

Det er vår vurdering at olje fra dette hydraulikkrøret ikke kan ha bidratt til en slik 
brannutvikling og tilhørende skadeomfang som beskrevet i kapittel 6. Begrunnelsen 
bygger på vurdering av følgende forhold: 

1) Hydraulikkrøret (tur og returrør) som betjener er tilknyttet akter-rampen 
(hekkporten) og bildekk (mesanin) inngår i ett og samme rørsystem som får 
drivtrykk fra en sentral hydraulikkpumpe, plassert akterut på styrbord side på 
C-dekk. Vanlig systemløsning bekreftes av bl.a. Servi Group (referanse 31). 

2) Hydraulikksystemet som omfatter bl.a. tilførselsrør og returrør; stålrør 
(Ø63mm) ligger åpent under taket i korridor eller i himlingsrom på Y-bor-dekk. 
I gjennomføring ene i stålveggene mot trapperommene er rørene fast innfestet 
dvs. sveist eller skrudd forbindelse. (Betegnes som en helt standard løsning 
for gjennomføring av denne typen rør i stålskott; referanse 18 og 31) 
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Under taket eller i himlingsrommet kan rørene være forlagt i forhold til konstruktive 
detaljer. Dvs. at for å unngå å oppta for mye av fri etasjehøyde tilpasses rørene i 
forhold til f.eks. stålprofiler som har bærende eller avstivende funksjon av skipets 
overbygning.  Under normale forhold vil disse rørføringene være skjult av 
himlingsplater, som her er falt ned som følge av den kraftige varmeeksponeringen. 

3) Røret på fig 13.1 fremstår med en utbøying. I lange rørstrekk skal det også 
legges lengdekompensatorer dvs. at rør legges med trykkavlastningsbuer 
(referanse 31).  Dette er en kjent layout som har vært benyttet og som 
benyttes også i dag (referanse 18). Servi Group (referanse 31) konkluderer 
med at hydraulikkrør fig 13.2 fra korridor Ds – Gs på Y bor – dekk ikke er lagt 
med bøy som lengdekompensator og ikke montert med bøy i opprinnelig 
montasje. Samme referanse konkluderer med at det er svært lite sannsynlig at 
utbøyingen er gjort med manuell kraft og dermed at lengdeutvidelse som følge 
av høy temperatur er mest sannsynlig forklaring på hvorfor røret har denne 
fasongen. 

 

 
 

Fig 13.2 Rørføringer under tak/i himlingsrom Y-bor-dekk korridor Ds-Gs. 
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Fig 13.3 Samme området som vist på fig 13.1 og 13.2, men sett nedenfra. Forlegning 
av rør på denne måten karakteriseres også ved «svake» bøyer for å unngå for store 
reaksjonskrefter i røret ved plutselige trykkvariasjoner. Dette bildet er tatt av Dantest 
tidligst 25.05.1990; altså lenge etter at brannen var slukket. Forlegning av 
hydraulikkrøret på denne måten er i rapport fra Servi Group (referanse 31) vurdert 
som en ikke sannsynlig årsak. Det bemerkes at konstruksjonstegninger ikke har vært 
tilgjengelig som grunnlag for vurdering og konklusjon på dette punktet. 

4) Oljeavsetninger som vist på bilde fig 13.3 er uforenlig med de 
overflatetemperaturer som er beregnet; se kapittel 12. De lavest beregnede 
overflatetemperaturene i korridor Ds-Gs på Y bor-dekk, styrbord side, ligger på 
mellom 400 og 500 0C, se fig 13.6 Til sammenligning ligger flammepunktet for 
vanlige hydraulikkoljetyper i størrelsesområdet 150-250 grad C. Med de 
beregnede overflatetemperaturer vil oljen ha fordampet og «røret/rørstussen» 
fremstått med overflate som er lik resterende del av røret på dette bildet. 
Følgelig må denne utglidningen ha skjedd på et senere tidspunkt når 
ståltemperaturen er på vei tilbake mot omgivelsestemperaturen. 

I Røda Bolagets rapport av 30.05.1990 brukes både «rørbrott» og «kapades et rør» 
om rørbruddet på Y bor-dekk. Snittflatene tyder imidlertid ikke på at røret er kuttet. 
Da ville snittflatene ha sett annerledes ut. Dette underbygges i rapport fra Servi 
Group (referanse 31).  

Røda Bolaget startet sitt arbeid på skipet den 9. april (referanse30). Fra arbeidet 
beskrives det at rørene ble koblet om i aggregatrom på C-dekk om for å kunne 
bevege hengedekket (trolig for å få ut biler som stod på denne og som skulle tas på 
land) etter at det var oppdaget en lekkasje i taket i korridoren Y bor-dekk. Det antas 
at det ikke brant om bord etter ca. kl.21:30: 8. april  

Vitneavhør (referanse 32) har ikke bragt detaljert klarhet i hvordan omkoblingen av 
hydraulikksystemet skjedde eller hvem av Røda Bolagets personale som foretok 
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omkoblingen, men det synes klart at lekkasjen ble oppdaget når 
hydraulikkaggregatet ble startet første gang for å senke hengedekket. Da dette ikke 
gikk ble bilene tatt ned med andre hjelpemidler. Senere i forbindelse med klargjøring 
av skipet for videre slep til København bekrefter samme vitneavhør at 
hydraulikkanlegget var operativt og at akter-rampen kunne lukkes, m.a.o. at 
hydraulikkrørsystemet var operativt på dette tidspunktet. 

Da akter-rampen og hengedekket har felles returrør (T-forgreining), og at det virker 
naturlig at det trengtes rørdeler til et slikt omkoblingsarbeide og/eller at rørstrekk må 
kobles fra, er det ikke usannsynlig at rørdeler til dette arbeidet ble hentet fra 
rørstrekket på Y-bor dekk, da det åpenbart mangler deler av sammenkoblingen her. 
Denne «reparasjonen» har trolig forgått i perioden mellom første forsøk på å senke 
hengedekket og tidsrommet når skipets skal klargjøres for boksering til København (I 
dette tidsrommet ble også bilene tatt ned fra hengedekket med andre hjelpemidler). 

 

Fig 13.4. For å skjøte sammen et hydraulikkrør trengs flere deler. Selv om bildet viser 
en nyere type kupling fremgår det klart at kuplingen vist på fig 13.1 og 13.3 
(kuplingen benevnt som «skjæringsfittings» i Dantest redegjørelse 25.06.1990), ikke 
er komplett. Det stemmer med Røda bolagets rapport (referanse 25), som angir at 
deler ble hentet på Y-bor dekk for å for å koble om rør i kontrollrom på C-dekk, akter 
styrbord. Sentralt i en slik hydraulikk-kobling er skjærringen. Iht. Dantest har de 
undersøkt denne og funnet tydelige merker på ringens underside. Iht. Servi Group 
(referanse 31) kan dette forklares med at lengdeutvidelsen som følge av 
oppvarmingen har «trukket» ringen av, eventuelt også at den har vært feil montert og 
slik sett har sittet løst. 

5) Det foreligger opplysninger om at akter-rampen ble manøvrert til åpen stilling 
lørdag morgen 7. april i tidsrommet kl.08:30 – 11:30 i forbindelse med 
organiseringen av slokningsarbeidet før skipet kom inn til Lysekil (Referanse 
11). Bildet nedenfor, tatt kl.08:21 lørdag morgen, viser skipet under slep til 
Lysekil. Her ser man tydelig at akter-rampen er lukket. Det må bety at 
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hydraulikksystemet inkludert rørføringer i taket på Y-bor dekk har vært intakt 
på dette tidspunktet. 

 

 

Fig 13.5 Skipet under slep til Lysekil lørdag 7. april ca. 08:21. Det sees klart at akter-
rampen er i lukket stilling på dette tidspunktet. Bilde fra de svenske 
sjøfartsinspektørene (referanse 29). 

Akter-rampen kan senkes på to måter, ved bruk av hydraulikkaggregatet eller ved 
bruk av en manuell nød-pumpe som innebærer at man manuelt pumper olje tilbake til 
tanken med det som følge at porten senkes. Begge metodene forutsetter at 
rørsystemet er intakt. Dette må bety at rørbruddet i taket i korridor på Y bor-dekk har 
oppstått etter dette tidsrommet, lørdag formiddag 7. april, dvs. det må ha skjedd 
mens båten lå ved kai i Lysekil. 

I tidsrommet 7-8 april, mens båten lå til kai i Lysekil, brant det om bord i båten. I dette 
tidsrommet må rørføringer for hydraulikkolje så vel som omkringliggende 
stålkonstruksjoner hatt en svært høy temperatur; se fig 13.6 med 
beregningsresultater av overflatetemperatur vist i snitt gjennom korridor Ds-Gs.12 
timer etter brannstart dvs. ca. 14.00 7 april.  

Side 693



55 
 

 

 

Fig 13.6 Beregnet overflatetemperatur, se kapittel 12, i det aktuelle området korridor 
Ds-Gs Y bor dekk, 12 timer etter brannstart; typisk 5-600 0C. I følge rapport fra Servi 
Group (referanse 31) utvider et rør med lengde 20 m seg typisk 3 cm allerede ved en 
temperaturforskjell på 120 grader 0C. Det er trolig i denne fasen av brannforløpet at 
hydraulikkrøret bøyes ut pga. varmeeksponeringen jfr. fig 13.3. 

I forhold til den temperatur som er beregnet 20 timer etter brannstart vil det ta lang tid 
før temperaturen i stålkonstruksjonen (ca. 300 tonn) igjen når 
omgivelsestemperaturen; trolig flere dager, i forhold til at det brant kraftig i båten helt 
frem til 8 april ca. 21:30. Mannskaper fra Røda Bolaget startet sin innsats om bord 9. 
april. Det er naturlig å anta at Røda Bolagets innsats primært da var å bidra til 
operasjonelle lensepumper og at arbeidet med å få ut bilene startet etter dette 
henimot 10 april. Referanse 32 bekrefter dette. På det tidspunktet Røda Bolaget 
starter sitt arbeide med å ta ut biler fra hengedekket, 1,5-2 døgn etter siste brann om 
bord er slokket, er stålkonstruksjonen i en avkjølingsfase og det er ikke usannsynlig 
at kuplingen har sklidd ut eller løsnet i denne avkjølingsfasen når ståltemperaturen 
gikk tilbake mot omgivelsestemperaturen. Den kan også ha «sklidd helt ut» når 
hydraulikkpumpen startes av mannskaper fra Røda Bolaget eller den kan ha blitt 
demontert av Røda Bolagets mannskaper i arbeidet med å koble om 
hydraulikkanlegget; dvs. etter at de oppdaget at det var en lekkasje i taket på Y-bor 
dekk.  

Det er en kjensgjerning at gjengeforbindelser, som varmes kraftig opp og deretter 
avkjøles, kan løsne fordi friksjonen i kontaktflatene endres som følge av 

Beregnet overflatetemperatur i 
deler av overbygningen Hydraulikk 
rør i korridor Ds-Gs, taknivå i 
området utenfor lugar 315-317 hvor 
dørene var forlatt i åpen posisjon 
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oppvarmingen. Når Røda Bolaget starter sitt arbeid kan kuplingen ha «sklidd ut» og 
det oppstod en lekkasje som for øvrig ble oppdaget pga. lukten av hydraulikkolje; jfr. 
Røda Bolagets redegjørelse. Lekkasjen bekreftes gjennom vitneavhør (referanse 32). 

Ut ifra dette og det faktum at rørstussene, som fremstår på figur 13.1 og 13.3, er 
dekket av oljefilm, mener vi at dette samlet tyder på at oljelekkasjen fra 
hydraulikkrøret på Y-bor – dekk oppstod i forbindelse med Røda Bolagets innsats 9 -
11 april. Følgelig er oljen fra hydraulikklekkasjen, som oppstod i forbindelse med 
dette, å anse som konsekvens av en tilfeldig hendelse i restverdisikringsarbeidet, og 
kan ikke henføres til brannutviklingen i skipet i perioden 7- 8 april. 
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4  Referanse til sammenlignbare skipsbranner 
Med utgangspunkt i de resultatene som fremkommer fra denne gjennomgangen, som 
er verifisert gjennom beregninger, har det vært naturlig å søke sammenlignbare 
branner, som kan bidra til å verifisere den konklusjonen som fremkommer i denne 
rapporten. 

I VG s gjennomgang av saken i 2014 (Referanse 22) gjengis samtaler med 
brannbefal Olle Wennstrøm. Fra denne samtalen gjengis nedenfor: 

 

 

Wennstrøms teorier, basert på erfaring med skipsbranner, sammenfaller med 
konklusjonen i denne rapporten når det gjelder varmespredning i 
skipskonstruksjoner.   

Det er videre innhentet tilgang til SINTEF rapport «Investigation of the fire on Hanjin 
Pennsylvania 11 Nov. 2002- Draft report» angående brannen om bord i 
containerskipet Hanjin. Her beskrives en skipsbrann, som uten sammenligning for 
øvrig, har hatt en brannutvikling hvor varmespredning sammen med andre effekter 
har initiert en rekke følgebranner (brannspredning fra stålcontainer til stålcontainer).  
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Fig 14.1 Fra brannen ombord i containerskipet Hanjin. Foto: Kristen Opstad: SINTEF 

.  

Fig 14.2 Fra brannen ombord i containerskipet Hanjin. Massive deformasjoner av 
stålkonstruksjoner (bilde 1av 2). Foto: Kristen Opstad, SINTEF NBL. 
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Fig 14.3 Fra brannen ombord i containerskipet Hanjin. Massive deformasjoner av 
stålkonstruksjoner (bilde 2 av 2). Foto: Kristen Opstad, SINTEF NBL. 

I september 1990 oppstod det en brann om bord i passasjerfergen «Sally Albatross» 
mens den lå i dokk på et finsk skipsverft. Dette skipet er med hensyn til størrelse og 
oppbygging svært lik Scandinavian Star, selv om det er av nyere dato (1980). Fra 
video opptak av brannen ser man en brannutvikling som går over tre dager med 
stadig oppblussing av branner på ulike steder i forhold til startbrannstedet midtskips, 
dekk 2, dekk 4). Skadebildet og brannutviklingen er så langt det er mulig å se svært 
sammenfallende med det vi har dokumentert fra Scandinavian Star med omfattende 
brannskader på høytliggende restaurantdekk og flammespredning via korridor med 
åpne branndører inn til vertikale trappeløp (Referanse 24). 
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Fig 14.4 Brannen på «Sally Albatross» startet som følge av sveisearbeider på dekket 
mellom nivå 2 og 4. Bilde fra ref. 24 

 

Fig 14.5 «Sally Albatross» Brannens utbredelsesområde tre dager etter brannstart 
(bilde 1 av 2) Bilde fra ref.24 
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Fig 14.6 «Sally Albatross» Brannens utbredelsesområde tre dager etter brannstart 
(bilde 2 av 2) referanse 24 Likheten med brannen om bord på Scandinavian Star er 
påfallende med brannspredning langs trappeløp Ds til Main dekk og Sunset dekk 
hvor brannen slår ut bakover når uforbrente branngasser  forbrenner i friluft. 

Vår vurdering er at disse to brannene begge viser at varmespredning i stål er et 
forhold som kan forårsake brannspredning i komplekse stålkonstruksjoner (skipets 
overbygning) fra et startbrannområde, selv uten fysiske åpninger mellom områdene. 
Oppvarming av stål på denne måten kan videre medføre avgassing fra løs og fast 
innredning og senere spontan antenning eller antennelse med pilotflamme, glo eller 
lignende. Hele eller deler av energiomsetningen i disse brannene vil så «adderes» til 
en «varmebølge» som spres i konstruksjonen som igjen innebærer at «stadig» nye 
områder omfattes av brann. 
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15 Sammenfatning  
Brannmannskapene fra Gøteborg brannvesen har rapportert om en intens brann i 
korridor Ds-Gs på Ybor-dekk 7 april ca. kl. 14:00, dvs. 12 timer etter start på brann 
nr.2; dødsbrannen. Brannen i denne korridoren får sitt vesentlige bidrag fra brann i 
lugarene som er tilknyttet korridoren. 

Mandatet for denne sakkyndige uttalelsen har i hovedsak vært å fastlegge om 
brannen i dette området kunne være en naturlig følge av brann nr. 2. Et tilleggs-
mandat har vært å beregne brannforløpet i de første 20 timene etter brannstart 

I de foregående kapitler er det gjort rede for hvilke forhold som samlet leder til det 
resultat at brann blusser opp i lugarene i denne korridoren.  

Brann nr. 2 resulterer i overtenning og fullt utviklet brann i fellesarealene på aktre del 
av Main-dekk og Sunset-dekk før kl. 02:50. Dette er dokumentert bl.a. gjennom video 
opptak tatt fra” Stena Saga” fra kl. 02:50. For å fastlegge energimengden  er det 
anvendt typiske verdier for brannbelastning for denne type virksomhet i områder av 
Main-dekk og Sunset-dekk. Overslagsberegninger viser at mengden brensel er av en 
slik størrelse at usikkerheten i grunnlaget og metodikken ikke påvirker konklusjonen 
om at varmespredning har foregått på den måten som her er beskrevet. Den globale 
temperaturanalysen viser at mengde brensel og utviklet varme er i en 
størrelsesorden som med god margin kan varme opp stålet i den aktuelle delen av 
skipets overbygning til temperaturer som gir grunnlag for avgassing og brennbar 
atmosfære. 

Gjennomgangen av de forskjellige branndørenes posisjon viser at det foreligger 
forhold som kan gi brannspredning til den aktuelle korridoren Ds-Gs på Y bor-dekk og 
mulighet for tilførsel av luft til denne brannsonen før kl. 14:00. 

For å kunne få en følgebrann i korridoren med tilliggende lugarer må temperaturen i 
materialene var høy nok til å gi selvantennelse eller pilotantennelse. De gjennomførte 
CFD simuleringene underbygger resultatet fra den globale analysen og bekrefter at 
overflatetemperaturene som følge av varmespredning i konstruksjonen når verdier 
som kan gi avgassing og selvantennelse som beskrevet.   

Ifølge vitneavhør av sjøfartsinspektørene Roger Hanzen og Torkil Brodin 
(referanse29) rapporteres varmeledningen som enorm; platene blir stedvis 
rødglødende og varme ledes i alle retninger. Sent på lørdag kveld er forholdene av 
en slik art at de av vitnene blir beskrevet som «at det begynner å bli så varmt at 
fergen begynner å koke». 

For at en brann skal blusse opp i lugarene tilhørende korridor Ds-Gs på Y-bor-dekk 
må tilstrekkelig brensel være tilstede. I og med at lugardørene til denne korridoren i 
stor grad var lukket, så finnes det tilstrekkelig brensel til å skape en «ny» 
brannutvikling her. Brannen (brann nr. 2) som tidlig spredte seg fra korridor Bs-Ds på 
C-dekk til trappeløp Ds og til korridor Ds-Gs på Y-bor dekk spredte seg ikke videre inn 
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i lugarene med lukkede dør fordi det raskt oppstod luftunderskudd. Det er sannsynlig 
at kun 2 lugardører i korridor Ds-Gs kunne vært åpne (passasjerer har evakuert fra 
disse i fase 2 av brannforløpet bl.a. de som i vitneavhør er referert som «Oslo 
familien») og resultere i brannspredning inn i disse. Brannen i disse 2 lugarene har 
sannsynligvis pga. luftunderskudd kunne slått om til ulmebrann eks. i 
polyuretanskummadrassene. Dette kan ha gitt grunnlag for senere pilotantennelse 
eller oppblussing ved at lufttilgangen endres. 

Etter at ventilasjonsanlegget ble avslått ca 02:30 oppstod det naturlig termisk 
ventilering av lugarene pga. skorsteinseffekt i ventilasjonskanalene.  Kanalene går 
videre fra hvert dekk i inn i  casingen (stålsjakt) og opp til aggregatrom på Sunset 
dekk. I kapittel 11 er det vist at avgassingen fra de oppvarmede materialene med god 
margin langt overgår ventilasjonsluftmengden, slik at brennbar atmosfære dermed 
kan akkumuleres i lugarene. Tilstanden i lugarene med hensyn til brennbar 
atmosfære ble dermed etter hvert kritisk med tanke på personopphold og i enkelte 
områder av en størrelsesorden som gjorde det mulig at brann kunne oppstå. 

De utledede hendelsene er basert på materialdata og beregninger som leder til dette 
resultatet med god margin. Resultatene er vurdert som robuste. Usikkerheten i 
datagrunnlaget for øvrig er drøftet i kapittel 8.  

Kapittel 11 viser at det ikke er behov for den mengde brennbar væske som 
hydraulikkolje fra returøret til hydraulikksystemet representerer for å skape brann i 
det omtalte området. I kapittel 13 fremlegges det årsaker til at hydraulikkoljen ikke 
kan ha lekket ut under brannen(e), men derimot under aksjonene ved 
restverdisikringen som ble foretatt etter at brannen(e) var slokket. 

Plottene i figur 6 -11 i Vedlegg 1, som er omtalt i kapittel 12, viser utviklingen i 
overflatetemperatur i hele skipet i løpet av brannens første 20 timer. Plottene viser en 
utvikling som er i tråd med det skadeomfanget som er vist i kapittel 6.  

Plottene viser også i sammenheng varmeutbredelsen forover i skipets overbygning. 
Av dette kan det avleses at temperaturen i enkelte områder har et nivå som muliggjør 
selvantennelse. 
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   16 Konklusjon  
Konklusjonene som kan trekkes vedrørende de problemstillingene, som mandatene 
for denne uttalelsen beskriver, er som følger: 

 Brannutviklingen frem til kl. 14:00 slik den beskrives i denne uttalelsen kan 
finne sted med bakgrunn i branndørenes posisjon som gir mulighet for 
nødvendig lufttilførsel, samt spredning av flammer, varme gasser og røyk. 
Branndørenes posisjon gir mulighet for lufttilførsel som fører til at brannen 
blusser opp i (korridor Ds-Gs) på Y-bor-dekk (i mandatet benevnt 300-
seksjonen). 
  

 Brannen på Y-bord dekk, 300-seksjonen, ca. 12 timer etter brannstart i 
arnested B, kan være forårsaket av varmespredning i skipskonstruksjonen. 
 

 Brannen på Y-bord dekk, 300-seksjonen, ca. 12 timer etter brannstart i 
arnested B, forutsetter ikke tilførsel av annet brennbart materiale enn det som 
naturlig fantes tilgjengelig. 
 

 Det er sannsynlig at mengden hydraulikkolje, som eventuelt kan ha lekket ut, 
er vesentlig mindre enn mengden naturlig tilstedeværende brennbart materiale 
i lugarene i 300-seksjonen (korridor Ds-Gs) på Y-bor-dekk. 
 

 Det er sannsynlig at brannen på Y-bord dekk, 300-seksjonen, ca. 12 timer 
etter dødsbrannens start er en naturlig følgebrann initiert av varmespredning i 
skipskonstruksjonen (deler av overbygningen). 
 

 Hydraulikkrøret under taket i korridoren Y bor-dekk har en spesiell kurvatur 
dette kan skyldes utvidelse ved oppvarming eventuelt konstruktiv forlegning. 
 

 Det er ikke sannsynlig at hydraulikkoljen kan ha lekket ut av returrøret under 
taket i korridoren Y bor-dekk før oppblussing av brannen i dette området. Det 
er derimot flere forhold bla. manøvrering av akter-rampen under slep til Lysekil 
som tyder på at olje her har lekket ut under det etterfølgende arbeidet med 
restverdisikring mens skipet lå ved kai.  
 

 Beregninger viser  sammenhengende  varmeutbredelse forover i skipets 
overbygning og  at temperaturen i enkelte områder har et nivå som muliggjør 
selvantennelse. 
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VEDLEGG 1 

Presentasjon av beregningsresultater  
Resultatene av beregningene blir gjengitt i form av plott for beregnede 
overflatetemperaturer ved forskjellige tidspunkt i brannforløpet i forskjellige snitt 
gjennom skipet henholdsvis vertikale tverrsnitt, vertikale lengdesnitt og horisontale 
lengdesnitt. Plottene betegnes med lokalisering av snittet, tid fra brannstart, 
varmeavgivelseshastighet for brenslet, 200 eller 100 kW/m2, og 
antennelsestemperatur på brenselet, fra 280 til 360 0C. Beregningsresultatene som 
er valgt ut til presentasjonene er i henhold til scenario-beskrivelsene gitt i kap.12. For 
å forstå plottene som presenteres i fortsettelsen må man tenke seg skipets 
overbygning «kuttet» tilsvarende vertikalt og horisontale snitt i posisjon tilsvarende 
gul strek på figuren nedenfor. Observatørens synsvinkel blir da tilsvarende den gule 
pilen på figuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 Fra VG s billedfremstilling / metoderapport i 2013 hvor det grafiske snittet som 
viser overflatetemperatur er lagt (gjennom lugar 319) er angitt med gul strek. 
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Figur 1: Vertikalsnitt gjennom lugar 319. Antennelsestemperatur 3600C og 
varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2. Sett forover. 45 min etter brannstart. 
Branndørenes posisjon iht. beskrivelsen i kapittel 9. Det som fremstår som grålig 
farge og hvitt angir temperatur over 8000C. 
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Figur 2: Vertikalsnitt gjennom lugar 319. Antennelsestemperatur 3600C og 
varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2. Sett forover. 205 min etter brannstart. 
Branndørenes posisjon iht. beskrivelsen i kapittel 9. Det som fremstår som grålig 
farge og hvitt angir temperatur over 8000C.
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Figur 3: Vertikalsnitt gjennom lugar 319. Antennelsestemperatur 3600C og 
varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2. Sett forover. 355 min etter brannstart. 
Branndørenes posisjon iht. beskrivelsen i kapittel 9. Det som fremstår som grålig 
farge og hvitt angir temperatur over 8000C.
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Figur 4: Vertikalsnitt gjennom lugar 319 Antennelsestemperatur 3600C og 
varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2. Sett forover. 591 min etter brannstart. 
Branndørenes posisjon iht. beskrivelsen i kapittel 9. Det som fremstår som grålig 
farge og hvitt angir temperatur over 8000C.
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Figur 5: Vertikalsnitt gjennom korridor Ds-Gs. Antennelsestemperatur 3600C og 
varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2. 720 minutter etter brannstart. Det som 
fremstår som grålig farge og hvitt angir temperatur over 8000C 

Relateres til situasjon på skipet ca. 14.00 lørdag 7 april

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 711



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Horisontalsnitt gjennom Gulf dekk. 720 minutter etter brannstart 
Antennelsestemperatur 3600C og varmeavgivelseshastighet 25 kw/m2 for gulv, for 
øvrig 100 kW/m2. Mobil brannbelastning hensyntatt. Det som fremstår som grålig 
farge og hvitt angir temperatur over 8000

 

Figur 7: Horisontalsnitt gjennom Gulf dekk. Antennelsestemperatur 3600C og 
varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2 for laminatet i vegger og tak. 25 kw/m2

varmeavgivelseshastighet for gulv med mobil brannbelastning. 1170 minutter etter 
brannstart. Det som fremstår som grålig farge og hvitt angir temperatur over 8000 
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Figur 8: Horisontalsnitt gjennom Main dekk. Antennelsestemperatur 3600C og 
varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2 for laminatet i vegger og tak. 25 kw/m2

varmeavgivelseshastighet for gulv med mobil brannbelastning. 720 minutter etter 
brannstart. Det som fremstår som grålig farge og hvitt angir temperatur over 8000

 

 

Figur 9: Horisontalsnitt gjennom Main dekk. Antennelsestemperatur 3600C og 
varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2 for laminatet i vegger og tak. 25 kw/m2

varmeavgivelseshastighet for gulv med mobil brannbelastning. 1170 minutter etter 
brannstart. Det som fremstår som grålig farge og hvitt angir temperatur over 8000 
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Figur 10: Horisontalsnitt gjennom Sunset dekk. Antennelsestemperatur 3600C og 
varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2 for laminatet i vegger og tak. 25 kw/m2

varmeavgivelseshastighet for gulv med mobil brannbelastning. 720 minutter etter 
brannstart. Det som fremstår som grålig farge og hvitt angir temperatur over 8000

 

 

 

 

Figur 11: Horisontalsnitt gjennom Sunset dekk. Antennelsestemperatur 3600C og 
varmeavgivelseshastighet 100 kW/m2 for laminatet i vegger og tak. 25 kw/m2

varmeavgivelseshastighet for gulv med mobil brannbelastning. 1170 minutter etter 
brannstart. Det som fremstår som grålig farge og hvitt angir temperatur over 8000C
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Svar på spørsmål og kommentarer fra Pierre Palmberg av 18 mai 
2015 vedrørende brannsakkyndig rapport til Oslo Tingrett av 14 
april 2015 om brannen på Scandinavian Star 7 april 1990. 

 
Spørsmål 1:  

« Why haven’t the investigators analyzed the actual “travelling” fire with a model of the 
entire ship? In what way does this very narrow investigation provide facts for and support 
any relevant conclusions regarding if a natural spread of fire, concerning the whole course of 
time and encompassing a large part of the ship, is possible or not? 

Svar: 

Simuleringene med beregningsverktøyet inkluderer hele skipet. De fremstilte snittene 
viser den aktuelle delen av skipet. Den globale temperatur analysen er kun en forutgående 
overslagsberegning for å kunne fastlegge om det har noen hensikt å utføre omfattende 
simuleringer. Det er da valgt ut en sektor av overbygningen som korresponderer med de 
brennende arealene på de øverste dekkene. Den globale temperatur analysen er en 
indikativ metode som ikke gir annet svar enn om det er hensiktsmessig med simuleringer 
eller ikke. Det er resultatet av simuleringene som anvendes i analyse og konklusjon. 

 

 

 

Spørsmål 2:  

Why haven’t the investigators taken into account the total mass of steel, which is approx. 
22000 tons, in their energy balance calculations (“lumped heat capacity”) instead of the 
stated 300 tons of steel? Doesn’t this have a great impact on the time dependent steel 
temperature and the pyrolysis of flammable materials, which in turn have a great influence 
on whether a natural fire spread after fire no. 2 was at all possible or not? 

Svar: 

Om den globale temperatur analysen hadde vært anvendt i det videre arbeid mht. analyse 
og konklusjon så hadde det vært betimelig å stille disse spørsmålene. Den globale 
temperatur analysen anvendes kun til beslutning om videre arbeid i form av 3D numeriske 
simuleringer. Se for øvrig svar på spørsmål 1. 
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Spørsmål 3:  

Why is it not stated in the so-called global temperature analysis to what extent the 
investigators have included the cooling boundary effects from the entire surrounding steel 
structures, internal water tanks (ballast and fresh water) and contact surfaces with seawater, 
both internally and externally, etc.? 

Svar: 

Den globale temperatur analysen inkluderer stort varmetap til det fri (stråling og 
konveksjon), som er av stor betydning for varmespredningen til aktuelle deler av skipet. I 
tillegg er det forutsatt at bare halvparten av brenselet forbrenner. 

 

 

Spørsmål 4:  

Why have not the investigators clearly reported which RHR (time dependent rate of heat release) has 
been used in the calculations? 

Svar: 

Det fremkommer i vår rapport at det er RHR målt i kon-kalorimetret for de virkelige materialene 
som er utgangspunkt for simuleringene. 

 

 

Spørsmål 5:  

In what way have the investigators verified the value of 0,5 in connection with calculations of the 
energy quantities transferred to the steel? Is it not a well-known and scientifically based fact, that for 
each of these, just a fraction of the energy is transferred to the steel, and the rest disappears through 
the ventilation, heating of other materials (and the air), as well as heat loss to the outside? 

Svar: 

Faktoren 0,5 i den globale analysen er den resulterende forbrenningsraten av det tilstedeværende 
brenselet. Denne analysen er bare en grov energibalanse. I simuleringene er varmespredningen 
utover i konstruksjon et resultat av stråling, konveksjon og varmeledning. Utrykket 
«varmespredning» er ikke synonymt med «varmeledning». 

 

Spørsmål 6:  

Why have not the investigators taken into account the actual and fluctuation positions of the fire 
doors, as stated by the fire ground commander and his crew, during the calculated fire scenario? 
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Svar: 

Vi har basert beregningene på de varierende posisjoner som branndørene hadde. Dette er det gjort 
rede for i rapporten. 

 

 

Spørsmål 7:  

If the «travelling» fire is a result of a natural fire spread, as the report states, how come there are 
areas, through which the heat in the steel structure must pass to get to another and later fire 
affected area, which clearly are not affected by or involved in any stages of the fire (fire no. 1 
through 6)? Did these areas not contain any combustible material? 

Svar: 

De 3D numeriske simuleringene, som inngår i utvidet rapport av 9 april 2015, viser nettopp at noen 
områder blir langt mindre utsatt for brann. Det kan se ut som brannen «hopper over» disse. 
Brannen kan spre seg i skipet forskjellig fra dekk til dekk. Et mindre skadet område på et dekk kan 
ha dekk under seg og over seg som er mye skadet. Mengde brennbart vil kunne variere mye og 
mulighetene for tilførsel av luft til brannene vil variere sterkt i tid og rom. 

 

 

Spørsmål 8:  

Is it not possible that the traces of hydraulic oil found on the hydraulic pipe is due to the fact that the 
actual evidence is a picture taken after the salvation operation is completed, hence a temporary 
hydraulic hose could have been connected to enable the salvation crew to lower and lift the 
mezzanine car deck, after the hydraulic fire and before the picture was taken? If the answer to the 
previous question is yes, is it not then possible that the hydraulic pipe was manually sabotaged (bent 
open) resulting in the actual pipe being bent parallel to the deck and with the exact same damage to 
the coupling, as a thermally induced expansion/retraction would result in? If the answers to the 
previous questions are yes, is it not possible that the hydraulic oil was intentionally used to 
accelerate the fire in this area? 

Svar: 

Spørsmålene her er en rekke hypotetiske problemstillinger. Den separate uttalelsen fra den 
sakkyndige på dette feltet angir at bøyen på røret mest trolig blir annerledes ved manuell bøying 
enn ved varmebøying med påfølgende sammentrekking ved avkjøling. Det er også i tråd med det 
Dantest opprinnelig sier i sin rapport om røret til Oslo Politiet. 

 

Trondheim   22 desember 2016 

 

Kjell Schmidt Pedersen      Øystein Jæger Meland 
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Sammendrag

Denne rapport omhandler en utredning av brann og brannforløp på Scandinavian Star 7. april 1990.
Brannen førte til tap av 159 menneskeliv og det ble omfattende skader på skipet. Etter brannen på 
Scandinavian Star er det innhentet flere sakkyndigutredninger av brann og brannforløp. Disse er 
delvis motstridende og granskningskommisjonen for brannen på Scandinavian Star ønsker derfor å få 
et bedre grunnlag for å vurdere brann og brannforløp på Scandinavian Star.

Scandinavian Star ble bygd i 1971 som kombinert passasjerskip og ferge for biler og vogntog. 
Branndesignen på Scandinavian Star var gjort etter det som kalles for Metode 1 i SOLAS 1960.
Reglene i SOLAS 1960 er imidlertid i praksis de samme reglene som i SOLAS 1948 og man kan 
derfor si at brannsikringen på slike skip ikke var basert på moderne brannregler. 

Som følge av blant annet brannen på Scandinavian Star så avdekket man mange svakheter i de 
gjeldende reglene og man så et behov for å bedre brannsikkerheten i både eksisterende og i nye 
passasjerskip. I 1992 så vedtok IMO vesentlige endringer som blant annet førte til at alle 
passasjerskip bygget før 1994 måtte oppgraderes brannteknisk innen noen års tid.

Blant de tiltak som ble påkrevd selv for eksisterende skip var krav om automatisk sprinkleranlegg og 
krav om automatisk brannalarmanlegg basert på røykdeteksjon. Det er vår vurdering at disse tiltak, 
dersom de hadde vært installert på Scandinavian Star før brannen, med overveiende sannsynlighet 
hadde hindret tap av menneskeliv. 

Beskrivelse og vurdering av det tidlige brannforløpet

Den brannen som førte til det katastrofale tapet av liv på Scandinavian Star startet like etter kl.02:00 i
en korridor på Dekk 3 hvor det pågikk renoveringsarbeider. Kombinasjonen av at det var lagret 
brennbare materialer der samtidig som området ikke var avlåst medførte at en ildspåsetter uforstyrret 
kunne starte en brann.

Brannen ble ikke oppdaget umiddelbart fordi det verken var noe automatisk brannalarmanlegg på 
skipet eller noen i det området hvor brannen startet. Som følge av at det var brennbare overflater og at 
det ikke var noe automatisk sprinkleranlegg utviklet brannen seg raskt.

En viktig del av brannsikkerheten på skipet var at det var delt inn i flere vertikale brannsoner. 
Hensikten med brannsonene er å hindre spredning av brann til andre brannsoner. Ved brannen på 
Scandinavian Star stod imidlertid branndører mellom flere brannsoner åpne. Branndøren til det 
inntilliggende trapperommet stod åpen, og fordi det ikke var kommet noe brannalarm til broen så stod 
også flere andre branndører åpne. Som følge av dette så fikk brannen veldig raskt spredt seg over 4 
dekk (Dekk 3, 4, 5 og 6) og mellom flere brannsoner. 

Røyk kom opp til Dekk 5 ca kl.02:10 og det første besetningsmedlemmet som blir klar over brannen 
synes å ha vært resepsjonisten på Dekk 5. Intern brannvarsling fra broen skal ha skjedd først ca.
kl.02:15 og det er sannsynlig at mange allerede er omkommet på det tidspunktet.

Kapteinen skal så ha lukket branndører i flere områder, men fordi det ikke var et automatisk 
brannalarmanlegg i skipet så var det ikke mulig for kapteinen å vite nøyaktig hvor brannen var og
hvilke branndører som burde vært lukket.

Det førte til at flere branndører ble lukket for seint og også at noen branndører ikke ble lukket i det 
hele tatt. Det gjelder for eksempel branndøren til den korridoren hvor brannen startet fordi kapteinen 
aldri får varsel om at det er brann i det området siden ingen har trykket inn noen brannmelder der.   
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Det iverksettes ikke noen organisert innsats mot brannen av mannskapene på skipet. På dette 
tidspunktet så har imidlertid brannen allerede fått en omfattende spredning. 

Dersom det hadde vært ubrennbare overflater på skipet så ville brannen, etter vår vurdering, trolig ha
brent ut i korridoren og man ville trolig ha unngått tap av menneskeliv.  

Dersom det hadde vært automatisk deteksjon og varsling så hadde det vært mulig å lukke 
branndørene inn mot trapperommet 2SB før brannen spredte seg dit og da hadde katastrofen trolig 
vært unngått. Tidlig deteksjon og varsling av brannen hadde også gjort det mulig for flere (muligens 
alle) å rømme før brannen skapte livstruende forhold. 

Det var ingen automatisk selvlukkende branndører som avgrenset brannen til minst mulig område. 
Dersom det hadde vært slike dører så er det fullt mulig at brannen kunne ha vært begrenset til 
Brannsone 1 på styrbord side på Dekk 3 og at man hadde kunnet unngå dødsfall.

Det var ikke noen automatisk brannsikker funksjon på ventilasjonsanlegget som kunne ha gjort at man 
unngått spredning av røyk til lugarene via ventilasjonskanalene. Et slikt anlegg hadde kunne mest 
sannsynlig ha begrenset tapet av liv vesentlig.

Det var ikke noe automatisk sprinkleranlegg der hvor brannen oppstod. Dersom det hadde vært et 
automatisk sprinkleranlegg der så hadde brannen med overveiende sannsynlighet blitt kontrollert 
og/eller slokket der hvor den startet og man ville trolig ikke ha hatt noen som omkom i brannen. 

Beskrivelse og vurdering av den utviklede brannen

De første brannmannskapene ankommer skipet ca. kl.06:00. Da har brannen vart i nesten 4 timer. 

Helt fra det at de ankommer til skipet så opplever brannmannskapene problemer med slagside på
skipet. Dette gjør at de jevnlig må ta pauser i slokkingen for å lense skipet for vann. 

Skipet er veldig varmt og varmen fører dels til det at områder som er slokket tørker opp og begynner å
brenne igjen og dels til at brannen hele tiden truer med å spre seg videre på Dekk 5, 6 og 7.

Utenom de områdene hvor brannen tilnærmet har brent ut eller har blitt endelig slokket (Dekk 3, Dekk 
4 og de bakre delene av Dekk 6) så er brannen ikke under kontroll når de ankommer til Lysekil ca.
kl.21:00 7.april. Det er kun i de lavere delene av skipet hvor brannområdene er mindre (Dekk 3 og
Dekk 4) at brannen ikke har spredt seg videre til nye områder etter den tidlige brannfasen.

Når skipet ankommer til Lysekil så har brannen pågått i ca. 19 timer. Det har foregått gjentatte forsøk 
på innvendig slokking og også utvendig kjøling og men det har også vært lange pauser i slokkingen på
grunn av problemer med slagside på skipet og under den siste timen før ankomst Lysekil så har det 
ikke foregått verken slokking eller kjøling av skipet. Det betyr at det fortsatt er svært varmt innvendig. 

Brannvesenet sliter veldig med å få kontroll på brannen på Dekk 5 og 6 også etter skipet er ankommet 
Lysekil.

Det er mye brannenergi på Dekk 6 og skipet er veldig varmt der. Det betyr at det er en stor brann å 
slokke samtidig som at det er et stort område å kjøle. På Dekk 5 er det lite åpninger og det betyr at 
skipet holder godt på varmen der. Det gjør også at forbrenning trolig foregår ganske sakte der. 
Samtidig kan brannen fort kan blusse opp igjen der hver gang brannmannskapene åpner dører og 
vinduer og brannen får tilført mer luft og hver gang de tar en pause i slokkingen.

Skip av denne typen har konstruksjoner med mye stål og isolerte vegger og det bidrar til å holde godt 
på varmen. Samtidig er det lite åpninger og det gjør det vanskelig å ventilere ut varme og røyk. Dette 
gjør at større branner på skip av denne typen er veldig vanskelige å slokke. 
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Ved kai i Lysekil så fortsetter de problemer som man opplevde til sjøs. Varmen fører dels til det at 
områder som er slokket raskt tørker opp og begynner å brenne igjen og dels til at brannen sprer seg til 
nye områder på Dekk 5, 6, 7 og 8 som følge av varmetransport i skipet. 

Også i Lysekil må man jevnlig ta pauser i slokking på grunn av problemer med stabiliteten til skipet. 
Dette varer frem til ca. kl.08:00 (ca. 30 timer inn i brannens forløp) når man får sprengt hull i siden på 
skipet slik at vann naturlig kunne dreneres ut uten at man måtte ta pauser i slokkingen.

Erfaringer fra branner på skip med stålkonstruksjoner

Ut fra den gjennomgang av litteratur som er gjort så fremstår de utfordringer som var tilstede ved 
brannen på Scandinavian Star å være tilstede ved branner på skip med stålkonstruksjoner.

Erfaringer fra branner på liknende skip viser at skipsbranner blir vanskeligere å begrense og håndtere 
jo lenger de varer og de viser også at man kan få langvarige branner som er veldig vanskelig å slokke. 
Utfordringer med brannspredning som følge av varmeledning og problemer med gjenantennelse 
synes å være vanlig forekommende. Det samme gjør problemer med stabiliteten til skip og det synes 
ikke å være uvanlig at det skaper behov for pauser i slokkearbeidet.

Vi har sett på noen eksempler på branner i liknende skip, med liknende brannenergi og som er bygget 
etter samme eller liknende regelverk som har vart opptil dobbelt så lenge som brannen på 
Scandinavian Star.

Vi kan ikke, ut fra erfaringer fra branner på liknende skip alene, se at det er grunnlag for å si at det må 
ha vært noe unormalt eller mistenkelig med brannen på Scandinavian Star.

Brannenergi og brannens varighet i forskjellige områder – 300 korridoren på Dekk 4

Som del av oppgaven så har vi estimert brannenergien og sett på den forventede brannvarigheten til 
en brann i forskjellige områder på Scandinavian Star. 

For lugar og korridorseksjonen på Dekk 4 så har vi estimert en total brannenergi på ca. 57 000 MJ. 
Det er imidlertid svært vanskelig å, i etterkant av en brann, estimere brannenergien i et område med 
en høy grad av sikkerhet og det kan derfor være en viss feilmargin.

Hvor lenge som man kan forvente at en brann kan vare i et område er et spørsmål som er vanskelig å 
svare på fordi brannens varighet ikke bare avhenger av mengden brannenergi, men også om hvilken 
effekt som brannen faktisk brenner med.

For å kunne fastslå en branns varighet ut fra brannenergien så trenger man således å vite noe om 
brannens effekt og den er ikke kjent her. 

Ut fra det underlag som vi har sett på så mener vi at det er lite sannsynlig at det har vært noen 
langvarig fullt utviklet brann på Dekk 4. Vi er heller ikke sikre på at en brann faktisk har pågått i veldig 
lang tid i dette området og vi er ikke sikre på at alle vinduer har vært åpne under hele brannforløpet.

Vi har gjort forenklede simuleringer for å undersøke hvorvidt skadebildet etter brannen like godt kan 
ha kommet fra en mindre brann. Ut fra de resultater som er oppnådd så synes det å være mulig, og 
det synes også å være mer sannsynlig enn at det har vært en langvarig kraftig brann der. 

Ut fra en helhetsvurdering så mener vi at det ikke er noe ved brannenergien, den forventede 
branneffekten og brannens varighet som fremstår som veldig rart. Vi kan heller ikke se at man er 
avhengig av å tilføre ekstra brannenergi for å kunne forklare brannens varighet i dette området.
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Brannenergi og brannens varighet i forskjellige områder – De midtre delene av Dekk 5

I forhold til området på Dekk 5 så har vi estimert brannenergien i dette området til å være ca. 353 000
MJ. Det er, som nevnt, vanskelig å estimere brannenergi i et område med en høy grad av sikkerhet i
etterkant av en brann og vi mener at alles estimater per lugar ligger innenfor den feilmargin som må 
påregnes. Vi mener imidlertid at Firesafe har underestimert det antall lugarer som er i området og det
påvirker deres totalestimat vesentlig.

For å kunne fastslå en branns varighet ut fra brannenergien så trenger man å vite noe om brannens 
effekt. Ut fra det at brannen er så innelukket og brenner så lenge samt at det foregår jevnlige 
slokkeforsøk og oppfuktning av materialer så mener vi at den gjennomsnittlige branneffekten kan ha 
vært vesentlig lavere enn hva Firesafe har estimert og at branntiden kan ha vært veldig lang.

Ut fra en helhetsvurdering så mener vi derfor at det ikke er noe ved brannenergien, den forventede 
branneffekten og brannens varighet som fremstår som veldig rart. Vi kan heller ikke se at man er 
avhengig av å tilføre ekstra brannenergi for å kunne forklare denne brannen. Man har sett liknende 
brannvarigheter også i andre branner på liknende skip.

Brannenergi og brannens varighet i forskjellige områder – Broadway Lounge på Dekk 6

Med utgangspunkt i de bilder som er tatt før brannen av dette området på Dekk 6 så synes det å være 
mye brannenergi i det området. Det synes også å være mye syntetiske materialer der og slike 
materialer har ofte en høy brannenergi. 

Etter vår vurdering så foreligger det vesentlige usikkerheter relatert til de beregninger som er gjort og 
det er, for dette området, ikke sikkert at forsøk på eksakte beregninger gir mer eksakte svar enn 
beregninger basert på statistikk. Ut fra bildene så fremstår det imidlertid ikke som at de rettsoppnevnte 
sakkyndige har overdrevet brannenergien i dette området.

Ut fra de bilder som er blitt fremlagt for oss så synes det som at brannen ikke nødvendigvis brenner 
med full effekt hele tiden. Det pågår slokkeforsøk og det betyr at brannens effekt trolig har variert.

Basert på en helhetsvurdering mener vi at det ikke er noe ved brannenergien, den forventede 
branneffekten og brannens varighet som fremstår som veldig rart. Vi kan heller ikke se at man er 
avhengig av å tilføre ekstra brannenergi for å kunne forklare denne brannen. Man har sett liknende 
brannvarigheter også i andre branner på liknende skip.

Dieselteorien

Som følge av at det er blitt påstått at det er blitt brukt store mengder diesel i denne brannen så har vi 
gjort en grov og overordnet vurdering relatert til hvorvidt man kan se tegn på at det har blitt brukt 
diesel i denne brannen.

Slik som vi har redegjort for så kan vi ikke se at branneffektene må ha vært så høye som Firesafe 
påstår verken på Dekk 4 eller i de andre områdene, men vi har allikevel også gjort en grov og 
overordnet vurdering relatert til hvorvidt det kan finnes andre tegn på at det har blitt brukt diesel.

Så vidt vi kjenner til så er det ikke blitt gjort noen tester for å søke etter spor av diesel i denne 
brannen. Vi har imidlertid ikke kommet over noen informasjon som indikerer at folk har luktet eller sett 
større mengder med diesel inne i skipet. 

Vi har heller ikke kommet over noen bilder som indikerer tilstedeværelse av diesel i noen av 
brannområdene. Vi har ikke sett noen bilder av diesel som flyter på vann. På et bilde av korridoren på 
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Dekk 4 så ser man for eksempel slokkevann men vi kan ikke se noen tegn til diesel i vannet. På det 
samme bildet kan vi heller ikke se noen høy temperatur skader slik som man ofte kan se når større 
mengder brennbar væske blir brukt i en brann.

Dieselbranner har normalt høy intensitet og brenner typisk med oransje flammer og sort røyk. Det gjør
imidlertid også for eksempel mange typer plastmaterialer. Bildene fra brannen viser at brannen i noen
perioder og i noen områder har hatt høy intensitet og brent med oransje flammer og sort røyk. Det er 
imidlertid når det er brann i områder med mye materialer som genererer slike flammer og røyk så vi 
kan ikke basert på de bildene si at brannbildet fremstår som unormalt og at det faktisk er blitt brukt 
diesel i brannen. 

Det er imidlertid også mange og lange perioder hvor man ikke ser verken tykk sort røyk eller oransje 
flammer noe sted på skipet. I flere områder så ser vi heller ikke noen utvendige flammer på noe 
tidspunkt under brannen. Man ser også at enkelte deler av skipet brenner ut eller er i ferd med å 
brenne ut samtidig som at det finnes områder som ikke har begynt å brenne enda. Det fremstår som 
et normalt brannforløp på skip og vi kan derfor ikke se at bildene fra brannen indikerer at diesel må ha
blitt tilført. 

Siden skipet har en slagside som varer veldig lenge (fra det at brannvesenet ankommer skipet til 
søndag morgen) så ville man forvente at en eventuell påføring av diesel i det tidsrommet hadde
medført at dieselen ville ha rent til/mot lavest punkt og man ville ha fått en oppsamling diesel der. Det 
kan vi ikke se noen indikasjoner på ut fra foreliggende bilder. Diesel har en sterk og karakteristisk lukt 
og kan som regel enkelt ses på vann. Vi kan imidlertid ikke se at noen har indikert at vannet inneholdt 
diesel eller noen annen brennbar væske selv om man jevnlig lenset skipet for vann.

Dersom det var brukt diesel og brannen var underventilert så hadde vi videre forventet å se flammer ut 
av åpninger tilnærmet hele den tiden som diesel ble påført. Det kan vi ikke se at bildene fra brannen 
indikerer. Vi hadde også forventet en kraftig og svært rask brannvekst hver gang noen åpnet og slapp 
inn mer luft til brannen. Det kan vi ikke se at noen har rapportert noe om. 

Ut fra overnevnte så kan vi ikke si at vi har klart å se noen tegn på at vesentlige mengder med diesel 
må ha vært involvert i denne brannen. 

Skadebildet generelt 

Det er mange forhold som er spesielle ved branner på skip. Blant disse er det at brann kan spre seg 
over ganske så store avstander via varmeledning og at skip kan bli så varme at selv tungt antennelige 
materialer kan brenne. Branner på skip som har fått vokset seg store er også ofte svært vanskelige å 
slokke. 

Den spredning av brann og røyk som man har sett på Scandinavian Star synes å kunne forklares med 
vanlig brannspredningsteori. Blant de hyppigst forekommende forklaringene til brannspredningen på 
skipet er åpne branndører, lekkasjer rundt gjennomføringer og varmeledning i konstruksjonene. Ut fra 
andre skipsbranner så fremstår det som vanlig forekommende spredningsveier ved skipsbranner. 

I forhold til brannskadene så mener vi at de fremstår som sammenhengende og ikke forskjellig fra det 
som man har sett ved branner på liknende skip.

Skadeområdet fremstår som at det var et resultat av en naturlig spredning av en skipsbrann som har
begynt på et lavere dekk.

Brann i 800 seksjonen i fremre del av Dekk 5

Det synes å oppstå brann i den fremre delen av Dekk 5 (800 seksjonen) en gang under natten mellom 
7.april og 8.april. Det har blitt anført at det ikke finnes noen naturlig brannspredningsvei til 800 
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seksjonen og at denne brannen derfor må ha vært påsatt. Det har i den anledning blitt vist til at 
hospitalseksjonen skal ha fremstått som uskadet og at det ikke har vært brann på Dekk 6 i den 
tidsperiode hvor man fikk brann i 800 seksjonen.

Vi har derfor prøvd å se om det finnes noen mulige spredningsveier via hospitalseksjonen eller fra
Dekk 6 eller om det må være slik at det har oppstått en helt separat brann i dette området. 

Så vidt vi har kunnet se så foreligger det dessverre ikke noen bilder som er tatt inne i selve 
hospitalområdet, men i NoUen så er selve hospitalseksjonen faktisk markert som å ha kraftige skader.
Det indikerer at man kan ha fått brannspredning til 800 seksjonen via hospitalseksjonen. Bilder 
indikerer også at det finnes flere mulige spredningsveier til/via hospitalseksjonen og frem til 800 
seksjonen. Vi mener derfor at det kan ha skjedd brannspredning til 800 seksjonen fra den midtre delen 
av Dekk 5 via hospitalseksjonen og at det fremstår som en mulig brannspredningsvei. 

En annen mulig brannspredningsvei til 800 seksjonen er fra Dekk 6 og ned til Dekk 5. Det har blitt 
anført at det ikke har vært noen brann på Dekk 6 når det oppstod brann i den fremre delen av Dekk 5
men vi mener at det synes å ha vært brann i restauranten på Dekk 6 (rett over 800 seksjonen) i 
samme tidsrom som man trolig har fått brann i 800 seksjonen.

Vi har derfor sett på om det finnes noen mulig brannspredningsvei mellom disse to områdene. 

På bilder ser man kraftige skader i taket på Dekk 5. En del av disse skadene fremstår som 
brannskader og en del fremstår som termiske skader. Disse kan skyldes brannskader og/eller 
varmeledning fra brann i restauranten på Dekk 6. Varmeledning fra Dekk 6 til Dekk 5 fremstår derfor 
også som en mulig brannspredningsvei. 

Man ser også at det går en trapp fra denne delen av Dekk 5 til restauranten på Dekk 6. Denne trappen 
er brannskadet og utgjør en annen mulig brannspredningsvei mellom Dekk 6 og den fremre delen av 
Dekk 5 (800 seksjonen). 

Som tidligere beskrevet så er det kjent at skipsbranner kan spre seg i alle retninger og brannspredning 
til den fremre delen av Dekk 5 fremstår derfor ikke som umulig eller unaturlig. 

Vi mener at det kan ha skjedd brannspredning til 800 seksjonen via hospitalseksjonen og/eller fra 
Dekk 6. 

Ut fra skadebildet så mener vi at det fremstår som en sannsynlig at brann kan ha spredt seg til denne 
delen av Dekk 5 på noen av disse måtene og vi kan derfor ikke se at dette må ha vært en separat 
påsatt brann her.

Kan brannforløpet på Scandinavian Star ha vært påvirket av andre omstendigheter enn 
brannbelastningen?

Branner på skip vil ikke nødvendigvis forløpe slik at alt brennbart brenner opp på en gang og det er 
flere forhold som kan føre til at branner blusser opp og avtar over tid. Eksempel på slike forhold er 
slokkeinnsats, variasjon i ventilasjonsforhold og det at materialer kan være lukket inne i brannceller. 

For å kunne avgjøre hvorvidt en brann har blusset opp og avtatt over tid så trenger man helst tilgang 
til både bildemateriale og vitneobservasjoner. Basert på det som vi har sett i denne saken så mener vi 
at denne brannen har blusset opp og avtatt i perioder gjennom store deler av brannforløpet.

Vi mener at det er mulig å simulere langvarige skipsbranner ved hjelp av CFD og at dette også er 
mulig for branner som varierer i faser. Selv om vi mener at det er mulig så er det imidlertid vår erfaring 
at det forutsetter at man har veldig nøyaktig informasjon om forholdene ved brannen dersom resultatet 
skal bli helt rettvisende.
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Jo lenger brannforløp som man ønsker å gjenskape jo vanskeligere blir det også å få gode resultater 
fordi usikkerhetene relatert til forhold som naturlig vil variere blir større.

Det er svært mange forhold som vi ha betydning for beregning av brannforløp på skip. Eksempel på 
slike forhold som er av naturlig art er:

Materialegenskaper til det som brenner som antennelsestemperatur, effektutvikling, 
forbrenningsvarme, om det drypper når det brenner, osv. Fordeling og plassering av det som 
brenner, antennelse, slokking, gjenantennelse, etc. er også viktige faktorer.

Ventilasjonsforhold. Vinduer og dører og deres stilling på forskjellige tidspunkt, lekkasjer. Vind 
og vindtrykk. Ventilasjonsanleggets utforming og funksjon. Samt ikke minst hvordan disse 
forholdene har variert over tid.

Utforming og egenskaper til skillende konstruksjoner (både brannklassifiserte og 
uklassifiserte) samt svakheter i disse som følge av utettheter og konstruksjonsmessige 
variasjoner, stendere og bjelker. Noen av disse forholdene påvirkes også av brann.

Varmespredning i skipet.

Slokkeinnsats, oppfukting og uttørking av materialer, pauser i slokking, etc. 

Alle disse forholdene er usikre og det foreligger ikke informasjon som er nøyaktig nok til at man kan 
forvente å kunne gjenskape en så omfattende brann som man har hatt her eksakt. 

Andre forhold som vil være av beregningsmessig betydning er, for eksempel:

Valg av scenarioer.
Forutsetninger og antakelser om forhold som er usikre.  
Forenklinger i modelleringsantakelser. 

Etter vår vurdering så foreligger det ikke tilstrekkelig med nøyaktig informasjon om forholdene ved 
brannen til å kunne gjenskape den i eksakt detalj. De rettsoppnevnte sakkyndige har imidlertid etter 
vår vurdering gjort simuleringer som er relativt fornuftige og som viser at forhold som brannspredning 
som følge av varmeledning er mulig å i en langvarig skipsbrann og at man her har forutsetninger for å 
få nettopp det og det stemmer med erfaringer fra andre skipsbranner.

Av forhold som ikke er modellert og som vi mener vil ha kunnet ha en spesielt stor betydning for 
resultatene er brannvesenets slokkeinnsats og større og mindre tilgang til brannenergi i forskjellige 
områder. Dette er imidlertid også forhold som vil være veldig vanskelig å modellere på en korrekt 
måte. Effekten av denne usikkerheten mener vi trolig vil være at man overestimerer overflate 
temperaturer samtidig som at man underestimerer branntiden. 

Selv om man hadde fått inkludert slike forhold så mener vi at man som følge av varmeledning i skipet
hadde sett overflate temperaturer som var høye nok til å forklare den brannspredningen som man så i 
skipet og samlet sett så anser vi at modelleringen til de rettsoppnevnte sakkyndige gir et relativt
rettvisendende bilde av hva som har skjedd på Scandinavian Star.
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1 Innledning

1.1 Tema

Denne rapport omhandler en utredning av brann og brannforløp av brannen på skipet Scandinavian 
Star i 1990. Ut fra gitt mandat så fokuseres det spesielt på å vurdere følgende forhold:

Brannforløp og antall arnesteder.

Beregning av brannenergi og vurdering av brannvarighet i enkelte områder.

Vurdering av omstendigheter, utenom brannenergi, som kan ha påvirket brannforløpet på 
Scandinavian Star inklusive en vurdering av mulighetene for å simulere slike branner. 

Vurdering av om brann kan ha spredt seg til 800 seksjonen på en naturlig måte eller ikke.

For å kunne vurdere dette på en utfyllende måte så er det også nødvendig å gi en del 
bakgrunnsinformasjon om en del andre forhold som informasjon om Scandinavian Star generelt og det
regelverk som det ble bygget etter. Dette presenteres underveis i rapporten.

1.2 Bakgrunn

Stortinget vedtok 12. mai 2015 enstemmig å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for 
brannen på Scandinavian Star (heretter granskingskommisjonen). 

Etter brannen på Scandinavian Star 7. april 1990 er det innhentet flere sakkyndigutredninger av brann 
og brannforløp. Det er blant annet gjort en rekke tester av materialene brukt om bord på Scandinavian 
Star for å finne branntekniske egenskaper, herunder brannverdier.

De foreliggende sakkyndigutredningene gir ikke et entydig svar på brannbelastningen om bord på 
Scandinavian Star. Det foreligger motstridende vurderinger både av brannverdier for materiale og av 
hvilket materiale (type og omfang) som skal inngå i beregningene. De foreliggende 
sakkyndigutredningene er heller ikke samstemte hva gjelder brannforløp og antall arnesteder.

For kommisjonen er det derfor ønskelig å få et bedre grunnlag for å vurdere brann og brannforløp på 
Scandinavian Star.

1.3 Avgrensninger

Som følge av at det har gått lang tid siden brannen så har det ikke vært mulig å gjøre noen egne 
kartlegginger eller befaringer. Alle de vurderinger som presenteres i denne rapport er derfor basert på 
den informasjon som er gjort tilgjengelig for oss.

Rapporten fokuserer på forhold som vurderes å være av relevans for brannforløpet og de øvrige 
temaer som granskingskommisjonen har bedt oss om å undersøke. 
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2 Planlegging av utredningen
I dette kapittel beskrives den overordnede planlegging som er gjort for denne utredningen. Det er med 
utgangspunkt i denne planleggingen som utredningen så er gjennomført. 

2.1 Mandat

Oppgaven (utenom bakgrunn) er formulert slik i bestillingen fra granskingskommisjonen:

De foreliggende sakkyndigutredningene gir ikke et entydig svar på brannbelastningen om bord på 
Scandinavian Star. Det foreligger motstridende vurderinger både av brannverdier for materiale og av 
hvilket materiale (type og omfang) som skal inngå i beregningene. De foreliggende 
sakkyndigutredningene er heller ikke samstemte hva gjelder brannforløp og antall arnesteder.

For kommisjonen er det derfor ønskelig å få et bedre grunnlag for å vurdere brann og brannforløp på 
Scandinavian Star. Oppdraget beskrives nærmere i punktene nedenfor.

Oppdraget

1. Beregning av brannbelastningen i utvalgte områder
Det skal foretas en beregning av brannbelastningen i følgende områder:

A. Lugarer og korridorseksjon i seksjonen Ds-Gs på 4 Ybor dekk
B. Lugarene som inngår i området mellom tverrkorridoren Ds-Db og resepsjonsområdet 

på 5 Gulf dekk.
C. Broadway Lounge på 6 Main dekk

Der det foreligger beregning på bakgrunn av tester av materiale fra Scandinavian Star, skal disse 
tas betraktning i vurderingen. Det samme skal andre tilgjengelige data for materialer som befant 
seg i de angitte områdene. 

I rapporten skal følgende punkter besvares:

1. En vurdering og oppregning av hvilke materialer som skal inngå i beregningen av 
brannbelastning i de angitte områdene av Scandinavian Star.

2. En faglig forankret vurdering av hvilke brannverdier som skal brukes for materialer som ikke ble 
målt i 1990. 

3. En samlet og faglig forankret vurdering av brannbelastningen i hvert av de angitte områdene.
4. Hvor langt tidsrom vil beregnet brannbelastning gi næring til en brann, gitt ideelle betingelser 

for konstant forbrenning?

2. Kan brannforløpet på Scandinavian Star ha vært påvirket av andre omstendigheter enn 
brannbelastningen i pkt. 1?
Dette punktet skal besvares med en generell redegjørelse for brann på skip med stålkonstruksjoner. 
Det er naturligvis åpning for å knytte konkrete kommentarer til brannforløpet på Scandinavian Star, 
i den grad fremlagt dokumentasjon gir grunnlag for det. 

I rapporten skal følgende punkter besvares:

1. Vil en slik brann alltid forløpe på den måte at alt brennbart materiale brenner opp på en gang?
2. Hvis ikke, hvilke forhold om bord på skip kan føre til at branner blusser opp og avtar over tid?

o Hva er eventuelt forutsetningene for en slik brann i faser?
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o Foreligger det simuleringsprogrammer som kan simulere en slik brann i faser? 
o Er det noen måter man i ettertid kan avklare om en brann har blusset opp og avtatt over 

tid?
3. Vil noen av punktene nedenfor kunne ha betydning for beregninger av brannforløp på skip?

o begrenset tilgang på brennbart materiale (f.eks. lukkede brannceller)
o tilgang på luft/oksygen
o betydning av varmebalanse
o eventuelle særtrekk ved brannforløp i lukkede stålkonstruksjoner
o vind og værforhold i området
o omfang av slukkearbeidet og pauser i slukkearbeidet
o Er det andre forhold som kan ha betydning for beregningen

3. I rapporter med brannfaglige vurderinger av brannforløpet har Palmberg og Firesafe tatt til orde for 
at det ikke kan være noen naturlig forklaring på hvorfor det brant i området «800 seksjonen». 
Palmberg og Firesafe mener begge at brannen i dette området er et avgjørende bevis for nye 
arnesteder. Vurder disse standpunktene i lys av foreliggende dokumentasjon og vurderingene av 
punkt 1 og 2.

Det skal utarbeides en egen selvstendig vurdering, basert på en gjennomgang av fremlagt 
dokumentasjon. I den grad det er relevant for å besvare dette punktet, bes det om en redegjørelse 
for betydningen av de ulike modelleringer og simuleringsprogram som er benyttet.

4. Sensitivitet
Eventuelle usikre forhold ved vurderingene av ovennevnte punkter skal beskrives og konkretiseres 
under besvarelsen av punktene foran. Hvis det presenterte faktagrunnlaget ikke gjør det mulig å 
konkludere på ett eller flere punkter, skal det gis en begrunnet redegjørelse for dette, med opplisting 
av eventuelle forutsetninger som må være oppfylt for å kunne gi en konklusjon.

2.2 Ressurser

Oppgaven løses ved hjelp av følgende ressurser. 

Stefan Andersson, FoU leder brannsikkerhet, Norconsult AS og Høgskolelektor (deltid) på Bachelor 
og Masterprogrammene innen brannsikkerhet på Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Gaute Nilsen Fossli, MSc, Avdeling brannsikkerhet, Norconsult AS.

Ole Hallgren, MSc, Avdelingsleder brannsikkerhet, Sandvika, Norconsult AS.

Bård Venås Ph.D. og faglig leder og Anders Welde Vikan MSc, Avdeling CFD og
strømningsanalyse, Norconsult AS. 

Edwin Richard Galea, Professor på Fire Safety Engineering Group (heretter FSEG) som er en del av 
University of Greenwich. Han har også et deltidsprofessorat i Ship Safety på HVL.

Zhaozhi Wang, Ph.D som også arbeider på FSEG.

Hovedansvarlig for utredningen er Stefan Andersson.

2.3 Metoder

Metoden begrenser seg til gjennomgang av bilder, dokumenter og annet underlag fra brannen og etter 
brannen. Materialet gjøres tilgjengelig av granskningskommisjonen. 
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3 Scandinavian Star
Dette kapittel beskriver objektet, brannstedet og eventuelle samtaler med vitner. Hensikten med 
kapittelet er å gi et underlag for de vurderinger som gjøres senere i denne rapporten.

Det har ikke vært mulig å gjennomføre befaring på brannstedet. Dette kapittel begrenser seg derfor til 
en beskrivelse av brannstedet basert på mottatt underlag og allment tilgjengelig informasjon.

Det ligger utenfor mandatet å gå inn i alle detaljer og redegjørelsen begrenser seg derfor til en 
overordnet beskrivelse som antas å være tilstrekkelig for å følge med på det som presenteres lenger 
frem i denne rapport. Den beskrivelse som gis her baserer seg primært på det som er beskrevet i [4].

3.1 Generelt om Scandinavian Star

Scandinavian Star ble bygd i 1971 som kombinert passasjerskip og ferge for biler og vogntog. Skipet 
hadde indre bunn, tre gjennomgående, fulle dekk i skroget og tre fulle dekk i overbygningen. Dessuten 
var det en dekkstripe på begge sider av rommet for biler og vogntog som er plassert midt i skipet.
Skipet var ikke utstyrt med baugport, derfor kunne bildekket kun lastes/losses gjennom akterporten. 

Figur 1 - Bilde av Scandinavian Star tatt noen dager før brannen (http://scandinavian-star.vg.no/avgang).

Rommet for biler og vogntog (bildekket) dannet en hangar i praktisk talt hele skipets lengde, men var
på begge sider begrenset i bredden av en lugaravdeling som gikk over to dekk i høyden. 
Lugaravdelingen på styrbord og babord side av rommet hadde således et dekk i halv høyde av 
bildekket. 

Figur 2 - Skipets lengdeprofil og tverrsnitt. 
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3.2 Branndesign

Branndesignet på Scandinavian Star var gjort etter Metode 1 i The International Convention on Safety 
of Life at Sea (SOLAS) av 1960 (SOLAS 1960) [10].

SOLAS 1960 krevde generelt at:

Skipet skal deles i hovedsakelige vertikale soner på maks 40 m lengde (Regulation 35) med 
klasse A60 skiller. 

Det skal også ha en underinndeling for å beskytte områder som gir vertikal tilgang (forstås 
som trapperom) og det som skiller lugarområdene fra maskinrom, lasterom, service områder 
og andre områder. 

Dører til trapperom skal være av selvlukkende type (Regulation 42).

Del E stiller generelle krav om tilrettelegging for brannslokking og deteksjon. Den stiller, for 
eksempel, krav om brannslokkeutstyr, krav om patruljerende brannvakt ordning og krav om 
manuelle brannmeldere i lugarområdet som skal varsle broen eller en brannkontroll stasjon.  

Brannsikring av skip etter Metode 1 i SOLAS 1960 medførte i hovedtrekk også krav om følgende:

Etablering av intern brannskilleoppdeling med B30 konstruksjoner, generelt uten at det
medfører installasjon av verken deteksjonssystem eller sprinkleranlegg i lugar og 
serviceområder. 

På skip med flere enn 100 passasjerer så skal B30 skiller være av ubrennbare materialer, 
men brennbare overflater er i viss grad tillatt (Regulation 39). 

Regulation 48 begrenser bruk av brennbare overflater i lugar og publikumsområder til et volum 
tilsvarende 2,54 mm finer på vegger og i himling.

Det var altså verken automatisk brannalarmanlegg eller automatisk sprinkleranlegg i de områder som 
ble rammet av brannen. Det var heller ikke automatisk selvlukkende branndører. 

Det var imidlertid et system med manuelle brannmeldere på skipet. Disse gav signal til broen og fra 
broen så kunne brannalarm aktiveres og branndører lukkes. 

Mer informasjon om regelverket og dens vurderte betydning for utfallet av brannen på Scandinavian 
Star kan leses i kapittel 5.2.

Side 882



3.3 Brannteknisk hovedinndeling

Figurene nedenfor viser skipets omtrentlige branntekniske hovedinndeling med A60 skiller i 
brannsoner basert på informasjon og illustrasjoner tatt fra NoUen [4]. I tillegg til denne hovedinndeling 
kom underinndeling mot lugarer og liknende (typisk B30 konstruksjoner med B15 dører) og inndeling 
av ganger og trapperom som typisk også er brannceller (A60). Disse er ikke illustrert i figurene. 

Figur 3 - Trappesystem og lengdesnitt. De viktigste trapperom som forbinder dekk er markert med grønt. Leidere 
vises ikke. Brannsoner er markert med rød strek.
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Figur 4 - På Dekk 1 var tanker og tekniske rom og mindre innredning for mannskap. På Dekk 2 var det 
mannskaps-lugarer, tekniske rom, proviantrom og mannskapsrom. De viktigste trapperom som forbinder dekk er 
markert med grønt. Leidere vises ikke. Brannsoner er markert med rød strek.
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Figur 5 - På Dekk 3 og 4 var det hovedsakelig bildekk for biler og vogntog men også lugarer på begge sider om 
bildekk. Dekkene var delt inn i tilsvarende 3 brannsoner som øvrige dekk men bildekket var også skilt fra resten 
av dekket. De viktigste trapperom som forbinder dekk er markert med grønt. Brannsoner er markert med rød 
strek.
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Figur 6 - På Dekk 5 var det hovedsakelig lugarer. Det var også resepsjon og en hospitaldel. Helt akterut er det et 
lite utvendig område under tak. Flere trapperom stopper i dette planet og noen nye starter og går oppover. Dekk 6 
var i hovedsak et salong- og restaurantdekk men det var også et åpent område med svømmebasseng i aktre del. 
Det gikk trapper opp til overliggende dekk. De viktigste trapperom som forbinder dekk er markert med grønt. 
Brannsoner er markert med rød strek. 

Side 886



Figur 7 - På Dekk 7 var det offiserslugarer. Mange trapper ender også her. Dekket var delvis åpent og delvis 
lukket. I akter ligger en salong med utgang til åpent dekk. Det er også trapper opp og ned her. Foran salongen lå
tekniske rom, et butikksområde, messe, etc. På Dekk 8 ligger broen lengst frem, kontorer, offiserslugarer, 
diskotek, etc. før et større åpent dekk. Det var relativt brede brovinger (åpent dekk) på begge sider. Oppå Dekk 8 
er Dekk 9 som var taket til Dekk 8. De viktigste trapperom som forbinder dekk er markert med grønt. Brannsoner 
er markert med rød strek. 
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3.4 Tekniske og organisatoriske forhold på branndagen

En detaljert gjennomgang av skipets tekniske tilstand ligger utenfor mandatet, men som beskrevet i 
NoUen så var det noen tekniske mangler og noen avvik fra gjeldende regelverk. 

Skipet var under renovering / oppussing når brannen startet og det var en del brennbare materialer 
plassert der hvor arnestedet skal ha vært. Det aktuelle området var ikke avlåst. 

Fordi området var under oppussing så bodde det ingen personer i det området der brannen startet og 
siden det ikke var noe automatisk brannalarmanlegg så ble brannen heller ikke oppdaget i det 
området men heller i andre områder hvor det var folk. 

Videre så fremkommer det at besetningen var utrent, at de snakket forskjellige språk og at det var en 
del organisatoriske utfordringer. 

Rundt kl.02:00 oppstod det en mindre påsatt brann. Fordi det ikke var noe automatisk 
brannalarmanlegg på båten så var det ikke noen detektorer som automatisk fanget opp brannen, men 
den ble tilfeldigvis raskt oppdaget og slokket og spredte seg derfor ikke videre. 

Vi mener at den brannen, siden den fremstod som påsatt, burte ha trigget iverksetting av 
brannvaktpatruljering som kunne ha gjort at den senere brannen kunne ha blitt oppdaget tidligere. Det 
fokuseres imidlertid ikke videre på de branntilløpet siden den brann som startet litt etter kl.02:00 ikke 
er et resultat av brannspredning fra den brannforløp som startet litt ca kl.02:00.

Det gås ikke lenger inn i disse forholdene i denne rapporten.
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4 Beskrivelse og vurdering av 
brannforløpet

I dette kapittel beskrives og vurderes brannforløpet basert på mottatt informasjon. Den beskrivelse 
som gis her tar utgangspunkt i den informasjon, bilder og videoer som er blitt fremlagt for oss. Kun de 
deler som vurderes som relevante tas med. 

Granskningskommisjonen har i spesifiseringen av oppgaven tatt opp følgende:

De foreliggende sakkyndigutredningene gir ikke et entydig svar på brannbelastningen om bord på 
Scandinavian Star. Det foreligger motstridende vurderinger både av brannverdier for materiale og av 
hvilket materiale (type og omfang) som skal inngå i beregningene. De foreliggende 
sakkyndigutredningene er heller ikke samstemte hva gjelder brannforløp og antall arnesteder.

For kommisjonen er det derfor ønskelig å få et bedre grunnlag for å vurdere brann og brannforløp på 
Scandinavian Star.

Vi har fått tilgang til flere rapporter som er utarbeidet av de som tidligere er blitt oppnevnt som
sakkyndige av retten for å vurdere denne brannen (heretter kalt rettsoppnevnte sakkyndige), samt en 
rapport datert 31.oktober 2016 som skal være utarbeidet av Firesafe for Stiftelsen etterforsking av 
mordbrannen Scandinavian Star (heretter kalt Firesafe). 

Temaet som synes å råde størst dissens om relaterer seg til hvorvidt det totale brannforløpet som 
varte fra ca kl.02:00 7.april og helt til ca kl.16:00 på ettermiddagen 8.april kan forklares ut fra en brann 
som startet i korridoren mellom trapperom 1SB og 2SB på Dekk 3 ca kl.02:00 7.april eller om det må 
være slik at det har vært flere branner som, i etterkant av den første brannen, har oppstått uavhengig 
av den brannen. 

For å kunne utrede og besvare granskningskommisjonens spørsmål så er det nødvendig at 
hendelsesforløpet gjennomgås. Man får da et underlag for å kunne vurdere om brannen kan være et 
resultat av naturlig spredning eller om det må ha vært utført handlinger som har bidratt til mer 
omfattende spredning, herunder hvorvidt nye branner må ha vært startet eller ikke. 

I det følgende så beskrives derfor det omtrentlige forløpet til brannen.

4.1 Brannårsak og arnested

I NoUen så står det at de vurderer at den første vesentlige brannen med potensiale for spredning 
oppstod noe etter kl.02:00 (ca kl.02:05) i korridoren mellom det som her kalles trapperom 1SB (kalles 
av noen for Bs) og det som kalles for trapperom 2SB (kalles av noen for Ds) nærme trapperom 2SB 
på styrbord side av Dekk 3 (C dekk). Det er da den andre brannen som oppstår og det synes heller 
ikke å være noen vesentlige uenigheter om det. Denne kalles for Arnested B / Brann nr.2 av den ene 
gruppen og Brann 2 av den andre gruppen. 
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Figur 8 - Omtrentlig plassering til brannen (blå pil).

Området hvor brannen oppstod var under oppussing men var ikke avlåst og det var oppbevaring av en 
god del brennbare materialer der. Man mener at brannen ble påsatt og at den startet i papir, sengetøy 
og sengetepper og at brannen etter hvert ble stor nok til å føre til antennelse av veggen i korridoren. 

Vi har ikke gjort noen detaljert vurdering av selve antennelsesforløpet annet enn å konstatere at det 
virker realistisk at man kan starte en brann i slike materialer ved hjelp av enkle midler.

Det er flere steder angitt at dette området var under oppussing og at det derfor var mye materialer i
dette området som var flyttet ut på gangen. Ut fra en rask gjennomgang av litteratur [28] så fremstår 
det heller ikke som rart at en slik brann kunne bli større enn 200 kW hvilket, i henhold til fullskalatester 
gjennomført av Sintef NBL, kunne føre til antennelse av overflatene i korridoren (se kapittel 4.2.1 for 
mer informasjon om gjennomførte branntester).

4.2 Det tidlige brannforløpet (ca kl.02:00 – ca kl.02:25)

Brannen i den korridoren som er ved trapp 2SB sprer seg til veggflatene og utvikles til det som 
beskrives som en veldig kraftig brann som raskt sprer seg fra antennelsesstedet, via trappeløpene 
2SB og en tverrkorridor på Dekk 5, via trapperom 2BB og nedover til bildekk på Dekk 3.

Den initiale brannen beskrives som en relativt kortvarig brann som kun varer ca. 10 – 15 minutter i 
korridoren ved trapp 2SB på Dekk 3, men at den i løpet av denne tiden sprer seg videre til andre deler 
av skipet på Dekk 3, 4, 5 og 6 via åpne branndører.

Vi har gjort en overordnet gjennomgang av det billedmateriale som foreligger for å se hvorvidt en 
spredning slik som den er blitt presentert synes å samsvare med skadebildet eller ikke. Det foreligger 
ikke bildemateriale fra den tidlige fase av brannen som her beskrives, men det finnes bilder som 
beskriver skadebildet etter brannen. 

I det følgende beskrives og vurderes det som skal være brannens tidlige fase fra ca kl.02:00 eller litt 
etter og frem til ca kl.02:25.

Ut fra det som vi har kunnet se så synes det ikke å være noen vesentlige uenigheter mellom de 
rettsoppnevnte sakkyndige og Firesafe om de faktiske forholdene relatert til denne delen av brannen 
og den tilhørende brannspredningen. 

4.2.1 Fullskalaforsøk 

Som bakgrunn for det vi beskriver viser vi først utdrag fra testing som ble gjort i forbindelse med den 
opprinnelige etterforskingen. Hensikten med de testene var å rekonstruere starten av brannen om 
bord på Scandinavian Star. 
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I testene så bygget man en fullskalamodell av korridoren og man gjorde 10 forsøk hvorav 2 
hovedforsøk. Testene viser at man ved hjelp av en mindre brann kan få en kraftig selvgående brann i 
de brennbare overflatene. Detaljer relatert til testene står å lese i testrapporten i NoUen. 

Figur 9 - Bilder fra testing gjennomført av tilsvarende materialer og overflater som i området ved arnestedet på 
Dekk 3 og trapperom 2SB. Korridoren er ca 6 m lang. Bildene viser at man ved å antenne to sekker med 
sengetøy kan få en overtent brann som kan forklare den videre spredningen under det tidlige brannforløpet. I 
testene er det tatt med simulering av brennbare materialer i korridoren men ikke fra lugarer. 
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Figur 10 - Bilde som viser skader etter testing gjennomført av tilsvarende materialer og overflater som i området 
ved arnestedet på Dekk 3 og trapperom 2SB i et oppsett bestående av en mindre korridor og et mindre 
trapperom. Korridoren er 6 m lang og trappen er ca 7,5 m. 

Brannen døde naturlig ut som følge av oksygenmangel etter ca 6-7 minutter. Selv om dette således har vart en 
kortvarig brann så viser bildene omfattende skader og nedfall fra taket liknende det som man ser flere steder på 
skipet etter brannen. I testene er det tatt med antennelse av brennbare materialer i gangen tilsvarende ca 200 kW 
(en relativt beskjeden branneffekt tilsvarende ca to sekker med sengetøy).

Side 892



Figur 11 - Bilder som viser skader etter testing gjennomført av tilsvarende materialer og overflater som i området 
ved arnestedet på Dekk 3 og trapperom 2SB i et oppsett bestående av en korridor og et trapperom. Testene viser 
at platene vil kunne falle ned ved brann. Korridoren er 12 m lang og trappen er 7,5 m.

Brannen brente i ca 20 minutter. Selv om dette således ikke har vart en langvarig brann så viser bildene 
omfattende skader og nedfall fra taket liknende det som man ser flere steder på skipet etter brannen. I testene er 
det tatt det tatt med antennelse av brennbare materialer i gangen tilsvarende ca 200 kW (en relativt beskjeden 
branneffekt tilsvarende ca to sekker med sengetøy).
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4.2.2 Grafisk oversikt over spredningen gitt i NoUen

Figur 12 - Beskrivelse av den initiale spredningen som beskrevet i NoUen. 

Ift punkt 3 så antas det at de refererer til Dekk 4 siden brannen startet på Dekk 3.
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4.2.3 Spredning på Dekk 3

Bilder av arnestedet på Dekk 3, den åpne branndøren mot trapperommet, trapperommet og de nevnte 
korridorene synes å samsvare med det scenario som er blitt presentert i NoUen. Her er det synlige 
brannskader i både korridoren fra arnestedet, frem til trappen og inn i trappen.

Branndørenes stilling ved brannen og trekkforhold under brannen synes å ha hatt stor betydning for 
skadene slik som disse kan observeres på bildene fordi noen områder er svært skadet (forover) mens 
andre områder (akterover) synes å være tilnærmet uskadet. Bildene knyttes til punktene 1 og 2 som 
presentert i Figur 12 - Beskrivelse av den initiale spredningen som beskrevet i NoUen.

Figur 13 - Bilder av området ved arnestedet på Dekk 3 og trapperom 2SB til høyre. Man ser noe som likner på en 
brannvifte på det midtre bildet og omfattende skader høyt opp som følge av eksponering til varme branngasser på 
de to første bildene. 

Denne brannen skal ha vært påsatt men skadene liker på det som er sett ved testing som beskrevet i kapittel
4.2.1. Det tyder på at det trolig ikke har vært brukt noen vesentlige mengder med ekstra brennbart materiale 
utover det som skal ha vært tilgjengelig i gangen (diverse materialer som var ute på gangen som følge av at den 
var under oppussing / renovering). 

Sett sammen med andre bilder så fremstår trekkretningen å være bortover mot trapperommet. Vurderingen av 
dette som arnested fremstår derfor som plausibel. Trapperommet fremstår som utbrent.
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4.2.4 Spredning på Dekk 4

Røykspredning inn i korridorene på Dekk 4 skal ha skjedd kort tid etter det at brannen startet på Dekk 
3. Slik som vi har sett ved testing som beskrevet i kapittel 6.2.1 så skal det noe, men ikke mye, til få å 
få antent overflatene for så å få en selvgående brann men det er ikke sikkert at det skjer på dette 
tidspunktet selv om en av branndørene her er åpen.

Det skal ha vært et undertrykk på bildekk som har ført til et kraftig trekk opp den trappen som ligger 
rett ved der brannen startet (trapp 2SB) på styrbord side. Dette trekket kan ha forsinket 
brannspredning inn i korridoren forut for trapperom 2SB selv om branndøren var åpen da det her kan 
ha vært et visst trekk mot trappen heller enn vekk fra trappen.

Det fremstår som relativt sikkert at det skjer røykspredning inn i korridorene på Dekk 4 allerede på et 
tidlig tidspunkt siden mange omkommer her både foran og bak trapperommet. 

På styrbord side av Dekk 4 omkommer det 14 personer forut for trapperom 2SB og 21 personer akter 
for trapperom 2SB. I korridoren forut for trapperom 2SB så er det personer som skal ha klart å rømme 
forover i skipet fra lugar 315 og 317. 

Det kan tyde på at det ikke skjedde noen umiddelbar brannspredning til korridoren forut for trapperom 
2SB selv om det på dette tidspunktet var kraftig brann både i startbrannkorridoren og i trapperom 2SB. 
Det er uklart om dørene til noen lugarer var åpne eller ikke men det vurderes som sannsynlig at de 
aller fleste, muligens alle, var lukket på dette tidspunktet.

Figur 14 - Området forut for trapperommet 2SB på Dekk 4. Trapperom 2SB er til venstre og trapperom 3SB er til 
høyre. Det rømte personer fra lugar 317 og 315 forover i skipet etter at brannen var godt i gang. Det kan tyde på 
at det ikke skjedde noen umiddelbar brannspredning til dette området. 
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Bildene nedenfor knyttes til punkt 3. De to bildene som er venstre viser korridoren akter for trapperom 
2SB på Dekk 4. Branndøren skal der ha vært stengt og skadene ser ut som varmeskader som følge 
av varmeledning heller enn brannskader som følge av brannspredning inn i korridoren. Brannskillet 
har ikke vært helt tett under brannen siden det er røykskader her.

Figur 15 - Bilder av området akter for trapperommet 2SB på Dekk 4 (de to bildene til venstre) og forut for 
trapperommet 2SB (bildet til høyre).

Akter for trapperom så ser man det som synes å være varmeskader nær trapperommet (bildet til venstre som 
viser døren mot trapperom 2SB). Den døren skal ha vært lukket under brannen og de skader som vi ser er trolig 
varmeskader som følge av at høy temperatur har blitt ledet inn gjennom konstruksjonene til dette området. 

Lenger bak i den samme korridoren så er det kun røykskader som er synlig.

Forut for trapperommet så ser man brann- og røykskader. Dette området vurderes i mer detalj lenger frem i 
rapporten. 
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4.2.5 Spredningen på Dekk 5

Omtrent samtidig som at det siver inn røyk på styrbord side av Dekk 4 så siver det inn røyk i 
korridorene på Dekk 5. Det skyldes trolig en kombinasjon av åpne branndører, utette brannskiller og 
den såkalte pipeeffekten. 

Det første besetningsmedlemmet som blir klar over brannen synes å ha vært resepsjonisten på Dekk 
5. Hun blir varslet av passasjerer som har sett røyk på Dekk 5. Det er et veldig sent varsel som etter 
vår vurdering ikke bare har påvirket brannens initiale spredning men som også i stor grad har påvirket 
brannens endelige utfall fordi brannen allerede på det tidspunktet er ute av kontroll.

Røyk kommer opp til Dekk 5 ved ca kl.02:10 og siver inn i korridorene mellom tverrkorridoren ved 
resepsjonen og den tverrkorridor hvor brannen sprer seg fra trapperom 2SB og trapperom 2BB (altså 
forut i skipet). Her omkommer det mange mennesker (38 hvorav 10 blir funnet i korridorene og resten i 
lugarene). 

Branndøren mellom den tverrkorridor hvor brannen slo over og forut i skipet på styrbord side mot den 
korridor som fører til resepsjonen blir stående åpen gjennom hele brannen slik at først røyk og så 
senere flammer kan trenge inn i dette området selv etter at øvrige branndører er blitt lukket. 

Døren akterut står åpen en stund slik at røyk og også flammer kan spres inn her men den blir etter 
hvert lukket og det er noe uklart om det skjer spredning hit på dette tidspunktet. Også der omkommer 
det mange mennesker (76 hvorav 37 blir funnet i korridorene og resten i lugarene). 

Figur 16 - Tegning av Dekk 5 sammensatt av figur 8.7 og 8.8 i NoUen. Tall innen parentes angir omkomne. Rød 
strek viser skille mellom Brannsone 1 og 2. Resepsjonen er til høyre på bildet. Blå pil viser branndør som skal ha 
stått åpen gjennom hele brannen. 

Figur 17 - Bilder av den dør som skal ha vært åpen under brannen (venstre) og bilder av den korridor som ligger 
innenfor nevnte dør og hvor røyk skal ha spredt seg mot resepsjonsområdet. På bildet i midten så ligger den åpne 
døren foran i bildet og resepsjonsområdet ligger bak fotografen. I bildet til høyre så er det motsatt. 
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Brannen sprer seg så via tverrkorridoren på Dekk 5 til trapperom 2BB og videre ned trapperom 2BB 
og ut på bildekk via en åpen branndør. Bildet nedenfor viser tverrkorridoren hvor brannen skal ha 
spredt seg svært raskt gjennom skipet fra trapperom 2SB på styrbord side til trapperom 2BB på 
babord side. Bildet knytter seg til punkt 5 som presentert i Figur 12 - Beskrivelse av den initiale 
spredningen som beskrevet i NoUen.

Figur 18 - Bilder av tverrkorridoren mellom trapperommet 2SB og 2BB på Dekk 5. Man ser omfattende 
brannskader hvilket tyder på at man har hatt en kraftig brann her. 

Ut fra det som vi har kunnet se så har det trolig ikke vært noe vesentlig bidrag til brannen annet enn 
fra de brennbare overflatene i korridor og trapperom i den tidlige fasen av brannen. Ubrente 
branngasser fra Dekk 3 kan imidlertid ha strømmet til brannen i dette området og bidratt til den raske 
spredningen fra trapperom 2SB til trapperom 2BB via denne korridoren. 

De brannskadene som kan ses er større enn det som ble sett ved testing som beskrevet i kapittel
4.2.1. Det skyldes troligvis delvis det at en større lengde trapperom og trapp enn hva som er blitt testet 
her har brent. Det gir mer brannenergi og muligens også bidrag ved at ubrente gasser fra andre 
områder brenner her. Skadene kan også skyldes påvirkning fra den langvarige brann som var på 
Dekk 5 og varmeledning fra den langvarige og kraftige brann som var på Dekk 6.
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4.2.6 Spredningen til trapperom 2BB og ned til bildekk

Bildene nedenfor knyttes til punktene 6, 7 og 8 som presentert i Figur 12 - Beskrivelse av den initiale 
spredningen som beskrevet i NoUen. De viser brannskader etter brannspredning ned trapp 2BB og ut 
på bildekk på Dekk 3. Det har tidligere blitt gjennomført relativt grundige undersøkelser relatert til 
denne brannspredning og den skyldtes kraftig trekk i brannspredningsretningen som følge av at 
bildekk var i undertrykk.

Figur 19 - Bilder av området rundt trapperommet 2BB. Man ser store skader i trapperommet. Skadene liker på det 
som er sett ved testing som beskrevet i kapittel 4.2.1 og man ser skader hvor brannen har slått ut på bildekk på 
Dekk 3 som følge av en åpen branndør der. Det tar imidlertid ikke fyr i bilene på bildekk. 

Figur 20 - Figur utarbeidet av de rettsoppnevnte sakkyndige som illustrerer de spesielle trekk forhold som bidrog 
til den raske brannspredningen opp trapperommet, over Dekk 5 og ned trapperommet på den andre siden.
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4.2.7 Spredning til Dekk 6

Ca kl.02:15 så ser vitner at det siver inn røyk fra trapperom 2SB og inn i Grand Lounge på Dekk 6 
gjennom en åpen branndør. Den branndøren blir stående åpen gjennom hele brannforløpet. Noen 
minutter senere (estimeres til ca kl.02:20) så slår også flammene inn i dette området. Med den 
brannenergi som er tilgjengelig i det området finnes det her forutsetninger for stor og langvarig brann. 

Figur 21 - Tegning av Dekk 6, figur 8.9 i NoUen. Tall innen parentes angir omkomne. Røde streker viser ca 
plassering av brannskiller. Blå pil viser branndør som stod åpen gjennom hele brannen. 

4.2.8 Varsel, innsats og spredning

Fordi det ikke var noe automatisk brannalarmanlegg så varsles brannen ikke umiddelbart.

Ca kl.02:22 – 02:23 så er det imidlertid registrert at brannen varsles både på skipet og eksternt. 
Brannalarmen høres over Tjøme Radio og er loggført. Intern brannvarsling kan ha skjedd noe tidligere 
ca kl.02:15 men det er noe dissens relatert til det. 

Det er, etter vår vurdering, sannsynlig at mange på dette tidspunktet allerede er omkommet og for 
mange av de som ikke er omkommet så er evakueringsmulighetene dårlige. Hørbarheten til alarmen 
skal også ha vært svak i enkelte områder.

Kapteinen skal i denne perioden ha lukket branndører i flere områder, men fordi det ikke er et
automatisk adresserbart brannalarmanlegg i skipet, men kun manuelle meldere, så er det vanskelig å 
vite hvilke branndører som bør lukkes og hvilke som bør holdes åpne. 

Det fører til at flere branndører lukkes for seint og også at noen branndører ikke lukkes i det hele tatt. 
Det gjeler for eksempel branndøren til den korridoren hvor brannen startet fordi kapteinen aldri får 
varsel om at det er brann i det området siden ingen har trykket inn noen brannmelder der.   

Det iverksettes ikke noen organisert innsats mot brannen av mannskapene på skipet. Det blir 
imidlertid ropt ut at det er brann og at alle må gå til båtdekket og at Stena Saga er i nærheten.  

På dette tidspunktet så har brannen, som tidligere beskrevet, imidlertid allerede fått en relativt 
omfattende spredning over skipet og brannen er, etter vår, allerede når varsel gis blitt for stor til at det 
skal være mulig for mannskapene på skipet å gjøre noen reell og effektiv innsats mot denne brannen.

Ut fra det som vi har klart å se av de utredninger som er gjort så omfatter brannen på dette tidspunktet 
allerede spredt seg til ca følgende områder:

Dekk 3: Brannsone 1, Trapperom 2SB, samt Trapperom 2BB.

Dekk 4: Trapperom 2SB og trapperom 2BB, samt røykspredning til Brannsone 1 og 2.

Dekk 5: Trapperom 2SB og 2BB, tverrkorridor, samt røykspredning til Brannsone 1 og 2.

Dekk 6: Trapperom 2SB og Brannsone 1.
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4.2.9 Vurdering av brannens initiale spredning

Etter vår vurdering så er det en rekke forhold som har ført til brannens initiale spredning. Nedenfor 
lister vi opp de forhold som vi mener synes å ha hatt størst betydning. 

Det var lagring av brennbare materialer i rømningsveier i områder som ikke var låst. Dette gjorde det 
mulig for en ildspåsetter å starte en brann uoppdaget. Dersom de områder hvor de ikke bodde folk 
hadde vært avlåst så hadde ikke det vært mulig. Den tidligere brannen som startet der hvor det bodde 
mennesker ble oppdaget raskt, men det er forså vidt ikke noen garantier for at det skal skje. 

Det var brennbare overflater i korridorer og trapperom. Dette gjorde det mulig for brannen å utvikle og 
spre seg raskt og var en sterkt bidragende faktor til at brannen fikk så store konsekvenser. Dersom 
det hadde vært ubrennbare overflater så ville brannen, etter vår vurdering, ha brent ut i korridoren og
man ville trolig ha unngått tap av menneskeliv. 

Det var ikke noen automatisk deteksjon og varsling (automatisk brannalarmanlegg). Dersom det 
hadde vært automatisk deteksjon og varsling så hadde brannen blitt oppdaget tidligere. Det hadde 
gjort det mulig å lukke branndørene inn mot trapperommet 2SB før brannen spredte seg dit og da 
hadde katastrofen trolig vært unngått og man ville trolig ikke ha hatt noen som omkom i brannen. 

Det ble ikke gjort noen tidlig slokkeinnsats mot brannen. Dersom det hadde vært tidlig deteksjon og 
varsling så hadde det også kunne gjort det mulig for mannskapene på skipet å angripe brannen mens 
den var på et håndterbart nivå. 

Videre så hadde tidlig deteksjon og varsling av brannen gjort det mulig for flere å rømme før brannen
skapte livstruende forhold i rømningsveiene. Selv om branndørene ikke hadde blitt lukket tidlig (slik 
som det var ved brannen) så hadde mange liv kunne ha vært reddet dersom alle passasjerene hadde 
fått tidlig varsel om brannen. 

Slik som skipet var konstruert så måtte brannen varsles manuelt via brannmeldere eller muntlig ved å 
kontakte mannskapet. Det forutsetter at noen raskt oppdager brannen og at de så finner en manuell 
melder og trykker inn denne fort nok til at alle rekker å reagere tidsnok. Dette skjedde ikke her og det 
første varselet skal ha kommet til resepsjonisten i 5.etasje. Det var en stund etter at brannen har 
startet og i praksis etter at den allerede har fått omfattende spredning.

Det var ikke noen automatisk selvlukkende branndører som avgrenset brannen til minst mulig område. 
Dersom det hadde vært slike dører så er det fullt mulig at brannen kunne ha vært begrenset til 
Brannsone 1 på styrbord side på Dekk 3 og man hadde kunnet unngå dødsfall.

Det var ikke noen automatisk brannsikker funksjon på ventilasjonsanlegget som kunne ha gjort at man 
unngått spredning av røyk til lugarene via ventilasjonskanalene. Et slikt anlegg hadde kunne mest 
sannsynlig ha begrenset tapet av liv vesentlig.

Det var ikke noe automatisk sprinkleranlegg i de deler av skipet hvor brannen oppstod. Dersom det 
hadde vært et automatisk sprinkleranlegg der så hadde brannen med overveiende sannsynlighet blitt 
kontrollert og/eller slokker der hvor den startet og man ville trolig ikke ha hatt noen som omkom i 
brannen. Dette mener vi hadde blitt utfallet selv om overflatene var brennbare og selv om det ikke var 
noe automatisk brannalarmanlegg i skipet.
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4.2.10 Brannens estimerte omfang

Nedenfor er et forsøk på å illustrere brann- og røykskadenes estimerte omtrentlige spredning på det 
tidspunktet når varsles ca kl.02:20.

Figur 22 - Skisse som illustrerer brann- og røykskadenes estimerte omtrentlige spredning kl.02:20. Rødt illustrerer 
brann og grått illustrerer røyk. Alle angivelser er usikre. Brann kan for eksempel ha spredd seg inn i 300 
korridoren på dette tidspunktet. 
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4.3 Den utviklede brannen (ca kl.02:25 – 02.50)

Denne delen beskriver brannen og tilhørende hendelser i den periode som går fra rett etter det at 
brannen er varslet og frem til det at Stena Saga ankommer. Det synes ikke å foreligge noen 
uenigheter mellom de rettsoppnevnte sakkyndige og Firesafe vedrørende denne fasen. Vi har allikevel 
tatt den med fordi vi mener at den er med på å danne et underlag som er viktig å få med seg for å 
kunne drøfte brannens videre utvikling. Det som skjer i denne fasen er imidlertid noe usikkert fordi det 
finnes få sikre observasjoner og lite bildemateriale fra denne perioden av brannen. 

4.3.1 Hendelser mellom ca kl.02:25 og 02:50

Omtrent samtidig med at brannen varsles så utløser kapteinen en rekke branndører fra broen men det 
er for seint for å hindre de brannspredning som vi har beskrevet ovenfor. Branndørene er holdet oppe 
av magneter og lukkes normalt ikke før brann er varslet via en manuell brannmelder til broen. Siden 
ingen trykte inn noen brannmelder på plan 3 så ble ikke den branndøren lukket og brannen fikk derfor 
spre seg slik at den kom ut av kontroll. Det kan også ha vært slik at automatikken sviktet på noen av 
dørene.  

Spredningen fremstår i stor grad å ha vært påvirket av åpne branndører. Noen dører har vært åpne 
hele brannen mens andre har blitt lukket manuelt fra broen etter en viss tid. Flere av de dørene har 
imidlertid blitt lukket for seint for å hindre røykspredning og noen også for seint for å hindre 
brannspredning. Andre branndører har igjen vært lukket hele tiden og derigjennom tilsynelatende 
fungert noenlunde etter sin hensikt. 

Man har i denne tidsperioden ikke helt kontroll på hvor brannen er når og man klarer ikke å lukke alle 
branndører i tide. Det gjøres heller ikke noen reell slokkeinnsats i denne perioden. 

Ca kl.02:27 så gis det et MAY DAY signal fra Scandinavian Star og det blir loggført av Tjøme Radio.

I NoUen så angis det at lugarene på Dekk 4 og Dekk 5 er røykfrie så lenge ventilasjonsanlegget er i 
drift som følge av at ventilasjonen er basert på et prinsipp om overtrykk i lugarene med avtrekk via 
korridorer. Dette overtrykket bidrar til å hindre røyk fra å trenge inn i lugarene gjennom sprekker og 
utettheter.

Når ventilasjonsanlegget så blir skudd av et sted rundt kl.02:30 så mister man imidlertid dette 
overtrykket og det fører trolig til at røyk kan sive inn i lugarene gjennom sprekker og utettheter hvilket 
igjen fører til at mange omkommer.  

Figur 23 - Prinsipp for (overtrykks)ventilering av lugarer fra s.491 i NoU 1991:1B.
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Siden prinsippet delvis er basert på ventilering via sprekker under dørene så er det klart at B15 
dørene ikke var helt røyk- og branntette hvilket muliggjør spredning av både røyk og brann via dørene.

På dette tidspunktet så fremgår det av de utredninger som er gjort at de fleste dødsfall allerede har 
skjedd. Ut fra det som vi har sett så ser vi ikke noen grunn til å betvile at dette er korrekt.

Etter hvert så slår også brannen på Dekk 6 ut gjennom glasspartiet i akterveggen på Dekk 6 og man 
får flammer som slår ut av skipets bakre ende. 

4.3.2 Stena Saga ankommer ca kl.02:50

Ca kl.02:50, ca 45 – 50 minutter etter det at brannen har startet, så ankommer Stena Saga og vi får, 
etter hvert ca kl.03:00 de første bildene av brannen i form av et videoklipp tatt fra Stena Saga.

Disse bildene er fra en video som er på noe avstand fra skipet og det er noe vanskelig å se detaljer. 
Allikevel så ser man klart at brannen på dette tidspunktet har slått ut av skipet på Dekk 6 ved akter 
dekk. Bildene viser en brann med stor branneffekt på Dekk 6 i den aktre delen av skipet. Med stor 
branneffekt og utvendige flammer følger også et stort potensial for spredning. På bildet til høyre ser 
man også noe vindtrekk forover skipet hvilket driver flammer og varme innover i skipet.

Figur 24 - Bilder tatt med videokamera fra Stena Saga ca kl.03:02 iht Politiets vurderinger. Man ser tydelig en stor 
brann i akter på Dekk 6. Man ser også et vindtrekk forover på skipet.  

I videoklippene så hører man også at det er noe diskusjon vedrørende hvorvidt man skal sende 
røykdykkere fra Stena Saga eller et annet skip som er i nærheten. De bestemmer seg for ikke å sende 
røykdykkere over til skipet på dette tidspunktet. Man blir imidlertid enig med Tjøme Radio om at de 
skal prøve å få tak i røykdykkere fra Tønsberg brannvesen. 

Heller ikke nå ca 1 time etter brannstart så blir det iverksatt noen slokkeinnsats mot brannen. Siden
brannen fremstår som veldig omfattende så er det mulig at kapteinen på Stena Saga vurderer 
brannen som for farlig og uhåndterlig for egne mannskaper. 
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4.3.3 Brannens estimerte omfang

Nedenfor er et forsøk på å illustrere brann- og røykskadenes estimerte omtrentlige spredning på det 
tidspunktet når Stena Saga dukket opp ca kl.02:50.

Figur 25 - Skisse som illustrerer brann- og røykskadenes estimerte omtrentlige spredning kl.02:50. Rødt illustrerer 
brann og grått illustrerer røyk. Alle angivelser er usikre fordi at alle bilder er tatt utenifra.

Omtrent
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4.4 Brannen ca kl.02:50 – ca kl.05.40

Denne delen beskriver brannen og tilhørende hendelser i den periode som går fra rett etter det at 
Stena Saga er ankommet frem til det at de første røykdykkerne kommer til skipet i helikopter. Det som 
skjer i denne fasen er imidlertid noe usikkert fordi det finnes få sikre observasjoner og lite 
bildemateriale fra denne perioden av brannen.  

4.4.1 Hendelser mellom ca kl.02:50 og ca kl.03:35

Etter at Stena Saga er ankommet så fortsetter brannen trolig å spre seg innover flere av korridorene 
og inn i en del lugarer. En del brannskiller svikter trolig også, primært som følge av lekkasjer. 

Brannskiller B15 dører (typisk mot lugarer), B30 skiller (typisk mot lugarer) og A60 skiller (typisk 
mellom brannsoner og ved trapperom) er utformet, testet og godkjent for å opprettholde sin funksjon i 
en viss tid men ikke i uendelig lang tid. Dette gjør at man kan se at brannskiller svikter når man får en 
lenger brann slik som man fikk her.

Ca kl.03:00 senkes de fleste livbåtene fra skipet og kl.03:20 så finner kapteinen at røykforholdene på 
broen gjør det umulig for han å opprettholde seg der lenger. Det kan skyldes røykspredning gjennom 
skipet men det er nok mer trolig at det skyldes det at røyk blåser over broen fra akter på skipet da 
bilder fra brannen indikerer et trekk fra akter mot fronten (og broen). 

Figur 26 - Bilder tatt med videokamera fra Stena Saga ca kl.03:23 (venstre) og ca kl.03:35 (høyre) iht Politiets 
vurderinger. Man ser tydelig en stor brann i akter på Dekk 6 og et vindtrekk forover på skipet på bildet til venstre. 
På bildet til høyre så ser man brann en bit innover skipet på Dekk 6.  

Ca kl.03:35 så er det første helikopteret fremme ved Scandinavian Star. Brannen har da vart i over 1 
time og 30 minutter. Det gjøres ikke noe slokkeforsøk heller på det tidspunktet.
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4.4.2 Hendelser mellom ca kl.03:35 og ca kl.05:40

Etter at de siste passasjerene er evakuert fra skipet så fortsetter brannen å brenne synlig på Dekk 6. 
Man kan ikke se brann ut av vinduene på Dekk 4 og 5.  

Figur 27 - Bilder tatt med videokamera fra Stena Saga ca kl.03:52 (venstre) og ca kl.03:58 (høyre) iht Politiets 
vurderinger. Man ser tydelig en stor brann i akter på Dekk 6 og muligens også på Dekk 7. Man ser også et 
vindtrekk forover på skipet på bildet til venstre. På bildet til høyre så ser man brann en bit innover skipet på Dekk 
6. Det kan ikke ses at det slår ut flammer i det området men man ser at det er veldig varmt der.

Det er vanskelig å vurdere brannspredningen på Dekk 4 og 5 med en høy grad av sikkerhet men ut fra 
at det er observert brann der tidligere så kan det være noe brann der også på dette tidspunktet. Siden 
det ikke kan ses verken flammer eller røyk ut av noen vinduer på Dekk 4 og 5 så er det imidlertid trolig 
at den brann som eventuelt pågår på Dekk 4 og 5 er begrenset. 

Det har nå gått ca 2 timer siden brannen startet og skipet varmes opp mer og mer. 

Figur 28 - Bilder tatt med videokamera fra Stena Saga ca kl.04:35 (venstre) og ca kl.04:55 (høyre) iht Politiets 
vurderinger. Man ser fortsatt en stor brann i akter på Dekk 6 og muligens også på Dekk 7. På bildet til høyre så 
ser man de første bildene fra babords side og som viser en kraftig brann også innover i skipet på Dekk 6. 
Brannen i det området har nå vart i ca 2,5 timer med en ganske så stor effekt og fortsetter å varme opp skipet. 

På det høyre bildet så ser man at det er flammer omtrent midtskips på Dekk 6. Det kan tyde på at man 
på dette tidspunktet har fått brann i området ved den tollfrie butikken på Dekk 6 og muligens også 
spredning opp til Casionet på Dekk 7. Brann i den tollfrie butikken på Dekk 6 vil medføre termisk 
påkjenning på de skiller som er mot kjøkkenet og restauranten på Dekk 6 og medføre fare for 
brannspredning dit.
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Den synlige situasjonen synes ut fra foreliggende bilder å være noenlunde lik frem til minst kl.05:30. 

På Dekk 6, hvor det er store åpne arealer og mye brannenergi, så synes det å være en ganske så stor 
og langvarig brann. Det vil øke faren for at mye varme spres ned gjennom dekket til Dekk 5 og også
forover i skipet som følge av varmeledning gjennom spesielt stålkonstruksjonene i skipet.

Figur 29 - Bilder tatt med videokamera fra Stena Saga ca kl.05:35 (venstre) og ca kl.05:40 (høyre) iht Politiets 
vurderinger. Brannen i akter på Dekk 6 pågår fortsatt og man ser muligens også brann i de bakre delene av Dekk 
7. Brannen på Dekk 6 har nå vart i ca 3,5 timer med en ganske så stor effekt og fortsetter å varme opp skipet. På 
bildet til høyre så ser man at de første brannmannskapene fra Göteborg brannvesen ankommer skipet. 

På det venstre bildet så ser man at det er flammer frem til omtrent midtskips på Dekk 6. 
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4.4.3 Brannens estimerte omfang

Nedenfor er et forsøk på å illustrere brann- og røykskadenes estimerte omtrentlige spredning på det 
tidspunktet når helikopteret med røykdykkere fra Göteborg brannvesen dukket opp ca kl.05:40. 

Figur 30 - Skadenes estimerte omtrentlige spredning kl.05:40. Rødt illustrerer brann og grått illustrerer røyk. Alle 
angivelser er usikre fordi at alle bilder er tatt utenifra.

Omtrent
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4.5 Brannvesenets ankomst (ca kl.05:40 – ca kl.11:55)

Denne delen beskriver brannen og tilhørende hendelser i den periode som går fra rett etter det at de 
første røykdykkerne kommer til skipet i helikopter og frem til man begynner sleping av skipet. Deler av 
den redegjørelse som gjøres fra nå av er basert på Brand i färja från Göteborgs brandförsvar [5] men 
det er usikkerheter relatert til den informasjon som denne delen baserer seg på. Brannen har ved 
kl.05:40 vart i over 3,5 timer og store deler av skipet var som følge av dette blitt svært varmt. 

4.5.1 Hendelser mellom ca kl.05:40 og ca kl.06:30

Ca kl.05:40 så blir de første røykdykkerne fra Göteborg brannvesen levert mer helikopter til 
Scandinavian Star. På vei til skipet så ser brannmannskapene en kraftig brann i akter på skipet på 
Dekk 7 og fra akter og frem til midtskips på Dekk 6. De melder også at skipet har en lett slagside. De 
leveres i fronten av Dekk 7 og slokker umiddelbart brann i noen livbåter for å redusere røyken i 
området. De som ankommer er et lag med branningeniør, brannmester, brannformann og 6 
brannmenn. Disse var klare til innsats ca kl.05:55.

Ca kl.06:00 så kom det til ytterligere røykdykkere fra Larvik brannvesen om bord fra Stena Saga. 

Ca kl.06:00 så begynte røykdykkere gjennomsøkning av skipet fra fronten og bakover. Det førte til at 5 
personer ble funnet og reddet ut av skipet. 3 skal ha blitt funnet på Dekk 4 og 2 skal ha blitt funnet på
bryggen. Man brukte også en del tid på å kartlegge hvor i skipet som det lå omkomne. 

Brannen beskrives som kraftig i akter og midtskips.  

En stund etterpå det så gis det en situasjonsrapport som kan oppsummeres slik:

- Skipet har brent i flere timer og stålkonstruksjonen på skipet er blitt veldig varm. 
- Det er vanskelig å orientere seg om bord.
- Skipet har en lett slagside.
- Det er vanskelig å arbeide.
- Røykdykkere fra Larvik arbeider med slokking resten driver med søk etter personer.

Redningslederen angir at brannen vokser og at det er nødvendig med en intensifiert branninnsats 
dersom det i det hele tatt skal være mulig å bli igjen om bord på skipet. Det er på dette tidspunktet ca 
24 brannmenn på skipet.

Figur 31 - Bilde tatt med videokamera fra Stena Saga ca kl.06:30 iht Politiets vurderinger. 
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På bildet over er det verken synlige flammer eller tykke mørke branngasser. Det pågår påføring av 
vann utenifra på styrbord side mot den øvre delen av skipet. Det er ikke en veldig effektiv 
slokkemetode fordi man ikke får utnyttet vannets kjølende egenskaper så godt men også utvendig 
vannpåføring vil bidra til å dempe brannen noe og det vil bidra til å kjøle varme konstruksjoner. Fordi 
lite av vannet vil fordampe i flammene / gassene med denne slokkemetoden så vil det kunne bli mye 
overskuddsvann. Overskuddsvann som ender opp inne i skipet kan over tid føre til 
stabilitetsproblemer. Det ser også ut som at det er trekk fremover i skipet.

Det skal også pågå en viss innvendig slokkeinnsats i skipet men omfanget skal ha vært begrenset 
fordi en vesentlig andel av innsatspersonalet drev med søk etter personer. Straks man begynte 
innvendig slokking så økte også skipets slagside til 6-7 grader. Det medførte også at man jevnlig 
måtte ta pauser i slokkingen for å lense skipet fordi det ikke var mulig å lense og kjøre brannvann 
samtidig. Uten pauser i slokkingen og lensing så var det fare for at skipet skulle kunne kantre. Slik var 
det helt til man kom til kai og det bidro til å begrense slokkeinnsatsen under hele denne perioden. 

Slokkeinnsatsene fører i perioder til en mindre intensiv brann men det fører også til at brannen og 
brannenergien kan vare lenger. Brannen har nå vart i ca 4,5 timer og fortsetter å varme opp skipet og 
varme ledes til stadig nye områder spesielt oppover og i den retning som varmen/vinden blåser (her 
forover). Slik varmetransport kan også medføre at man får antennelse lenger opp og frem i skipet etter 
hvert som konstruksjoner eventuelt blir så varme at materialer kan antennes.

Brannskiller som har B30/B15 eller A60 brannmotstand vil også gradvis svekkes og dermed slippe 
røyk, varme og flammer forbi seg. Spesielt oppover (pga at varme stiger).

Det er sannsynlig at brannen i denne perioden fortsatt sakte sprer seg på Dekk 5 selv om det ikke kan 
ses utenifra. Materialer i akter på skipet er på dette tidspunktet trolig i stor grad brent opp og med 
ubrente materialer forover og siden det er trekk forover i skipet så er den naturlige spredningen av 
brann og røyk fremover og oppover i skipet. 

4.5.2 Hendelser mellom ca kl.06:30 og ca kl.11:55

Det foreligger ikke veldig mye bildemateriale fra denne fasen, men vi viser og kommenterer noe av det 
som foreligger.

Figur 32 - Bilder tatt med videokamera fra Stena Saga ca kl.08:21 (venstre) og ca kl.08:27 (høyre) iht Politiets 
vurderinger. Man ser her at brannen har en vesentlig lavere effekt enn tidligere. Det skyldtes trolig delvis at man 
driver forsøk på slokking og delvis på at brannen er forbi den fullt utviklede fasen i de bakre delene av Dekk 6. 

Man ser også at skipet har en viss slagside (venstre) og man kan se indikasjoner på at man har brann i midtre del 
av Dekk 6 og muligens Dekk 7 (høyre bilde / rød pil). Vinden blåser nå mot akter. Det kan ikke ses at det pågår 
noe utvendig slokking eller kjøling.
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På bildet over til venstre er det verken synlige flammer eller tykke mørke branngasser. Det tyder på at 
branneffekten fortsatt er lav slik som beskrevet for situasjonen ved ca kl.08:30. En lav branneffekt 
betyr at den brannenergi som er i skipet forbrukes i en lavere hastighet og derved også at den vil vare 
lenger. På bildet til høyre så ser man litt mørkere branngasser som kan indikere at man har fått en 
voksende brann litt lenger frem i skipet.  

Det pågår ikke lenger noen synlig påføring av vann utenifra. Den mest effektive måten å bruke vann til 
slokking på er å sikre at det fordamper i flammene. Da får man utnyttet vannets varmekapasitet og 
høye fordampningsvarme godt. Det krever som regel bruk av spredt vannstråle rett på 
brannen/flammene fra relativt kort avstand.

Indirekte påføring av vann utenifra er, som nevnt, normalt sett ikke en veldig effektiv slokkemetode 
fordi man ikke får utnyttet vannets egenskaper så godt, men det vil kunne bidra til å dempe brannen 
og å kjøle varme konstruksjoner noe. 

En annen vesentlig ulempe med at man påfører vann indirekte og ikke får utnyttet det så godt er at 
vannet faktisk ikke fordamper i brannen. Det fører igjen til at overskuddsvann blir liggende i skipet 
hvilket igjen kan føre til stabilitetsproblemer. På bildet ovenfor så ser vi indikasjon på at disse 
problemene er økende da skipet synes å ha fått en større slagside enn tidligere. Også det synes å 
stemme med brannvesenets beskrivelser. 

I denne perioden foregår det innvendige slokkeforsøk. Slagsiden medførte imidlertid at man helt fra 
tidlig av og frem til skipet kom til kai jevnlig måtte ta pauser i slokkeinnsatsen for å lense ut 
overskuddsvann fra skipet. Dette fører igjen til at varmen i skipet kan antenne brennbare materialer på 
ny og brannen gis mulighet til å ta seg opp igjen.

Problemet med skipets slagside kan også være en årsak til hvorfor vi ikke ser noen utvendige 
slokkeforsøk på dette tidspunktet. 

Akter rampen blir åpnet for å ventilere ut røyk fra bildekk og for å etablere en enkel fluktvei for 
brannmannskapene. Det er også behov for slokningsutstyr som man tenker at man kan ta inn der.

Ca kl.09 så økes styrken midlertidig til ca 34 mann, men allerede før kl.10 så må man igjen stenge av 
skipets brannvannssystem fordi skipets slagside plutselig øker på grunn av vann som står i skipet 
hvilket gjør at man frykter at skipet skal bli instabilt. Man er også redd for at biler på bildekk kan velte 
og man anser at det er risiko for at skipet kantrer. Man flytter i denne perioden sitt utgangspunkt til 
akter på skipet. Det kan være fordi forholdene der er blitt bedre mens forholdene i fronten blir 
dårligere. 

Man evakuerte da også en del brannmenn slik at mannskapet på skipet ble redusert til ca 15 mann.
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Figur 33 - Bilder tatt med videokamera fra Stena Saga ca kl.09:41 iht Politiets vurderinger. Man ser her at akter 
rampen er nede. 

På bildet ovenfor kan man se en viss misfarging under skorsteinen. Dette skyldtes trolig avsetninger 
av rust og annet ved drenering av vann fra Dekk 6. Ytterligere kommentarer til dette gis i kapittel 8.7.

Brannen har nå vart i ca 7,5 timer og fortsetter å varme opp skipet slik at varme ledes til stadig nye 
områder spesielt oppover og forover. Slik varmetransport tar relativt lang tid, men medfører også at 
man etter hvert, kan få antennelse lenger opp og frem i skipet etter hvert som konstruksjoner eventuelt 
blir så varme at materialer kan antennes.

Brannskiller som har B30/B15 eller A60 brannmotstand vil også gradvis fortsette å svekkes og kunne 
svikte og slippe røyk, varme og flammer videre i skipet. 

Slokkeforsøk gjenopptas ikke før en gang mellom kl.09:30 og 10:00 når slagsiden er blitt noe redusert. 
Brannen beskrives da igjen som kraftig. Det skyldes trolig at brannen har rukket å ta seg opp under 
pausen i slokningsarbeidet. Slokkeinnsatsen fokuseres mot Dekk 5 hvor brannen nå er blitt veldig stor 
og Dekk 6. 

Det angis at det er mye røyk i kjøkken og restaurant på Dekk 6 og at man har et klart varmt øvre 
røyklag der og at man frykter at man kan få en overtenning. Derfor beslutter man at man skal knuse 
eksisterende vinduer i kjøkkenet og restauranten. Det kan ha forsinket antennelse og brannspredning 
til dette området av skipet i en vesentlig tid. Man åpnet også sideportene på Dekk 5 for å ventilere ut 
varme og røyk og det medførte at man kunne flytte frem utgangspunktene for innsatsen noe.

Ca kl.10:00 så melder man inn ønske om en overordnet beslutning fordi man mener at det behov for 
slep av skipet da man vurderer det slik at brannen er umulig å slokke til sjøs. Iverksetting av slep 
drøyer imidlertid til ca kl.12:00.

Etter at man hadde fått redusert slagsiden noe så økte man igjen styrken til ca 21 mann. En del av 
styrken brukes til ledning av innsatsen, søk, etc. mens andre brukes til slokking.
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Ca kl.11:30 så kommer ytterligere en gruppe til skipet. Brannen beskrives da igjen som at den har 
vokst opp på grunn av problemer med vannforsyningen.

Figur 34 - Bilder tatt før kl.11:25 iht Politiets vurderinger. Man ser her mest hvit røyk hvilket ofte indikerer at det er 
mye vanndamp fra pågående slokkeforsøk. Man kan se at skipet trolig er veldig varmt ut fra det at røyken synes å
stige kraftig. Det kan ses at det pågår utvendig påføring av vann på babords side. Tilsynelatende mot Dekk 6 og 7 
i området midtskips. 

Påføring av vann skal ha pågått i perioder frem til slepingen av skipet begynte ca kl.11:55 og fortsatte 
av og på under slepingen og etter at skipet lå ved kai i Lysekil. 

Pauser i slokkingen skyldtes dels problemer med slagside på skipet og dels behold for påfyll av luft og 
dels behov for pauser og hvile for mannskapene. 

Det synes å være flere rapporter om at brannen tar seg opp i slike pauser. Pauser i påføring av vann 
kan føre til at materialer tørker opp og kan begynne å brenne igjen. Det kan også føre til at man 
opplever det som at brannen varierer i styrke siden den tar seg opp i pausene.
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4.5.3 Brannens estimerte omfang

Nedenfor er et forsøk på å illustrere brannskadenes estimerte omtrentlige spredning på det tidspunktet 
når skipet begynner slep til Lysekil i Sverige ca kl.11:55. Kun de øvre dekkene tas med.

Figur 35 - Skadenes estimerte omtrentlige spredning kl.11:55. Rødt illustrerer brann og grått illustrerer røyk. 
Casino er det som angis som tollfri butikk på Dekk 7 ovenfor. Utenom røykspredning på Dekk 6 så er 
røykspredningen uklar fordi brannvesenet ikke har skrevet så mye om dette. Alle angivelser er usikre fordi at alle 
bilder er tatt utenifra.
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4.6 Under slep til Lysekil (ca kl.11:55 – ca kl.21:00)

Denne delen beskriver brannen og tilhørende hendelser i den periode når man sleper skipet til Lysekil.
Deler av den redegjørelse som gjøres fra nå av er basert på Brand i färja från Göteborgs brandförsvar
[5] men det er usikkerheter relatert til denne informasjonen. Brannen har ved kl.11:55 vart i nesten 10
timer og store deler av skipet var som følge av dette blitt svært varmt.

4.6.1 Hendelser mellom ca kl.11:55 og ca kl.21:00

Ca kl.11:55 så begynte man sleping av skipet til Lysekil i Sverige hvor man ankom ca kl.21:00. Det 
foreligger ikke veldig mye bildemateriale fra denne fasen, men vi viser og kommenterer noe av det 
som foreligger.

Ut fra det som brannvesenet har rapportert så har det imidlertid vært store utfordringer på innsiden av 
skipet. Som tidligere nevnt så er brannen ikke slokket, skipet er varmt og varme vil fortsette å 
transporteres i skipet.

Ca kl.13:00 så rapporteres det at brannen igjen vokser og at skipet har slagside. Brannvesenet må 
derfor drive lenspumping og forsøk på slokking i intervaller. Dette medfører pauser i slokkingen hvor 
brannen får anledning til å ta seg opp. Man slokker flere ganger brann på Dekk 7 Casino bare for å 
oppleve at brannen blusser opp igjen hver gang slokkingen må avbrytes. 

Det pågår slokking på Dekk 6 i kjøkkenområdet men man klarer midlertidig å hindre videre spredning 
og man klarer også midlertidig å slokke av dette området. 

Ca kl.14:00 så får en del mannskaper avløsning. Dette medfører trolig en lenger pause i slokkingen.

Ca kl.14:00 meldte man at søk etter overlevende var avsluttet. 

Ca kl.14:30 så har man en samling for å diskutere taktikk. Dette medfører trolig en lenger pause i 
slokkingen. 

Ca kl.15:00 så deler man seg i to arbeidslag som hver skal prøve å angripe hver sin side av skipet. Et 
arbeidslag arbeider med brannen på Dekk 7 og klarer midlertidig å få den brannen under kontroll. 
Brannen har på dette tidspunktet vart i ca 13 timer. 

Jo lenger inn man kommer inn i skipet jo kraftigere blir varmen og man klarer ikke å komme så langt 
inn som man ønsker på Dekk 5 og 6. Man sliter spesielt mye med brannen på Dekk 5. 
Brannmannskapene kjemper mot brann flere steder på Dekk 5 og på Dekk 6. De deles i grupper og 
angriper fra flere kanter. Brannen på Dekk 5 fremstår som veldig vanskelig å håndtere og man klarer 
ikke å få denne under kontroll. Man sliter også med brann i kjøkkendelen på Dekk 6.

Et lag går ned og samarbeider med en annen gruppe med brannen på Dekk 5. Brannen på Dekk 5 og 
den varme som er skapt der har vært et problem hele veien og det er fortsatt et problem. Denne 
varmen og brannen klarer man ikke å få kontroll på under overfarten til Lysekil.  

Brannen på Dekk 5 medfører også problemer med å komme til lenger ned i skipet (Dekk 4). De 
angriper så brannen i skipet på Dekk 4. Det er veldig varmt også der men de klarer å slokke ned 
brannen i korridoren på styrbord side på Dekk 4. 

De ventilerer så området ved å knuse en del vinduer for å få ut varme og trekker seg så tilbake i en 
periode for å hvile og bytte luft. Dette medfører trolig en lenger pause i slokkingen og brannen i dette 
området gjenantenner og tar seg opp igjen. 

Ca kl.15:30 kommer man frem til at man må prøve en annen slokketaktikk. Man samles derfor på ny i 
akter av skipet og blir enige om å prøve å angripe brannen under ifra for å slippe unna den verste 
varmen fra Dekk 4, 5 og 6. Det er en vanlig taktikk å bruke ved brann i fleretasjes objekter. 
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Etter det så klarer man imidlertid å få slokket av brannen på Dekk 4. Brannen på Dekk 4 sprer seg 
ikke videre fra den korridoren til andre deler av Dekk 4.

Man tar da igjen en pause og bytter luft og spiser og drikker litt. Dette medfører trolig en lenger pause i 
slokkingen men brannen gjenantennelser ikke. Det skyldes trolig at man nå har fått kjølt og ventilert 
området tilstrekkelig.

Ca kl.16:30 så samles man igjen i akter at skipet i påvente av nye flasker med luft til røykdykkerne. 
Dette medfører trolig en lenger pause i slokkingen.

Ca kl.17:00 så får man levert nye flasker med luft med helikopter. Disse har imidlertid feil fester og 
man må derfor bygge om 12 – 15 sett med røykdykkerflasker. Omtrent samtidig så påbegynner man 
slokkeinnsats fra bildekk og oppover i skipet. 

Ca kl.19:00 så får man mat til de om bord. Brannen angis på dette tidspunktet fremst å være lokalisert 
midtskips og i bakre del av skipet. (Sprer seg fremover). 

Man prøver så igjen å angripe brannen på Dekk 5. Denne gangen under ifra. I deler av Dekk 5 er det 
mest røyk men i andre deler så er det voldsom varme og mye røyk. Man klarer ikke å slokke midtskips
og på grunn av den høye varmen så vurderer man at det ikke er mulig å arbeide videre der.

Ca kl.20:15 så er all luft til røykdykkerne i ferd med å ta slutt og man samles etter hvert på akterdekk. 
Dette medfører en pause i slokkingen på drøyt 1 time siden skipet ikke legger til kai før ca kl.21:17 og 
brannen på Dekk 5, 6 og delvis på Dekk 7 får da tatt seg opp igjen.

Figur 36 - Bilde tatt ca kl.20:33 iht Politiets vurderinger. Man ser her at brannen har en begrenset effekt. Man ser 
også at skipet fortsatt har en viss slagside. På dette tidspunktet (etter ca kl.20:15) så har man gitt opp ytterligere 
slokkeforsøk fordi man er tom for luft.
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Figur 37 - Bilder tatt før kl.21:00 iht Politiets vurderinger. Skipet har fortsatt slagside. Man ser her røyk som synes 
å komme ut fra babords side. Samtidig er det klart ut fra brannvesenets beskrivelse at brannen på Dekk 5 ikke er 
under kontroll. Det pågår ikke noen slokkeforsøk heller på dette tidspunktet.

4.6.2 Brannen ved ankomst Lysekil

Ut fra det som vi har klart å kartlegge så fremkommer det klart at brannvesenet ikke har klart å få 
brannen under kontroll. Det skyldes flere forhold.

Når brannvesenet ankommer skipet så har brannen spredt seg over store områder og den har brent i 
nesten 4 timer. Helt siden brannvesenets ankom skipet så har de også opplevd store problemer med 
stabiliteten til skipet. Dette har medført at de har måttet ta lenger pauser i slokkingen hvilket har gjort 
det mulig for brannen å gjenantenne og vokse igjen. 

Samtidig så er skipet veldig varmt og varmen fører dels til at områder som er slokket tørker opp og 
kan begynne å brenne igjen og dels til at brannen hele tiden truer med å spre seg til nye områder som 
følge av varmetransport i skipet hvilket også skjer gjentatte ganger på Dekk 5, 6 og 7. 

Utenom i de områdene hvor brannen tilnærmet har brent ut (de bakre delene av Dekk 6 og på Dekk 4) 
så er brannen ikke under kontroll når de ankommer til Lysekil. Det er kun i de lavere delene av skipet 
hvor brannområdene er mindre (Dekk 3 og 4) at brannen ikke har spredt seg videre.

Det at brannene på Dekk 5 og 6 er så vanskelige å slokke skyldes trolig flere forhold. Det er mye 
brannenergi på Dekk 6 og skipet er veldig varmt der. Det betyr at det er en stor brann å slokke 
samtidig som at det er et stort område å kjøle. 

På Dekk 5 er det lite åpninger og det betyr at skipet holder godt på varmen der. Begrenset ventilasjon
gjør også at forbrenning trolig foregår ganske sakte der. Samtidig varmes området spesielt opp ifra av 
de store brannene på Dekk 6 og Dekk 5 hvilket gjør at brannen fort kan blusse opp igjen der hver 
gang som brannmannskapene åpner dører og vinduer og får tilført mer luft samt hver gang de tar en 
pause i slokkingen.

Dette gjør områdene som har lite åpninger til det fri blir til en form for isolert varmeovn og det er 
vanskelig å få gjort noe med. Hver gang som de åpner døren for å ventilere ut varme og røyk så 
tilfører de brannen luft hvilket gjør at den kan øke i intensitet. Hver gang som de lukker døren så bidrar 
de til å holde på varmen der og muliggjør for brannen å vare lenger. Det er et vanskelig dilemma. Når 
de åpner og slipper ut varme så står de også direkte i de varme gassenes vei hvilket gjør de veldig 
utsatt. 
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Alle disse forholdene gjør denne brannen vanskelig. På skip er dette vanlig og på land så kan det 
sammenliknes med branner i kjellere og/eller i underjordiske anlegg. Så selv om brannen fremstår 
som noe beskjeden sett utenifra så er den betydelig innvendig og den er verken slokket eller under 
kontroll. 

Når de ankommer til Lysekil så har brannen pågått i ca 19 timer. Det har foregått utvendig kjøling og 
gjentatte forsøk på slokking innvendig men det har også vært lange pauser i slokkingen og den siste 
timen før ankomst Lysekil så har det ikke foregått verken slokking eller kjøling av skipet. Det betyr at 
det må påregnes at det fortsatt er svært varmt innvendig. 

Skipets konstruksjoner med mye stål og isolerte vegger bidrar til å holde godt på varmen. Samtidig er
det lite åpninger på et skip og det gjør det vanskelig å ventilere ut varme og røyk. Dette gjør branner 
veldig vanskelige å slokke og brannen på Scandinavian Star er, etter vår vurdering, verken under 
kontroll eller slokket når skipet er på vei inn mot Lysekil.

Siden brannmannskapet ikke har gjort noen slokkeinnsats den siste timen på grunn av at de er tom for 
luft og at de har gitt opp brannen på Dekk 5 så leverer de heller ikke over en brann som er under 
kontroll men heller en brann som fortsatt er ute av kontroll.  

Ut fra det som brannvesenet beskriver så synes status på brannen i de forskjellige områdene å være 
som følger ved ankomst Lysekil. 

- Dekk 3. Brannen er her trolig utbrent før brannvesenet ankommer skipet.

- Dekk 4. Brannen har kun hatt begrenset spredning på Dekk 4 og begrenser seg i hovedsak til 
en korridor på styrbord side. Selv om brannvesenet har hatt utfordringer med den brannen så 
synes det som at de med begrenset innsats har klart å slokke den med mindre enn 1 times 
innsats. Brannen synes å være ferdig slokket ca kl.16:00.

- Dekk 5. Brannen fremstår i dette området som desidert vanskeligst og skipet beskrives som 
veldig varmt her. Man jobber med dette området i perioder helt fra ankomst ca kl.06:00 helt til 
man går tom for luft ca kl.20:15. Man klarer aldri å få kontroll på brannen på Dekk 5 og den er 
heller ikke under kontroll ved ankomst Lysekil.

- Dekk 6. Brannen er vanskelig i dette området men de opplever relativt godt resultat av den 
innsats som gjøres her. Deler av området er i grunn brent ut (akterut) men de strever med 
brannen midtskips og den har helt siden ca kl.13:00 truet med å spre seg forover i skipet til 
kjøkken og restaurant. I perioder så har det også brent på kjøkkenet. Man klarer aldri å få 
kontroll på brannen på Dekk 6 og den er heller ikke under kontroll ved ankomst Lysekil.

- Dekk 7. Helt siden ca kl.13:00 så har man hatt sporadisk brann i Casino på Dekk 7. De får 
riktignok slokket ned branner i Casino flere ganger i denne fasen, men de opplever at området 
gjenantenner hver gang de tar en pause i slokkingen. Heller ikke den brannen er under 
kontroll ved ankomst Lysekil.

- Dekk 8. Ut fra det som vi kan se så er det trolig ikke noen brann på dette dekket ved ankomst 
til Lysekil.
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4.6.3 Brannens estimerte omfang

Nedenfor er et forsøk på å illustrere brannskadenes estimerte omtrentlige spredning på det tidspunktet 
når skipet ankommer Lysekil i Sverige ca kl.21:00. Kun de øvre dekkene tas med.

Figur 38 - Skadenes estimerte omtrentlige spredning kl.21:00. Rødt illustrerer brann og grått illustrerer røyk. 
Casino er det som angis som tollfri butikk på Dekk 7 ovenfor. Utenom røykspredning på Dekk 6 så er 
røykspredningen uklar fordi brannvesenet ikke har skrevet så mye om dette. Alle angivelser er usikre fordi at alle 
bilder er tatt utenifra.
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4.7 I Lysekil (ca kl.21:00 – ca kl.16:00)

Denne delen beskriver brannen og tilhørende hendelser i den periode som går fra rett etter at skipet 
ankommer til Lysekil i Sverige frem til brannen er slokket. Deler av redegjørelsen som gjøres fra nå av 
er basert på [5] men det anerkjennes at det vil være usikkerheter relatert til den informasjon som 
denne delen baserer seg på. Brannen har ved kl.21:00 vart i ca 19 timer og store deler av skipet var 
som følge av dette blitt svært varmt. 

4.7.1 Hendelser mellom ca kl.21:00 og ca kl.16:00

Ca kl.21:00 så ankommer skipet til Lysekil. Som vist på de forrige bildene og som redegjort for i det 
forrige kapittelet så har man fortsatt brannen gående på Dekk 5, 6 og 7 på dette tidspunktet. Man har 
heller ikke gjort noen slokkeforsøk siden ca kl.20:15 på grunn av at man har vært tom for luft. Fra 
dette tidspunktet så foreligger det vesentlig mer bilder som følge av at skipet nå er ved kai og det at 
det er mange mennesker der. 

Figur 39 - Bilde tatt ca kl.21:17 iht Politiets vurderinger. Man ser her at brannen har tatt seg opp noe å de øvre 
dekkene. Det er trolig Casino som er i full brann. Man ser også at skipet fortsatt har en viss slagside. Vinden 
blåser nå mot akter. Det kan ikke ses at det pågår noe slokking eller kjøling.

Man går nå over til en ny dag, 8.april og brannen har da vart ca 22 timer. 

Mange av de bilder og filmer som er tatt ut over natten mellom 7.april og 8.april er veldig mørke på
grunn av at det er natt, men vi har tatt med noen bilder som vi knytter noen kommentarer til. 

Så vidt vi har kunnet se så har man ikke på noe tidspunkt erklært brannen for å være slokket eller 
under kontroll selv om den har variert noe i omfang og størrelse. Det skjer tilsynelatende heller ikke 
noen gang gjennom natten mellom 7.april og 8.april.
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Figur 40 - Bilde tatt ca kl.02:00 8.april iht Politiets vurderinger. Man ser også her tilsynelatende brann på Dekk 7.

Bildet fra kl.02:00 8.april er tatt fra en video laget av en representant for Oslo brannvesen som var 
nede som observatør. På videoen så sier Politiet at følgende blir sagt.

«Brannen var enda ikke slukket, slik at alt arbeid ble konsentrert om å forhindre en totalbrann. Skroget 
var så opphetet at spredningsfaren hele tiden var overhengende. Heten var så intens at 
røykdykkermasker smeltet og deres nye radiosamband brøt sammen».

På en annen video som skal være tatt på omtrent samme tidspunkt og som er laget av noen av de 
som er involvert i innsatsen så skal den som filmer gi følgende kommentarer «Det er tydelig at 
ingenting er slukket, selvfølgelig er deler av det slukket, men ingenting tyder på alt er under kontroll 
foreløpig, og det samme sier brannmester Håkansson fra Göteborg.»

Det betyr at man trolig fortsatt har brann på Dekk 5, 6 og 7 på dette tidspunktet. Skipet er også fortsatt 
svært varmt og det er spredningsfare til stadig nye områder som følge av varmetransport gjennom 
konstruksjoner. Brannen er fortsatt ikke under kontroll hvilket den, etter vår vurdering, heller ikke har 
vært noen gang siden den startet ca ett døgn tidligere. 

Man ser også at skipet fortsatt har slagside. Det kan ha ført til at man fortsatt har måttet ta pauser i 
slokkeinnsatsen og/eller at man har måttet begrenset bruken av vann. Det gir da igjen materialer tid til 
å tørke opp og skipet tid til å varme seg opp hvilket kan føre til fortsatte gjenantennelser og videre 
brannspredning. 

Ca kl.03:00 så får man en fullt utviklet brann i restauranten lengst i fronten på Dekk 6. Da klarer man 
tilsynelatende ikke lenger å hindre den spredning som har truet helt siden ca kl.13:00 7.april. 
Restauranten er relativt stor og vender mot både styrbord, front og babord i den fremre delen av 
skipet. Restauranten inneholder relativt mye brennbare materialer og det er mye åpninger mot det fri 
hvilket muliggjør brannen å bli relativt stor i dette området. 

I denne perioden så får man også spredning til de fremre delene av Dekk 5. Mulige spredningsveier 
presenteres lenger frem i denne rapport.
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Figur 41 - Bilder tatt ca kl.03:00 iht Politiets vurderinger. Man ser her det som ser ut som en relativt fullt utviklet 
brann på Dekk 6 i det området hvor det er en restaurant og på Dekk 7 den fremre delen der hvor det er 
mannskapslugarer og slikt. Områdene bakover på Dekk 6 fremstår som noenlunde ferdig brent. Det er i hvert fall 
ikke synlig brann der. De to øvre bildene viser styrbord side og de to nedre bildene viser babords side. På begge 
sidene ser man en stor brann på Dekk 6 og 7 i fronten av skipet.

Som vist på bildene nedenfor så synes det som at man ca kl.03:30 har fått brannen på Dekk 6 
noenlunde under kontroll. Hvorvidt det skyldes slokkeinnsats og/eller at det området i stor grad har 
brent ut er usikkert.

Figur 42 - Bilder tatt ca kl.03:30 iht Politiets vurderinger. Man ser her det som ser ut som en relativt omfattende 
slokkeinnsats mot Dekk 5, 6 og 7 i fronten av skipet. Det er kun mindre flammer synlige gjennom vinduer på Dekk 
6 (rød pil). Det er ikke synlig brann bakover på Dekk 5 og 6.
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De neste bildene er fra ca kl.05:30, det vil si ca 2 timer etter at de forrige bildene er tatt. På de bildene 
ser man at brannen har tatt seg opp på Dekk 7 og også at den sprer seg til broen på Dekk 8 slik at 
man får en fullt utviklet brann der. 

Figur 43 - Bilder tatt ca kl.05:30 (venstre), ca kl.05:45 (høyre) og ca kl.06:45 (nede) iht Politiets vurderinger. Man 
ser her det som ser ut som en brann på broen på Dekk 7 som etter hvert utvikler seg til en fullt utviklet brann. 
Områdene bakover på skipet fremstår som noenlunde ferdig brent. Det er i hvert fall ikke synlig brann der. Bildet 
til høyre og nede skal også vise mannskaper som setter opp sprengstoff for å sprenge hull i siden på skipet slik at 
man kan få drenert ut vann da man fortsatt har problemer med stabiliteten til skipet. 
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Bildet fra kl.05:30 og 05:45 er tatt fra en video laget av noen av de som er involvert i innsatsen. På 
filmen så skal den som filmer gi følgende kommentarer «Klokka er halv 6 og nå brenner det fortsatt i 
toppen da, styrhuset som har tatt full fyr. Og et par dekk under, der er det fylt opp med lettskum, så 
det vil si at det problemet er ute av verden. Det som nå skal skje er at vi skal fylle de øvre dekkene 
med lettskum også da, samtidig som det skal skytes hull i sida med dynamitt, for å få ut vannet slik at 
skuta kan stabiliseres, for nå ligger den veldig utrygt. Det som kan skje nå, hvis det fylles for mye 
vann, det er at hele båten velter inn imot kaia.»

Dette antyder at skipet fortsatt har stabilitetsproblemer. Det kan ha ført til at man også i denne 
perioden har måttet gjøre vesentlige pauser i slokkeinnsatsen og/eller at man har måttet begrenset 
bruken av vann. Det gir da igjen materialer tid til å tørke opp og skipet tid til å varme seg opp hvilket 
kan føre til gjenantennelse og/eller videre brannspredning. 

Bruk av lettskum er ofte bra fordi det er lett og kan kvele / kjøle en brann på en god måte samtidig 
som at man kan få det inn i områder som er vanskelig å komme tid. Lettskum inneholder lite vann,
gjerne 1 l vann/skumvæske per 600 – 1000 l ekspandert skum. 

Det at det inneholder lite vann er på godt og vondt. Det er på godt fordi det ikke bidrar så mye til 
stabilitetsproblem med skipet. Det er på vondt fordi lite vann også betyr en begrenset kjølende effekt. 

I de områder hvor man har brukt lettskum så kan det ha hatt en god effekt og det kan ha spart 
ressurser slik at man heller kan bruke de i områder hvor man har en større brann.

Figur 44 - Bilder tatt i perioden fra ca kl.07:00 – 07:45 iht Politiets vurderinger. Her ser man ikke noen synlige 
flammer. Det kommer spesielt mye røyk og damp ut fra den den fremre delen av Dekk 5 og 6 på babords side. 
Det skal nå ha blitt sprengt hull i siden på skipet slik at man kan få drenert ut vann. 

Bildene ovenfor er tatt fra en video laget av noen av de som er involvert i innsatsen. På filmen så skal 
den som filmer gi følgende kommentarer «Den voldsomme røykutviklinga nå skyldes faktisk at det 
påføres lettskum, øverste dekk fylles med lettskum, og det har vist seg å være vellykket på de andre 
stedene.»

De siste bildene fra brannen er fra ca kl.13:40 torsdag 8.april.  
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Figur 45 - Bilder tatt ca kl.13:40 iht Politiets vurderinger. Man ser her en bogserbåt som heter Bonden som kjøler 
utsiden av skipet der hvor restauranten ligger. Man ser også noe av det utvendige skadebildet på siden av skipet.  

Brannen erklæres helt slokket omtrent kl.16:00 søndag 8.april. Da hadde den, i varierende grad og 
intensitet, pågått i ca 38 timer. Noe etterslokking pågikk også etter dette. 

4.7.2 Slokkeutfordringene ved kai i Lysekil

Ut fra det som vi har klart å kartlegge så fremkommer det at brannvesenet sliter med å få brannen 
under kontroll. Det skyldes trolig flere forhold.

Når skipet ankommer Lysekil så har brannen spredt seg over store områder og den har brent i ca 19
timer. Det er i seg selv et stort problem fordi skipet da er blitt svært varmt hvilket gjør brannen 
vanskelig å slokke. Hele veien så har de også opplevd store problemer med stabiliteten til skipet. 
Dette har medført at de jevnlig har måttet ta lenger pauser i slokking og det har gjort det mulig for 
brannen å gjenantenne og vokse igjen. 

Disse problemene fortsetter ved kai i Lysekil.

Samtidig så fører varmen dels til at områder som er slokket raskt tørker opp og kan begynne å brenne 
igjen og dels til at brannen hele tiden truer med å spre seg til nye områder som følge av 
varmetransport i skipet. Ut fra det som vi kan se så skjer også dette på Dekk 5, 6, 7 og 8.

Skipets konstruksjoner med mye stål og isolerte vegger bidrar til å holde godt på varmen samtidig som 
det at et er lite åpninger på et skip gjør det vanskelig å ventilere ut varme og røyk. Det gjør slike 
branner veldig vanskelige å slokke fordi de blir så varme.

Alle disse forholdene gjør denne brannen vanskelig. På skip er dette vanlig og på land så kan det 
sammenliknes med branner i kjellere og/eller i underjordiske anlegg. Så selv om brannen fremstår 
som noe beskjeden sett utenifra så er den stor innvendig og den er vanskelig å få slokket eller under 
kontroll selv om man er ved kai med alle de fordeler som det medfører.
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4.7.3 Brannens estimerte omfang

Nedenfor er et forsøk på å illustrere brann- og røykskadenes estimerte omtrentlige spredning på det 
tidspunktet når brannen er erklært slokket.

Figur 46 - Skadenes estimerte omtrentlige spredning etter det at brannen er slokket. Alle angivelser er noe usikre 
fordi det ligger en viss grad av subjektivitet i vurdering av skader. Foreliggende bildemateriale som vi også viser 
utdrag av lenger frem i rapporten indikerer imidlertid de faktiske skadene i de forskjellige områdene.

Ut fra det som vi kan se så ser skadene ut til å være sammenhengende og de fremstår som et resultat av en 
naturlig spredning fra den brann som startet på Dekk 3 for så å spre seg oppover i skipet.
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Figur 47 - Figuren ovenfor er tatt fra NoUen og viser skadenes estimerte omfang etter at brannen er slokket. 

Ut fra det som vi kan se så ser skadene ut til å være sammenhengende og de fremstår som et resultat av en 
naturlig spredning fra den brann som startet på Dekk 3 for så å spre seg oppover i skipet.

4.8 Totalvurdering 

Denne brannen kom raskt ut av kontroll og slokkeinnsatsen ble veldig vanskelig.

Brannsikkerheten i et objekt er som regel basert på flere lag av tiltak som sammen skal gi god 
brannsikkerhet. Forebyggende tiltak skal hindre at en brann oppstår. Passive tiltak skal hindre eller 
begrense brannspredning. Aktive tiltak skal sikre tidlig varsling og/eller slokking av en brann. Etter det 
så kommer slokking/innsats av egne mannskaper og til sist slokking av brannvesen. Nesten alle disse 
manglet eller sviktet på branndagen og det førte til en brann som vanskelig lot seg verken begrense, 
kontrollere eller slokke.

Brannens utvikling og spredning har, etter vår vurdering, i hovedsak blitt påvirket av det at:

Brannen ikke ble detektert og varslet tidlig. 
Brannen ikke ble begrenset til det området hvor den startet. Det skyldtes delvis at det ikke var 
noe automatisk sprinkleranlegg i det området, delvis det at overflatene var brennbare slik at 
brannen raskt vokste i først omgang og delvis det at branndører til brannområdet ikke ble 
lukket. Det førte til at brannen raskt, og allerede før den ble varslet, fikk et veldig stort omfang. 
Slokkeinnsatsen først kom i gang etter lang tid (ca 4 timer) og først etter det at brannen 
allerede hadde spredt seg til store områder på skipet. 
Vanskelige innsatsforhold på grunn av stor varme og mye røyk. 
Det var begrenset med ressurser tilgjengelig for slokking til sjøs og det tok ca 19 timer før 
skipet kom til kai slik at ytterligere ressurser ble tilgjengelig.
Under de første 30 timene av brannen måtte brannmannskapet ta jevnlige pauser i 
slokkeinnsatsen for å lense vann for å unngå av skipet skulle kantre. Det førte til at brannen 
fikk tatt seg opp igjen og igjen etter at brannvesenet i perioder fikk dempet den noe. 
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5 Regelverk for større
passasjerskip

En del av vår oppgave relaterer seg til å gi en generell redegjørelse for branner på skip. Det gis også 
en åpning for å knytte konkrete kommentarer til brannforløpet på Scandinavian Star i den grad 
fremlagt dokumentasjon gir grunnlag for det. 

For å redegjøre for hva som er viktig for brannsikkerheten på skip er det sett på regelverket som 
legger føringer for brannsikkerhet på skip. 

Regelverket er viktig fordi det i stor grad styrer den innebygde brannsikkerheten på for eksempel 
passasjerskip. Det er også en fordel å kjenne til regelverkets utvikling fordi det sier noe om hvordan 
erfaringer med branner bidrar til endringer i regelverket. Derfor vil regelverket som Scandinavian Star 
er bygget etter presenteres, samt hvordan regelverket har fortsatt å utvikle seg etter brannen på 
Scandinavian Star.  

Beskrivelsen i dette kapitlet er, i hovedsak, basert på informasjon fra [6], regelverkene, og fra 
innledningen til [7].

5.1 Etableringen av International Maritime Organization

Det viktigste regelverket for brannsikkerhet på skip utgis av International Maritime Organization (IMO). 
IMO er en del av De Forente Nasjoner (FN) og har ansvar for både safety (sikkerhet) og security 
(sikkerhet mot bevisste handlinger som sabotasje og liknende) innen shipping og også, for eksempel, 
forebygging av forurensning. 

Siden shipping har en internasjonal karakter så har man lenge anerkjent at tiltak som skal forbedre 
sikkerheten på skip blir mest effektivt håndtert på et internasjonalt nivå, heller enn å håndteres
nasjonalt. 

På bakgrunn av dette så dannet FN i 1948 IMO og IMOs første konvensjon begynte å gjelde i 1958. 
Per juni 2013 så er 170 land medlemmer i IMO. IMO er en teknisk organisasjon og det meste av dens 
arbeid utføres av komitéer og underkomitéer. The Marine Safety Comittee (MSC) er en av disse og de
jobber blant annet med sikkerhet på skip. 

5.2 The International Convention on Safety of Life at Sea

Mange av de største maritime ulykkene har vært relatert til passasjerskip. Branner på skip generelt og 
spesielt branner på passasjerskip har vært og er en stor trussel for mennesker på skip. Som følge av 
dette så ble SOLAS etablert. 

En tidlig versjon av regelverk som omhandlet personsikkerhet på skip kom allerede i 1914. Nye 
versjoner kom i 1929 og i 1948, og siden IMO begynte å virke så har alt internasjonalt regelverk blitt 
utviklet under IMOs regi.

Dette inkluderer SOLAS 1960 som Scandinavian Star var bygget etter og også SOLAS 1974 og 
seinere versjoner. 

Nedenfor så redegjør vi kort for de forskjellige regelverkene og vi vurderer de kort i forhold til de 
alternative løsningenes betydning for personsikkerheten og mulighetene for brannspredning. 
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Ved diskusjon av personsikkerheten ved brann så bruker vi noen begreper som kalles for nødvendig 
og tilgjengelig rømningstid.

Nødvendig rømningstid er den tid som man forventes å måtte bruke for å rømme til sikkert sted og 
tilgjengelig rømningstid er den tid som man har på seg til å rømme før farlige / kritiske forhold oppstår.

Forhold som påvirker den tilgjengelige rømningstiden er relatert til utvikling og spredning av brann og 
røyk. Bruk av lettantennelige og brennbare materialer vil gjøre at brannen vokser raskere og det vil 
korte den tilgjengelige rømningstiden. Bruk av automatiske slokkeanlegg og eventuell inngripen av 
personale som slokker eller begrenser en brann vil kunne øke den tilgjengelige rømningstiden.  

Nødvendig rømningstid kan deles opp i Deteksjons- og varslingstid (hvor lang tid det tar å oppdage og
gi beskjed om en brann), Reaksjonstid (den tid som det tar å vurdere hva man skal gjøre) og 
Forflytningstid (den tid som det tar å gå til et sikkert sted når man har bestemt seg for å gå). 

Prinsippene i forhold til dette kan forklares ved hjelp av figuren nedenfor. 

Figur 48 - Forholdet mellom tilgjengelig og nødvendig rømningstid [8].

5.2.1 SOLAS 1948

SOLAS 1948 var det første regelverk som IMO vedtok like etter 2.verdenskrig. Scandinavian Star var 
ikke bygget etter SOLAS 1948, men etter SOLAS 1960. Det er imidlertid relevant å se på SOLAS 
1948 da mange av de løsninger som var benyttet på Scandinavian Star samsvarer med krav som er 
angitt for Metode 1 i SOLAS 1948.
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5.2.1.1 Beskrivelse av SOLAS 1948 

SOLAS 1948 [9] inneholdt flere kapitler og noen av disse omhandlet brannsikkerhet på skip. Del D –
Fire Protection in Accommodation and Service Spaces (brannsikkerhet i lugarområder og service 
områder) og Del E – Fire Detection and Extinction in Passenger Ships and Cargo Ships 
(branndeteksjon og brannslokking i passasjerskip og i lasteskip) angir i kort følgende krav (av vurdert 
relevans for denne utredningen) for skip med flere enn 36 passasjerer:

Skipet skal deles i vertikale brannsoner på maks 40 m lengde (Regulation 40) med klasse A60 skiller. 
Det skal også ha en underinndeling for å beskytte områder som gir vertikal tilgang (forstås som 
trapperom) og det som skiller lugarområdene fra maskinrom, lasterom, service områder og andre 
områder. Dører til trapperom skal være av selvlukkende type (Regulation 33).

Man kan så velge mellom 3 forskjellige metoder, eller en kombinasjon av disse for å beskytte 
lugarområdene og service områdene for å hindre spredning av begynnende branner fra arnestedet
(Regulation 25).

Metode 1 – krever etablering av intern brannskilleoppdeling med B30 konstruksjoner, generelt uten av 
det medfører installasjon av verken deteksjonssystem eller sprinkleranlegg i lugar og serviceområder.
På skip med flere enn 100 passasjerer så skal B30 skiller være av ubrennbare materialer, men 
brennbare overflater er i viss grad tillatt (Regulation 30). Regulation 39 begrenser bruk av brennbare 
overflater i lugar og publikumsområder til et volum tilsvarende 2,54 mm finer på vegger og i himling.
Brennbare overflater er imidlertid ikke tillatt i korridorer og i trapperom. 

Metode 2 – krever installasjon av automatisk sprinkleranlegg og automatisk brannalarmanlegg for 
deteksjon og slokking av brann i alle områder hvor en brann kan forventes å kunne starte. Her stilles 
det ikke krav om etablering av intern brannskilleoppdeling i de områder som er beskyttet. 

Metode 3 – krever intern brannskilleoppdeling med A60 og B30 konstruksjoner (maks 120/150 m2)
med et automatisk brannalarmanlegg i alle områder hvor en brann kan forventes å kunne starte. 
Metoden krever også begrenset bruk av brennbare og lettantennelige materialer og møbler, men den 
krever ikke installasjon av sprinkleranlegg. Det heter i regelverket at bruk av brennbare materialer skal 
begrenses så langt som det er rimelig og praktisk. 

Del E stiller generelle krav om tilrettelegging for brannslokking og deteksjon. Den stiller for eksempel 
krav om brannslokkeutstyr, krav om patruljerende brannvaktordning og krav om manuelle 
brannmeldere i lugarområdet som skal varsle broen eller en brannkontroll stasjon. 

5.2.1.2 Vurdering av SOLAS 1948 i forhold til Scandinavian Star

SOLAS 1948 angir 3 alternative metoder for brannsikring av passasjerskip.

Metode 2 er, etter vår vurdering, den beste metoden.

Dette er fordi automatisk brannalarmanlegg muliggjør tidlig varsling slik at rømning kan skje raskt.
samtidig så gir automatisk sprinkleranlegg en høy sannsynlighet for at en brann kan kontrolleres og 
slokkes der hvor den oppstår før den får spredt seg videre. Erfaringer både fra skip og fra land 
underbygger at rask deteksjon og rask slokking som regel gjør at liv ikke går tapt i brann. 

Dersom Scandinavian Star hadde vært bygget etter Metode 2 i SOLAS 1948 så er det, etter vår 
vurdering, sannsynlig at brannen ikke hadde blitt stor og at liv ikke hadde gått tapt.

Metode 3 er, etter vår vurdering, den nest beste metoden eller den nest dårligste om man vil.

Automatisk brannalarmanlegg vil muliggjøre rask deteksjon og varsling hvilket igjen kan muliggjøre 
rask rømning (kort nødvendig rømningstid) og at liv ikke går tapt. Det muliggjør også for at man kan 
lukke branndører til brannområdet raskt og det gir en viss mulighet for brannmannskaper å kunne 
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finne og prøve å slokke en brann tidlig. Ulempen med Metode 3 er at man tillater brennbare materialer
hvilket kan medføre at den tilgjengelige rømningstiden blir kortere. 

Dersom Scandinavian Star hadde vært bygget etter Metode 3 i SOLAS 1948 så er det, etter vår 
vurdering, sannsynlig at brannen hadde blitt begrenset forutsatt at kapteinen hadde lukket 
branndørene rask. I den situasjonen så er det sannsynlig at liv ikke hadde gått tapt. Selv om kapteinen 
ikke hadde fått lukket den første branndøren i tide så mener vi at brannen sannsynligvis hadde fått et 
mindre omfang enn hva den fikk og også at tapet av menneskelig hadde blitt vesentlig redusert. 

Metode 1 er, etter vår vurdering, den dårligste metoden. 

Automatisk brannalarmanlegg er av helt essensiell betydning for brannsikkerheten. På land var det for 
eksempel påkrevd brannalarmanlegg i alle hoteller (som kan likne litt på passasjerskip) i 1990 [12]. 

Mangelen på automatisk brannalarmanlegg gjør at den nødvendige rømningstiden kan bli lang fordi 
man ikke er sikret tidlig varsling. Branndeteksjon på Scandinavian Star avhenger helt av at noen ser 
brannen og varsler om den. Det medfører at det ikke er sikkert at passasjerer blir varslet om brann og 
får rømt i tide, hvilket var det som også skjedde ved brannen på Scandinavian Star. 

Det virker som at samtlige parter er enige om at det rundt kl.02:00 oppstod en mindre påsatt brann. 
Fordi det ikke var noe automatisk brannalarmanlegg på skipet så var det ikke noen detektorer som 
automatisk fanget opp denne brannen, men den ble tilfeldigvis raskt oppdaget og slokket og den fikk 
derfor ikke spredt seg videre. 

Vi mener at den brannen, siden den fremstod som påsatt, burde ha trigget iverksetting av 
brannvaktpatruljering som kunne ha gjort at den senere brannen kunne ha blitt oppdaget tidligere. Da
skipet var stort og brannen som oppstod litt etter kl.02:00 spredte seg veldig raskt så er det usikkert 
om slik patruljering kunne ha medført at man oppdaget brannen tidlig nok til at man kunne ha 
forhindret katastrofebrannen eller ikke.

Mangelen på brannalarmanlegg medfører også at det ikke er sikkert at kapteinen kan lukke de 
branndører som trenger å lukkes og/eller at han/hun ikke får lukket de i tide, hvilket var det som også 
skjedde ved brannen på Scandinavian Star. 

Det kan også utsette forsøk på slokking siden varselet kan bli utsatt, samtidig som at brann kan tillates 
og spres fordi det ikke er sikkert at branndører blir lukket i tide hvilket gjør brannen vanskelig å 
angripe. Det var også det som skjedde ved brannen på Scandinavian Star. Der gjorde sein varsling at 
det ikke ble gjort noen tidlig innsats, hvilket igjen førte til at brannen ikke var mulig å angripe på en 
effektiv måte når den først ble varslet. 

Det at man tillater brennbare overflater i viss grad er samtidig med på å redusere den tilgjengelige 
rømningstiden fordi det kan føre til rask brannspredning, hvilket også var det som skjedde ved 
brannen på Scandinavian Star.

Figur 49 illustrerer effekten av å ha brennbare overflater i himling, sammenliknet med å ikke ha 
brennbare overflater, ved å se på tid til overtenning i et testrom. 

Overtenning er det tidspunkt hvor man opplever det som at alle overflater brenner og kan opptre 
plutselig i en voksende brann. Ved overtenning så er det ikke mulig å overleve i et brannrom uten 
beskyttelsesklær og tiden til overtenning har derfor stor betydning for den tilgjengelige rømningstiden.

I eksempelet nedenfor så kan man se at det å ha brennbare overflater på veggene og ubrennbar 
himling (non-combustible ceiling) gir en tid til overtenning på ca 12 minutter. 

Man kan også se at det å ha brennbare overflater på både vegger og i himlingen (combustible ceiling) 
gir en tid til overtenning på ca. 4 minutter. 
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Det å tillate brennbare himlinger har derfor en stor betydning for personsikkerheten og sett i 
sammenheng med at man samtidig ikke krever automatisk brannalarmanlegg så vurderer vi Metode 1 
som den som gir dårligst personsikkerhet og også størst fare for brannspredning.   

Figur 49 - Eksempel på betydninger av brennbar himling på tiden til overtenning i et rom [30].

Selv om Scandinavian Star var bygget etter SOLAS 1960 som var det regelverk som kom etter 
SOLAS 1948, så ser vi at løsningene for brannsikkerheten på skipet i prinsipp er identiske med det
som kreves etter Metode 1 i SOLAS 1948:

- Det er vertikale A60 skiller. 
- Det er underinndeling med B30 skiller. 
- Det er selvlukkende branndører som lukkes fra broen. 
- Det er manuelle brannmeldere som varsler broen.
- Det er tillatt bruk av brennbare overflater. 
- Det er ikke automatisk brannalarmanlegg.
- Det er ikke automatisk sprinkleranlegg. 

Vi kan derfor ikke umiddelbart se at brannen og utfallet av den hadde vært noe annerledes dersom 
Scandinavian Star hadde vært utført etter Metode 1 i SOLAS 1948 eller slik som den var utført (etter 
Metode 1 i SOLAS 1960) fordi de reglene fremstår som tilnærmet identiske. 

Det overordnede målet til brannkravene i SOLAS av 1948 beskrives som at man skal skille 
lugarområder fra resten av skipet med konstruksjoner som hindrer varmeledning, at man skal 
begrense, slokke eller detektere alle branner i startrommet og at man skal beskytte rømningsveier. 
Etter vår vurdering så ivaretar ikke kravene i SOLAS 1948 / SOLAS 1960 disse målsetningene på en 
god måte.
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5.2.2 SOLAS 1960

SOLAS 1960 [10] var det andre regelverk som IMO vedtok og det erstattet SOLAS 1948. 
Scandinavian Star var bygget etter Metode 1 i SOLAS 1960. Det er derfor relevant å se på hvordan 
dette regelverket kan ha vært med og påvirket utfallet av brannen på Scandinavian Star.

5.2.2.1 Beskrivelse av SOLAS 1960

I 1960 så holdt IMO en konferanse hvor man adopterte the International Convention for the Safety of 
Life at Sea av 1960 (SOLAS 1960) som begynte å gjelde i 1965. SOLAS 1960 erstatte da en versjon 
som var blitt utarbeidet i 1948 når IMO ble dannet.

SOLAS 1960 dekket en rekke forskjellige typer tiltak for å forbedre personsikkerheten på skip. 
Eksempler er underinndeling og stabilitet, maskiner og elektriske installasjoner, brannsikkerhet, 
deteksjon og slokking og livreddende utstyr.

Sammenliknet med SOLAS 1948 så var det imidlertid kun små endringer som ble gjort i 1960 og
kravene til brannsikkerhet ble ikke vesentlig endret. 

Relevante deler var Del D – Fire Protection (brannsikkerhet) og Del E – Fire Detection and Extinction 
in Passenger Ships and Cargo Ships (branndeteksjon og brannslokking i passasjerskip og i lasteskip) 
samt Del F – General Fire Precautions (generelle brannforebyggende tiltak). 

Disse angir i kort følgende krav (av vurdert relevans for denne utredningen) for skip med flere enn 36 
passasjerer:

Skipet skal deles i hoved vertikale soner på maks 40 m lengde (Regulation 35) med klasse A60 skiller. 
Det skal også ha en underinndeling for å beskytte områder som gir vertikal tilgang (forstås som 
trapperom) og det som skiller lugarområdene fra maskinrom, lasterom, service områder og andre 
områder. Dører til trapperom skal være av selvlukkende type (Regulation 42).

Man kan så velge mellom 3 forskjellige metoder, eller en kombinasjon av disse, for å beskytte 
lugarområdene og service områdene og for å hindre spredning av begynnende branner fra der hvor 
de starter (Regulation 34).

Metode 1 – krever etablering av intern brannskilleoppdeling med B30 konstruksjoner, generelt uten at
det medfører installasjon av verken deteksjonssystem eller sprinkleranlegg i lugar og serviceområder. 
På skip med flere enn 100 passasjerer så skal B30 skiller være av ubrennbare materialer, men 
brennbare overflater er i viss grad tillatt (Regulation 39). Regulation 48 begrenser bruk av brennbare 
overflater i lugar og publikumsområder til et volum tilsvarende 2,54 mm finer på vegger og i himling. 
Brennbare overflater er imidlertid ikke tillatt i korridorer og i trapperom.

Metode 2 – krever installasjon av automatisk sprinkleranlegg og automatisk brannalarmanlegg for 
deteksjon og slokking av brann i alle områder hvor en brann kan forventes å kunne starte uten krav 
om etablering av intern brannskilleoppdeling i de områder som er beskyttet. 

Metode 3 – krever intern brannskilleoppdeling med A60 og B30 konstruksjoner (maks 120/150 m2)
med et automatisk brannalarmanlegg i alle områder hvor en brann kan forventes å kunne starte.
Metoden krever også begrenset bruk av brennbare og lettantennelige materialer og møbler men den 
krever ikke installasjon av sprinkleranlegg. Det heter i regelverket at bruk av brennbare materialer skal 
begrenses så langt som det er rimelig og praktisk. 

Del E stiller generelle krav om tilrettelegging for brannslokking og deteksjon. Den stiller, for eksempel, 
krav om brannslokkeutstyr, krav om patruljerende brannvaktordning og krav om manuelle 
brannmeldere i lugarområdet som skal varsle broen eller en brannkontroll stasjon. 

Side 935



5.2.2.2 Vurdering av SOLAS 1960 i forhold til Scandinavian Star

Det overordnede målet til brannkravene i SOLAS av 1960 beskrives som at man skal skille 
lugarområder fra resten av skipet med konstruksjoner som hindrer varmeledning, at man skal 
begrense, slokke eller detektere alle branner i startrommet og at man skal beskytte rømningsveier. 
Etter vår vurdering så ivaretar ikke kravene i SOLAS 1960 disse målsetningene på en god måte. 

Så vidt vi har klart å se så synes SOLAS 1960 være så å si identisk med SOLAS 1948 i forhold til de 
krav som stilles til brannsikkerheten. Det betyr at de alternative metodene har de samme styrker og 
svakheter som i SOLAS 1948.

Det betyr også at Metode 1, etter vår vurdering, gir den dårligste brannsikkerheten for passasjerene 
og også den dårligste sikkerheten mot brannspredning. Se vår beskrivelse under kapittel 5.2.1.2 for 
ytterligere informasjon. 

Scandinavian Star var bygget etter Metode 1 i SOLAS 1960, men altså i praksis etter Metode 1 i 
SOLAS 1948, det vil si etter regler om brannsikkerhet på passasjerskip som ble vedtatt så langt 
tilbake som rett etter 2.verdenskrig. 

Det kan synes rart at SOLAS 1960 i praksis var identisk med SOLAS 1948 på et så viktig område som 
brannsikkerhet. For å forklare hvordan det kunne vært slik så er det relevant å se litt på hvordan regler 
i IMO ble vedtatt på den tiden som SOLAS 1960 ble vedtatt. 

IMOs traktater generelt og også SOLAS ble på den tiden endret gjennom en prosess som oversatt 
kan kalles for positiv aksept eller eksplisitt aksept. Dette betyr at en endring som blir vedtatt i en 
konferanse som kalles sammen av IMO først blir gjeldende når 2/3 av de ca. 150 stater som da var
med i IMO hadde godkjent og akseptert den. 

Siden regjeringer har mye å styre med og endringer noen ganger kan kreve nasjonale lovendringer så 
kan imidlertid en slik prosess ta svært lang tid, ofte mange år, og denne prosedyren førte til at mange 
vedtatte endringer aldri ble gjort gjeldene. 

Når 1960 versjonen av SOLAS skulle vedtas av IMO så var det mange av endringene som aldri ble 
gjort gjeldende av nettopp denne grunn. Slik som vi har forstått det så betyr dette at mange av de 
endringer som var planlagt gjort i 1960 dessverre ikke blir inkludert i SOLAS 1960. Det forklarer da
igjen hvordan mange av de regler som stod i SOLAS 1960 i praksis var regler som kom i 1948.  

Som følge av dette så bestemte seg IMO i 1974 å erstatte SOLAS 1960 med et nytt regelverk som da 
ble SOLAS 1974. SOLAS 1974 inkluderte mange de endringer som man egentlig ville ha med i 
SOLAS 1960 og også en del nye endringer. 

Samtidig så endret man måten endringer under The Marine Safety Comittee (MSC) skulle bli godtatt 
på til noe som oversatt kan kalles for taus aksept. Under den prosedyren så krevde man at 1/3 av alle 
stater aktivt skulle avslå en foreslått endring dersom den ikke skulle bli godtatt og at de som ikke sa 
noe som helst ble antatt å være for endringen. Dette var av meget stor betydning for utviklingen av 
regelverket og det har gjort at man siden den gang kan holde SOLAS oppdatert gjennom raske 
endringer dersom det er behov for slike endringer. 

SOLAS 1974 som begynte å gjelde i 1980 var derfor av stor betydning for personsikkerheten på skip 
og den inneholdt informasjon om brannsikring av passasjerskip, fraktskip og tankskip. Selv om dette 
er et regelverk som stadig oppdateres så er det enkelte prinsipper som er konstante. Det er for 
eksempel forhold relatert til forebygging av branner, å begrense branner lenge nok til at et skip kan 
evakueres trygt og slik at branner skal kunne være mulige å slokke så raskt og effektivt som mulig. 
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5.2.3 SOLAS 1974

SOLAS 1974 [11] var det regelverket som erstattet SOLAS 1960 og det var også det første regelverk 
som IMO vedtok etter sin nye prosedyre. 

I praksis så var brannregelen i SOLAS 1974 de første nye regler som ble vedtatt etter at brannreglene 
i SOLAS 1948 ble vedtatt. 

Det er derfor relevant å se på hvordan dette regelverket eventuelt kunne ha vært med og påvirket 
utfallet av brannen på Scandinavian Star dersom skipet hadde vært bygget etter det regelverket, 
alternativt dersom disse endringene hadde vært inkludert i SOLAS 1960.

5.2.3.1 Beskrivelse av SOLAS 1974

På samme måte som tidligere regelverk så dekket SOLAS 1974 en rekke forskjellige typer tiltak for å 
forbedre personsikkerheten på skip. Eksempler er underinndeling og stabilitet, maskiner og elektriske 
installasjoner, brannsikkerhet, deteksjon og slokking og livreddende utstyr.

Sammenliknet med SOLAS 1948 / SOLAS 1960 så er det fortsatt mange krav som er like, men det ble 
gjort noen endringer i kravene til brannsikkerhet. 

Relevante deler er Chapter II-2 – Construction – Fire Protection, Fire Detection and Fire Extinction 
(konstruksjon – brannbeskyttelse, branndeteksjon og brannslokking). Part B – Fire Safety Measures 
for Passenger Ships (brannsikkerhetstiltak i passasjerskip) gir mer spesifikke krav rettet til denne 
typen skip. 

Disse angir i kort følgende krav (av vurdert relevans for denne utredningen) for skip med flere enn 36 
passasjerer:

Skipet skal deles i hoved vertikale soner på (Regulation 25) med A skiller. Det skal også være A skiller 
mellom eventuelle områder hvor det er / ikke er automatisk sprinkleranlegg. 

Det skal også ha en underinndeling med B eller C skiller innenfor hver vertikal sone. Det tillates 
brennbare overflater på slike skiller i samsvar med Regulation 34. Regulation 34 sier at overflater i 
korridorer og trapperom skal ha lav flammespredningskarakteristikk og den begrenser bruk av 
brennbare overflater i lugar og publikumsområder til et volum tilsvarende 2,5 mm finer på vegger og i 
himling. Brennbare overflater er imidlertid ikke tillatt i korridorer og i trapperom.

Korridorer skal skilles ut med B brannskiller. Dører i vertikale soneskiller og mot trapperom skal være 
av selvlukkende type (Regulation 30). Av andre relevante krav er at man skal unngå røykspredning via 
kanaler (Regulation 32).

Man kan så velge mellom 2 forskjellige metoder for å beskytte lugarområdene og service områdene 
(Regulation 36).

Man kan enten ha et kombinert automatisk sprinkleranlegg, branndeteksjon- og brannalarmanlegg
(Regulation 12). I praksis synes dette å basere seg på at man har et automatisk sprinkleranlegg som 
så er delt inn seksjonsvis slik at deteksjons- og varslingssystemet utgjøres av at en alarm automatisk 
går av når sprinkleranlegget løser ut og at det da gis varsling og indikasjon om i hvilken sone som det 
er brann. 

Som alternativ til dette så kan man ha et fast montert automatisk brannalarmanlegg (Regulation 13), 
inndeling og varsling. Det synes å tilsvare et vanlig automatisk brannalarmanlegg hvor anlegget 
automatisk skal gi varsel i hvilken sone det er detektert brann. Det tillates maksimalt 2 minutters 
forvarsel før alarm skal gis til hele området og det er gitt føringer om at soner ikke må være for store. 
Det stilles videre krav om manuelle meldere for hver 20 m og at røykdetektorer skal brukes i alle 
trapperom, korridorer og rømningsveier i lugar- og fellesområder. 
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Uansett valg så stiller Regulation 40 krav om at manuelle alarmer skal dekke hele lugar og service 
områdene og at man gjennom den alltid skal få gitt varsel til broen eller en brannkontrollstasjon. Man 
skal også ha patruljeringsmannskaper som skal kunne avdekke et branntilløp raskt. 

5.2.3.2 Vurdering av SOLAS 1974 i forhold til Scandinavian Star

Selv om SOLAS 1974 er relativt lik både SOLAS 1960 og SOLAS 1948 i forhold til de krav som stilles 
til brannsikkerheten så er det noen viktige forskjeller.

Den viktigste forskjellen er, etter vår vurdering, det at man ikke lenger tillater løsninger hvor man 
verken har et automatisk sprinkleranlegg eller et automatisk brannalarmanlegg. Det betyr at det
dårligste alternativet for brannsikring av passasjerskip etter SOLAS 1960 og SOLAS 1948 ikke lenger 
var mulig. 

Vi mener fortsatt at det alternativ som medfører installasjon av automatisk sprinkleranlegg er det som 
gir best sikkerhet, men også det alternativet som er basert på installasjon av et automatisk 
brannalarmanlegg gir vesentlig bedre brannsikkerhet enn Metode 1 i SOLAS 1960 / SOLAS 1948. Se 
vår beskrivelse under kapittel 5.2.1.2 for ytterligere informasjon.

Dersom Scandinavian Star hadde vært bygget etter alternativet med automatisk slokkeanlegg så er 
det, etter vår vurdering, sannsynlig at brannen ikke hadde blitt stor og at liv ikke hadde gått tapt.

Dersom Scandinavian Star hadde vært bygget etter alternativet med automatisk brannalarmanlegg 
basert på røykdeteksjon i viktige områder så er det, etter vår vurdering, sannsynlig at brannen hadde 
blitt begrenset forutsatt at kapteinen hadde lukket branndørene rask. I den situasjonen så er det 
sannsynlig at liv ikke hadde gått tapt. Selv om kapteinen ikke hadde fått lukket den første branndøren i 
tide så mener vi at brannen sannsynligvis hadde fått et mindre omfang enn hva den fikk og også at 
tapet av menneskelig hadde blitt vesentlig redusert. 

De overordnede målene i SOLAS 1974 er uttrykt som følger: 

Kravene i SOLAS 1974 ivaretar disse kravene på en vesentlig bedre måte enn tidligere regelverk,
men etter vår vurdering så er det fortsatt svakheter i regelverket.
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5.3 Den videre utviklingen og Scandinavian Star

Under 1980-tallet så hadde man flere branner på passasjerskip og det medførte en økende bekymring
relatert til brannsikkerheten på passasjerskip. Dette skjedde parallelt med det å dra på cruise ble 
stadig mer populært. Det førte igjen til at man designet skip i samsvar med det endrede behovet. I 
stedet for at skip liknet på flytende hoteller så liknet de mer og mer på flytende luksus steder med 
handlegater og alt. 

Som følge av blant annet brannen på Scandinavian Star, så avdekket man også mange svakheter i de 
gjeldende reglene og man så et behov for å bedre brannsikkerheten i både eksisterende og i nye 
passasjerskip. Spesielt siden gjennomsnittsalderen på skip hadde blitt vesentlig høyere og man 
erfarte at eldre skip har flere ulykker og branner enn nyere skip samtidig som at sikkerheten på eldre 
skip er vesentlig dårligere enn på nye skip.  

I NoUen så kom man med flere anbefalinger om tiltak for å redusere risikoen for at en tilsvarende 
katastrofe skulle kunne skje igjen. Forslagene ble uttalt å begrense seg til det som man mente var 
praktisk og økonomisk mulig og som man samtidig mente hadde en antatt god sikkerhetsgevinst. 

Blant de mest sentrale tiltak som man foreslo var:

Fulldekkende automatisk sprinkleranlegg i alle passasjerskip.
Brannalarmanlegg basert på røykdeteksjon med direkte varsling til broen. 
Sikkerhetsopplæring.
Bedret kontroll.
Bedre rømningsveier. 
Bedre brannsikring av ventilasjonsanlegg. 
Dører som lukkes automatisk ved deteksjon av brann. 
Ubrennbare materialer og materialer som avgir mindre farlig røyk. 

Man foreslo også, kanskje viktigst av alt, at reglene også skulle gjelder for eksisterende skip og ikke 
kun for nye skip. Et skip som Scandinavian Star hadde altså i dag ikke fått lov til å seile med 
passasjerer dersom det hadde vært utformet uten for eksempel automatisk sprinkleranlegg og 
automatisk brannalarmanlegg. 

Selv om utvalget som skrev NoUen ikke hadde håp om at de foreslåtte tiltakene skulle få internasjonal 
effekt, så vedtok IMO i 1992 vesentlige endringer til SOLAS 1974 som begynte å gjelde i 1994. Man
vedtok også at alle passasjerskip bygget før 1994 skulle oppgraderes brannteknisk innen noen års tid.

Blant de tiltak som ble påkrevd selv for eksisterende skip som Scandinavian Star var blant annet:

Automatisk sprinkleranlegg. 
Brannalarmanlegg basert på røykdeteksjon, samt
En del andre tiltak.

Man dro ved etableringen av disse tiltakene paralleller til at slike tiltak typisk var påkrevd i hoteller. 

Det er vår vurdering at disse tiltak, dersom de hadde vært installert på Scandinavian Star før brannen,
med overveiende sannsynlighet hadde hindret tap av menneskeliv. 
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5.4 Sammenlikning mot regelverk for hoteller i 1990

På det tidspunkt som brannen på Scandinavian Star oppstod så var det lite fokus på å oppgradere 
brannsikkerheten på eldre skip. Det synes heller ikke å ha vært noen regler som hadde 
tilbakevirkende kraft slik at eldre skip måtte oppgraderes. Som tidligere nevnt så var brannen på 
Scandinavian Star en av de branner som førte til at dette ble endret.

Med tanke på at brannen på Scandinavian Star medførte vesentlige endringer i SOLAS 1974 og at 
IMO, ved etableringen av endringene, dro paralleller til brannsikkerhetskrav på hoteller så kan det 
være relevant å se på hvilke brannsikkerhetskrav som ble stilt til hoteller i Norge i 1990. Hoteller og 
passasjerskip har jo visse likheter siden de begge er for sovende personer.

For hoteller så ble i 1990 Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn tatt i bruk [12]. Det var et 
regelverk med tilbakevirkende kraft slik at et hotell som hadde vært oppført i 1971 hadde måttet 
forholde seg til det regelverket. 

Etter det regelverket så hadde et hotell blitt definert som et såkalt særskilt brannobjekt på grunn av 
følgende definisjon fra daværende brannvernlovens § 22. Bygninger til opphold for et større antall 
mennesker hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv.

Eksempler på regler som ville ha slått inn er:

- Krav om dokumentasjon på både tekniske og organisatoriske brannverntiltak inklusive en klar 
brannvernorganisasjon (§ 2-1).

- Krav om ekstra brannsikkerhetstiltak nå brannsikkerheten midlertidig er redusert som, for 
eksempel, ved gjennomføring av oppussing (§ 2-3).

- Krav om å iverksette ekstraordinære brannsikkerhetstiltak etter brann eller branntilløp, som 
etter den første brannen (§ 2-3).

- Krav om minst to brannøvelser per år (§ 2-4). 
- Krav om at alle nyansatte og vikarer skal få brannvernopplæring tilsvarende brannøvelse før 

de settes i arbeid (§ 2-4).
- Fast nattevakt (§ 2-6).
- Krav om å sikre at brannceller og brannseksjoner virker som forutsatt (§ 3-2).
- Krav om tilrettelagte og godt merkede rømningsveier og ledelys (§ 4-1).
- Krav om automatisk brannalarmanlegg som skal sikre tidlig rømning og gi tilfredsstillende 

varsel til alle som trues av brann og, blant annet, sikre automatisk lukking av dører. 
- I noen tilfeller (åpne brannceller over flere plan) kreves også automatisk sprinkleranlegg, men 

det ville trolig ikke slått inn her.

I nyere hoteller så er også automatisk slokkeanlegg påkrevd og i svært mange eksisterende hoteller 
så er automatisk sprinkleranlegg blitt etter installert.

Som følge av at man ikke enkelt kan rømme fra skip og det at de som regel er dype og kompliserte 
konstruksjoner, så er risikoen i forbindelse med brann større på skip enn i hoteller. Følgelig burde krav 
til brannsikkerheten på skip være enda strengere enn krav til brannsikkerhet på hoteller. Allikevel så 
var altså regelverket for hoteller allerede i 1990 faktisk strengere regulert enn brannsikkerheten på 
passasjerskip og det var en stor svakhet i det internasjonale regelverket til IMO. 

Etter vår vurdering så er det sannsynlig at konsekvensene av brannen på Scandinavian Star hadde 
vært vesentlig mindre dersom brannsikkerheten på skipet hadde være regulert og ivaretatt på skip på 
tilsvarende måter som brannsikkerheten på hoteller.
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5.5 Totalvurdering 

Scandinavian Star ble bygget etter SOLAS 1960. Dette var et regelverk som i praksis var det samme 
som SOLAS 1948. Det betyr at Scandinavian Star ble bygget ut fra regler som ble etablert rett etter 
2.verdenskrig. 

Metoden som Scandinavian Star ble bygget etter hadde store mangler, og det er en bakenforliggende 
årsak til at Scandinavian Star hadde flere branntekniske løsninger som var langt dårligere enn det 
som er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet på passasjerskip. 

Blant løsninger som, sett med dagens øyne, var dårlige var for eksempel det at:

Det var ikke automatisk brannalarmanlegg basert på røykdeteksjon.

Det var ikke automatisk sprinkleranlegg. 

Det var ikke automatiske branndører.

Det var ikke brann- og røyksikker funksjon på ventilasjonsanlegget. 

Det var brennbare overflater i korridorer og i trapperom. 

Etter brannen på Scandinavian Star så kom det krav om bedre brannsikkerhetstiltak i alle 
passasjerskip, både nye og eksisterende. Ut fra disse kravene så hadde Scandinavian Star ikke 
lenger fått transportere passasjerer dersom skipets brannsikkerhet ikke hadde blitt vesentlig 
oppgradert. 

Blant de tiltak som ble påkrevd selv for eksisterende skip var blant annet:

Automatisk sprinkleranlegg. 

Brannalarmanlegg basert på røykdeteksjon, samt

En del andre tiltak.

Man dro ved etableringen av disse tiltakene paralleller til at slike tiltak typisk var påkrevd i hoteller. 

Det er vår vurdering at disse tiltak, dersom de hadde vært installert på Scandinavian Star før brannen,
med overveiende sannsynlighet hadde hindret tap av menneskeliv.
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6 Branner på passasjerskip med
stålkonstruksjoner 

En del av vår oppgave relaterer seg til å gi en generell redegjørelse for branner på skip med 
stålkonstruksjoner og det også gis en åpning for å knytte konkrete kommentarer til brannforløpet på 
Scandinavian Star i den grad fremlagt dokumentasjon gir grunnlag for det. 

I tillegg til å se på regelverket så vurderes det derfor som relevant å se på føringer og anbefalinger 
relatert til branner og brannslokking på passasjerskip med stålkonstruksjoner. 

Føringer og anbefalinger relatert til brannslokking på skip er relevant å se på fordi det beskriver hvilke 
forutsetninger og taktikker som, over tid, har vist seg å være effektive for å kunne begrense 
brannspredning på skip. Dermed vil også disse forutsetninger og taktikker være gjeldende for brannen 
på Scandinavian Star. 

Branner i skip med stålkonstruksjoner er anerkjent vanskelige og utfordrende å håndtere. Som følge 
av dette så finnes det en rekke spesiallitteratur og spesialkurs for å utdanne personell som skal prøve 
å håndtere slike branner. I dette kapitlet vil vi kort se på noen av disse.

6.1 IMOs anbefalinger

IMO [6] har, for eksempel, utarbeidet Model Course: 1.20 - Fire Prevention. & Fire Fighting og Model 
Course: 2.03 - Advanced Fire Fighting [14] som skal forberede personell på de store utfordringer som 
slike branner kan medføre. 

I det siste nevnte kurset utdannes det, blant annet, om slokketeknikker og spesielle forhold ved 
branner på skip, stabilitetshensyn, etc. Man lærer også spesielle taktikker og prosedyrer for å 
kontrollere branner på skip som er til sjøs og som ligger ved kai. 

I kurset legges det blant annet fokus på å begrense en brann tidlig, mulige behov for å manøvrere 
skipet slik at det blir lettere å begrense brannen (blåse varme og røyk vekk fra skipet), 
ventilasjonskontroll og røykevakuering. Man tar også opp brenning under forhold med begrenset med 
luft i lukkede rom, ulike taktikker for branner i ulike områder, mulighetene for å begrense en brann ved 
å lukke den inne og å begrense ventilasjon samt viktigheten av å prøve å hindre brannspredning som 
følge av, blant annet, varmeledning. Videre så tar man opp utfordringer med stabilitet til skip når man 
påfører mye vann, lærdommer fra skipsbranner og også en rekke andre ting. 

Kursopplegget er omfattende og anerkjenner behovet for spesialkunnskap når man skal håndtere 
skipsbranner. Selv om kursopplegget ikke har noen direkte referanser til brannen på Scandinavian 
Star så ser man sterke paralleller til brannen på Scandinavian Star hvor problematikker som det at
man ikke fikk angrepet brannen tidlig, stabilitetsproblemer og varmeledning var tilstede.
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6.2 RITS konseptet og nordiske anbefalinger

I mange land, inklusive de nordiske land, så har man etablert spesialiserte og spesialutdannet 
personell som skal være spesialister på håndtering av branner på skip. Disse kalles typisk for RITS 
[15, 16] (Redningsinnsats til sjøs) eller for MIRG (Marine incident response group) og har spesiell 
kunnskap og kapasitet for å kunne rykke ut og bistå ved, for eksempel, branner på passasjerskip.

RITS eller MIRG ble i Skandinavia etablert etter brannen på Scandinavian Star og er et samlebegrep 
for sjøbasert og landbasert bistand ved branner og andre ulykker til sjøs. Prinsippet er fortsatt at 
grunnberedskapen skal ivaretas gjennom skipets egen beredskap, men RITS/MIRG grupper skal 
kunne rykke ut med brannmenn (røykdykkere) med særlig trening og utstyr for maritim innsats for å 
kunne bistå mannskapet på et skip ved en brann.

RITS/MIRG [17] er en nordisk innsats og man har utvalgte brannvesen med slik kapasitet langs kysten 
i både Norge, Sverige, Finland og Danmark. Mannskaper kan komme til en brann ved kai direkte eller 
til skip til sjøs via helikopter eller fartøy som også kan bistå med evakuering og kjøling. Det 
anerkjennes imidlertid at slike grupper har begrenset med utholdenhet.

Enhetene har et spesielt fokus på branner i passasjerskip, men man er oppmerksom på at 
innsatstiden kan bli lang, at utholdenheten til enhetene er begrenset og at man ofte trenger påfyll av 
nye enheter for å kunne gjøre en kontinuerlig innsats.

Man poengterer også at en RITS/MIRG styrke primært skal komplettere de sikkerhetstiltak og den 
organisasjon som allerede er på skip og at hovedmålsettingene er å holde en brann under kontroll i 
den tid som evakuering pågår, eller da skipet er på vei mot land. Det vil si at man ikke har noen uttalt 
målsetning om å kunne slokke en brann på et passasjerskip. Det samsvarer med det som man så på 
Scandinavian Star hvor det heller ikke var mulig for brannmannskapene å gjøre stort annet enn å 
prøve å begrense brannen. 

Branner i skip beskrives som innsatser i et høyrisikomiljø med krav på aktiv sikkerhetstenking samt 
spesialutdanning, og trening for innsats mot branner på skip beskrives som meget viktig. 

Som del av RITS konseptet så finnes det også laget en del litteratur som, for eksempel, 
Räddningstjänst – Fartyg Grundkurs [18]. I det kursmaterialet så presiserer man blant annet følgende 
(begrenset og tilpasset utdrag):

Brann- og spesielt røykspredning kan gå veldig raskt. En ukontrollert brann er blant det verste 
som kan ramme et skip, og branner som på land hadde vært enkle og slokke kan fort utvikle 
seg til katastrofer. 

Grunnen til at skipsbranner kan bli så vanskelige å håndtere sammenliknet med branner på
land kommer dels av at skip i stor grad består av stål som leder varme godt, og som kan føre 
til at en brann sprer seg raskt og at det oppstår branner på andre steder i skipet.

Temperaturen i skip kan bli veldig høy og det er som regel vanskelig å ventilere ut varme og 
branngasser.

Røyk kan spre seg raskt via ventilasjonsanlegg, korridorer og trapperom.

Det er stor fare for at brann kan spre seg som følge av varmeledning gjennom 
stålkonstruksjoner. Man kan ofte oppleve brannspredning via varme punkter (spot fires).

Man har ofte veldig begrensede ressurser til brannslokking. Det kan gjøre branner langvarige 
og vanskelige å slokke. 
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Skip kan bli ustabile når man bruker vann ved slokking. Drenering blir da ofte nødvendig. 

Skip er slik utformet at de holder godt på varme og branngasser, mye bedre enn bygninger. 

Brannskillende konstruksjoner skal kunne hindre spredning i en viss tid, ikke i uendelig tid. 
Ved brannslokking så må slike skiller kontrolleres og overvåkes nøye.

I noen tilfeller kan man måtte velge å gjøre en passiv innsats, det vil si å holde og overvåke 
brannskillende konstruksjoner. 

I noen tilfeller er det mulig med en aktiv innsats, det vil si at man går inn og slokker en brann 
direkte. Det gjelder for eksempel når det er automatiske sprinkleranlegg på skip. 

Slokkeinnsats bør gjøres fra det fri eller under ifra. 

Slokkeinnsats fra siden kan noen ganger måtte gjøres, men kan føre til en viss spredning av 
branngasser. 

Slokkeinnsats ovenfra er vanskeligst og bør kun brukes som et siste alternativ. Det medfører 
vesentlig risiko for slokkemannskapene fordi det kan være vanskelig å trekke seg tilbake på
en trygg måte. Det er også veldig hardt fordi man angriper mot stigende branngasser og 
varme. 

Branner på skip er mye farligere å slokke enn branner på land. Det skyldes blant annet at 
avbrudd i vannforsyning kan være mye farligere fordi skip er veldig dype og at det kan være 
langt til sikkert sted / det fri. 

Det er veldig viktig å prøve å slokke en brann raskt. Dersom en brann ikke slokkes relativt 
raskt kan skipet bli varmt. Dette kan føre til brannspredning som følge av varmeledning og 
varmen kan gjøre innsats veldig vanskelig. 

Man kan, etter vår vurdering, her se sterke og tydelige paralleller mellom de utfordringer som 
beskrives og de problemer som var tilstede ved brannen i Scandinavian Star. 

Brannen på Scandinavian Star kjennetegnes av spesielle utfordringer og fenomener. Noen av disse 
utfordringene og fenomenene er for så vidt ikke så vanlige ved branner på land, men de er ikke veldig 
uvanlige ved branner på skip. 

Gitt de tekniske forholdene på skipet og det at brannen tidlig fikk spredt seg over store 
områder så fremstår derfor ikke brannen på Scandinavian Star som veldig merkelig.  
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6.3 Andre nyere anbefalinger relatert til branner i skip

Det finnes flere kilder som gir anbefalinger relatert til håndtering av branner i skip med 
stålkonstruksjoner. Vi har her valgt å ta med et utvalg av disse for å illustrere hva man gjennom årene 
har erfart er spesielt viktig å være bevisst på ved branner i denne typen skip. 

6.3.1 Anbefalinger fra NFPA

The National Fire Protection Association (NFPA) i USA er en stor organisasjon som produserer en 
rekke standarder som i stor grad brukes, ikke bare i USA, men også verden over. 

Som del av sitt sett med standarder så har NFPA utviklet en veiledning for brannvesen som rykker ut 
til branner på skip. Veiledningen er blitt utarbeidet i samsvar med United States Coast Guard (USCG). 
Standarden heter NFPA 1405: Guide for Land-Based Fire Departments that Respond to Marine 
Vessel Fires [19].

Bakgrunnen for at denne standarden ble utarbeidet er erkjennelsen om at skipsbranner er en av de 
største utfordringene som en brannmann kan møte. Standarden belyser mange forhold som kan være 
relevant for brannmannskapet ved en brann i et skip. For denne utredningen er det særlig kapittel 12 
Strategi og Taktikk som er relevant. Hvilke strategier som blir valgt i bekjempelsen av branner sier 
veldig mye om de særskilte utfordringene som møtes ved brann på skip.

NFPA 1405 skiller på offensiv og defensiv strategi. Offensiv strategi kan benyttes når man har 
tilstrekkelig med ressurser (mannskap, slokkeutstyr, beskyttelsesklær, osv.) og forholdene tillater at
brannmannskapene er der. Dersom slokkemannskapene ikke har tilstrekkelig med ressurser eller 
brannen medfører fare for mannskapets liv, kan en defensiv slokkestrategi være fornuftig. 

Det vil si at slokkestrategi beror på hvilke ressurser som er tilgjengelig samt forhold på skipet. 
Standarden beskriver så ulike taktikker for å håndtere skipsbranner på ulike områder. Kapittel 12.15 
beskriver branner i accommodation and berthing spaces og er således kapitlet som anses som mest 
relevant for å beskrive taktikk/strategi for å håndtere branner som brannen på Scandinavian Star. 

Anbefalt håndtering av branner i overnattingsområde i et skip:

1. Redning har førsteprioritet ettersom at passasjerer kan sove og de er heller ikke nødvendigvis 
kjent med hvordan de skal komme seg ut. Passasjerområder minner om prefabrikerte hus 
med innebygd møblering, tynne vegger, lave tak, trange korridorer og små dører.

2. Før det iverksettes slokking må strøm slås av i området der slokkingen skal foregå. Ettersom 
det kan gå kabler som forsyner andre områder i hulrom, må strømmen skrus av på alle seks 
sider av brannområdet (over, under og alle 4 sider).

3. Ventilasjon av lave dekk kan være utfordrende, da ventilasjonen typisk først må være 
horisontal så vertikal. Det er livsviktig at ventilasjon ikke etableres før et koordinert 
slukkeforsøk er forberedt. Samtidig så er det viktig å få ventilert brannområdet, fordi 
passasjerområder magasinerer store mengder varme på grunn av isolasjon. 

4. Dersom brannen enda er liten og i vekstfasen kan et raskt og direkte slokkeinnsats være 
effektivt for å slokke brannen. 

5. Dersom brannen har brent en stund, kreves det stor innsats over tid. På grunn av stor andel 
syntetisk brannlast, er potensialet for overtenning større for en skipskabin, enn i et vanlig hus 
med tilsvarende inndeling. Derfor må brannmannskapene vise forsiktighet når de entrer et 
lukket brannområde.
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6. Faren for at brannen kan spre seg til hulrom som ligger rundt brannområdet er vanligvis veldig 
høy. Dermed er det viktig å undersøke hulrom i tilknytning til brannområdet, særlig ved 
gjennomganger av skillevegger (bulkheads). 

Overstående liste gir en liten oversikt over hvilke utfordringer man finner i lugarområder og hvordan en 
kan håndtere det. En viktig del av slokkearbeidet er etterarbeidet, altså arbeidet som starter etter at 
brannen er antatt slukket. Kapittel 16 i standarden beskriver en prosedyre som bør følges etter at 
brannen er slukket og er som følgende:

1. For å bekrefte at brannfaren er over må hele skipet gjennomgås, noe som kan ta flere timer 
og opptil mange dager. Det advares mot å ta en forhastet beslutning om at brannen er over. 

2. Ofte vil det spørres om brannområdet kan entres av sivile uten beskyttelsesutstyr. Man har 
flere gang opplevd at sivile har omkommet fordi de har entret et område som har giftige 
gasser eller er særs oksygenfattig etter en brann. Man må derfor først teste og bekrefte at 
sivile kan entre brannområdet.

3. Dersom noen mener at skipet fortsatt er utrygt etter en brann, må dette varsles om. 

4. Det er vanlig praksis å ha brannvakter etter en brann på et skip. Brannvaktene utstasjoner 
under gjennomgangen av skipet, og de utstasjoneres typisk på branndekket samt dekket over 
og under. Vaktene roteres på skift og kan passe på i 48 timer eller gjerne lengre. Det bør
klargjøres slokkeutstyr slik at det kan tas i bruk umiddelbart om det oppstår en ny brann. 

Man kan også her se sterke paralleller mellom det som anbefales og det som man så ved brannen på 
Scandinavian Star. En rask og direkte slokkeinnsats blir ikke gjort og en stor og langvarig innsats over 
tid blir derfor nødvendig. 

6.3.2 US Coast Guard

US Coast Guard har også gitt ut et dokument [20] som beskriver hvordan brannmannskapene kan gå 
frem ved en brann på et marint fartøy (skip): 

1. Redning av liv har førsteprioritet i uansett brann eller nødssituasjon på skip. Når liv er i fare 
må ansvarshavende vurdere om noen må evakueres umiddelbart, hvor mange personer som 
må evakueres og eventuelle farer mot brannmannskapene. Det er også viktig at en 
sikkerhetssone etableres rundt skipet.

2. Ved å unngå at brannen sprer seg til omkringliggende områder blir jobben enklere.

3. Det er av ekstrem viktighet å unngå at brannen sprer seg fra arnestedet og forbi eventuelle 
brannskiller. Dermed må brannmannskapene bestemme hvor de setter grense (gjerne rundt 
naturlige brannskiller i skipet). Innenfor denne grensa lukkes alt av dører og alt av ventilasjon 
skrus av slik at oksygentilgang til brannen forhindres. Det er her svært viktig å holde kontroll 
på og kjøle skillevegger (grenser mot brannen) foran, bak, til høyre, til venstre over og under.

4. Etter å ha tatt kontroll over området kan en vurdere å prøve å slukke brannen. Taktikk 
bestemmes av hva som brenner, hvor stor brannen er og diverse forhold som hvor mye 
ressurser en har tilgjengelig.
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5. Etterarbeid. Diverse arbeid for å sikre området etter at brannen er slukket. Det vil si å passe 
på at ingen entrer området uten å være beskyttet eller at det er bekreftet at det fortsatt ikke er 
giftige gasser i lufta. Det medfører også å passe på omkringliggende områder for å sikre at 
brannen ikke blusser opp igjen.

6. Ventilasjon. Taktikk for å styre ventilasjon kommer an på forhold og hvor brannen er lokalisert. 
På generell basis skal ventilasjon til området lukkes ned slik at brannen ikke får tilgang på 
oksygen. Ventilering av brannen må ikke skje før brannmannskapet er forberedt på å gjøre 
koordinert innsats.

7. Stabilitet. Ved bruk av vann må skipets stabilitet overvåkes. Dette er noe som pågår gjennom 
hele brannforløpet. 

8. Tømming av vann. Etter innsats må skipet tømmes for vann. Det er viktig å tenke på giftig 
avfall som kan komme ut med vannet. 

Også her kan man se sterke og tydelige paralleller med brannen på Scandinavian Star. Det å 
begrense brannen til et lite område beskrives som svært viktig og også utfordringer med stabilitet tas 
opp. Man tar også opp utfordringene med at en brann kan spre seg i alle retninger. Siden brannen på 
Scandinavian Star raskt spredte seg over store områder, slokking kom i gang seint, og man hadde 
problemer med stabiliteten til skipet så ble brannen veldig vanskelig å håndtere. 

6.4 Eldre anbefalinger relatert til branner i skip

Siden Scandinavian Star var et eldre skip så har vi vurdert det slik at det også kan være relevant å se 
på eldre anbefalinger relatert til branner på skip for å se om disse skiller seg fra nyere anbefalinger. 

Som tidligere nevnt så var Scandinavian Star bygget etter SOLAS 1960 som hadde sånn å si nøyaktig 
de samme kravene om brannsikring som SOLAS 1948. Det neste regelverket var SOLAS 1974 og det 
trådte i kraft i 1980. Vi har derfor sett etter anbefalinger som ikke er nyere enn 1980 og vi fant noe
informasjon i Marine Engineering Practice Volume 1, Part 5 Fire Fighting Equipment and its use in 
Ships, The Institute of Marine Engineers, 1974 [36].

Kilden vurderes relevant fordi den er omtrent like gammel som Scandinavian Star (bygget i 1971).

I kilden så sies det at branner på skip er veldig utfordrende og kan være veldig farlige for passasjerer 
og brannmannskap. Brannrisikoen er stor blant annet fordi:

Det er samlet mange mennesker på en liten plass. Disse har ingen plasser å rømme dersom 
skipet er til sjøs.

Dersom skipet er til sjøs kan en ikke få hjelp fra lokalt brannvesen. Det medfører at 
mannskapet om bord på skipet må håndtere brannen til skipet kommer til havn, men 
mannskapet har typisk lite utstyr og begrenset med trening i å håndtere branner.

Branner på skip vokser fort ut av kontroll. På grunn av små romvolum og mye plastmaterialer 
blir brannene på skip veldig fort store.

Brannene er også vanskelige å slokke da temperaturer blir svært høye og det produseres mye 
røyk. Fordi brannen overfører mye energi til skipet, er det overhengende fare for at branner 
som tilsynelatende er slokket blusser opp igjen.
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På grunn av den store risikoen knyttet til brann på skip, er brannslokking ekstremt viktig. Kilden 
prenter dermed inn et prinsipp for brannslokking på skip kalt FIRE:

Find the fire. For å være i stand til å slokke brannen må brannen lokaliseres først. Dette kan 
noen ganger være utfordrende i skip fordi branner ofte utvikler store mengder røyk som spres 
raskt i trange korridorer og små rom. Dermed blir det fort utfordrende å finne brannsetet. 
Enkelte verktøyer eksisterer for å lokalisere branner raskt og dette kan være branndeteksjon, 
brannvakter/brannpatruljer eller for eksempel sprinkleranlegg. 

Inform immediately. Alle som har en funksjon ved en brann må informeres umiddelbart om 
brannen. Dette er for eksempel kapteinen som har styring under en brann og for eksempel 
kan lukke branndører fra broen, samt mannskap som har slokke eller røykdykkerfunksjoner 
under en brann. 

Restrict and confine the fire to the smallest area possible. Når mannskapet er varslet er det 
viktig å lukke ned området rundt brannen, slik at den kan spre seg minst mulig. Angående 
verktøy/tiltak for å lykkes med å begrense brannen så gjelder det å lukke dører rundt 
brannrommet samt skru av eventuell ventilasjon. For å hindre spredning så er det viktig å 
følge med på områdene rundt brannrommet. Da skipskonstruksjoner leder mye varme, kan
varmeledning føre til at branner oppstår på alle sider av brannrommet samt over og under. 
Derfor må man følge med rundt brannrommet og eventuelt kjøle ned flatene rundt 
brannrommet med vann. 

Extinguish the fire. Etter at man har fått kontroll på området så kan man innlede slokking av 
selve brannen. Rekkefølgen her er viktig, da man først skal kontrollere området før man 
initierer slokking. Ved slokkingen av brannen er det mange ting en må tenke på:

o Det er lurt å angripe brannen med vinden i ryggen slik at varmen blåser vekk fra 
brannmannskaper og ikke hindrer de. Skipet bør for øvrig snus slik at brannen ikke 
blåser inn i skipet av eventuell vind.

o Åpning av dører kan føre til at brannen tar seg opp på grunn av tilførsel av oksygen. 
Videre så er det viktig å vokte seg for overtenning dersom brannen har fått godt tak 
når slokkearbeidet skal utføres.

o En brann på skip kan til dels sammenlignes med brann i kjeller, fordi det er veldig 
vanskelig å ventilere ut varme og røyk og er anerkjent vanskelig å slokke. Derfor kan 
det være fornuftig å angripe brannen fra et nivå under. 

o Løst vann kan påvirke skipets stabilitet, hvilket betyr at vann må anvendes effektivt. 

Ellers tar boken opp mange generelle utfordringer som oppstår ved branner i skip:

Brannspredning via trapperom og heiser er viktig å hindre
Åpne dører kan føre til trekk som gir rask flammespredning
Selvlukkende dører er ekstremt viktige for å kunne forhindre brann i tidlige faser
Brannskiller kan være svekket av gjennomføringer og 
ventilasjonsanlegg/ventilasjonsprinsipper.
Dess lengre brannen varer dess mindre blir muligheten til å begrense den. Det betyr at om 
brannmannskapet om bord ikke klarer å slokke brannen må man bare prøve å kontrollere den 
så godt som mulig mens man haster inn til land for å få mer ressurser (brannmannskap på 
land med diverse utstyr osv).

Selv om disse anbefalingene er fra 1974 så ser vi at de i all hovedsak samsvarer godt også med de 
anbefalinger som man gir i dag. 
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6.5 Totalvurdering

Scandinavian Star hadde ikke noe automatisk brannalarmanlegg og brannen ble derfor ikke oppdaget 
tidlig nok. Som følge av åpne branndører og at man ikke hadde noe automatisk sprinkleranlegg så ble 
brannen heller ikke begrenset til det området hvor brannen oppsto. Til sammen med tilstedeværelsen
til brennbare overflater, førte dette til at brannen raskt vokste ut av kontroll. 

Det drøyde lenge før innsats på skipet ble påbegynt og det var da ikke lenger mulig å begrense 
brannen til et lite, uventilert område. Skipet var da også blitt svært varmt og det førte blant annet til 
brannspredning og også til at brannmannskapene opplevde at brannen blusset opp igjen i områder 
hvor man trodde at man hadde fått slokket den. Brannen var blitt så stor og dekket så store områder 
når slokkeinnsatsen ble påbegynt at det ikke var mulig å effektivt omringe brannen på alle sider for å 
hindre videre spredning. 

Man hadde også gjennom hele perioden frem til ca. kl.8:00 8.april (ca. de 30 første timene av 
brannen) problemer med stabiliteten til skipet og det førte til at man jevnlig måtte ta lenger pauser i 
slokkingen for å lense vann. Under disse periodene så fikk trolig brannen tatt seg opp igjen i de 
områder hvor man hadde klart å dempe den. 

Som angitt i referansene så blir en skipsbrann vanskeligere å begrense jo lenger den varer og da får 
man fort en langvarig brann slik som man opplevde på Scandinavian Star. 

Ut fra dette så fremstår utfallet av brannen på Scandinavian Star som naturlig og i samsvar med de 
erfaringer som man har gjort både nasjonalt og internasjonalt i både eldre og nyere tid.
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7 Eksempler på branner på 
liknende skip

Som nevnt i tidligere kapittel så er en del av vår oppgave å gi en generell redegjørelse for branner på 
skip med stålkonstruksjoner. Det gis også en åpning for å knytte konkrete kommentarer til 
brannforløpet på Scandinavian Star i den grad fremlagt dokumentasjon gir grunnlag for det. 

I tillegg til å se på regelverket samt føringer og anbefalinger relatert til håndtering av branner og 
brannslokking på passasjerskip med stålkonstruksjoner, så har vi vurdert det som relevant å 
undersøke andre branner i liknende skip som Scandinavian Star. Hensikten er å se på hva som 
kjennetegner branner i passasjerskip med stålkonstruksjoner. Det er også ønskelig å se om det er 
mulig å trekke paralleller mellom noen av disse brannene og brannen på Scandinavian Star. 

For å finne ut hva som kjennetegner typiske skipsbranner er det valgt å gjennomgå enkelte 
skipsbranner som skjedde i samme tidsperiode som Scandinavian Star. I arbeidet vil det beskrives når 
skipet ble bygd, hvilken brannbeskyttelse skipet hadde, antennelsesårsak, slokkearbeid og andre 
forhold som har påvirket brannen. 

7.1 Ecstasy brannen

Rundt klokken 17.00, den 20. juli i 1998 tok det fyr i passasjerskipet «Ecstasy», på tur fra Miami til 
Mexico. Brannen skadet store deler av bakre ende på skipet, der brannen fikk spre seg ukontrollert da 
varmen var for intens til at brannmannskapene kunne utføre slokkearbeid. Brannmannskapene lyktes 
dog i å forhindre spredning til andre hovedbrannsoner i skipet, slik at brannen fikk ikke spredd seg 
videre. Det var ingen som omkom i denne brannen og varigheten på brannen ble ca. 4 timer. 
Informasjon kommer fra [21].

7.1.1 Beskrivelse av skipet

Skipet ble bygd i Finland i 1990 og ble ombygd i 1995. Skipet var 260,6 meter langt og 31,7 meter 
bredt og hadde 10 beboelses og underholdningsdekk i tillegg til 3 dekk som utgjorde tekniske rom og 
lignende. Skipet besto hovedsakelig av kabiner, områder som kasinoer, nattklubber og restauranter. 

Av brannbeskyttelse var skipet delt opp i hovedbrannsoner som var fra 15 til 32 meter lange. 
Hovedbrannsonene var separert fra hverandre med vegger hvis brannmotstand skal ivareta A60 og 
besto av isolert stål. Dekkene hadde tilsvarende brannmotstand som veggene som skilte 
hovedbrannsonene fra hverandre. 

I tillegg så var skipet sprinklet i passasjerområder (kabiner og korridorer), mekaniske og 
serviceområder (kjøkken og oppvask) samt fellesarealer som restauranter og nattklubber. Skipet 
hadde også et automatisk brannalarmanlegg på mesteparten av skipet som ga varsel til broen.

Som et tillegg til brannalarmanlegget var det manuelle meldere plassert på skipet slik at passasjerer 
og mannskap kunne melde fra om en eventuell brann. Dersom sprinkleranlegget utløste, ville 
brannalarmanlegget også gi beskjed på broen.

Mannskapet på skipet hadde klare roller å utføre ved utløst brannalarm. Enkelte 
besetningsmedlemmer var brannmenn og enkelte var trent for å utføre brannslokking om bord på skip.
Det betyr at de var i stand til å bruke røykdykkerutstyr, de kunne bruke slokkeutstyret om bord i tillegg 
til at de var trent til å bruke brannskiller for å begrense branner til enkelte brannsoner for å så slokke 
branner. 
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Ved aktivering av skipets alarmsystem skulle brannmannskapene rykke ut til brannområder eller 
omkringliggende soner, ta på beskyttelsesutstyr og angripe brannen med tilgjengelig utstyr. 

Dersom brannen hadde vokst seg for stor for slokking, kunne de isolere brannen ved å benytte 
barrierene i hovedbrannsonene.

7.1.2 Beskrivelse av brannen

Brannen oppsto i skittentøysområdet på dekk 2, der det ble utført varme arbeider. Det er altså på 
grunn av sveising og dårlige rutiner knyttet til varme arbeider at brannen har oppstått. 

Tidlig slokking ble forsøkt av de som var tilstede, men brannen vokste raskt da brennende materialer 
falt ned og antente nye steder. Dermed ble det fort mye røyk og høy varme, slik at mannskapene ble 
nødt til å trekke seg tilbake og i praksis gi opp forsøket på tidlig slokking.

Mannskapene klarte imidlertid å stenge av vanntette dører fra skittentøysområdet når de trakk seg 
tilbake. Røyken spredde seg raskt til dekkene over og under arnestedet og især på Dekk 4 ble 
brannen svært intens fordi det brant i polypropylentau som var lokalisert der. 

Redningsmannskapet om bord ble raskt tilkalt til området ca. 2 minutter etter at brannen ble oppdaget. 
De fikk lukket branndører slik at brannen ikke skulle spre seg fra den vertikale sonen den befant seg i. 
Brannmannskapene kunne ikke komme seg frem til brannområdet for å gjennomføre slokking, fordi 
varmen var for intens. 

Derfor valgte de å prøve å kontrollere brannen fra det nærmeste vertikale brannskillet. Det vil si at de 
holdt oversikt over mulige spredningsveier, samt at de brukte vann for å kjøle ned skilleveggene samt 
dekkene over og under, slik at en brann ikke skulle spre seg til andre seksjoner. Dermed ble brannen 
begrenset til den bakre brannseksjonen der brannen startet, men den fikk spredt seg innen denne. 

Skadene var store i bakre deler av skipet, og det ble sagt at dekkplater (gulv og tak) av stål var vridd 
og deformert på grunn av den intense heten. Figuren nedenfor viser skadebildet og man kan se et 
relativt skarpt skille mellom det brannskadede området og det uskadede området, som er hvor det 
vertikale brannskillet befant seg. Brannen varte i ca. 4 timer. Ingen mennesker omkom, men 60
brannmenn fikk rapporterte skader. Skipet ble nedkjølt helt til det ankom kai, omtrent 5,5 timer etter at 
brannen var erklært slukket.  

Figur 50 - Bilde som viser skader etter brannen.
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NFPA konkluderte med at følgende faktorer hadde bidratt til at brannen ble så alvorlig som den ble:

Manglende rutiner rundt varme arbeider
Forsinkelse i oppdagelse av brannen på «mooring deck»
Brannen spredde seg gjennom ventilasjon som var støvete.

På den annen siden konkluderte de med at følgende faktorer hadde en positiv effekt på utfallet:

Brannmannskapet kom raskt til stedet og fikk gjort tiltak som begrenset brannen til nevnte 
brannseksjon. Tiltak var nedlukking av brannområdet samt kontrollering av 
skillekonstruksjonenes temperaturer ved kjøling med vann. Etter hvert kom det også båter 
som bisto med kjøling/slokking fra utsiden. 
Skillekonstruksjonene holdt uten at brannen spredte seg forbi det vertikale brannskillet. 
Kombinasjonen av aktiv brannbekjempelse og skipets innebygde kvaliteter bidro til å begrense 
alvorligheten av brannen. 
Sprinklere utløste i tilliggende områder til brannområdet, noe som trolig har bidratt til å 
begrense brannskaden samt å kontrollere brannspredningen. 
Begrenset bruk av brennbare overflater har trolig også bidratt til at brannen ikke spredde seg 
mer enn den gjorde.

7.1.3 Sammenligning med Scandinavian Star

En vesentlig forskjell mellom brannen på Scandinavian Star og brannen på Ecstasy er at den 
sistnevnte brannen ble oppdaget tilnærmet umiddelbart etter antennelse. Til tross for at mannskapene 
ikke klarte å slokke brannen umiddelbart fikk de varslet tidlig, noe som gjorde at skipets 
brannmannskaper ble tilkalt veldig raskt. 

Dermed var de også tidlig i stand til å lukke ned brannområdet og å begynne brannbegrensende 
innsats, noe som var helt sentralt for at brannen ikke skulle spre seg forbi de vertikale skillene. Når 
brannen på Scandinavian Star ble oppdaget, hadde brann og røyk allerede spredt seg over flere dekk 
og også inn i flere brannsoner og det var derfor ikke mulig å begrense brannen på samme måte.

Skipet Ecstasy var bygd etter et nyere regelverk enn Scandinavian Star, noe som ser ut til å ha spilt 
en viktig rolle da NFPA konkluderte med at sprinkleranlegget på Ecstasy har vært viktig for å begrense
brannens spredning. I tillegg var det fokus på å begrense brennbare overflater på Ecstasy, mens på 
Scandinavian Star var brennbare overflater en av grunnene til at brannen kom så fort ut av kontroll. 

På grunn av effektiv slokkeinnsats og skipets innebygde kvaliteter ble varigheten på brannen på
Ecstasy relativt kort, sammenlignet med mange av de andre brannene som presenteres i dette 
kapitlet.
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7.2 Scandinavian Sea brannen

Rundt klokken 19:30 på fredag den 9. mars i 1984 ble det oppdraget brann i en kabin på Scandinavian 
Sea som var ute på cruise ca. 8 kilometer utenfor østkysten av Florida. Til tross for tidlig innsats av 
mannskapet om bord, varte brannen i 40 timer på grunn av spredning til andre deler av skipet via 
varmeledning og antennelse av brennbare materialer. Informasjonen kommer fra [22].

7.2.1 Beskrivelse av skipet

Skipet var en slags «underholdningsbåt» som tok passasjerer med på dagscruise minst 5 kilometer 
(oversatt fra 3 miles) utenfor kysten slik at kasino var tillatt. 

Båten ble ferdigstilt i 1970 i England. Dimensjonene var i henhold til NFPAs analyse 468,5 feet 65,7 
feet og 16,7 feet og det er noe uklart hvilke dimensjoner som er hva. Skipet ble så å si totalrenovert i 
1982 og den ble derfor underlagt de krav som stilles i SOLAS 1974. Etter renoveringen kunne skipet
gjeste 1062 passasjerer og en besetning på 175 medlemmer.

Skroget besto av sveist stål og hadde 8 dekk (tre under hoveddekket og 4 over). Skipet var delt inn i 6 
hovedbrannsoner av brannbestandige vegger og dekker. Brannmotstanden var A60 og maksimal 
horisontal distanse var ca. 30 meter (oversatt fra 100 feet). I korridorer var vegger og tak kledd med 
sement asbestpaneler, som var dekket av dekorativt plastlag. Av brennbare materialer befant det seg 
skap og innredning av tre, syntetiske skummadrasser og klær i kabinene, mens gulvene var dekket 
med teppe. Videre så hadde kasino, restaurantområde og underholdningsområder mye stoppede 
møbler mens stenderverk av tre skilte rommene unna hverandre og var dekket av asbestpaneler.

Scandinavian Sea hadde et 64-sone brannalarmanlegg som besto av varmedetektorer og manuelle 
meldere. Dersom en alarm gikk i en sone, ble broen og maskinrommet umiddelbart varslet og den 
aktuelle sonen ble vist på alarmpanelet i broa og maskinrom. Branndører i den aktuelle sonen som sto 
åpne på magnet ble automatisk lukket ved aktivert brannalarm. I tillegg var skipet utstyrt med 
brannslanger plassert over hele skipet. Slangene ble forsynt med brannpumper som sto om bord.

Slokkestrategien var spesifisert i nødplanene til båten. Dersom brannen var i en tidlig fase, ville 
mannskapet nytte seg av en aggressiv taktikk som innebar å forsøke å slokke brannen umiddelbart. 
Dersom brannen fikk etablert seg eller de første slokkeforsøkene feilet, spesifiserte strategien at 
seksjonen skal lukkes slik at brannen ikke fikk oksygen. Det medfører lukking av dører og spjeld. Da 
er det også spesifisert at brannmannskapet må følge med på/holde kontroll på dekker og skillevegger 
slik at de ikke blir så varme at brann sprer seg via varmeledning. 

7.2.2 Beskrivelse av brannen 

Denne brannen ble oppdaget i en kabin på A-dekket av en i besetningen som også prøvde å slokke 
brannen med håndslokkere, før han ble tvunget tilbake på grunn av stor varme og mye røyk. 

Figuren nedenfor viser en snittegning av brannsonen der brannen startet. På grunn av tidlig varsling 
ble evakuering påbegynt tidlig, samt at båtens brannmannskap var raskt tilstede og skrudde av 
ventilasjonssystem og fikk verifisert at spjeld hadde lukket seg. 

To ganger prøvde brannmannskapet å angripe brannen (uten beskyttelsesklær), men de ble tvunget 
tilbake på grunn av intens varme og det ble til slutt besluttet å la brannen dø ut av oksygenmangel. 

Mannskapet lot én dør stå oppe fordi brannslangene fortsatt ble benyttet til å påføre vann i 
brannkorridoren. I henhold til NFPAs analyse har dette trolig medført at brannen fortsatt fikk tilført
oksygen og ikke døde ut som tiltenkt. 
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Når skipet ble ført til land ble det lokale brannvesenet involvert i slokkearbeidet på båten. Dette var 
omtrentlig en time etter at skipets brannmannskaper ga opp slokkeforsøkene. 

På grunn av den intense varmen ble det besluttet at de skulle ventilere området for å lufte ut varme 
gasser og røyk. Det medførte bedre slokkeforhold og brannmannskapet klarte å slukke to separate 
kabinbranner. Brannvesenet oppdaget samtidig at det brant i hulrommet over himling, og de begynte 
derfor å slå ned himlingen slik at de kunne kjøle ned ståldekket over.

Figur 51 – Snittegning av skipets brannsone der brannen startet

På omtrent samme tidspunkt kom kystvakta til stedet, og de bestemte seg for å avslutte ventileringen 
hvilket førte til at brannmannskapene måtte trekke seg tilbake på grunn av intens varme. 

En halvtime etter dette ble brannen rapportert som slokket, men bare minutter senere ble det 
observert brann og røyk atter en gang. 

Innen to timer hadde brannen spredt seg til hoveddekket og dekket over dette igjen. Mannskapene 
måtte fortsette med slokkearbeidet og på et tidspunkt var det brannvesen fra 11 ulike brannvesen, i 
tillegg til tre båter som jobbet med slokking av brannen på skipet. 

Bruken av vann førte til at skipet fikk slagside, noe som førte til flere opphold i slukkingen. Med hjelp 
fra et NASA team som brukte varmeskanner for å finne varme områder, klarte brannmannskapet til 
slutt å slukke brannen ca. 40 timer etter at den ble oppdaget.

Det var store skader, særlig i den brannseksjonen der brannen startet. Ifølge rapporten fra NFPA var 
nesten alt brennbart materiale oppbrent, med unntak av tre kabiner der dørene hadde vært lukket 
gjennom hele brannforløpet. I tillegg hadde ståldekket, trappeomslutningen og branndører av stål blitt 
deformert på grunn av den intense varmen. 

Det ble også rapportert skader på 94 brannmenn på grunn av røykinhalasjon og utmattelse. 
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Analysen gjennomført av NFPA poengterte følgende:

Omsluttende konstruksjoner i stål forhindret at varme fikk unnsluppet (samlet oppvarme og 
strålet det tilbake). Stålet ble også rapportert som en av spredningsveiene. På grunn av 
varmeledning gjennom stålet så fikk brannen spredt seg til øvre dekk. Man fant at det hadde 
vært antennelse av brennbart materiale som et treskap og trestendere i en skillevegg som var 
i kontakt med ståldekket i kasinoet som var tre dekk over arnestedet.

Brannmannskapene om bord klarte ikke å slukke brannen tidlig på grunn av manglende 
beskyttelsesutstyr og den intense varmen som oppsto i brannområdene. Den åpne 
branndøren spilte også trolig en viktig rolle ved å forsyne brannen ved oksygen slik at brannen 
ikke døde ut som tiltenkt. 

Lokalt brannmannskap i Cape Cavernal kjente ikke båten og var heller ikke kjent med 
strategier for å slokke brann på skip. Kystvaktens strategi er å forsegle brannområdet for å 
unngå oksygen samt å kjøle ned omliggende områder slik at brannen ikke skal spre seg via 
varmeledning. 

Det ble forsinkelser i slokkearbeidet på grunn av problemer med utstyr om bord på skipet samt 
problemer med at brannvesenets slokkeutstyr ikke var kompatibelt med utstyr på skipet.

Analysen fra NFPA sier: til tross for lite brennbart materiale i skipskonstruksjonen, var
materialet i kabinene kombinert med det øvrige brennbare materialet som var i konstruksjonen 
nok til å utvikle en intens brann. Brannen ble vurdering som forventet å enkelt ha blitt slukket 
av et sprinkleranlegg. 

Ingen omkom i brannen, men skipet ble i ettertid regnet som totalskadet. 

7.2.3 Sammenligning med Scandinavian Star

Brannen på Scandinavian Sea ble oppdaget i en relativt tidlig fase og selv om tidlige slokkeforsøk 
feilet så var skipets mannskap tidlig kjent med brann.

Brannmannskapene mislyktes med å begrense brannen fram til båten ankom land, noe som trolig 
bidro til at brannen fikk vokse seg relativt stor og fikk varmet opp konstruksjonene før en større 
slokkeinnsats ble påbegynt. Det gjorde brannen veldig vanskelig å slokke og likner mye på 
situasjonen på Scandinavian Star. 

Underveis i slokkingen måtte man ta flere pauser i slokkearbeidet, blant annet på grunn av 
stabilitetsproblemer. Pauser i slokkearbeidet er et fellestrekk med brannen på Scandinavian Star, der 
brannmannskapene også måtte ha flere pauser underveis i slokkearbeidet. Det kan være en del av 
forklaringen på hvorfor begge brannene ble så langvarige som de gjorde i disse tilfellene.

Scandinavian Sea virket å ha relativt lik mengde og type brannenergi om bord som Scandinavian Star, 
men Scandinavian Sea hadde muligens noe mer brannenergi da skillekonstruksjonene var bygd opp 
med trestendere. 

Begge brannene startet ute til havs, men Scandinavian Sea kom ganske mye raskere til lands, noe 
som tillot lokale brannvesen å begynne slokkearbeidet tidligere. Allikevel viste seg brannen å være 
vanskelig å håndtere. Ved brannen på Scandinavian Star så man også at brannen var vanskelig å 
håndtere selv etter at man kom til kai. 

Det virker som at det var noe uenighet mellom brannvesenet og US Coast Guard i hvordan brannen 
skulle håndteres (om man skulle ventilere ut varme og røyk eller om man skulle prøve å lukke 
brannområdet mest mulig), noe som i viss grad også ser ut til å ha vært tilfelle på Scandinavian Star.
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7.3 Scandinavian Sun brannen

Den 20. august i 1984 oppsto det en brann på passasjerskipet Scandinavian Sun, i det skipet la inn til 
kai i Miami. Brannen oppsto trolig på grunn av lekkasje av brennbare væsker på varme overflater i et 
motorrom, og dette sammen med sterk mekanisk ventilasjon gjorde at brannen raskt vokste seg stor. 

Ettersom branndører var åpne og overflatematerialene var brennbare så spredde brannen seg veldig 
raskt over relativt store områder av skipet. Siden skipet hadde lagt til kai, var det landbaserte 
brannvesenet tidlig på stedet og fikk bidratt i slokkearbeidet, noe som bidro til å begrense omfanget av 
brannen. 

Det var likevel 2 mennesker som omkom i brannen og skadeomkostningene ble sagt å være på 2,3 
millioner dollar. Informasjonen kommer fra [23].

Figur 52 - Bilde av Scandinavian Sun (www.simplonpc.co.uk/SeaEscape.html#anchor139855).

7.3.1 Beskrivelse av skipet

Skipet var et passasjerskip som ved brannen var designet for å ha opptil 1400 mennesker om bord. 
Det ble først bygd i 1968 og ble så rehabilitert i 1982, dermed var skipet underlagt bestemmelsene i 
SOLAS 1974. Dette medførte at skipet var bygd inn i hovedbrannsoner på maksimalt 40 meter.

Skipet hadde 9 dekk, og dekk 3-7 var forbundet med trapperom. Innvendig var en typisk 
veggoppbygning av stålplater som var dekket med en mineralplate som igjen var dekket av et slags 
plastlaminat. Et gulvteppe dekket gulvet rundt omkring i skipet. 

Av brannbeskyttelse besto brannskillene av A60 skiller slik SOLAS krever. Branndørene sto oppe på 
magnetholder, og kunne lukkes fra brua eller ved hjelp av en manuell bryter. 

Det var branndeteksjon i passasjerområdet som besto av varmedetektorer som var plassert i soner. 
Dersom varmedetektorer i en sone gikk av, kunne kapteinen lukke branndørene som omsluttet denne 
sonen og dermed lukke brannen inne i en sone. 

Selv om det var deteksjon i passasjerområdet, utløstes ikke alarm automatisk ved deteksjon av brann. 
Det var installert røykdeteksjon i maskinrom og et sprinklersystem var installert på bildekk.
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7.3.2 Beskrivelse av brannen

Brannen oppsto i et motorrom på Tween dekk akkurat i det skipet la til kai i Miami, rundt klokken 
23:00. Trolig brannårsak var en komponent som løsnet og førte til lekkasje og antennelse av brennbar 
væske. Det at brennbar væske ble involvert gjorde også at brannveksten var svært rask og i 
kombinasjon med sterk mekanisk ventilasjon ble høye temperaturer oppnådd. Det bidro trolig til at det 
tidlige slukkeforsøket av brannmannskapet ikke var suksessfullt.

Etter antennelse spredde brannen seg svært raskt. Ettersom skipet nettopp hadde lagt til kai, var ikke 
kapteinen på broen når brannen startet. Derfor ble heller ikke branndørene knyttet til arnestedet lukket 
igjen, og enkelte selvlukkende branndører var også holdt oppe for å forenkle transport av varer. 

Åpne branndører, i tillegg til det at overflatematerialet var brennbart (plastlaminat) gjorde at brannen 
spredde seg raskt og at det ble produsert svært store mengder med røyk. Kapteinen var tilbake ved 
broen ca. 15 minutter etter det at brannen hadde startet og da hadde detektorer gått av ved Bimini 
dekk, bildekket, Andros dekk, Nassau dekk, Bahamas og Exuma dekk. Først da ble ventilasjonen 
avskrudd, dørene lukket og brannalarmen til mannskapet utløst. 

Dette bidro trolig til at spredningen bremset opp noe.

Figur 53 – Skipets utforming og skadebilde som følge av brannen

Det landbaserte brannvesenet var på stedet omtrent 25-30 minutter etter det at brannen startet. I 
ettertid ble det sagt at brannvesenet gjorde en særdeles god innsats ved brannen, og det at 
brannvesenet var kjent med branner på skip og det at kapteinen bisto med å orientere de bidro til at 
slokkeinnsatsen ble beskrevet som svært effektiv. Dette til tross for at de hadde problemer under 
slokkingen på grunn av den intense varmen som oppsto om bord på skipet, i tillegg til at de måtte 
trekke seg tilbake flere ganger.

Rapporten spesifiserer ikke varigheten på brannen, men rundt klokken 02:00 ble det i henhold til 
rapporten initiert søk etter en savnet person på Andros dekk som var et av de mest brannskadede. 
Det kan derfor være grunn til å tro at brannen da er under kontroll, rundt 3 timer etter at brannen 
startet. Det ble anslått at skadene på skipet var på 2,3 millioner dollar.

Side 957



I analysen til NFPA ble det fastslått at det var heldig at brannen oppsto i det skipet hadde lagt til kai. 
Dette gjorde at passasjerer allerede var på tur ut av skipet og at få befant seg på kabinene sine. 

I tillegg gjorde det at det landbaserte brannvesenet raskt kunne bistå i slukkearbeidet på skipet. Disse 
faktorene bidro trolig at det kun gikk to menneskeliv tapt og at brannen ikke ble mer alvorlig i omfang. 

NFPA konkluderte samtidig med at følgende faktorer bidro til utfallet av brannen:

Mannskapene klarte ikke å slokke brannen på et tidlig stadium.
Rask brannutvikling på grunn av antennelse og forbrenning av brennbar væske. 
Rask horisontal og vertikal brannspredning som følge av åpne branndører.
Brennbare overflatematerialer i korridorer og trapperom.

7.3.3 Sammenligning med Scandinavian Star

Til tross for at brannen ble oppdaget relativt tidlig, minner den tidlige brannutviklingen mye om 
brannutviklingen på Scandinavian Star. Røyk og varme gasser fikk også her tidlig spre seg over et 
stort område relativt raskt, på grunn av åpne branndører. 

På grunn av automatisk deteksjon kunne kapteinen se hvor brannen hadde utløst alarmene og 
dermed kunne han lukke branndørene. Det medførte at de brannskadede områdene ikke fikk påfyll på 
varm og energirik røyk som kunne bidra til å spre brannen ytterligere. Dette kan ha vært en faktor som 
bidro til at slokkemannskapene var i stand til å slokke brannen etter hvert. Automatisk deteksjon 
manglet på Scandinavian Star. 

Det ble i ettertid sagt at det lokale brannvesenet gjorde en veldig god innsats og var effektive i å 
slokke brannen. Brannvesenet var trent til å håndtere branner på skip og de kom også til båten etter 
relativt kort tid og hadde således relativt gode muligheter til å drive slokkearbeid. Dette skiller seg 
vesentlig fra brannen på Scandinavian Star, der slokking ikke ble påbegynt før flere timer etter 
antennelse og brannen da hadde fått etablert seg flere ulike steder. 
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7.4 Sally Albatross brannen

Tirsdag 9. januar i 1990 oppsto det en brann i skipet Sally Albatross. Skipet var under vedlikehold og 
sto i havn i Nacka i Sverige når brannen oppsto. Det er fastslått at brannen oppsto som følger av 
varme arbeider på skipet. 

Brannen skulle vise seg å være svært vanskelig å slokke på grunn av store mengder varme og røyk. 
Brannen varte i 72 timer og skipet fikk store skader. Ingen omkom i brannen. Informasjon kommer fra 
[24].

7.4.1 Beskrivelse av skipet

Lengden på skipet var 150 meter og bredden 25,5 meter. Skipet ble ferdigstilt i 1979 og var derfor 
underlagt bestemmelsene i regelverket SOLAS 1974 hva angår brannsikkerhet. 

Skipet var delt inn i tre vertikale hovedbrannsoner og hadde en horisontal hovedbrannsone med to 
bildekk (nedre bildekk og øvre bildekk inkluderer dekk 2 til og med dekk 5). Skipet hadde automatisk 
brannalarmanlegg med varmedetektorer om bord. 

7.4.2 Beskrivelse av brannen

Brannen startet på dekk 2 som følge av varme arbeider og antente troligvis noe plast i det området der 
de varme arbeidene tok plass. Mannskapet prøvde å slokke brannen, men det var ikke vann koblet til 
brannslangene og 15 minutter etter at brannen startet ble mannskapet beordret til å forlate skipet.

Det lokale brannvesenet kom til stedet og gjorde klar røykdykkere til innsats, slik at røykdykkere var 
på plass omtrent 30 minutter etter at brannen startet.  Røykdykkernes fokus var på å redde livet til de 
personene som fortsatt var om bord. Ca. 20 minutter at de begynte sin innsats ble røykdykkerne 
trukket ut fordi:

Redningsinnsatsen var fullført,
Risikoen for overtenning på dekk 2 virket stor,
Røykutviklingen økte.
Inntrengningsveien virket lengre enn 100 meter, og
En mindre eksplosjon inntraff og det ble opplyst om at det var acetylen og oksygen om bord. 

I denne perioden spredde brannen seg raskt inn i åpne trapperom og det brente troligvis etter hvert 
både på dekk 2 og 4. 1 time etter brannstart ble det bestemt at slokkeinnsats skal påbegynnes ved å 
påføre vann fra fartøyets sider. 

Temperaturen på skipet ble sagt å være høy. Etter hvert ble det bestemt at det skal gjøres innsats for 
å prøve å berge skipets maskinrom, hvilket betyr at innsats rettet seg inn mot akkurat maskinrommet. 
Figuren nedenfor viser omtrent hvordan brannspredningsbildet så ut når det ble bestemt at 
maskinrommet skulle forsøkes å berges.
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Figur 54 - Brannspredning markert ved rødt område. 

Resten av slokkeinnsatsen, altså fra tirsdag kl 16 til fredag kl. 9.00, fulgte disse retningslinjene. Det 
ble rapportert om høy varme i fartøyet og brannmennene var nødt til å slokke flere branner som 
oppsto i ulike rom, men de lyktes til slutt med å berge maskinrommet

Analysen av brannen ble i ettertid gjennomført av den daværende Katastrofkommisonen og den viste 
at følgende faktorer var viktige for utviklingen av brannen:

Analysen påpeker at ståler tar opp og leder mye varme, noe som kan føre til at en får flekkvise
branner på skipet, gjerne i hulrom og under kledningen. Dette, sammen med brennbare 
overflater medførte rask brannspredning, høye temperaturer og stor røykutvikling på skipet. 

Høye temperaturer oppsto som følge av at konstruksjonene er så tette, noe som vanskeliggjør 
effektiv ventilering av branngasser. I ettertid så man at mye av stålet på skipet var derformert 
på grunn av de høye temperaturene skipet opplevde, og analysen påpeker at det for 
eksempel kan føre til at dører blir vanskelig å lukke og åpne, noe som vanskeliggjør både 
rømning og redning. 

Bildene på neste side viser eksempel på brannen og skadene i Sally Albatross.
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Figur 55 – Brann og brannskader på Sally Albatross. 

7.4.3 Sammenligning med Scandinavian Star

I likhet med brannen på Scandinavian Star, tok det også her relativt lang tid før brannmannskapet kom 
i gang med slokkearbeid og ikke minst så har brannen utviklet seg over et stort område før man 
begynner slokkeinnsatsen.

Dermed har brannen overført store mengder varme til konstruksjonene i tillegg til at det blir vanskelig 
å slokke fordi det brenner så mange ulike plasser. Dette kan ha bidratt til at brannen blir såpass 
langvarig som den blir. Selv om brannvesenet konsentrerer slokkeinnsatsen sin på å redde
motorrommet så er det mulig at brannen ikke var mulig å håndtere når brannvesenet påbegynte 
slokkeinnsatsen, fordi det er spredd over såpass stort område.

Sally Albatross var oppført etter et senere regelverk enn Scandinavian Star, men alt var ikke i samsvar 
med regelverket. Bildekkene skulle for eksempel ikke ha stått i åpen forbindelse. Det var plassert 
flasker med CO2 og oksygen gasser på skipet. Dette kan ha bidratt til en akselerert brannutvikling og 
en forsinket innsats fra brannvesenet.
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7.5 Cunard Ambassador

12.september 1974 så oppsto det en brann i skipet Cunard Ambassador [7]. Skipet var på vei til New 
Orleans i USA for å plukke opp passasjerer. Brannen oppstod i maskinrommet.

Brannen skulle vise seg å være svært vanskelig å slokke og varte i mer enn 3 døgn. Skipet fikk store 
skader, men ingen omkom i brannen.

7.5.1 Beskrivelse av skipet

Lengden på skipet var ca. 150 meter og bredden ca. 22 meter. Skipet ble ferdigstilt i 1972 og var 
derfor underlagt bestemmelsene i regelverket SOLAS 1960 hva angår brannsikkerhet. 

Fartøyet var delt inn i vertikale hovedbrannsoner. Skipet hadde automatisk brannalarmanlegg med 
varmedetektorer om bord. 

7.5.2 Beskrivelse av brannen

Brannen startet i maskinrommet lengst ned i skipet ca. kl.05:25 12.september 1974. Mannskapet 
evakuerte maskinrommet, man lukket igjen det og prøvde å slokke brannen med et CO2 slokkeanlegg 
men det var ikke suksessfullt. Den første slokkeinnsatsen ble gjort etter ca. 3 timer. Brannen i 
maskinrommet ble slokket etter ca. 8 timer. 

Brannen spredte seg under den første dagen til Dekk 3, 4 og 5. Problemer med at skipet fikk slagside 
gjorda at man trengte å ta lenger pauser i slokkingen. Dagen etter (14.september) drev man med 
brannslokking hele dagen. 15.september så gjenantente brannen på Dekk 3 og 4. 15.september (etter 
mer enn 3 døgn) så ble brannen erklært slokket. 

Figur 56 - Cunard Ambassador.
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Figur 57 – Beskrivelse av brannskader på skipet.

De omtrentlige brannskadene vises i figuren ovenfor. Slik som man kan se så var noen av 
brannskillene effektive for å stoppe brannspredning sideveis i plan, men brannspredning oppover lot 
seg ikke stoppe. Allikevel klarte, for eksempel kinoen seg og man kan få inntrykk av at brannen har 
hoppet over enkelte områder. 

Innsatsen ble beskrevet som veldig vanskelig og varmen var stor. Man opplevde også gjentatt 
gjenantennelse i flere områder. 

Vurderinger av brannen angir at følgende faktorer var viktige for utviklingen av brannen:

Vertikale brannskiller kan i noen tilfeller hindre brannspredning men interne brannskiller i en 
brannsone klarte ikke å begrense brannspredning. 

Branndører må holdes lukket i så stor grad som mulig. 

Brannenergien i skip av denne typen kan få branner å vare lenge. 

Brannsikring av gjennomføringer kan ha stor betydning for faren for brannspredning. 

Dersom et sprinkleranlegg hadde vært montert så hadde brannen trolig blitt liten. 
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7.5.3 Sammenligning med Scandinavian Star

I likhet med brannen på Scandinavian Star, tok det også her tid før brannmannskapet kom i gang med 
slokkearbeid.

Brannspredningen er ganske så lik den som var på Scandinavian Star og man ser også her problemer 
med at man får en langvarig brann. Selv om brannen på Scandinavian Star, som varte i ca. 38 timer,
kan oppleves som langvarig så varte brannen på Cunar Ambassador ca dobbel så lenge (mer enn 3 
døgn / 72 timer). 

I begge brannene så opplevede man også store utfordringer med høy varme, brannspredning som 
følge av varmeledning og gjentakende gjenantennelse i flere områder. På samme måte som på 
Scandinavian Star så opplevde man også det at noen av brannskillene var effektive for å stoppe
brannspredning mens andre ikke var det. I viss grad synes det å ha vært påvirket av tilfeldigheter, 
men brannspredning oppover og fremover var også her vanskelig å stoppe. 

Allikevel klarte for eksempel kinoen seg og man kan få inntrykk av at brannen har hoppet over enkelte 
områder. 

7.6 Totalvurdering

De presenterte skipsbrannene må kunne sies å være relativt ulike. Brannene oppsto som følge av 
ulike grunner, skipene var ulike og organiseringen av slokking og tilgangen for brannmannskapene
varierte. 

Det er likevel en del fellestrekk ved disse brannene:

Det oppstår raskt store mengder med røyk som raskt fyller korridorer og tilgjengelige rom 
dersom brannskiller ikke er lukket og tette.

Slokkearbeid er vanskelig på grunn av den intense varme som normalt oppstår. På grunn av 
lite åpninger og god isolasjon tapes varme i liten grad. Når stålet blir varmt stråler det varme 
tilbake og bidrar til at temperaturen blir høy og at branner blir vanskelig å slokke. I tillegg gjør 
dette at branner kan gjenantenne samt at de kan spre seg via varmeledning i konstruksjoner.

I de branner der man oppdaget brannen tidlig og klarte å avgrense brannområdet til en liten 
del av skipet samt at slokkearbeidet kom i gang tidlig og ble utført på en effektiv måte, så ble 
også omfanget av brannene begrenset. Dersom en ikke lykkes med å slokke en brann tidlig,
eller begrense brannområdet, så ser det ut til at branner fort blir svært langvarige.

Det er ikke uvanlig at slokkeinnsatsen fører til problemer med stabiliteten til skip. Det fører 
igjen til at det er vanlig at man må ta pauser i slokkeinnsatsen for å drenere ut vann hvilket 
bidrar til å forlenge en branns varighet.

Vi ser også at forhold som hvorvidt brannen oppdages tidlig eller ikke, problemer med brennbare 
materialer på vegger og i himling, åpne branndører og hvor raskt som en effektiv slokkeinnsats kan 
påbegynnes har avgjørende betydning for hvorvidt en skipsbrann blir langvarig eller ikke. 

Der hvor innsatsen kommer seint i gang og brannen først har fått omfattende spredning så synes 
brannene å bli langvarige og flere av de branner som tas opp her har vart lenger enn brannen på 
Scandinavian Star. 
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8 Brannforløp og antall 
arnesteder

I dette kapittel beskrives og vurderes brannforløp og antall arnesteder basert på mottatt informasjon 
og de foregående kapitlene i denne rapport. Kun de deler som vurderes som relevante tas med. 

Granskningskommisjonen har i spesifiseringen av oppgaven tatt opp følgende:

De foreliggende sakkyndigutredningene gir ikke et entydig svar på brannbelastningen om bord på 
Scandinavian Star. Det foreligger motstridende vurderinger både av brannverdier for materiale og av 
hvilket materiale (type og omfang) som skal inngå i beregningene. De foreliggende 
sakkyndigutredningene er heller ikke samstemte hva gjelder brannforløp og antall arnesteder.

For kommisjonen er det derfor ønskelig å få et bedre grunnlag for å vurdere brann og brannforløp på 
Scandinavian Star.

Temaer som det synes å råde mest dissens om, er hvorvidt det totale brannforløpet som varte ut til 
ettermiddagen 8.april kan forklares ut fra en brann som startet i korridoren mellom trapperom 1SB og 
2SB på Dekk 3 ca kl.02:00 7.april eller om det må være slik at det har vært flere branner som har 
oppstått uavhengig av den brannen for å forklare brannens omfang.

Med utgangspunkt i hendelsesforløpet kan man undersøke hvorvidt brannens spredning, etter at 
brannen på Dekk 3 hadde oppstått, kan forklares som en naturlig utvikling eller om det må ha vært 
flere uavhengige branner. For en beskrivelse og vurdering av brannens generelle utvikling og 
spredning så henvises det til kapittel 4.

I det følgende kapittel vurderes brannens spredning. Vurderingen avgrenses til det som anses å være 
av spesiell relevans for de forhold som vi er blitt bedt om å vurdere. 

De vurderinger som gjøres her tar utgangspunkt i den informasjon, bilder og videoer som er blitt 
fremlagt for oss. Det tas ikke sikte på å gjøre en komplett gjennomgang.

8.1 Vurderinger om brannenergi og branners varighet

Det er i denne saken dissens om brannen på Scandinavian Star har vært en brann som har spredt 
seg videre over tid eller om det må ha vært flere uavhengige branner som er blitt påsatt etter hvert. 

I forhold til det så har Firesafe anført at det må ha vært flere branner som er uavhengige av hverandre 
og som er blitt startet / påsatt etter hvert. De har videre også anført at det ikke finnes nok naturlig 
brannenergi for å forklare at brannen(e) har vart så lenge som de varte og at det må ha vært tilført 
ekstra brannenergi i form av større mengder diesel til brannene.

Som hovedsakelig underbygning av sine påstander om at det ikke er mulig å få lang nok varighet på 
brannen(e) kun ved at brannen(e) bruker den brannenergi som var naturlig tilgjengelig på 
Scandinavian Star så bruker de brannsimuleringer og estimater av hva som er den naturlig 
tilgjengelige brannenergien.

Brannsimuleringene skal vise hvilken maksimal branneffekt som de mener at det er mulig å ha i de 
forskjellige områdene. Ut fra det og det som de mener er den naturlig tilgjengelige brannenergien så 
har de så vurdert den forventede branntiden som er forventet i de forskjellige områdene basert på 
følgende regnestykke.

Estimert tilgjengelig brannenergi (MJ = MWs) / maksimalt mulig branneffekt (MW) = Branntid (s). 
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Når de gjør de beregningene for brannen(e) i de forskjellige områdene så konkluderer de med at det 
ikke er nok brannenergi naturlig tilgjengelig på skipet og at det derfor må ha vært brukt større mengder 
med diesel for å få lang nok varighet på brannen. 

Med utgangspunkt i det så ser vi her først på erfaringer fra andre skipsbranner på liknende skip for å 
vurdere hvilke brannvarigheter som man kan forvente ved branner på liknende skip. Vi presenterer 
også noe teori om branner og branners varighet. Mer teori står å lese i kapittel 12.

Lenger frem i dette kapittel så går vi igjennom de områder hvor det synes å være dissens mellom 
Firesafe og de rettsoppnevnte sakkyndige for å vurdere hvilken brannvarighet som vi mener er mulig / 
kan forventes i de forskjellige områdene. Vi ser også dette i sammenheng med den informasjon om 
brannen(e) som vi har sett i forskjellige kilder. 

8.1.1 Erfaringer fra andre skipsbranner 

Anerkjent litteratur om skipsbranner som presentert tidligere i denne rapport [kapittel 6], viser atman 
kan få branner som varer veldig lenge og som blir veldig varme på denne typen skip. Så det virker 
ikke å være noe uvanlig eller ukjent fenomen at branner på passasjerskip kan få en lang varighet samt 
skape vanskelige innsatsforhold. 

Erfaringer fra skipsbranner som presentert tidligere i denne rapport [kapittel 7], viser også at man i 
praksis kan få branner på passasjerskip som varer veldig lenge. Som vist tidligere så har flere branner 
i liknende skip som Scandinavian Star vart lenger enn brannen på Scandinavian Star selv om 
brannene som regel kun har omfattet en del av et skip.

Brannen på Scandinavian Sea varte i ca. 40 timer selv om de verste skadene var begrenset til én 
vertikal brannsone. 

Brannen på Sally Albatross varte i ca. 72 timer. Der synes de brannskadde områdene å være ganske 
så store, men de fremstår ikke som større enn på Scandinavian Star. Det var trolig ikke noen ekstra 
brannenergi i form av bagasje eller liknende siden skipet var under oppussing. Varigheten til den 
brannen var allikevel ca. dobbelt så lang som på Scandinavian Star. Bilder av selve skadene indikerer 
også at skadene er ganske så like de skadene som var på Scandinavian Star.

Brannen på Cunar Ambassador varte i mer enn 72 timer. Der avgrenset de verste skadene seg til én 
vertikal brannsone og det var trolig ikke noen ekstra brannenergi i form av bagasje eller liknende siden 
skipet var på vei for å hente passasjerer. Varigheten til den brannen var allikevel ca. dobbelt så lang 
som på Scandinavian Star. 

Tester som, for eksempel, de i artikkelen The severity of fire in a large compartment with restricted 
ventilation [7] har også vist at branner i rom med begrenset med ventilasjon kan brenne veldig lenge, 
spesielt i isolerte konstruksjoner. 

Basert på disse erfaringene kan vi ikke se at det finnes noe åpenbart grunnlag for å si at det må anses 
å være unormalt eller mistenkelig at man fikk en langvarig brann på Scandinavian Star.
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8.1.2 Branntid, brannenergi og maksimal branneffekt

Gitt at man vet hvilken brannenergi som er tilstede og gitt at man vet brannens effekt så kan man 
gjøre en teoretisk vurdering av den forventede varigheten til en brann slik som Firesafe har gjort.

Branners energi måles som regel i MJ (MWs) og branners effekter kan måles i MW og man kan da 
sette opp følgende regnestykke:

Tilgjengelig brannenergi (MJ = MWs) / Reell branneffekt (MW) = Branntid (s). 

Et problem med en slik beregning er det at brannenergien som regel er noe usikker. Effekten av den 
usikkerheten kan man for så vidt ganske så enkelt estimere ved å angi et intervall hvor man tror at 
brannenergien faktisk ligger med en ganske så høy grad av sikkerhet.

Et større problem som det ikke er like enkelt å håndtere er usikkerheten relatert til hvilken effekt den
faktiske brannen faktisk har hatt. Den er det veldig vanskelig å estimere med en høy grad av sikkerhet
og usikkerheten relatert til et estimat av effekten til en brann kan bli høy. Det gjelder spesielt i tilfeller 
hvor det er lite tilgjengelig bildemateriale / film og/eller når slikt materiale ikke er veldig detaljert. Det er 
slik det er i dette tilfellet.

Man kan sammenlikne dette problemet med å se på et eksempel relatert til forbruk av elektrisk energi
og elektrisk effekt fordi det kan være enklere å forstå, samtidig som at prinsippene er de samme som 
for brannenergi og branneffekt.

Elektrisk energi måles typisk i kWh og elektrisk effekt angis typisk i W eller kW og man kan da sette 
opp følgende regnestykke:

Tilgjengelig elektrisk energi (kWh) / brukt elektrisk effekt (MW) = Varighet (h). 

Dersom man har 1 kWh og bruker en varmeovn på 1 000 W (1 kW) så kommer den ovnen da å kunne 
brukes i nøyaktig 1 time. Man kan også stokke om på en slik likning og komme frem til det at dersom 
man bruker 1 kW i én time så har man brukt 1 kWh. 

Dersom man da får et spørsmål om hvor lenge som 1 kWh i virkeligheten kan forventes å vare gitt at 
man har én varmeovn med en maksimal effekt på 2 000 W (2 kW) så kan svaret da bli:

1 kWh / 2 kW = 0,5 timer eller 30 minutter. 

Problemet er imidlertid at dersom man ikke vet hvilken effekt som ovnen faktisk har stått på så er ikke 
nødvendigvis det svaret korrekt. Dersom ovnen brukes i et dårlig isolert rom og det er vinter og kaldt 
så er kanskje svaret korrekt. Dersom ovnen imidlertid brukes i et godt isolert rom så holder det
kanskje å ha ovnen på 200 W (0,2 kW) og allikevel få en behagelig temperatur inne. 

Det betyr at svaret like godt kan være:

1 kWh / 0,2 kW = 5 timer eller 10 ganger så lang tid som i eksempelet ovenfor.

Så kan det også selvsagt være slik at ovnens termostat har ført til at ovnen har gått litt på og av og det 
kan jo også være slik at noen har vridd på termostaten nå og da. 

Uten det å faktisk vite hvilken effekt som faktisk er blitt brukt til enhver tid så kan man således ikke 
sikkert fastslå hvor lenge en kilowattime (1 kWh) faktisk vil vare selv om man skulle vite at 
varmeovnens maksimale effekt er 2 000 W (2 kW).

Slik som vi kan se av eksemplet, så kan en beregning basert på varigheten med utgangspunkt i den 
maksimalt mulige effekten være rett, men den kan også være feil. 
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Den samme problematikken gjelder for branner. 

Selv om man skulle kjenne til den eksakte brannenergien med en høy grad av sikkerhet og selv om 
man hadde et rimelig estimat på brannens forventede maksimale mulige effekt så kan man ikke 
fastslå brannens varighet med høy grad av sikkerhet uten å kjenne til brannens reelle effekt og 
hvordan den har variert over tid. Mer om dette står å lese i kapittel 12.

Det å gjøre en eksakt vurdering av en branns mulige varighet slik som Firesafe har gjort er derfor
veldig vanskelig fordi det både avhenger av usikre vurderinger om brannenergi og at den også 
avhenger av usikre vurderinger av hvilken branneffekt som det til enhver tid har vært. 

Firesafe har antatt at brannen(e) i de forskjellige områdene brenner med den maksimalt mulige 
branneffekten (full gass) fra tid 0 s til det at all den naturlige brannenergien er brent opp. En slik brann 
kalles typisk for en overtent brann / fullt utviklet brann / ventilasjonskontrollert brann. 

En overtent brann / ventilasjonskontrollert brann er en brann som er så stor som ventilasjonen tillater 
den å bli og den kjennetegnes som regel av at man ser flammer slå ut av vinduer og andre åpninger. 

Figur 58 - Til venstre ser man en brenselskontrollert brann og til høyre ser man en en ventilasjonskontrollert brann 
[31]. Den ventilasjonskontrollerte brannen er enkel å kjenne igjen fordi man tydelig kan se flammer som slår ut av 
åpningene (noen åpninger er her murt igjen men flammer slår ut av alle åpne åpninger).

En slik beregning kan være rett dersom man har en brann som umiddelbart får full effekt og blir fullt 
overtent og så brenner med jevnt full effekt til det at alt brensel har brent ut for så umiddelbart å 
stoppe. Den kan imidlertid også være feil og den vil være feil dersom brannen ikke brenner for fullt, 
men heller har naturlige variasjoner. 

Dersom man skal være sikker på hva branneffekten er til enhver tid så trenger man som regel å måle 
branneffekten over tid fordi den fordi den i realiteten påvirkes av en rekke faktorer. Den reelle 
branneffekten er som regel ukjent, samtidig som at den kan variere veldig over tid så det er som regel 
ikke mulig å kunne gjøre annet enn et grovt overslag av branners effekt og mulige varighet.

Brannenergi og maksimale mulige ventilasjonsforhold som Firesafe har tatt hensyn til i sine 
vurderinger er for så vidt to relevante faktorer, men flere andre faktorer har som regel også en stor 
betydning for brannens effekt. 

Eksempler på slike faktorer er materialenes antennelighet, temperaturen i rommet, de reelle 
ventilasjonsforholdene på forskjellige tidspunkt (som kan variere med åpning og lukking av dører, 
vinduer som er intakte og knuste på forskjellige tidspunkt), slokkeforsøk som kan påvirke 
branneffekten i perioder, osv. I tillegg så er ofte starttidspunkt og sluttidspunkt til en brann usikkert. 
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I dette kapittel så skal vi vurdere det som henholdsvis Firesafe og de rettsoppnevnte sakkyndige 
synes å mene om brannen(e). Så skal vi prøve å sammenligne dette mot det som er observert av 
brann, brannskader og hvorvidt det stemmer med det som fremkommer av vår vurdering. Ved 
gjennomgangen så fokuserer vi på de brannområder det synes å være dissens om. 

8.2 Den initiale brannen

Ut fra det som vi kan se så synes det ikke å foreligge noen vesentlige uenigheter mellom de to 
grupperingene hva gjelder arnested, årsak og initial spredning for den første brannen som startet ca.
kl.02:00 imellom trapperom 1SB og 2SB på Dekk 3. Denne vurderes derfor ikke videre. 

8.3 Brannen i korridoren til styrbord på Dekk 4

Denne vurderingen relaterer seg til den brannen som var på Dekk 4 mellom trapperom 2SB og 3SB. 
Det synes å være dissens om mulige spredningsveier, hvorvidt brannen kan ha blusset opp igjen i en 
senere fase eller ikke, brannens varighet og hvorvidt det må ha vært tilført ekstra brannenergi til dette 
området eller ikke. Derfor vurderes disse forholdene i kapitlet.

8.3.1 Firesafes vurderinger

8.3.1.1 Påstander/teorier

Firesafe tar i sin rapport tilsynelatende utgangspunkt i at det har skjedd tre separate branner i dette 
området. Først har man den initiale brannen som kalles for Brann 2 (dødsbrannen), som er 
startbrannen på Dekk 3 og som man mener skal ha brent ut korridoren på Dekk 4 allerede rundt 
kl.02:15 eller rett etter.

Den neste brannen kalles for Brann 3 (oljebrannen) og beskrives som at den har startet i korridoren 
kl.11:30 som følge av at det pumpes inn diesel via et hydraulikkrør og at den slokkes en gang mellom 
kl. 17 og 19. Man mener så at denne brannen har vart som en fullt utviklet brann, i minst 6 – 8 timer 
og at det ikke er mulig uten å tilføre betydelige mengder med brannenergi.

Den siste brannen kalles for Brann 6, brann utenfor lugar 311 som følge av antennelse av 
sengebunner i korridoren og angis å oppstå sannsynligvis en gang mellom kl.19 og 20:30, spre seg til 
trapperom og resepsjon på Dekk 5 for så å dø ut uten å gjøre videre skade. 

8.3.1.2 Overordnede vurderinger av påstandene/teoriene

Påstandene om at man har en initial brann som sprer seg til korridoren på Dekk 4 mener vi kan være 
korrekt. Vi er enige i at man kan ha fått brannspredning til korridoren i denne fasen, men som tidligere 
nevnt så er vi ikke helt sikre på at man faktisk får det. 

Vi har ikke sett noe som tilsier at det har oppstått en ny brann i korridoren kl.11:30. Vi kan heller ikke 
se noe som tilsier at det her skal ha vært en konstant fullt utviklet brann som skal ha vart i 6 – 8 timer. 

Dieselteorien, brannens effektutvikling og trolige varighet og det eventuelle behovet for ekstra tilført 
brannenergi vurderes lenger frem i dette kapittel.

Vi har ikke sett noe som tilsier at det har skjedd ytterligere en brann i sengebunner. På de bildene som 
viser sengebunner så mener vi å se skrapemerker i soten på veggene. Det kan indikere at
sengebunnene ble plassert på gangen etter brannen.
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Nedenfor så vises også et bilde som er tatt 8.april - 10.april 1990 som skal være tatt før man begynte 
å flytte på ting i dette området. På det bildet så kan man ikke se noen sengebunner i korridoren og 
bildet synes derfor å bekrefte vår vurdering om at det troligvis ikke var plassert noen sengebunner i 
korridoren under brannen.

Figur 59 - Bilde fra nevnte korridor tatt 10.april 1990. På bildet så kan man ikke se at det er noen sengebunner i 
korridoren og man kan heller ikke se noen skrapemerker i soten. Man ser noe slokkevann på gulvet i korridoren. 

Bildet er trolig tatt før man begynte å arbeide i dette området etter brannen. På senere bilder, hvor sengebunner 
er synlige og flere plater er revet ned fra veggene, så kan man se at det ikke vann på gulvet.
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8.3.2 De rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger

8.3.2.1 Påstander/teorier

De rettsoppnevnte sakkyndige hevder at brannen kan ha blusset opp igjen som en naturlig følge av 
brannen som startet ca. kl.02:00. De forklarer dette med de voldsomme brannene på Dekk 6 og 7 og 
at de alene kan lede nok varme ned til Dekk 4 til at man kan få brann der. De anfører videre at det 
meste av materialene i korridoren var bak lukkede dører til lugarene og var derfor trolig ikke involvert 
initialt.

De viser også til at brannvesenets slokkeinnsats medførte lufttilførsel som økte forbrenningen i den 
perioden som det opplevdes som at brannen blusset opp igjen. De underbygger sine vurderinger med 
dels beregninger/simuleringer, dels med å referere til at brannvesenet viste til at skipet var veldig 
varmt og dels med å vise til erfaringer fra noen andre skipsbranner.

De skriver videre at en analyse av branndørenes posisjon og skadebildet viser at det kun var denne 
korridoren som fikk luft som følge av åpning av dører og akter rampen i den tidlige fasen av brannen. 

De viser også til at det på ettermiddagen, etter deres vurdering, var en viss mengde brannenergi som 
kunne være tilstrekkelig for 2 timers brann der og at brannvesenets slokkeinnsats kan ha forlenget 
dette fordi brannen ble dempet / blusset opp / gjenantente i forbindelse med slokking (at brannens
effekt varierte i intervaller).   

8.3.2.2 Overordnede vurderinger av påstandene/teoriene

De rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger om varmeledning og branners generelle oppførsel under 
periodevis slokkeinnsats og ved åpning og lukking av dører stemmer, etter vår vurdering, med det 
som typisk observeres ved skipsbranner. 

De rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger stemmer, etter våre vurderinger, også med de 
observasjoner som synes å ha blitt gjort under denne brannen. Vi mener at varmeledning fra den 
langvarige brann som var på Dekk 5 også kan ha bidratt til vesentlig varmeledning og ført til en senere 
oppblussing her, selv om de rettsoppnevnte sakkyndige ikke synes å nevne bidrag fra Dekk 5.

Brannspredning og gjenantennelse som følge av høy varme og varmeledning kan også forklare det at 
man opplevde det som at brannen blusset opp igjen etter slokking. 

Vi er videre også enige i at lukkede dører til lugarene kan ha utsatt antennelse av materialene i
lugarene og vi er enige i at brannvesenets innsats kan ha ført til at brannen fikk tilført luft hvilket igjen 
kan ha ført til at brannen blusset opp igjen. 

De rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger stemmer, etter vår vurdering, godt overens med både
generell brannteori og med erfaringer fra andre skipsbranner.
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8.3.3 Våre vurderinger

Her beskriver vi våre egne overordnede vurderinger relatert til brannen på Dekk 4.

8.3.3.1 Initial spredning, branneffekt og brannvarighet

Ut fra de vurderinger som vi har gjort så synes det som at brannen initialt har spredt seg fra 
arnestedet på Dekk 3, via trapperom 2SB og så inn i nevnte korridor på Dekk 4 via en åpen branndør. 
Ut fra det vi kan se så synes det ikke å foreligge noen uenighet mellom grupperingene i forhold til 
dette og vi vurderer derfor ikke det i noen videre detalj.

Ut fra det som vi kan se så har brannen initialt en meget rask brannutvikling og spredning fra Dekk 3, 
til trapperom 2SB, videre opp til Dekk 5, over tverrkorridoren, ned trapp 2BB og ut på bildekk (Dekk 3). 

Det fremstår som relativt sikkert at det skjer en røykspredning inn i korridorene på Dekk 4 allerede på 
et tidlig tidspunkt siden mange omkommer her både foran og bak trapperommet, men for oss så 
fremstår det ikke som sikkert at det skjer noen brannspredning hit på dette tidspunktet. I hvert fall ikke 
i noe stort omfang. Dersom brannspredning har skjedd så kan brannens effektutvikling, etter vår 
vurdering, ha vært lav. Alternativt kan brannen også ha dødd ut i en periode som følge av at det er 
begrenset med brensel i korridoren og også begrenset med ventilasjon/åpninger i dette området. 

På styrbord side av Dekk 4 omkommer det 14 personer forut for trapperom 2SB og 21 personer akter 
for trapperom 2SB mens det er omtrent det samme antallet lugarer foran som bak. Ut fra det så synes 
det ikke å være noen vesentlige forskjeller i konsekvens for personer hvorvidt man bodde i en korridor 
med lukket branndør eller ikke. Det skyldes trolig at det var omtrent like omfattende røykspredning
begge veier via lekkasjer og annet.

I korridoren forut for trapperom 2SB så er det også personer som skal ha klart å rømme forover i 
skipet fra lugar 315 og 317. Det kan tyde på at det ikke skjedde noen rask umiddelbar brannspredning 
til dette området selv om det på dette tidspunktet var kraftig brann både i startbrannkorridoren og i 
trapperom 2SB og materialene var relativt lett antennelige.

Det er mulig at det har vært trekk fra korridoren her og inn i trapperommet som følge av det har vært 
undertrykk på bildekk (Dekk 3) og derfor et trekk fra styrbord side (trapperom 2SB) opp til Dekk 5 og 
rundt og ned til bildekk via trapperom på babord side.

Det er uklart om dørene til noen lugarer var åpne eller ikke, men det vurderes som sannsynlig at de 
aller fleste (muligens alle) var lukket på dette tidspunktet. Det kan også ha begrenset omfanget til en 
eventuell initial brann i dette området. Det vil si at dersom man hadde fått antennelse av overflatene i 
korridoren i en tidlig fase og hatt nok med luft tilgjengelig, kan ha fått en situasjon hvor overflatene i 
korridoren har brent ut uten at brannen har spredt seg inn i noen lugarer. I de branntester som man 
gjorde så var for eksempel ikke brannens naturlige varighet lenger enn 20 minutter når den kun 
involverte overflater og kledninger.
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8.3.3.2 Hva foreligger det for observasjonene av brannen?

Ut fra det som vi har kunnet se så foreligger det få observasjon av den initiale brannen i dette 
området. Det eneste som vi har funnet er vitner som rapportert om at de har rømt fra lugar 315 og 317 
gjennom tykk røyk. Så vidt vi kjenner til så har disse ikke rapportert om å ha sett noen flammer. 

Ut fra det bildemateriale som vi har hatt tilgang til så kan vi ikke på noe tidspunkt se at det slår noen 
flammer ut av vinduene her. Det betyr for så vidt ikke at det ikke kan ha skjedd, men det gjør at vi 
vurderer det som lite sannsynlig at det har vært noen flammer som har slått ut av vinduer her over en 
lang tidsperiode.

Så vidt vi kan se så er det heller ikke noen andre observasjoner av brann i dette området før 
brannvesenet skal gjøre sitt første slokkeforsøk en gang mellom ca. kl.15:00 og ca. kl.15:30 7.april. 
De møter da mye varme på Dekk 5 og Dekk 4 og de sliter litt med å komme ned i skipet. De synes 
imidlertid å komme til og de får slokket brannen. De knuser samtidig noen vinduer for å ventilere ut 
varme og røyk, men de må så trekke seg tilbake i en periode for å hvile og bytte luft. Dette medfører 
trolig en lenger pause i slokkingen og hvilken tid brannen i dette området rekker å gjenantenne og å ta 
seg opp igjen siden alt av konstruksjoner er veldig varmt. Ut fra det som vi kan se basert på erfaringer 
fra andre skipsbranner så er det ikke noe unormalt. 

Ca. kl.15:30 så kommer man frem til at man må prøve en annen slokketaktikk. Man samles derfor på 
ny i akter av skipet og blir enige i å heller prøve å angripe brannen under ifra for å slippe unna den 
verste varmen fra Dekk 4, 5 og 6. Det er en vanlig taktikk å bruke ved brann i fleretasjes objekter. 

Etter det så klarer man imidlertid å få slokket av denne brannen ordentlig. Brannen på Dekk 4 sprer 
seg ikke videre fra den korridoren, men røyk og varme sprer seg i viss grad.

Man tar da igjen en pause og bytter luft og spiser og drikker litt. Dette medfører trolig en lenger pause i 
slokkingen men det skjer nå ingen ny gjenantennelse i dette området. Det skyldes trolig at det meste 
av materialer som er der har brent opp (se bilder) og de at de nå har fått kjølt og ventilert området 
ordentlig. 

Ca. kl.16:30 så samles man igjen i akter at skipet og påventer nye flasker med luft til røykdykkerne. 
Dette medfører trolig en lenger pause i slokkingen. Det betyr at brannen her trolig er slokket en gang 
rundt kl.16:00 7.april.

Brannmannskapene kjemper i denne perioden mot store branner flere steder i skipets femte og sjette 
etasje. De deles i grupper og angriper fra flere kanter.

Det er lite åpninger på Dekk 4 og det betyr at skipet har klart å holde på varmen lenge der, men også 
at forbrenninger trolig har med begrenset effekt. Samtidig varmes området spesielt ovenfra.

Det gjør det området til en form for isolert varmeovn. Hver gang brannmannskapet åpner døren så 
tilfører de også brannen luft. Hver gang de lukker døren så reduserer de lufttilførselen, men samtidig 
så bidrar de til å holde på varmen og de muliggjør også for brannen å vare lenger. Når de åpner og 
slipper ut varme så står de også direkte i de varme gassenes vei hvilket gjør de veldig utsatt. 

Det er et vanskelig dilemma som man ser er vanlig ved skipsbranner. På skip er dette vanlig og på 
land så kan det sammenliknes med branner i kjellere og/eller i underjordiske anlegg.  
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8.3.3.3 Kan brannen ha blusset opp igjen på naturlig måte?

Et springende punkt synes å være hvorvidt brannen kan ha blusset opp igjen på en naturlig måte eller 
ikke. Teorien om at varmeledning og høy varme i skipet kan ha ført til gjenantennelse stemmer, som 
nevnt, så vidt vi kan se godt med det som typisk observeres ved skipsbranner og det som angis i 
generell brannteori. 

Branner på skip har vist at nettopp høy varme og varmeledning ofte kan føre at branner blusser opp 
igjen og også det at de kan vare i svært lang tid og føre til gjentatte gjenantennelser selv om man 
slokker brann i et område. 

Det stemmer, etter våre vurderinger, også med de observasjoner som brannvesenet har gjort under 
denne brannen. Vi mener at varmeledning fra den langvarige brann som var på Dekk 5 rett over den 
nevnte korridoren kan ha bidratt til varmeledningen og ført til en senere oppblussing her. 

Figur 60 - Skadenes estimerte omtrentlige spredning etter brannen. Rødt illustrerer omfattende brannskader, rosa 
tunge røykskader og gult lettere brannskader. Dekk 6 vises øverst, så Dekk 5 og så Dekk 4 med korridoren i rødt 
nede i midten er nederst. Det var en langvarig og kraftig brann på Dekk 5, i tillegg til brannene på Dekk 6, osv. 
kan ha ført til varmeledning og antennelse i korridoren på Dekk 4

Brannspredning som følge av varmeledning kan også forklare det at brannvesenet opplevde det som 
at brannen blusset opp igjen etter slokking. 

Vi er også enige i at lukkede dører til lugarene kan ha utsatt antennelse i lugarene og vi er enige i at 
brannvesenets innsats kan ha ført til at brannen fikk tilført luft hvilket igjen kan ha ført til at brannen 
blusset opp. Alle disse tingene stemmer med generell brannteori.
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8.3.4 Brannens varighet 

I forbindelse med dissensen relatert til brannen på Dekk 4 så har vi registrert at det har vært noen 
uenigheter relatert til brannens varighet og hvorvidt det er behov for tilført brannenergi for å forklare 
brannens varighet i forskjellige områder eller ikke. 

8.3.4.1 Firesafes vurderinger

Firesafe har fremført en påstand om at den største av de 3 brannene som de mener har vært i dette 
området har vart i minst 6 – 8 timer og at det ikke er mulig uten å tilføre betydelige mengder med 
brannenergi.

Som underlag for sin påstand så har de gjort noen estimater av tilgjengelig brannenergi og sett de i 
sammenheng med simuleringer som de har gjort. Ut fra dette så har de konkludert med at det ikke 
finnes nok med naturlig brannenergi til å forklare den brannen som har vært i det området. 

Ut fra dette så estimerer de brannenergien til 6 652 MJ per lugar.

Da de redegjør for brannenergien per lugar så er det noe uklart, hvorvidt og eventuelt hvordan de har 
inkludert materialene i korridoren men med 7 lugarer i korridoren så synes de å estimere den totale 
brannenergien til:

7 x 6 652 MJ = 46 564 MJ. 

8.3.4.2 De rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger

De rettsoppnevnte sakkyndige har også gjort vurderinger av brannenergien i området. Vi kan ikke se 
at de har gjort noen konkrete vurderinger av hvor lenge som de mener at brannen har vart i dette 
området, men det synes som at de mener at det var en initial brann ca. kl.02 og så at brannen blusset 
opp igjen ca. kl.14:00. Vi kan ikke se at de har beskrevet når de mener at brannen var ferdig. 

Ut fra dette så mener de at de har omtrent 9 510 MJ i hver lugar og ca. 57 060 MJ i hele 
korridorseksjonen. Det er rundt 23 % mer enn hva Firesafe har estimert.

8.3.4.3 Våre vurderinger av brannenergien

Brannenergi er summen av varmemengden som frigis ved forbrenning av alle faste og mobile, 
brennbare materialer i et område, det vil si summen av permanent og variabel brannenergi (Sintef 
byggforsk 321.051). Brannenergi sier noe om energipotensialet til en brann.

For å finne brannenergien i de relevante områdene må følgende beregningsgang følges:

1. Vurdere materialer som var tilstede i de ulike seksjonene. Basert på dette kan en 
gjennomsnittlig netto brannenergi estimeres ved å estimere massen og brennverdien til de 
ulike materialene.

2. Estimere eller anta en forbrenningsfaktor. Det vil gi brutto brannenergi, altså brannenergien 
som har brent i brannen. 

3. Basert på arealet til seksjonen/branncellen, kan en beregne spesifikk brannenergi som er 
brannenergi per omhyllingsflate.

For å finne brennverdier benyttes anerkjente kilder som Sintef Byggforskblad 321.051 Brannenergi i 
bygninger. Beregninger og statistiske verdier, NS-EN 1991-1-2 og andre kjente publikasjoner. 
Verdiene er for øvrig identifisert ved å gjennomføre målinger ved en bombe-kalorimetertest. Det vil si 
at produkter utsettes for oksygenrik luft med høyt trykk, noe som gir rimelig perfekt forbrenning.

I en brann vil forbrenningen imidlertid som regel ikke være perfekt, og for å finne brannenergi som 
faktisk har brent, vil forbrenningsfaktoren estimeres ved å studere bildematerialet fra brannen. 
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Det understrekes at det er stor usikkerhet om hvor mye brannenergi som befant seg i de ulike 
seksjonene ved brannen fordi det avhenger av en rekke ulike faktorer. Derfor vil det være 
hensiktsmessig å presentere resultatene som et intervall som indikerer et slags laveste mulig nivå og 
et høyeste mulig nivå. Dette er tilsvarende til det som er gjort i NS-EN 1991-1-2, der brannenergien 
som benyttes for dimensjonering av konstruksjoner skal representere en brannenergi som forventes å 
ikke bli overskredet i løpet av 80 % av tiden. Brannenergien er statistisk sett typisk funnet representert 
ved en såkalt Gumbel fordeling.

Brannenergi bestemmes av følgende formel (kilde):

Der:

Mk,i er mengde brennbart materiale i kg.
Hui er netto brennverdi for materiale i MJ/kg

er valgfri faktor for vurdering av beskyttet brannenergi. Her vet vi at det er brent, ingen 
sprinkling, ingen røykventilasjon dermed settes denne lik 1. 

Enkelte materialer har blitt testet og disse verdiene vil bli brukt også her, da et estimat ikke kan 
forventes å gi bedre resultat enn en gjennomført test. For objekter som ikke er testet vil det gjøres en 
kvalifisert vurdering av materialet, massen og brennverdien til materialet og følgelig brannenergien.   

Figuren nedenfor viser hvordan en typisk lugar ser ut i dette området.

Figur 61 - Typisk lugar på Scandinavian Star, bilder er tatt før brannen.
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Materialet som kan observeres i dette området må anses å være permanent brannlast (energi), da 
dette er objekter som kan forventes å være i enhver lugar til enhver tid. Brennbare materialer er her:

4 senger med rammer av trematerialer. Det er to utslagbare senger over de sengene vi ser.
Puter, tepper, sengetrekk og pledd.
Gulvteppe
Gardin
Kommode laget i trematerialer
I tillegg må plastlaminat på veggene medregnes i den permanente brannlasten. 

I tillegg må følgende parametere være kjent:

Geometri på rommene: lengde, bredde høyde. Lengde: 3 meter, bredde: 2,2 meter. Høyde 
estimeres til å være 2,2 meter tilsvarende som for korridor.
Brennverdien til materialene som er her. Noen identifiseres ved hjelp av Sintefs rapport, mens 
andre estimeres ut fra kjent viten. 

Det antas å være lite brennbare materialer på bad selv om det kan ha vært noe bidrag fra badet.

Mulig variabel last som gir brannenergi:

Bagasje: klær, leker, kofferter, barnevogner, alkohol.

Alt dette puttes inn i et Excel-ark som brukes til å estimere brannenergien i dette området.

Det har ikke blitt gitt bilder av korridor før brannen i 4 YBOR dekk.  Et bilde fra område B er lagt ved 
her for å illustrere hvordan en typisk korridor har sett ut.

Figur 62 – Typisk korridor i dette området.

Utfra bilder ser det ut til at det er ganske lite variabel brannlast. Altså burde brorparten av 
brannenergien bestå av immobil brannlast. Mulig brannenergi er dermed vurdert til å kunne være:

Gulvteppe
Plastlaminat på vegger og i tak
Håndløper av trevirke.
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For å estimere brannenergien i korridoren så trenger noen parametere å være kjent:

Lengde, høyde og bredde på korridoren. Deler av denne informasjonen finnes ved å studere 
mottatte DWG filer fra skipet. Lengde er i henhold til filene: 21,5 m. Bredder er: 1,2 meter. 
Basert på at dører typisk er 2 meter, estimeres høyde på korridoren til å være 2,2 meter.
Brennverdier på plastlaminat, trevirke og gulvteppe brukes fra Sintefs rapport.

Det er tatt flere bilder av lugarene i dette området som kan bidra til å si noe om brannenergien som 
har vært der. Bilder er klippet og limet inn under:

Figur 63 - Typisk lugar på Scandinavian Star, bilder er tatt etter brannen i områder som ikke ble påvirket av brann.

En kan anta at kahyttene i dette områder er rimelig like som de som vises ovenfor. 

Det vil si at den permanente brannenergien trolig består av:

4 senger med rammer av trematerialer.
Puter, tepper, sengetrekk og pledd.
Gulvteppe
Gardin
Kommode laget i trematerialer
I tillegg må plastlaminat på vegger og i tak medregnes i den permanente brannlasten. 
Forbrenning av plastlaminaten forutsetter at platene blir gjennombrente, det vil si at 
forbrenningsfaktoren bestemmes ved å vurdere forbrenning ut fra eksisterende bilder.

Tilsvarende består variabel brannenergi trolig av:

Bagasje: klær, leker, kofferter, barnevogner, alkohol.
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Ut fra dette så lander vi på følgende estimater:

Da får vi en estimert sum på:

Vi ser at vårt estimat er noe høyere enn hva de andre har estimert. 

Vi ønsker imidlertid å gjøre leseren oppmerksom på at det er svært vanskelig å, i etterkant av en 
brann, estimere brannenergi i et område med en høy grad av sikkerhet.

Ut fra dette så mener vi at alles estimater ligger innenfor den feilmargin som må påregnes ved 
estimering av brannenergien i slike tilfeller som dette.
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8.3.4.4 Våre vurderinger av brannens varighet 

Hvor lenge som man kan forvente at en brann varer i et område er et spørsmål som er vanskelig å 
svare på fordi brannens varighet, som tidligere nevnt, ikke bare avhenger av mengden brannenergi, 
men også om hvilken effekt som brannen faktisk brenner med.

For å kunne fastslå en branns varighet ut fra brannenergien så trenger man således å vite noe om 
brannens effekt og brannens effekt er ukjent her.

Firesafe har lagt til grunn at man i dette området får en brann med en effekt på ca. 13 MW. Dette er så 
stor brannen maksimalt kan bli gitt den ventilasjon som man mener er tilgjengelig (at alle vinduer mot 
det fri er åpne). Ved å gjøre dette så forutsetter Firesafe at man umiddelbart har fått en såkalt 
ventilasjonskontrollert / overtent / fullt utviklet brann og at den så har vart som en fullt utviklet brann 
helt til den stoppet.

Gitt den forutsetningen så mener man at brannenergien kun tillater for brannen å være i 1 time og ikke 
i de 6 – 8 timer som man mener at den har vart. Følgelig må det ha vært tilført vesentlige mengder 
ekstra brannenergi i form av diesel, for å få en lang nok varighet til brannen i dette området.

Vi kan ikke se at noen bilder eller videoer viser flammer ut av åpninger i dette området. Det utelukker 
ikke det at det på noe tidspunkt kan ha slått ut flammer av noen vinduer her, men ut fra det 
bildeunderlag som vi har sett så fremstår det ikke som rimelig å anta at man har hatt en langvarig fullt 
utviklet / ventilasjonskontrollert brann her slik som Firesafe har lagt til grunn. 

Med Firesafe sin forutsetning om at alle vinduene i dette området var åpne så ville man ha forventet å 
se flammer ut av åpningene på tilnærmet alle bilder og videoer som viser denne siden av skipet i det 
aktuelle tidsrommet. Så vidt vi har kunnet så foreligger det imidlertid ikke noen bilder og videoer som 
viser noen flammer så ut av disse vindene på noe tidspunkt og da mener vi at det er usannsynlig at 
det har vært noen langvarig fullt utviklet brann i dette området. 

I forhold til det med brannens varighet så er brannen, så vidt vi kan se, observert rundt kl.15:00 når 
slokking av det området først påbegynnes. Den synes så å være slokket ca. kl.16:00 og i mellomtiden 
så har det tilsynelatende vært én nedslokking / demping, én gjenantennelse og så endelig slokking. I 
den perioden så skal også vinduer ha blitt knust i dette området. Vi vurderer det derfor ikke som 
sannsynlig at det her har vært noen fullt utviklet brann her i de 6 – 8 timer som påstås. Vi mener at 
brannen i noen vesentlig størrelse kan ha vart i vesentlig kortere tid enn det. 

Med hensyn til branneffekten så kan vi ikke se at det virker sannsynlig at man skal ha hatt en brann på 
13 MW som skal ha vart i lenger tid, sett ut fra det at vi ikke kan se at det foreligger noen 
observasjoner av flammer som slått ut av åpninger (vinduer) i dette området. Vi vurderer det imidlertid 
som sannsynlig at man kan ha hatt en vesentlig brann her som kan ha vart relativt lenge.

På skadebildet etter brannen som presenteres lenger frem så kan man se sotavsetninger etter røyk og 
det som kan være flammer-, brann- og/eller varmeskader over to vinduer ved gangen men ikke over 
alle vinduer. Ser man det i sammenheng med at brannvesenet har oppgitt at de har knust flere vinduer 
i dette området så kan det være slik at også de vinduene ble knust første gangen man slokte brannen, 
men det kan også være slik at de ble knust av brannen før slokkeforsøk ble påbegynt. 

Som følge av det, og basert på observasjoner av det generelle skadebildet i det området etter 
brannen, så mener vi derfor at brannen trolig ikke har vært så stor som 13 MW i dette området.  
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I forhold til de simuleringer som Firesafe presenterer i sin rapport så har de vist lite resultater fra 
simuleringene i rapporten. Dette gjør det vanskelig å ta stilling til om beregningsresultatene synes å 
være i samsvar med det som annen dokumentasjon indikerer om brannen i dette området. 

Simuleringene synes for oss også å være basert på noen uheldige forutsetninger og forenklinger 
relatert til, for eksempel, varmetransport. Det gjør oss også usikre på om de resultater som faktisk 
vises er noenlunde korrekte eller ikke. Se kapittel 10 for ytterligere vurderinger i forhold til dette. 

Som følge av det så er vi ikke overbevist om at Firesafe sine simuleringer beviser at situasjonen her 
må ha vært slik som de mener. For å undersøke dette på en overordnet måte så har vi derfor testet å 
modellere en tilsvarende brann som det som Firesafe har modellert i samme område på skipet, med 
samme simuleringsprogram og med de åpninger som synes å faktisk ha vært åpne ved brannen. 

Det betyr modellering av en brann på 13 MW som får utvikle seg til å bli stabil slik at man kan studere 
de resultater som det gir. Vi tester så også å åpne døren til korridoren fra trapperom 3SB slik som 
brannvesenet skal ha gjort for å vurdere hva det ville ha medført gitt Firesafe sitt scenario. 

Hensikten med modelleringen er å vurdere hvorvidt Firesafe sitt scenario synes å være et sannsynlig 
scenario eller ikke.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

20 x 20 x 20 cm kontroll volumer.
13 MW brann med 1 000 kW/kvm brannflate.
Adiabatiske konstruksjoner (uten varmetap) hvilket fremstår som en rimelig forenkling siden 
det her var isolerte konstruksjoner. Når brannen angripes så har det også brent lenge på Dekk 
5 rett over dette området og det gjør at det trolig er liten temperaturdifferanse (og derved liten
varmetransport) her når brannen angripes.
Geometri er som angitt på tegninger. Høyden er satt til 3 m.
Åpen dør mot trapperom 2SB. Dør mot 3SB åpnes når brannen har vært stabil en stund.
Åpne vinduer der hvor det er observert sotavsetninger etter brannen. Øvrige vinduer er lukket. 

Geometrien og brannens plassering (rød flate) ser slik ut:

Resultatene av simuleringen vises på neste side.
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Resultatene viser at det kommer røyk ut av begge de åpne vinduene men mest i den åpning hvor 
skadene er minst etter brannen. Dette stemmer ikke helt overens med skadebildet. Det slår 
pulserende flammer ut av vinduene hele tiden. Det kan vi ikke se på noen av de bilder eller videoer 
som vi har sett fra brannen så det synes heller ikke å stemme helt.

Når døren til trapp 3SB ble åpnet så slår det ut voldsomme flammer der. Flammene vedvarer så lenge 
som døren er åpen. Det stemmer, så vidt vi kan se, ikke med hva som blitt beskrevet av 
brannvesenet. 

Temperaturene i gangen ble også veldig høye (500 – 900oC) og med tanke på den påståtte varigheten 
så kan vi ikke se at skadebildet tyder på at det har vært så varmt så lenge. Med så høye temperaturer 
over lang tid så hadde man forventet å kunne se mer konstruksjonsskader som forvridd stål og slikt.  

Firesafe har i sin rapport angitt at de mener at dieselen skapte et potensiale for en brann på 35 – 40 
MW. I en slik situasjon så ville man også forventet en meget kraftig forverring av brannen i det som de 
åpnet døren til korridoren fra trapperom 3SB. Det ville ha vært mye verre enn det som er illustrert 
ovenfor som er basert på en 13 MW brann, men vi kan ikke heller se at det har skjedd. 

Det er selvsagt usikkerheter relatert til alle modelleringer. De største usikkerhetene i forhold til den 
modellering som er satt opp her er nok relatert til hvor mange vinduer som er åpne. Med de åpninger 
som vi har brukt så blir ikke brannen 13 MW, den ligger på omtrent halvparten selv etter at døren til 
trapperom 3SB er blitt åpnet. 

Vi har derfor kjørt samme simulering igjen, men nå med alle lugarvinduer åpne og alle dører til 
lugarene åpne for å se hvilken effekt det ville ha på brannen. 

Resultatene viser at det kommer røyk ut av alle de åpne vinduene og ikke nødvendigvis mest i de
åpningene hvor man ser skader etter brannen. Dette stemmer ikke helt overens med skadebildet. Det 
slår også pulserende flammer ut av alle vinduene. Det kan vi ikke se på noen av de bilder eller videoer 
som vi har sett fra brannen så det synes heller ikke å stemme helt.
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Når døren til trapp 3SB ble åpnet så slår det ut voldsomme flammer der. Flammene vedvarer så lenge 
som døren er åpen. Det stemmer, så vidt vi kan se, ikke med hva som blitt beskrevet av 
brannvesenet.

Temperaturene i gangen ble også veldig høye (500 – 1000oC) og med tanke på den påståtte 
varigheten så kan vi ikke se at skadebildet tyder på at det har vært så varmt så lenge. Med så høye 
temperaturer over lang tid så hadde man forventet å kunne se mer konstruksjonsskader som forvridd 
stål og slikt.  

Med de åpninger som vi har brukt så blir imidlertid brannen fortsatt ikke 13 MW, den ligger på omtrent 
2/3 selv etter at døren til trapperom 3SB er blitt åpnet og det indikerer at det kan ha blitt lagt inn enda 
mer luft i Firesafe sine simuleringer. 

Ut fra overforstående så mener vi at det ikke fremstår som sannsynlig at man har hatt noen langvarig 
brann med så stor effektutvikling i dette området.

Side 983



For å sammenlikne med de forhold som en liten brann kunne ha gitt så har vi simulert branner med 
både 1 og 2 MW. Nedenfor vises resultatene av en 1 MW brann i samme område og ellers med 
samme forutsetninger. 

Det kommer røyk ut av begge vinduene og mest i den åpning hvor skadene er størst etter brannen. 
Det stemmer med skadebildet. Det slår ikke flammer ut av vinduene og det stemmer tilsynelatende 
bedre med de observasjoner som foreligger.

Når døren til trapp 3SB ble åpnet så slår det ikke ut voldsomme flammer der men det slår ut varme 
gasser. Dette vedvarer så lenge som døren er åpen. Det stemmer tilsynelatende bedre med hva som 
blitt beskrevet av brannvesenet. 

Temperaturene i gangen ble fortsatt høye (350 – 620oC) og med så høye temperaturer over en viss tid 
så kan man forvente de skader som er vist på bilder tatt etter brannen (se lenger frem), det vil si for 
eksempel nedfall av himling. Med slike temperaturer over lang tid så er det mindre sannsynlig at man 
får konstruksjonsskader som forvridd stål og slikt, og slike skader kan heller ikke ses på de bilder som 
er tatt etter brannen.

Vi vet ikke sikkert om det har vært en 1 MW brann i dette området eller ikke men poenget er å 
illustrere at det kan ha vært en middels stor brann i dette området ut fra det som observasjonene av 
brannen, foreliggende bildemateriale og skadebildet viser. Det er altså, etter vår vurdering, ikke slik at 
det må ha vært en stor og langvarig brann her slik som Firesafe mener. 

Forskjellen mellom det å ha en 13 MW brann og det å, for eksempel, ha en 1 MW brann som varer 
over tid i forhold til hvor lenge brannen kan vare kan illustreres slik gitt en brannenergi på 57 440 MJ.

13 MW brann: 57 440 MJ / 13 MJ/s = 4 418 s = ca 73 minutter slik som Firesafe angir i sin rapport.

1 MW brann: 57 440 MJ / 1 MJ/s = 57 440 s = ca 957 minutter = ca 16 timer.

Vi mener derfor at det, basert på Firesafe sin rapport, ikke kan sies at det må ha vært tilført ekstra 
brannenergi for å få den brann som har vært i dette området. 

Ut fra en helhetsvurdering så mener vi at det ikke er noe ved brannenergien, den forventede 
branneffekten og brannens varighet som fremstår som veldig rart. Vi kan heller ikke se at man er 
avhengig av å tilføre ekstra brannenergi for å kunne forklare brannens varighet.
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8.3.4.5 Skadebildet

Det foreligger både utvendige og innvendige bilder tatt av dette området etter brannen. Bildet nedenfor 
viser vinduer inn mot den aktuelle korridoren i den sorte stripen. Det vinduet hvor det er 
sotavsetninger over som ligger til høyre er til lugar 311 og det som det er sotavsetninger på til venstre
er til lugar 317.

Brannvesenet har opplyst at de knuste vinduer i dette området når de slokket brann i dette området 
mellom ca. kl.15:00 og ca. kl.16:00 7.april. De opplyser videre at brannen blusset opp igjen etter det 
første slokkeforsøket før de så klarte å slokke brannen for godt rundt kl.16:00.

På grunn av dette så er det noe usikkerhet relatert til hvorvidt disse vinduene var lukket under brannen 
eller ikke. Det kan være slik at alle vinduene var lukket for så å bli knuste av brannvesenet og at 
sotavsetningene over de to vinduene er et resultat av at brannen blusset opp igjen. 

Det kan imidlertid også være slik at de to vinduene med sotavsetninger hadde blitt knust som følge av 
brannen før man iverksatte noen slokkeforsøk. 

Figur 64 Bilde som viser vinduer mot lugarene i denne korridoren i den sorte stripen. Over to vinduer så ser det ut 
til å være sotavsetninger etter røyk og det som kan være flammer-, brann- og/eller varmeskader. Rundt noen av 
de øvrige vinduene så ser man at noe maling har flasset av, men man kan ikke se noen sotavsetninger. Etter vår 
vurdering så skyldes avflassingen her trolig varmeskader. 

Det foreligger også bilder tatt i korridoren etter brannen. Korridoren skal da være påvirket av både den 
initiale brannen og/eller av den senere brannen siden de er tatt i etterforskningsfasen etter det at 
brannen på skipet var slokket og kropper og annet fjernet.

Side 985



Figur 65 Bildene opp er tatt innover i korridoren fra trapperom 2SB seende mot trapperom 3SB. Bildet nede til 
venstre er tatt mot den dør som går ut mot trapperom 3SB. Bildet nede til høyre er tatt med trapperom 3SB bak 
ryggen og trapperom 2SB foran. Man kan se at noen plater er blitt brutt ned etter brannen ut fra det at det ikke er 
sot på baksiden av de. Sengebunnene skal ha blitt plassert i gangen etter brannen (se bilde nedenfor). 
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Bildene ovenfor viser altså skadebildet i nevnte korridor etter brannen. Skadebildet er imidlertid i noe
grad påvirket både av slokkeinnsats og at arbeid gjort av Politiet og andre for å fjerne omkomne med 
mer etter brannen men før bildene er tatt.

Vi har imidlertid også fått tak i et bilde som skal være tatt før arbeidet i skipet ble påbegynt og som 
derfor bedre illustrerer skadebildet etter brannen. Det bildet vises nedenfor. 

Figur 66 Bilde fra nevnte korridor tatt 10.april 1990. På bildet så kan man ikke se at det er noen sengebunner i 
korridoren og man kan heller ikke se noen skrapemerker i soten. Man ser noe slokkevann på gulvet i korridoren. 

Bildet er trolig tatt før man begynte å arbeide i dette området etter brannen. På senere bilder, hvor sengebunner 
er synlige og flere plater er revet ned fra veggene, så kan man se at det ikke er noe vann på gulvet.

Bildet til høyre viser en generell korridor som er tilnærmet upåvirket av brann for å gi et bilde hvordan en slik 
korridor typisk så ut før brannen

På bildet ovenfor så kan man se at himlingen delvis er nede men vegger og slikt er noenlunde intakte. 
Skadebildet fremstår muligens som noe verre enn det som ble opplevd ved testing i test SC-7, (se 
kapittel 4.2.1) men ikke veldig mye verre. 
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Figur 67 Bildet til venstre viser skader etter testing gjennomført av tilsvarende materialer og overflater som i 
området på Dekk 4. Testene viser at takplatene vil kunne falle ned ved brann. Korridoren er 12 m lang og trappen 
er 7,5 m. Brannen brente i ca. 20 minutter. I testene er det tatt med antennelse av brennbare materialer i gangen 
tilsvarende ca. 200 kW (en relativt beskjeden branneffekt tilsvarende omtrentlig to sekker med sengetøy).
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Ut fra disse bildene fra testene så synes det for oss som at en brann i en korridor uten noen ekstra 
brannenergi kan føre til en kortvarig, men relativt intens brann. Ut fra det skadebilde som kan ses så 
vurderer vi det som at det kan påregnes at brannen vil kunne brenne opp alle brennbare overflater og 
også føre til nedfall / knekking av takplater, men at det ikke er sannsynlig at den kan føre til at brann 
sprer seg inn i lugarer eller til trapperom dersom dører er lukket. 

Skadebildet i korridoren på Dekk 4 er ikke identisk med dette, men vi mener at det er ganske så likt. 
Man ser betydelige skader på Dekk 4, men det er ikke noen observerbare skader på konstruksjoner 
og heller ikke noen synlige høy temperatur skader. Det mener vi underbygger at det har vært en 
relativt normal brann her.

Med tanke på at dette området også er blitt påvirket av brann i lugarer og av varme fra brann på Dekk 
5 som pågikk veldig lenge så fremstår ikke skadebildet som veldig voldsomt. 

Dersom man hadde hatt en høyintensiv brann her som følge av diesel så mener vi at man burde ha
observert mye verre skader i dette området med forvridde konstruksjoner og liknende. Vi kan ikke se 
at bildene tyder på at det har vært en høyintensiv brann i dette området. 

De sengebunner som man kan se på noen av bildene skal ha blitt plassert der av Politiet etter 
brannen. Det samsvarer med det at man kan se skrapemerker i soten på veggene og det kan komme 
av at man har lent eller skrapt sengebunner mot veggen under rydding etter brannen.

Flere av de plater som man kan se ligger på gulvet, fremstår som relativt hvite og i liten grad farget av 
sot. Det gjør at det er trolig at i hvert fall noen av de har blitt revet ned etter brannen.

Det bildet som skal være tatt før man begynte å arbeide i det området synes også å fastslå at 
veggene var noenlunde intakt rett etter brannen og at det heller ikke var noen sengebunner i 
korridoren rett etter brannen. 

I forhold til himlingen så synes det å være sot både over og under himlingsplatene. Det kan være slik 
at røyk og sot har lekket opp over himlingen under brannen. Regulation 49 i SOLAS 1960 angir, for 
eksempel, at himlinger som skjuler rør og slikt skal være utformet slik at det er mulig å oppdage røyk 
som kommer fra over himlingen. Det betyr at himlingen i praksis ikke kan være tett. 

Det kan også være slik at himlingsplatene har vært tatt ned under slokkearbeidet eller etterpå. Det kan 
imidlertid også være slik at himlingen har sviktet under brannen slik at den har fått sot på begge sider.
Opphenget består ofte av tynne ståltråder og disse kan ha gitt med seg, enten som følge av 
brannpåkjenningen fra brann i dette området eller som følge av varmeledning ned til dette området fra 
Dekk 5 hvor det var en langvarig og kraftig brann.  

Uansett hva årsaken til det at himlingen delvis er nede er så fremstår imidlertid ikke den skaden som
unormal eller som en indikasjon på at det her må ha vært en langvarig og høyintensiv brann. I tidligere 
nevnte tester så man for eksempel at himlingsplatene i noen tilfeller knakk selv uten påkjenning fra 
brann i lugarer. 
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8.4 Brannen i lugarområdet på Dekk 5

Denne delen relaterer seg til den brannen som var på Dekk 5 mellom tverrgangen mellom trapperom 
2SB og 2BB og fremover mot resepsjonsområdet på Dekk 5. Ut fra det som det synes å være dissens 
om så vurderes brannens varighet og hvorvidt det må ha vært tilført ekstra brannenergi til dette 
området eller ikke å være de mest vesentlige.

Figur 68 Det aktuelle området på Dekk 5 (markert med en blå boks).

8.4.1 Firesafes vurderinger

8.4.1.1 Påstander/teorier

Firesafe tar i sin rapport tilsynelatende utgangspunkt i at det har skjedd en separat brann i dette 
området som ikke er en følge av den initiale brannen som kalles for Brann 2, dødsbrannen, som er 
startbrannen på Dekk 3. 

Firesafe kaller denne brannen for Brann 4 (krematorium brannen) og brannen beskrives som at den 
har startet i korridoren på Dekk 5 en gang mellom kl.12 og 18, den 7.april og at den har vart veldig 
lenge, helt til skipet kom til Lysekil rundt kl.21:00 7.april.

Firesafe har kalt brannen for Krematorium brannen fordi området nærmest ble helt utbrent og de 
mener at det er vanskelig å forklare brannens grad av voldsomhet og varighet (ca. 6 – 8 timer) dersom 
man ikke tilfører vesentlige mengder med diesel.

Teorien deres er at det har vært tilført diesel for å få brannen til å vare så lenge og de presenterer 
simuleringer som de mener viser at man har fått en brann med en effekt på ca. 23 MW. Maksimal 
teoretisk branneffekt (gitt tilstrekkelig med ventilasjon) vurderer de til 100 – 150 MW.

De supplerer så vurdering av branneffekten på 23 MW med et estimat av brannenergien i det 
området. Ut fra det så konkluderer de med at den tilgjengelige brannenergien (uten diesel) i området
kun er tilstrekkelig for å føre til en brann som varer i omtrent 2 timer.

8.4.1.2 Overordnede vurderinger av påstandene/teoriene

Påstandene om at man har en separat brann her kan vi ikke se samsvarer med det brannforløp og 
den brannspredning som er observert. Vi mener at man allerede litt etter kl. 02 ser begynnelsen på 
spredning inn i dette området fra tverrkorridoren mellom trapperom 2SB og 2BB gjennom den åpne 
branndøren som skiller dette området fra nevnte tverrkorridor. 

Brannen i dette området varer lenge og fremstår som vanskelig å slokke. Dette må man imidlertid se i 
sammenheng med det at det også er en stor og langvarig brann på Dekk 6 samtidig som at området 
på Dekk 5 er dypt og med mange lugarer. Det er i tillegg få muligheter for å ventilere ut varme og røyk 
(og å få inn luft), hvilket betyr at dette området kan holde godt på varmen.

Ovennevnte er alle forhold som kan bidra til at man kan få en langvarig brann her og det ser vi også 
har skjedd på andre branner i liknende skip.
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Med hensyn til brannens effekt så er den nok veldig variabel, men ut fra foreliggende bilder så kan vi 
ikke se at man har en langvarig fullt utviklet brann her da det ikke er synlige utvendige flammer her i 
så lang tid som Firesafe mener at brannen har vart. 

Vi har ikke sett noe som tilsier at det har oppstått en ny brann her ca kl.12 til 13 7.april. Imidlertid så 
ser vi at brannen har vart veldig lenge.

8.4.2 De rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger

Vi kan ikke se at de rettsoppnevnte sakkyndige har gjort noen spesielle vurderinger av denne delen av
brannen.

8.4.3 Våre vurderinger

8.4.3.1 Initial spredning, branneffekt og brannvarighet

Ut fra de vurdering som vi har gjort så synes det som at brannen initialt har spredt seg fra arnestedet 
på Dekk 3, via trapperom 2SB og så inn i nevnte område på Dekk 5 via en åpen branndør. 

8.4.3.2 Hva foreligger det for observasjonene av brannen?

Ut fra det som vi har kunnet se så foreligger det få observasjoner av den initiale brannen i dette 
området. Det som vi har funnet er at vitner har rapportert om brannen til resepsjonen og at personale i 
resepsjonen har sett at det kom røyk og så flammer inn i dette området gjennom den åpne 
branndøren mot tverrkorridoren mellom trapperom 2SB og 2BB.

Ut fra det bildemateriale som vi har hatt tilgang til så kan vi ikke se at det slår flammer ut av vinduene 
her. Det betyr for så vidt ikke at det ikke kan ha skjedd, men det gjør at vi vurderer det som lite 
sannsynlig at det har vært noen flammer som slått ut av vinduer her under lang tid. Dersom det hadde 
vært en ventilasjonskontrollert brann her i lang tid (hele tiden) så ville man ha forventet å ha sett 
flammer ut av vinduene i dette området på det bildemateriale som foreligger.

Det var ikke noen slokkeinnsats i dette området før en gang etter at brannvesenet kom om bord ca. kl.
06:00. Brannvesenet gjorde søk i dette området i en periode, men måtte etter hvert avslutte på grunn 
av høy varme. Allerede rundt kl.10:00 så vurderer man situasjonen og slokkearbeidet til å være så 
vanskelig at man ber om at det vurderes slep til kai fordi man ikke tror at man kommer til å klare å 
slokke brannen til sjøs. 

På grunn av problemer med stabiliteten så må man ta mange pauser i slokkearbeidet. Dette medfører 
at man klarer å dempe brannen noe i perioder mens den så får ta seg opp igjen. 

Samtidig så varmes dette området opp av den brann som er på Dekk 6 og det gjør området ekstra 
varmt og vanskelig å komme til. 

Ca kl.15:00 7.april så synes det som at man gjør et seriøst forsøk på å få slokke denne brannen. De 
møter da mye varme på Dekk 5 og Dekk 4 og de sliter litt med å komme ned i skipet. 

Ca kl.15:30 så kommer man frem til at man må prøve en annen slokketaktikk. Man samles derfor på 
ny i akter av skipet og blir enige om å heller prøve å angripe brannen under ifra for å slippe unna den 
verste varmen fra Dekk 4, 5 og 6. Det er en vanlig taktikk å bruke ved brann i fleretasjes objekter.

Man klarer imidlertid ikke å komme til denne brannen godt og man får den ikke under kontroll.

Man tar da igjen en pause. Dette medfører trolig en lenger pause i slokkingen. 
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Ca. kl.16:30 så samles man igjen i akter at skipet og påventer nye flasker med luft til røykdykkerne. 
Dette medfører trolig en lenger pause i slokkingen. 

Brannmannskapene kjemper i denne perioden mot store branner flere steder i skipets femte og sjette 
etasje. De deles i grupper og angriper fra flere kanter.

Ca. kl.19:00 så prøver de å slokke brannen på ny, men de opplever det som umulig og ca. kl.20:15 så 
avslutter de slokkeinnsatsen fordi de er tomme for luft.

Det at brannen på Dekk 5 er så vanskelig å slokke skyldes trolig flere forhold. Det er lite åpninger i det 
området og det betyr at skipet har klart å holde på varmen lenge der, men også at forbrenning der 
trolig har foregått veldig seint og det har vært forbrenning der i mange timer. Samtidig varmes området 
spesielt opp ifra Dekk 6, og også i viss grad nedenifra.

Det gjør området til en form for isolert varmeovn og det er følgelig vanskelig å få gjort noe med den
høye varmen i området. Det ser man også har vært en vanlig problemstilling i de andre branner som vi 
har sett på.

Hver gang brannmannskapet åpner døren så tilfører de brannen luft. Hver gang de lukker døren så 
bidrar de til å holde på varmen der og de muliggjør også for brannen å vare lenger. Det er et vanskelig 
dilemma. Når de åpner og slipper ut varme så står de også direkte i de varme gassenes vei hvilket 
gjør slokkemannskapene veldig utsatt. 

Alle disse forholdene gjør denne brannen vanskelig. På skip er dette vanlig og på land så kan det 
sammenliknes noe med branner i kjellere og/eller i underjordiske anlegg.  

8.4.3.3 Kan brannen ha blusset opp igjen på naturlig måte?

Etter våre vurderinger så pågår nok denne brannen med varierende styrke, under hele overfarten til 
Lysekil og til en viss grad også etter ankomst i Lysekil.

Brannspredning som følge av varmeledning kan også forklare det at brannvesenet opplevde det som 
at brannen blusset opp igjen etter slokking. Med den store varme som er i det området så vil det 
meste kunne antenne og siden det er så godt isolert og vanskelig å ventilere ut og kjøle, så kan 
materialer ligge og ulme svært lenge (se kapittel 12). Det legger også forholdene til rette for at man 
kan få gjenantennelser i de områder som man klarer å slokke av hver gang som man tar en pause i 
slokkingen / kjølingen av området.

Vi er enige i at lukkede dører til lugarene kan ha utsatt antennelse i lugarene og vi er enige i at 
brannvesenets innsats kan ha ført til at brannen fikk tilført luft, hvilket igjen kan ha ført til at brannen 
blusset opp. Alle disse tingene stemmer med generell brannteori, men de viktigste faktorene har nok 
vært antennelsen i tidlig fase, varmeledning fra brannen på Dekk 6 kombinert med det at dette 
området er så lukket og holder på varmen godt samtidig som at ventilasjonen er begrenset.

Det gjør at man kan oppleve det at brannen i dette området kan gjenantenne og blusse opp i perioder.
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8.4.4 Brannens varighet

I forbindelse med brannen på Dekk 5 så har vi registrert at det har vært noen uenigheter relatert til 
brannens varighet og hvorvidt det er behov for tilført brannenergi for å forklare brannen eller ikke. 

8.4.4.1 Firesafes vurderinger

Firesafe har fremført en påstand om brannen i dette området har vart i minst 6 – 8 timer og at det ikke 
er mulig uten å tilføre betydelige mengder med brannenergi.

Som underlag for sin påstand så har de gjort noen estimater av tilgjengelig brannenergi og de setter
dem i sammenheng med simuleringer som de har gjort. Ut fra dette så har de konkludert med at det 
ikke finnes nok med naturlig brannenergi til å forklare den brannen som har vært i det området. 

Firesafe estimerer brannenergien til 6 652 MJ per lugar.

Da de redegjør for brannenergien per lugar så er det noe uklart hvorvidt og eventuelt hvordan de har 
inkludert materialene i korridorene, men med 25 lugarer i korridoren så synes de å estimere den totale 
brannenergien i dette området til: 

25 x 6 652 MJ = 166 300 MJ. 

8.4.4.2 De rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger

De rettsoppnevnte sakkyndige har også gjort vurderinger av brannenergien i lugarer.

De mener at de har 9 510 MJ i hver lugar. Det er omtrent 43 % mer enn hva Firesafe har estimert. 

De har, så vidt vi kan se, imidlertid tilsynelatende ikke gjort noen totalvurdering av den samlede 
brannenergien i hele dette området. 

8.4.4.3 Våre vurderinger av brannenergien

Ut fra de vurderinger som vi redegjort for tidligere så fikk vi et estimert tall på ca 57 440 MJ for et 
område med 7 lugarer. Det medfører et snitt på 8 206 MJ per lugar med tilhørende andel korridor. 

Vi ser at Firesafe har lagt til grunn at det er 25 lugarer i dette området, men ut fra tegningene så 
mener vi at det korrekte tallet er 42 lugarer + noen ekstra rom (estimeres som en ekstra lugar).  

Ut fra dette så lander vi på følgende estimat for brannenergien i dette området:

43 x 8 206 MJ = 352 858 MJ. Det er ca. 112 % større enn Firesafes estimat, men det skyldes primært 
at vi har brukt et forskjellig antall lugarer. Per lugar så er forskjellen mellom estimatene om lag 23 % 
og vårt estimat synes å være noe lavere enn estimatet til de rettsoppnevnte sakkyndige.

Det er svært vanskelig å, i etterkant av en brann, estimere brannenergi i et område med en høy grad 
av sikkerhet og vi mener at alles estimater per lugar ligger innenfor den feilmargin som må påregnes. 
Vi mener imidlertid at Firesafe har underestimert det antall lugarer som er i det området og at det 
påvirker deres totalestimat.
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8.4.4.4 Våre vurderinger av brannens varighet

Det som er mer relevant enn brannenergi er imidlertid, som nevnt, hvilken branntid som man kan 
forvente ut fra den brannenergi som er tilgjengelig. 

Dette er et spørsmål som er vanskelig å svare på fordi brannens varighet ikke bare avhenger av 
mengden brannenergi, men også om hvilken effekt som brannen faktisk brenner med. Mer om dette 
står å lese i kapittel 12.

For å kunne fastslå en branns varighet ut fra brannenergien så trenger man således å vite noe om 
brannens effekt. Denne har vi ikke vurdert i detalj, men ut fra det at brannen er så innelukket og 
brenner så lenge samt at det foregår jevnlige slokkeforsøk og oppfuktning av materialer så mener vi at 
branneffekten i perioder kan ha vært relativt lav og at branntiden derfor kan ha vært veldig lang.

Med hensyn til branneffekt så har Firesafe lagt til grunn at man får en brann med en effekt på ca 23
MW. Det er så stor brannen maksimalt kan bli gitt den ventilasjon som man mener er tilgjengelig. 

Det blir da en såkalt ventilasjonskontrollert / overtent / fullt utviklet brann. Gitt den forutsetningen så 
mener at man at brannenergien kun tillater for brannen å være i 2 timer og ikke i de 6 – 8 timer som 
man mener at brannen har vart i dette området.

Dersom Firesafe hadde regnet med 43 lugarer i stedet for 25 så hadde de imidlertid fått en total 
brannenergi på ca. 286 036 MJ og branntiden deres hadde økt til ca. 3,5 timer. Med vår estimerte 
brannenergi så øker branntiden til ca. 4 timer og 15 minutter med Firesafes vurderte brannstørrelse. 

Vi mener imidlertid at Firesafe har overvurdert brannstørrelsen og ut fra dette så kan vi ikke se at det 
er usannsynlig at brannen kan ha vart så lenge som den har vart med den naturlige brannenergien 
som er tilstede. 

Det er vanskelig å estimere branneffekten eksakt, men dersom man antar at den gjennomsnittlige 
branneffekten (hensyntatt slokkeforsøk, etc. som gjør den mindre i perioder gjennom brannen) har 
vært ca. 8 MW, hvilket tilsvarer 3 biler som brenner [26] og som, etter vår vurdering, vil være en 
utfordrende brann dypt inne i et skip, så ville det tillatt for en branntid på:

352 858 MJ / 8 MJ/s = 735 minutter eller ca 12 timer og 15 minutter. 

Med enn gjennomsnittlig branneffekt på 8 MW så ligger det også en vurdering at brannen i perioder 
kan ha vært vesentlig større enn dette, men at den også i perioder kan ha vært noe mindre. Det er 
også store arealer som brannen dekker og det er rimelig å anta at forskjellige deler av området har 
vært i brann på forskjellige tidspunkt. 

Ut fra en helhetsvurdering så mener vi derfor at det ikke er noe ved brannenergien, den forventede 
branneffekten og brannens varighet som fremstår som veldig rart. Vi kan heller ikke se at man er 
avhengig av å tilføre ekstra brannenergi for å kunne forklare denne brannen. Man har sett liknende 
brannvarigheter også i andre branner på liknende skip. 
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8.4.4.5 Skadebildet

Dette området på Dekk 5 fremstår til store deler som tilnærmet helt utbrent, men det har også vært 
høy temperatur i det området i mange timer. Omtrent alle materialer brenner bare det blir varmt nok og 
det er også med på å forklare den langvarige brannen i dette området. 

Selv om brannskadene fremstår som omfattende så skiller de seg, etter vår vurdering, ikke vesentlig 
fra de brannskader som man for eksempel har sett på bilder fra Sally Albatross (se kapittel 7.4) og på 
en del andre skip.

Figur 69 - Bilder fra det aktuelle området på Dekk 5 tatt etter brannen.

Figur 70 - Resepsjonen med det aktuelle området til venstre. Man ser også en trapp som leder opp til Dekk 6.
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8.5 Vurdering av brannen i aktre del av Dekk 6 (Main dekk)

Figur 71 – Det aktuelle området markert med en blå boks. 

Ut fra det som vi kan lese i rapportene så har det vært noe dissens relatert til brannen på i akter på 
Dekk 6. Firesafe mener at den brannen har vart som en fullt utviklet brann i ca 4 timer fra ca kl.02:15 
til ca kl.06:15. De mener så at det ikke finnes nok av naturlig brennbart materiale for å få en så 
langvarig brann i det området. 

Den vurderingen er igjen basert på et estimat av tilgjengelig brannenergi sett i sammenheng med den 
branneffekt som de mener at brannen har hatt (fullt utviklet ventilasjonskontrollert brann).

Bilder tatt av Broadway Lounge før brannen viser at det er et ganske så stort område med ganske 
mye brennbare materialer. Bildene gir ikke en full oversikt og det er en vesentlig usikkerhet relatert til 
de estimater som kan gjøres av brannenergien. 

Firesafe har estimert brannenergien i dette området til å utgjøre ca. 281 000 MJ (som utgjør omtrentlig
144 MJ/m2 omhyllingsflate eller om lag 316 MJ/m2 gulv). Med en estimert maksimal branneffekt på 
rundt 67 MW mener de at den naturlig tilgjengelige brannenergien muliggjør en brann som kun varer i 
ca. 70 minutter. 

De har ikke redegjort for de beregninger som ligger bak dette men Firesafes angivelse synes å 
samsvar med følgende regnestykke:

281 000 MJ / 67 MW (MJ/s) = 4 194 s = 70 minutter = 1 time og 10 minutter. 

Det er forså vidt matematisk korrekt, men i beregningen så ser de vekk fra vekstfasen og de antar at 
brannen brenner med full effekt gjennom hele perioden. 

De rettsoppnevnte sakkyndige har estimert brannenergi basert på å se på statistiske tall for liknende 
virksomheter. Tallene er angitt per m2 gulv.

Vi kan ikke se nøyaktig hva de har landet på men området synes å inneholde rundt 120 m2 butikk og 
770 m2 "hall". Med utgangspunkt i dette så bør deres estimat være:

120 kvm x 700 MJ/m2 = 84 000 MJ.

770 kvm x 500 MJ/m2 = 385 000 MJ.

Totalt ca 469 000 MJ. De har altså estimert ca. 67 % høyere brannenergi enn Firesafe.
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Ut fra de bilder som er blitt forelagt for oss så ser man at dette området på skipet har en vesentlig 
brannenergi og Firesafe sitt estimat fremstår som noe lavt. 

Figur 72 - Bilder fra det aktuelle området tatt før brannen.

Figur 73 - Ytterligere bilde fra det aktuelle området.

Som man kan se synes det å være mye brannenergi i området. Det synes også å være mye 
syntetiske materialer der og slike materialer har ofte en høy brannenergi. 

Etter vår vurdering så foreligger det vesentlige usikkerheter relatert til de beregninger som er gjort og
det er, for dette området, ikke sikkert at forsøk på eksakte beregninger gir mer eksakte svar enn 
beregninger basert på statistikk. 

Vi antar basert på dette at det korrekte svaret trolig er i området til de estimater som er blitt gjort, 
kanskje til og med noe høyere. Ut fra bildene så fremstår det imidlertid ikke som at de rettsoppnevnte 
sakkyndige har overdrevet brannenergien i dette området.

Dersom man bruker de rettsoppnevnte sakkyndige sine estimater på 469 000 MJ og deres estimerte 
maksimale branneffekt på 53 MW så får man en branntid på minst 148 minutter. 
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Brannenergien kan, etter vår vurdering, også være vesentlig større enn det som er estimert og den 
gjennomsnittlige branneffekten kan også være vesentlig mindre enn det som er estimert. Det
sistnevnte er spesielt trolig. 

Ut fra de bilder som er blitt fremlagt for oss så synes det som at brannen ikke nødvendigvis brenner 
med full effekt hele tiden. Det pågår også etter hvert slokkeforsøk i dette området og det betyr at 
brannens effekt trolig vil variere. 

Det er fullt mulig at den maksimale branneffekten kan være overestimert. Legger man til det at
brannens effekt kan variere når det gjøres slokkeforsøk og at branneffekten i vekstfasen og 
utbrenningsfasen har vært mye lavere så kan det være mulig at man har hatt en gjennomsnittlig 
brannstørrelse på, for eksempel, 25 MW over brannens varighet i dette området. Det er fortsatt en stor 
brann på størrelse med buss eller lastebil (en branneffekt som typisk er i området 10 – 50 MW [27]) og
en slik brann vil også kunne gi store flammer som synes på utsiden av skipet slik som man ser på 
noen av bildene fra dette området.

Med en brannenergi på 469 000 MJ så man da en brannvarighet på ca 5 timer og 12 minutter. 

Vi er heller ikke sikre på at brannens varighet nødvendigvis er så lang som Firesafe mener at den er. 
Den første sikre observasjonen av en større brann (tilnærmet fullt utviklet brann) på Dekk 6 synes å 
være om lag kl.02:50 når Stena Saga ankommer. Ut fra de bilder som foreligger kan vi så ikke lenger 
se at brannen er fullt utviklet i dette området ca. kl.05:35. 

Det betyr at brannen, etter vår vurdering, kan ha brent med vesentlig intensitet i kun 2 – 2,5 timer selv 
om den i sum har vart vesentlig lenger. Tar man så også hensyn til det at det før brannen var fullt 
utviklet var en vekstfase og at det etter det har vært en lenger utbrenningsfase, begge med lavere 
branneffekt, så får man det at brannforløpet som helhet kan ha vart lenge selv med den naturlig 
tilgjengelige brannenergien i dette området.

Ut fra en helhetsvurdering så mener vi derfor at det ikke er noe ved brannenergien, den forventede 
branneffekten og brannens varighet som fremstår som veldig rart. Vi kan heller ikke se at man er 
avhengig av å tilføre ekstra brannenergi for å kunne forklare denne brannen. Man har sett liknende 
brannvarigheter også i andre branner på liknende skip.

Figur 74 - Bilder tatt etter brannen på Dekk 6 i samme område hvor man ser en stor brann på det forrige bildet. 
Bildet til venstre viser store brannskader inn i skipet, deformerte og skadde konstruksjoner og utvendig spredning 
til Dekk 7. Bildet til høyre viser at salongen er helt utbrent, men også at det har vært mye brannenergi der.
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8.6 Dieselteorien

Som følge av at det er blitt påstått at det er blitt brukt store mengder diesel i brannene på Dekk 4, 5 og 
6 så har vi gjort en grov og overordnet vurdering relatert til hvorvidt man kan se tegn på at det har blitt 
brukt diesel i disse områdene.

8.6.1 Egenskaper og kjennetegn til diesel

Diesel er en brennbar væske som typisk brukes som drivstoff. Det er en form for blandingsprodukt og
den gjennomsnittlige kjemiske formelen er C12H23.

En del egenskaper til diesel er beskrevet i [29].

Flash point (flammepunkt), den temperatur når det avgis nok damp til at dampen kan antennes av en 
stikkflamme ligger rundt 38 – 62oC. Temperaturen for autoignition (spontan antennelse uten tilførsel av 
en stikkflamme) ligger rundt 254 - 260oC.

Den nedre brennbarhetsgrensen i luft er ca. 0,4 % og den øvre brennbarhetsgrensen er ca. 7 %. 

Videre så er diesel lettere enn vann hvilket gjør at den flyter på vann. Spill av diesel er derfor, som 
regel, enkelt å se. 

Diesel har også en sterk og karakteristisk lukt og ved eksponering for diesel så setter lukten seg godt 
og den lar seg ikke enkelt fjerne kun ved bruk av vann og selv i vaskemaskin så kan det være 
vanskelig å bli kvitt lukten. Klær, hansker og liknende som er blitt kontaminert av diesel må ofte 
kastes.

8.6.2 Spor etter bruk av brennbar væske

Som regel brukes testing for å påvise diesel i tilfeller når det er blitt brukt for å starte en brann, men da 
brukes diesel som regel i mindre mengder hvilket gjør at det kan være vanskelig å se. 

I noen tilfeller så kan man imidlertid se brennmerker etter bruk av brennbar væske og noen slike 
eksempler kan ses nedenfor.

Figur 75 - Eksempel på spor etter bruk av brennbar væske for å starte en brann (fra internett).

Diesel flyter ellers på vann og blander seg ikke. Det betyr at dieselspill, selv i mindre mengder, ofte 
kan være lett å se (og lukte). 
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Figur 76 - Eksempel på spor etter brennbar væske på vann (fra internett).

Dieselbranner er kjent for å bli meget kraftige og fører ofte til store skader [29]. I høyintense branner, 
slik som diesel ofte kan medføre, så kan det bli omfattende skader og det kan gjøre det vanskelig å 
finne, for eksempel, arnestedet til en brann [29].

Det betyr at det i noen tilfeller også kan være vanskelig å se hvorvidt det er blitt brukt diesel eller ikke. 

8.6.3 Hvordan brenner diesel?

Diesel brenner med en høy effektutvikling per m2, ca 1 985 kW/ m2 for pøler større enn 3 fot (ca 0,9 m) 
i diameter i henhold til [30].

Det fører igjen til at flammene fra diesel branner blir relativt høye samtidig som at de genererer veldig 
mye sot. Det er derfor ikke uvanlig å se store skader i tak der hvor flammene har truffet taket i de 
tilfeller hvor noen har brukt større mengder brennbar væske i en brann. 

Siden diesel også kan fordampe i varme omgivelser så kan diesel også brenne godt både som spray 
og som damp. Ved overskudd på diesel i varme rom så kan det foreligge fare for at ubrent dieseldamp 
kan begynne å brenne når det kommer i kontakt med luft dersom diesel-luft blandingen skulle være for 
feit (ha for lite oksygen i seg til å kunne brenne) i selve rommet. 

Det mener vi igjen kan føre at man kan se store flammer slå ut av åpninger i en slik situasjon.   

Diesel som brenner kjennetegnes som regel av oransje flammer og tykk sort røyk. På avstand så kan 
det ofte være vanskelig å skille en dieselbrann fra en plastbrann fordi en dieselbrann kan ofte se 
ganske så lik ut som i en brann hvor det mye plaster som brenner. 

Et eksempel på en dieselbrann og en plastbrann kan ses nedenfor.
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Figur 77 - Bilde fra internett av en dieselpøl brann på ca 90 m2 til venstre (fra You tube Gimaex One Seven -
Diesel Fire 1) og en plastikk brann av liknende størrelse til høyre (fra You tube PALMER TOWNSHIP 3RD 
ALARM NATIONAL PLASTICS FIRE 7-15-11).

Det kan imidlertid ofte være mulig å skille en brann i diesel eller plast fra en brann i andre materialer 
som brenner renere og med mindre røyk. 

Branner i væsker som diesel er mye mer intense enn branner i andre «vanlige» materialer. Det er 
derfor mye mer påregnelig at en dieselbrann skal føre til konstruktive skader enn andre branner. 

Som følge av at man har erfart at branner i hydrokarboner som diesel er mye mer intense enn branner 
i andre materialer er det laget en egen branntestkurve for slike brensel som er varmere enn den 
vanlige branntestkurven. 

Det er gjort en del branntester av pølbranner i innelukkede konstruksjoner av Sintef NBL AS (nå SP 
Fire Reserach AS og snart RISE) i 2008 [32]. Disse testene ble utført dels i et rom på 135 m3 med en 
6 m2 pølbrann og dels i en 415 m3 med en 24 m2 pølbrann. Brenselet i brannene var kondensat fra 
Statoil Sleipner.

I testene så opplevde man at brannene ble ventilasjonskontrollert og at man får stabile forhold i 
testriggen etter ca 10 – 12 minutters brann. I overgangen til ventilasjonskontrollerte forhold så målte 
de temperaturer på ca 1 200 – 1 350oC. Det ble dannet mye sot i testene siden forbrenningen ble 
ufullstendig. 

Man målte også varmestråling til objekter i rommet og fant de til å være ca 200 kW/m2 hvilket tilsvarer 
veldig høye temperaturer og i noen tilfeller helt opp til 350 – 400 kW/m2. Det er nok til å føre til store 
skader på konstruksjoner. 

Vi mener derfor at man ved bruk av vesentlige mengder med diesel, uavhengig av om det er under 
ventilasjonskontrollerte forhold eller brenselskontrollerte forhold må påregne at det vil kunne føre til 
omfattende skader på konstruksjoner. 

8.6.4 Må det ha vært brukt diesel her?

Firesafe har i sin rapport fremført en teori / påstand om at det må ha vært tilført vesentlige mengder 
med diesel til brannen. De skriver videre at det i mange områder trolig er tilført mer diesel enn hva 
som er nødvendig. 

For brannen på Dekk 4 så angir de, for eksempel, at man hadde kunne fått en brann på ca 35 – 40
MW dersom det hadde vært mer luft tilgjengelig men at begrensningene på luft til brannen medførte at 
brannen på Dekk 4 ble begrenset til ca 13 MW. 
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Slik som vi har redegjort for så kan vi ikke se at branneffektene må ha vært så høye som Firesafe 
påstår verken på Dekk 4 eller i de andre områdene, men vi har allikevel gjort en grov og overordnet 
vurdering relatert til hvorvidt det kan finnes andre tegn på at det har blitt brukt diesel.

Så vidt vi kjenner til så er det ikke blitt gjort noen tester for å søke etter spor av diesel i denne 
brannen. Vi har imidlertid ikke kommet over noen informasjon som indikerer at noen har luktet eller 
sett større mengder med diesel inne i skipet. 

Vi har ikke kommet over noen bilder som indikerer tilstedeværelse av diesel i noen av 
brannområdene. Vi har ikke sett noen bilder av diesel som flyter på vann. På det tidlige bildet av 
korridoren på Dekk 4 (se nedenfor) så ser man for eksempel slokkevann på gulvet men vi kan ikke se 
noen tegn til diesel i det slokkevannet. På det samme bildet kan vi heller ikke se noen høy temperatur 
skader som indikerer bruk av diesel. 

Figur 78 - Bilde fra nevnte korridor på Dekk 4 tatt 10.april 1990. På bildet så kan man ikke se at det er noen synlig 
diesel i slokkevannet på gulvet i korridoren. Man kan heller ikke se noen høy temperatur skader. 

Bildet til høyre viser en generell korridor som er tilnærmet upåvirket av brann for å gi et bilde hvordan en slik 
korridor typisk så ut før brannen

Dieselbranner har normalt høy intensitet. I forhold til intensitet så illustrerer bildene fra brannen er at 
brannen i visse perioder for så vidt har hatt høy intensitet og brent med oransje flammer og sort røyk. 
Det er imidlertid primært når det er brann i områder med mye materialer som genererer slike flammer 
og røyk så vi kan ikke basert på de bildene si at det faktisk er blitt brukt diesel i brannen på de 
tidspunktene selv om det heller ikke kan utelukkes helt. 
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Det er imidlertid mange og lange perioder hvor man ikke ser verken tykk sort røyk eller oransje 
flammer. Man ser også at enkelte deler av skipet brenner ut eller er i ferd med å brenne ut samtidig 
som at det finnes områder som ikke har begynt å brenne enda. De bilder som er tatt fra utsiden på 
skipet indikerer ikke noen langvarig fullt utviklet brann, men heller en brann med relativt lav intensitet. 
Vi kan derfor ikke se at disse bildene indikerer noe rart eller uvanlig som indikerer at diesel er blitt 
tilført til brannen. 

Siden skipet allerede nå har en slagside som varer veldig lenge (fra det tidspunktet brannvesenet 
ankommer til skipet til søndag morgen) så ville en eventuell påføring av diesel i det tidsrommet ha 
medført at dieselen ville ha rent til/mot lavest punkt og man ville ha fått en oppsamling diesel der. Det 
kan vi ikke se noen indikasjoner på her. Diesel har, som nevnt, også en meget sterk og karakteristisk 
lukt og ikke heller det kan vi se at noen vitner har indikert noe om.

Problemene med stabiliteten vedvarte frem til skipet lå ved kai i Lysekil, helt til man søndag morgen 
fikk sprengt hull i øvre del av skipssiden og betydelige vannmengder derved ble drenert bort. Under 
hele denne perioden så ville man ha forventet at dieselen rant på vannet til laveste punkt og man ville 
også ha forventet rapporter om diesellukt.

Ved branntester med brennbare væsker så bruker man som regel kar som man fyller med vann blant 
annet for å unngå at væsken flyter til laveste punkt og blir liggende der å brenne. Fordi skipet hadde 
slagside så lenge så ville man således ha forventet at dieselen ville renne ned til laveste punkt 
sammen med slokkevannet og ved lensing av slokkevann så ville man ha forventet at noen ville ha 
sett eller luktet vesentlige mengder med diesel. Så vidt vi har kunnet se så er det ikke rapportert om at 
det var noen diesel i det slokkevannet som ble drenert vekk. Vi kan heller ikke se diesel på noen 
bilder, vi kan ikke se rapporter om at noen har luktet diesel. 

I perioder så kan man for så vidt se tykk, sort røyk som kommer ut av skipet. Det er imidlertid ikke et 
klart bevis på at det er diesel som brenner da materialer som inneholder mye plastikk ofte lager 
flammer og brannplumer med liknende utseende. 

Dersom det var brukt diesel og brannen var underventilert så hadde vi forventet å se flammer ut av 
åpninger hele tiden. Det kan vi ikke se har blitt registrert. Vi hadde også forventet en kraftig, og svært 
rask, brannvekst hver gang noen åpnet og slapp inn mer luft til brannen. Det kan vi ikke se at noen har 
rapportert noe om. 

I de tilfeller hvor diesel brukes i brann så brukes det som regel ved at det tømmes ut først for så å 
antennes. Den teori som Firesafe har presentert her tar utgangspunkt i at det er en jevn tilførsel av 
diesel under ventilasjonskontrollerte forhold. Det ville i tilfelle ha ført til et overskudd på diesel som vi
mener trolig enten ville ha rent av gårde brennende eller blitt synlig som brennende damp i alle 
åpninger gitt de høye temperaturer som var vi skipet.

Det kunne i teorien ha vært unngått dersom man doserte dieseltilførselen nøyaktig, men vi mener at
det vil være svært vanskelig å skulle dosere en slik brann på en korrekt måte når det er så mange
variabler som påvirker brannens reelle effekt. Dersom man pumper for sakte så blir brannen mindre 
og dersom man pumper for mye så vil dieselen renne av gårde og komme på avveier. 

Ut fra overnevnte så kan vi ikke si at vi har klart å se noen tegn på at vesentlige mengder med diesel 
har vært involvert i denne brannen. 
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8.7 Skadebildet generelt

Det er mange forhold som er spesielle ved branner på skip. Blant disse er det at brann kan spre seg 
over ganske så store avstander via varmeledning og at de kan bli så varme at nesten hva som helst 
kan brenne. Andre forhold er at branner på skip er svært vanskelige å slokke. 

Disse forholdene førte til en omfattende brann og store og omfattende brannskader på Scandinavian 
Star. 

Den spredning av brann og røyk som man har sett på Scandinavian Star synes å kunne forklares med 
vanlig brannspredningsteori. Blant de hyppigst forekommende forklaringene til brannspredningen på 
skipet er åpne branndører, lekkasjer rundt gjennomføringer og varmeledning i konstruksjonene. Ut fra 
å ha sett på andre skipsbranner så fremstår det som vanlige spredningsveier ved skipsbranner.

I forhold til brannskadene så mener vi at de fremstår som sammenhengende og ikke vesentlig 
forskjellig fra det som man har sett ved branner på liknende skip som for eksempel Sally Albatross og 
Cunard Ambassador. Ut fra dette så kan vi ikke se at tilførsel av diesel eller annen brennbar væske er 
nødvendig for å kunne forklare skadebildet.

Nedenfor er illustrasjoner over brann- og røykskadenes estimerte spredning på det tidspunktet når 
brannen er erklært slokket. Dette er, etter vår vurdering, et sammenhengende skadeområde og det 
fremstår som at det kan være et resultat av en naturlig spredning av en skipsbrann som begynt på et 
lavere dekk.

Figur 79 – Skadebilde vist i NoUen. Dette er, etter vår vurdering, et sammenhengende skadeområde og det 
fremstår som et resultat av en naturlig spredning av en skipsbrann som begynt på et lavere dekk.

Side 1004



Figur 80 – Skadebilde vist i NoUen. Dette er, etter vår vurdering, et sammenhengende skadeområde og det 
fremstår som at det kan være et resultat av en naturlig spredning av en skipsbrann som begynt på et lavere dekk.
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Det har vært noe diskusjon relatert til hvorvidt det på enkelte steder på utsiden av skipet kan ses 
utslag av ekstrem varme eller ikke og vi ønsker derfor å gjøre noen vurderinger relatert til det. 

Figur 81 - Bilder som viser brune striper på styrbord side (indikert med piler).
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Som vist så kan man på enkelte steder på styrbord side se brune striper på siden av skipet. Alle de 
brune stripene er på styrbord side på skipet. Vi har ikke sett noen tilsvarende striper på babord side.  

Figur 82 - Bilde som viser babord side av skipet. Her kan man ikke se noen brune striper.

Det som man også kan legge merke til er at de brune stripene er perfekt loddrette og at de løper hele 
veien ned til bunnen av skipet. Man kan også merke seg at stripene synes å starte på følgende steder:

- Ved rekkverket i aktre del av skipet.
- Ved sideporten på Dekk 5 omtrent midt på skipet. Det er ingen stripe over.
- Ved et hull i siden mellom Dekk 5 og 6 i den fremre delen av skipet. Det er ingen stripe over.

Ut fra det som er beskrevet tidligere i denne rapport så har skipet slagside mot styrbord helt fra 
brannmannskapene kommer til skipet om morgenen 7.april til man får sprengt hull i siden av skipet 
morgenen 8.april. 

Ved branner så blir det ofte misfarging, rust og liknende i vannet og når vannet så renner langs med 
siden på skipet så danner det striper slik som vi ser her. Vi mener at disse stripene er misfarget 
slokkevann som har gjort avsetninger på skipssiden.

For å underbygge våre vurderinger så viser vi til følgende:

- Det er ikke noen spesielt alvorlige brannskader der hvor det er brune striper. Trapperom 2SB
er ikke eksakt der de bakre brune stripene er. Stripene er akter for trapperommet og dekker et 
område som er angitt som tilnærmet uskadet på Dekk 3, 4 og 5. Den fremre stripen er også i 
et område som er angitt å ha vært tilnærmet uskadet på Dekk 3, 4 og 5.

- Det er ikke noen brune striper på babord side. På grunn av slagsiden så samlet slokkevannet
seg på styrbord side og all naturlig drenering skjer derfor på den siden hvor det er striper.

- Man har en langvarig brann i akter av skipet og slokkevann vil naturlig drenere nedover 
skipssiden der hvor de brune stripene i akter av skipet er.

- Den brune stripen i midten av skipet starter ved porten og går ned til sjøen. Det er også et 
naturlig sted for vann å renne ned.

- Den fremre brune stripen starter ved et hull som ble sprengt i Lysekil nettopp for å drenere 
vekk slokkevann som blitt stående høyt i skipet. Det er derfor også et naturlig sted å forvente 
å se spor av at vann har rent ned.
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9 Brann i 800 seksjonen
I dette kapittel beskrives og vurderes mulige brannspredningsveier til 800 seksjonen basert på mottatt 
informasjon og de foregående kapitlene i denne rapport. Granskningskommisjonen har i 
spesifiseringen av oppgaven tatt opp følgende:

I rapporter med brannfaglige vurderinger av brannforløpet har Palmberg og Firesafe tatt til orde for at 
det ikke kan være noen naturlig forklaring på hvorfor det brant i området «800 seksjonen». Palmberg 
og Firesafe mener begge at brannen i dette området er et avgjørende bevis for nye arnesteder. Vurder 
disse standpunktene i lys av foreliggende dokumentasjon og vurderingene av punkt 1 og 2.

Det skal utarbeides en egen selvstendig vurdering, basert på en gjennomgang av fremlagt 
dokumentasjon. I den grad det er relevant for å besvare dette punktet, bes det om en redegjørelse for
betydningen av de ulike modelleringer og simuleringsprogram som er benyttet.

800 seksjonen ligger i den fremre delen av Dekk 5. Det omdiskuterte temaet synes å være om brann
kan ha spredt seg til denne delen av skipet eller om det må være slik at det har blitt startet en helt 
uavhengig brann i dette området. I dette kapitlet så ser vi derfor på om det synes å finnes noen 
naturlige brannspredningsveier til dette området eller ikke. 

Figur 83 – Det aktuelle området markert med en blå boks. Hospitalseksjonen er markert med blå pil.

De vurderinger som gjøres her tar utgangspunkt i den informasjon, bilder og videoer som er blitt 
fremlagt for oss, samt den gjennomgangen som allerede er gjennomgått.

9.1 Påstander / teorier

Firesafe mener at det ikke finnes noen naturlig brannspredningsvei til dette området og at det derfor 
må ha startet en separat brann i dette området ca. kl.03:00 8.april. De mener at dette er etter at den
andre brannen er slokket og de mener at det da ikke er noen brann på Dekk 6. 

Videre så argumenterer de for at det er usannsynlig at brannen kan ha spredt seg til dette området 
som følge av varmeledning fordi man ikke ser noen misfarging på skroget i dette området. 

Figur 84 - Utdrag fra Firesafe sin rapport.
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9.2 Våre vurderinger

Det er så vidt vi kan se, vanskelig å angi eksakt når man får brann i den fremre delen av Dekk 5. 

Ut fra det som vi har klart å se så synes ikke brannmannskapet å ha kontroll på brannen på verken 
Dekk 5 eller Dekk 6 når man ankommer Lysekil ca kl.21:00 7.april. Man strever også fortsatt med
brann på Dekk 5, 6 og 7 utover natten til 8.april. Skipet er fortsatt veldig varmt og brannen sprer seg til 
nye områder. 

I denne perioden så har skipet også fortsatt slagside. Det kan ha ført til at man fortsatt har måttet ta 
pauser i slokkeinnsatsen og/eller at man har måttet begrenset bruken av vann. Det gir da igjen 
materialer tid til å tørke opp og skipet tid til å varme seg opp hvilket kan føre til fortsatte 
gjenantennelser og videre brannspredning. 

Ca. kl.03:00 8.april så får man tilsynelatende en fullt utviklet brann i restauranten i fronten på Dekk 6. 
Brannen synes å ha truet med å spre seg hit helt siden ca. kl.13:00 7.april. Restauranten er stor og 
inneholder mye brennbare materialer. Det er også mange åpninger mot det fri her og det gjør det 
mulig for brannen å bli stor i dette området. Det kan også ses fra bilder (se nedenfor).

I denne perioden så får man trolig også spredning til de fremre delene av Dekk 5. Selv om man ut fra 
foreliggende bilder ikke kan se nøyaktig når man får spredning til dette området så er det trolig at det
blir brann i 800 seksjonen en gang i løpet av natten til 8.april. På bilder fra ca. kl.05:30 8.april ser man 
i hvert fall at det har vært brann som slått ut noen av de vinduene i 800 seksjonen.

Figur 85 - Bilder tatt ca kl.03:00 iht Politiets vurderinger. Man ser her det som ser ut som en relativt fullt utviklet 
brann på Dekk 6 i det området hvor det er en restaurant og på Dekk 7 den fremre delen der hvor det er 
mannskapslugarer og slikt. De to øvre bildene viser styrbord side og de to nedre bildene viser babords side. På 
begge sidene ser man en stor brann på Dekk 6 og 7 i fronten av skipet. Det er vanskelig å si om det er brann i 
den fremre delen av Dekk 5 eller ikke. 
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Som vist på bildene nedenfor så synes det som at man ca. kl.03:30 har fått brannen på Dekk 6 
noenlunde under kontroll. Hvorvidt det skyldes slokkeinnsats og/eller at det området i stor grad har 
brent ut er usikkert. Man ser også at man driver kjøling av siden av skipet fra utsiden.

Figur 86 - Bilder tatt ca kl.03:30 iht Politiets vurderinger. Man ser her det som ser ut som en relativt omfattende 
slokkeinnsats mot Dekk 5, 6 og 7 i fronten av skipet. Det er kun mindre flammer synlige gjennom vinduer på Dekk 
6 (rød pil). Det er ikke synlig brann bakover på Dekk 5 og 6. 

9.2.1 Rekkefølge på brannspredningen

Firesafe har i sin rapport anført at det ikke er noen brann over 800 seksjonen på Dekk 6 (ved kjøkken 
og restaurant) når brannen i 800 seksjonen starter ca. kl.03:00 8.april. 

Ut fra det som vi kan se så mener vi imidlertid at det er brann i de områdene på det tidspunktet. Ut fra 
det som vi har kunnet se så har brannen på Dekk 6 helt siden ca. kl.13:00 7.april truet med å spre seg 
forover. Man har knust vinduer i restauranten for å ventilere ut røyk der for å hindre overtenning der og 
man har hatt brann som gjentatte ganger skal ha blusset opp på kjøkkenet.  

Brannen på både Dekk 5 og Dekk 6 har også vart i lang tid og det har gitt skipet anledning til å bli 
veldig varmt. Når det er høy temperatur i et område over lang tid så viser erfaringer fra andre 
skipsbranner at brann kan spre seg over store avstander. Vi kan derfor ikke se at det er noe unaturlig 
med at man får brannspredning til 800 seksjonen om natten/morgenen 8.april. 

Det samsvarer med brannspredning som man har sett i andre skipsbranner og det samsvarer med 
den sammenhengende brannspredning / brannskadebilde som vi mener at man ser i skipet. 
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9.2.2 Finnes det noen mulige spredningsveier?

Firesafe har anført at de mener at det ikke finnes noen naturlig brannspredningsvei til 800 seksjonen 
fra andre deler av brannen. De har der blant annet vist til at hospitalseksjonen (vist med blå pil i 
figuren ovenfor) har fremstått som uskadet og at det ikke har vært brann på Dekk 6 i den tidsperiode 
hvor brann startet i 800 seksjonen.

Vi har derfor prøvd å se om vi kan se noen mulige spredningsveier via 800 seksjonen eller via Dekk 6 
eller om det må være slik at det har oppstått en helt separat brann i dette området. 

Som utgangspunkt så bruker vi det at brann i den fremre delen av Dekk 5 (800 seksjonen) trolig 
oppstår under natten mellom 7.april og 8.april.

9.2.2.1 Kan brann ha spredt seg via hospitalseksjonen?

Firesafe har anført at den eneste naturlige spredningsveien til 800 seksjonen går via 
hospitalseksjonen på Dekk 5 men at brannen ikke kan ha spredt seg der fordi at hospitalseksjonen 
fremstår som tilnærmet uskadet. 

Figur 87 – Det aktuelle området markert med en blå boks. Hospitalseksjonen er markert med blå pil.

Så vidt vi har kunnet se så foreligger det dessverre ikke noen bilder som er tatt inne i selve 
hospitalområdet, men i NoUen så er hospitalseksjonen markert som å ha kraftige skader. 

Det ligger en viss grad av subjektivitet når man markerer brannskader, men figuren indikerer, etter vår 
vurdering, at selve hospitalseksjonen faktisk har betydelige brann- og røykskader mens korridorene 
rundt (som det foreligger bilder fra) kun har lettere skader. Det at hospitalseksjonen ikke beskrives 
som utbrent kan skyldes det at det brannen ikke har fått brenne ut der, enten som følge av 
slokkeinnsats fra brannvesenet eller som følge av begrenset lite tilgang til luft i det området. 

Vi er derfor ikke enige om at hospitalseksjonen nødvendigvis er uskadet og vi mener derfor at den
utgjør en mulig spredningsvei fra den midtre delen av Dekk 5 og frem til 800 seksjonen. 

Bilder tatt i området mellom den midtre delen av Dekk 5 og hospitalseksjonen (se nedenfor) indikerer, 
etter vår vurdering, også at det finnes flere mulige spredningsveier til/via hospitalseksjonen og 
fremover mot 800 seksjonen via hospitalseksjonen.
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Figur 88 – Bildet til venstre er av den korridor som går forbi på siden av hospitaldelen mellom den midtre delen av 
Dekk 5 og 800 seksjonen i den fremre delen av Dekk 5. Den er markert som lettere skadet i NoUen. 

Bildet i midten viser det som kan se ut som brannskader på den vegg og den dør som vender mot hospitaldelen
fra den midtre delen av Dekk 5. Bildet indikerer at det har vært varme og muligens brann mot den døren som 
vender mot hospitalseksjonen. Det synes også som at man har revet deler av himlingen. Det gjøres ofte for å 
sjekke for mulig brannspredning over himling. Selve hospitalseksjonen er markert som kraftig skadet i NoUen.

Bildet til høyre er av korridoren som vender mot hospitalseksjonen fra den midtre delen av Dekk 5 ved 
resepsjonsområdet. Hospitalseksjonen ligger bak den veggen som er til høyre. Det kan ses at det her har vært 
relativt høy temperatur og muligens brann. Vi mener derfor at det er mulig at en brann kan ha spredt seg via 
gjennomføringer fra den midtre delen av Dekk 5 og frem til 800 seksjonen via hospitalseksjonen.

Figur 89 - Bilde (venstre) fra korridor mellom hospitaldelen og den fremre lugardelen. Denne var brannskadet. 
Hospitaldelen ligger til høyre og det er flere mulige spredningsveier fra hospitalseksjonen til den fremre lugardelen 
på Dekk 5 som, for eksempel, via konstruksjoner og gjennomføringer (indikert med blå piler).

Bildet til høyre tatt på vei ut av hospitalseksjonen. Man ser store brannskader rett utenfor hospitalseksjonen og 
det gir muligheter for spredning videre via gjennomføringer og andre svake punkt.

Vi mener derfor at det kan ha skjedd brannspredning til 800 seksjonen fra den midtre delen av Dekk 5 
via hospitalseksjonen og at det fremstår som en mulig brannspredningsvei. 
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9.2.2.2 Kan brann ha spredt seg fra Dekk 6?

En annen mulig brannspredningsvei til 800 seksjonen er fra Dekk 6 og ned til Dekk 5. Firesafe har 
utelukket denne muligheten fordi de mener at det ikke har vært noen brann på Dekk 6 før det oppstod 
brann i den fremre delen av Dekk 5. 

Slik som vi har angitt tidligere så mener vi at det synes å ha vært brann i restauranten på Dekk 6 (rett 
over 800 seksjonen) i samme tidsrom som man kan ha fått brann i 800 seksjonen. Vi har derfor sett 
på om det finnes noen mulig brannspredningsvei mellom disse to områdene. 

Nedenfor er et bilde som er tatt i den korridor som er rett forut for hospitalseksjonen og i den bakre 
delen av 800 seksjonen. Som man kan se så er denne kraftig brannskadet. 

På bildet ser det som ser ut som gjennomføringer til/fra den tidligere nevnte delen av
hospitalseksjonen (som gir, tidligere nevnte, mulighet for brannspredning i planet). Det mener vi, som 
tidligere nevnt, er en mulig brannspredningsvei.

Man ser også kraftige skader i taket som fremstår som helt utbrent og med store termiske skader. 
Disse kan skyldes brannskader og/eller varmeledning fra brann i restauranten på Dekk 6. 
Varmeledning fra Dekk 6 til Dekk 5 fremstår derfor også som en mulig brannspredningsvei. 

Til høyre i bildet så ser man at det går en åpen trapp til Dekk 6. Denne er også brannskadet og utgjør 
en annen mulig brannspredningsvei mellom Dekk 6 og den fremre delen av Dekk 5 (800 seksjonen).

Figur 90 - Bilde av brannskadet del forut for hospitalseksjonen (til venstre) og i bakre kant av 800 seksjonen. I
midten til høyre i bildet så ser man den trapp som forbinder Dekk 5 med restauranten i Dekk 6.  

Figur 91 - Bilder som viser brannskader trapp mellom Dekk 6 og 800 seksjonen på Dekk 5. Brannspredning via 
dette området fremstår som en mulig brannspredningsvei.
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Figur 92 - Bilde av den utbrente restauranten på Dekk 6 (venstre) og varmeskadet del på Dekk 5 (høyre). De
fleste delene av 800 seksjonen er kraftig brannskadet. Bildet til høyre er tatt i en av de mindre skadde delene av 
800 seksjonen. Vi har inkludert bildet fordi det på bildet synes som at man ser varmeskader i taket som vi mener 
trolig skyldes det at store mengder varme ledes ned til dette området fra brannen på Dekk 6.

Man har en langvarig brann på både Dekk 5 og på Dekk 6. Det betyr at man har brann både over og 
bak den fremre lugardelen på Dekk 5. Det gir gode muligheter for å få spre mye varme til det området. 
Som tidligere beskrevet så er det kjent at skipsbranner kan spre seg i alle retninger og brannspredning 
til den fremre delen av Dekk 5 fremstår derfor ikke som umulig eller unaturlig.

Som man kan se så er det også brannskadde trapperom som forbinder 800 seksjonen på Dekk 5 med 
restauranten på Dekk 6.

Vi mener derfor at det kan ha skjedd brannspredning til 800 seksjonen fra Dekk 6 som følge av 
varmeledning og/eller direkte brannspredning via trapperom eller liknende.

Ut fra skadebildet så mener vi at det fremstår som en sannsynlig at brann kan ha spredt seg til denne 
delen av Dekk 5 på noen av disse måtene.
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10 Simuleringer

Det er gjort en del simuleringer med CFD (Computational Fluid Dynamics) for å prøve å gjenskape 
enkelte forhold relatert til brannen på Scandinavian Star. 

Det gis her en oversikt over forskjeller i CFD-modellene som er benyttet av de rettsoppnevnte 
sakkyndige og Firesafe, samt Norconsults vurdering av betydningen som forskjellene i valg av 
programvare, forutsetninger, antakelser og forenklinger kan ha hatt på resultatene til de to gruppene. 

Hensikten med kapitlet er å belyse hvordan CFD fungerer og hvordan de ulike valgene som tas ved 
modelleringen påvirker resultatet som oppnås.

10.1 Generelt om CFD simuleringer av brann

Forkortelsen CFD kommer fra engelske «Computational Fluid Dynamics» og beskriver en generell 
form for datasimulering hvor de grunnleggende fysiske likningene for strømninger i gasser og væske 
(«Fluid Dynamics», dvs. fluiddynamikk på norsk) løses ved bruk av datakraft (derav "Computational"). 

Av bakgrunn kan CFD-modellering sies å stamme fra metodikker utviklet for aerodynamiske 
beregninger innen flyindustrien. Rundt 1970 var de datatekniske framskrittene kommet så langt at 
slike beregninger ble mer og mer aktuelle. 

Datakapasiteten har økt jevnt i tiden siden den gang og anvendelsene er blitt flere. I Norge har 
offshore olje og gass tradisjonelt vært den ledende sektoren innen anvendelse av CFD. Metodikken 
ble her et standardverktøy for mange analyser allerede i 90-årene og slike modeller brukes nå jevnlig 
innenfor flere fagfelt.

Brannsimuleringer er en av mange anvendelser for CFD-analyser. CFD beregninger kan beskrive den
sammenhengen mellom en rekke koblede fenomener som f.eks. konservering av masse, 
bevegelsesenergi og energi ved å dele opp et område i mange små områder for så å løse disse 
sammenhengene område for område og for hvert tidstrinn. Det er beregningsmessig veldig krevende 
å skulle prøve å løse disse likningene eksakt numerisk og forenklende modeller og antakelser brukes 
derfor av de aller fleste slike modeller. 

Det er svært vanskelig å gjenskape branner eksakt med CFD, men man kan bruke det for å teste 
teorier i forbindelse med, for eksempel, brannetterforsking. 

Figur 93 – Et eksempel der CFD ble benyttet for å rekonstruere en brann i en møbelbutikk [28].
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10.2 Muligheten for å modellere brann på skip med CFD

Vi har vurdert mulighetene for å modellere branner på skip sammen med våre samarbeidspartners på 
Fire Safety Engineering Group (FSEG) på University of Greenwich. Tilsammen har vi omfattende 
erfaring av modellering av brann og vi har erfaring med flere av de mest anerkjente CFD modellene
som finnes på markedet som FDS, KFX, CFX, Smartfire, med flere og våre samarbeidspartnere på 
FSEG har også omfattende erfaring med blant annet skipsbranner og modellering av slike branner. 

Vi mener at det er mulig å simulere skipsbranner ved hjelp av CFD og at dette også er mulig for 
skipsbranner som varierer i faser. 

Selv om det er mulig å simulere branner på skip og at det er mulig å simulere skipsbranner som 
varierer i forskjellige faser med en rimelig stor grad av nøyaktighet så er det imidlertid vår erfaring at 
det forutsetter at man har veldig nøyaktig informasjon om forholdene ved brannen. Jo lenger 
brannforløp som man ønsker å gjenskape jo vanskeligere blir det også å få gode resultater fordi
usikkerhetene relatert til forhold som naturlig vil variere blir større.

FSEG hadde for eksempel store problemer med å modellere en skipsbrann test som ble utført i Nord 
Amerika med eksakte resultater fordi de ikke fikk eksakt og detaljert nok informasjon om forholdene 
ved brannen til at det var mulig.

Det er svært mange forhold som vi ha betydning for beregning av brannforløp på skip. Eksempel på 
slike forhold som er av naturlig art er:

Materialegenskaper til det som brenner som antennelsestemperatur, effektutvikling, 
forbrenningsvarme om det drypper når det brenner, osv. Fordeling og plassering av det som 
brenner, antennelse, slokking, gjenantennelse, etc.

Ventilasjonsforhold. Vinduer og dører og deres stilling på forskjellige tidspunkt, lekkasjer. Vind
og vindtrykk. Ventilasjonsanleggets utforming og funksjon. Samt ikke minst hvordan disse 
forholdene har variert over tid.

Utforming og egenskaper til skillende konstruksjoner (både brannklassifiserte og 
uklassifiserte) samt svakheter i disse som følge av utettheter og konstruksjonsmessige 
variasjoner, stendere og bjelker. Noen av disse forholdene påvirkes også av brann.

Varmespredning i skipet.

Slokkeinnsats, oppfukting og uttørking av materialer, pauser i slokking, etc. 

Alle disse forholdene er usikre og det foreligger ikke informasjon som er nøyaktig nok til at man kan 
forvente å kunne gjenskape en så omfattende brann som man har hatt her eksakt. 

Andre forhold som vil være av beregningsmessig betydning er, for eksempel:

Valg av scenarioer.
Forutsetninger og antakelser om forhold som er usikre.  
Forenklinger i modelleringsantakelser. 

Vi skal her kort se på forskjellene mellom de forskjellige partene i forhold til dette. 
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10.3 Vurdering av valgte angrepsmåter

Det finnes flere forskjellige CFD modeller og alle har forskjellige styrker og svakheter. Firesafe og de 
rettsoppnevnte sakkyndige har valgt forskjellige programmer og vi vil her kort vurdere det. 

En utfordring med CFD modellering er også det at det tar svært lang tid å gjennomføre samtidig som 
det som regel finnes mange forskjellige scenarioer som er mulige. Derfor så må den som modellerer 
som regel velge ut noen få scenarioer som han/hun så modellerer. I tillegg så må det gjøres en del 
forutsetninger, antakelser og forenklinger. 

Det at man som regel er nødt til å velge ut og studere et begrenset antall scenarioer medfører også 
usikkerhet fordi det er vanskelig å vite om de scenarioer som er valgt ut er de rette / egnet for å 
studere den aktuelle problemstillingen.

Også i forhold til dette så er det en del forskjeller mellom partene som vi kort vurderer her. 

10.3.1 Valg av program

Firesafe har valgt å bruke Fire Dynamics Simulator (FDS) [34] til å modellere brann. FDS er et velkjent 
program som anses å være godt validert mot brannforsøk. FDS og KFX Kameleon FireEX (KFX) [33]
som de rettsoppnevnte sakkyndige har valgt å bruke er også et velkjent program som anses å være 
godt validert mot brannforsøk.

FDS kom første gang rundt år 2000 og har primært blitt utviklet for landbaserte situasjoner for brann i 
og utenfor bygninger. FDS sine modelleringsprinipper baserer seg, blant annet, på en såkalt Large 
Eddy Simulation (LES) form av Navier-Stokes likningene. En høypassfiltrering av transportligningene. 
Det gjør den spesielt egnet til termisk drevne strømmer med relativt lav hastighet som vanlige branner. 

KFX kom på 90-tallet og utviklingen har der vært spesielt rettet mot offshore industrien. KFX sine 
modelleringsprinsipper baserer seg, blant annet, på en såkalt URANS (Unsteady Reynolds Averaged 
Navier Stokes’). En tidsmidling av transportligningene. Det gjør den ikke bare egnet til termisk drevne 
strømmer med relativt lav hastighet som vanlige branner, men også for jet branner og eksplosjoner.

Simuleringsprogrammene er like på noen områder og ulike på andre områder, men begge 
programvarer stammer fra velkjente modelleringsteknikker innenfor CFD, hver med sine styrker og 
svakheter. Ekspertenes mening om hva som er best metodikk vil variere, men det er enklere å 
modellere langvarige forløp over store områder med KFX.

Det må understrekes at det er viktig å skille mellom forskjeller i selve programvarene og forskjeller 
som følge av forutsetninger som brukeren gjør. CFD-programvaren er avanserte «verktøy», men 
brukeren må selv gjøre flere valg av inputparametere. Dette fordrer at brukeren har god kjennskap til 
programvaren og ikke minst branndynamikk for å oppnå gode resultater. Det er derfor mulig å få svært 
ulike svar med samme programvare.

Vi kan ikke se at valg av programvare har hatt avgjørende betydning for forskjellene i resultater her.
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10.3.2 Firesafe sine valg

Firesafe har, så vidt vi kan se, forutsatt at det er tilført diesel til brannene. De har videre forutsatt at det 
har oppstått separate branner. Vi kan ikke se at den forutsetningen nødvendigvis er riktig. I forhold til 
vurderinger relatert til diesel så viser vi til kapittel 8.6.

I forhold til branneffekt så har de antatt at alle de separate brannene har blitt fullt utviklet (hatt 
maksimalt teoretisk mulig branneffekt) fra start til slutt. For å vurdere hva den branneffekten er så har 
de gjort antakelser om hvilke vinduer / åpninger som har vært tilstede basert på bilder og annet. Vi kan 
ikke se at de forutsetningene nødvendigvis er riktige. I forhold til det så viser vi til kapittel 8.

Brannsimuleringer har blitt kjørt til det at resultatene har vært stabile. De korteste simuleringene har 
blitt kjørt i tilsvarende 3 minutters virkelig tid og den lengste tilsvarende 30 minutters virkelig tid. Så 
vidt vi kan se så er alle brannen unntatt én simulert i tilsvarende mindre enn 10 minutters virkelig tid.

Vi kan ikke se at branner på skip generelt fremstår slik at de alltid er fullt utviklet og at de så brenner 
som fullt utviklede branner helt til alt brensel (etter relativt kort tid) er brent ut. Tvert imot så synes 
branner på skip som ikke blir kontrollert tidlig og på et begrenset areal generelt å kjennetegnes av 
varierende intensitet, men lang varighet også i områder som oppleves å ha begrenset med 
brannenergi.   

Ved sine valg så har Firesafe forutsatt at det har oppstått separate branner som er helt isolerte fra 
hverandre og som ikke har noe med hverandre å gjøre. Ved å gjøre dette har de allerede før de 
begynner å modellere forutsatt at dette ikke kan være en brann som har spredt seg videre i skipet. Vi 
kan ikke se at en slik forutsetning verken er egnet for simulering av brann på skip generelt eller at det 
stemmer med det brannforløp som synes å ha vært på Scandinavian Star.

Firesafe har også valgt grensebetingelser (antakelser om konstruksjoner) som gjør at brann ikke kan 
spre seg til andre deler av skipet ved hjelp av verken varmeledning, strømning av varme gasser eller 
stråling. De har også antatt at alle skiller vil holde i hele brannens varighet og at de vil være upåvirket 
av brannen uavhengig av brannens varighet og intensitet.

Ved å gjøre dette har de allerede før de begynner å modellere så har de i praksis forutsatt at brann
ikke kan spre seg i skipet på noen som helst måte. Dette mener vi er uegnet for modellering av brann 
på skip av denne typen, da det utelukker spredningsmekanismer som man har sett har stor betydning 
ved slike branner og som vi mener også har vært viktig og fremtredende ved brannen på 
Scandinavian Star.

Ved å modellere veggene som inerte og taket som å være i stål så har de også forutsatt at veggens 
temperatur vil være konstant (typisk 20oC) uavhengig av brannen, samtidig som det å forutsette at 
taket er i uisolert stål vil medføre at de mister veldig mye varme fra gassene.

Dette betyr dels at de systematisk vil underestimere temperaturene i brannrommet og dels det at det
helt utelukkes mulighet for brannspredning som følge av varmeledning gjennom konstruksjonene. For 
mer informasjon av betydninger til antakelser om omsluttende konstruksjoner så henvises det til 
kapittel 0.

Samlet sett gjør disse forholdene at vi ikke anser at Firesafe sine modelleringer gir et rettvisendende 
bilde av hva som har skjedd på Scandinavian Star.

Side 1018



10.3.3 De rettsoppnevnte sakkyndige sine valg

De rettsoppnevnte sakkyndige har inkludert varmetransport som varmeledning gjennom 
konstruksjoner og mulighetene for å samle opp mye varme i skip som følge av at det er relativt 
lukkede konstruksjoner i sine simuleringer. De har også inkludert muligheten for brannspredning 
mellom ulike deler av skipet. 

Dette er forhold som synes å være fremtredende ved branner i skip og som derved også er viktige å 
inkludere når man modellerer branner i skip.

De rettsoppnevnte sakkyndige har gjort en del forutsetninger, antakelser og forenklinger i sine 
simuleringer. Eksempelvis så har de brukt forenklede forbrenningsmodeller, en forenklet 
pyrolysemodell som tillater brannen å spre seg til ikke antente materialer, antakelser om omtrentlig 
brannstørrelse, antakelser på posisjoner til dører og liknende og forenklede forutsetninger om 
varmetransport. 

Noen av antakelsene er godt underbygget. Andre er ikke så godt underbygget, men fremstår heller 
som en vurdering av den som har gjort modelleringen. Slike vurderinger er som regel nødvendige og 
vi kan ikke se at det er gjort uforsvarlige vurderinger, men de vil medføre en viss usikkerhet. 

De har også antatt en del tidspunkt for hendelser og de har sett vekk fra den mulige effekten av
strukturelle skader og den forventede effekten av slokkeinnsats. 

De har gjort en del sensitivitetsanalyse og studert effekten av usikkerheter i enkelte parametere og 
mange faktorer kan endres ganske så vesentlig uten at det påvirker noe av det som er 
hovedkonklusjonene. Det vil si at varme vil kunne bygge seg opp i skipet og at det vil kunne føre til at 
brann her kan spres som følge av varmeledning gjennom konstruksjonene.

Selv om de rettsoppnevnte sakkyndige også har gjort forutsetninger, antakelser og forenklinger så 
mener vi at angrepsmåten stemmer bedre overens med det som typisk observeres ved skipsbranner 
og de vurderes å ligge nærmere et godt beskrevet situasjonsbilde enn Firesafe sine modelleringer.

Etter vår vurdering så foreligger det ikke tilstrekkelig med nøyaktig informasjon om forholdene ved 
brannen til å kunne gjenskape den i eksakt detalj men de rettsoppnevnte sakkyndige har gjort en 
vurdering som viser at forhold som brannspredning som følge av varmeledning er mulig å i en 
langvarig skipsbrann og at man her har forutsetninger for å få nettopp det.

Av forhold som ikke er modellert og som vi mener vil ha kunnet ha en spesielt stor betydning for 
resultatene er brannvesenets slokkeinnsats og større og mindre tilgang til brannenergi i forskjellige 
områder. Dette er imidlertid også forhold som vil være veldig vanskelig å modellere på en korrekt 
måte. Effekten av denne usikkerheten mener vi trolig vil være at man overestimerer overflate 
temperaturer noe, samtidig som at man underestimerer branntiden noe. 

Selv om man hadde fått inkludert slike forhold så mener vi at man hadde sett overflate temperaturer 
som var høye nok til å forklare den brannspredningen som man så i skipet og samlet sett så anser vi 
at modelleringen til de rettsoppnevnte sakkyndige gir et relativt rettvisendende bilde av hva som har 
skjedd på Scandinavian Star.
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10.3.4 Betydningen av egenskaper på konstruksjoner

Inerte grensebetingelser er en relativt stor forenkling av virkeligheten, men det brukes ofte når en ser 
på røykspredning over relativt korte tidsperioder. Fordi konstruksjonene etter hvert vil varmes opp så 
vil forenklingen typisk bidra til at temperaturen i brannrommet underestimeres.

For å illustrere hva dette betyr så har vi gjort noen sammenliknende simuleringer med forskjellige 
egenskaper på omsluttende konstruksjoner.

Følgende modell er bygd opp og følgende forutsetninger er felles for alle modelleringene.

Figur 94 – Felles forutsetninger for modellering av brann i rom. Rommet vises til høyre. 

Figur 95 - Temperaturmåling i brannrom ved bruk av såkalte inerte konstruksjoner. Bildet til venstre viser 
gasstemperatur og det sorte området indikerer en temperatur på 450oC. Bildet til høyre viser temperaturen i 
veggene utenfor rommet og de sorte området indikerer en temperatur på 20oC (ingen temperaturøking). 

Temperaturen på veggen på innsiden og utsiden av rommet holder seg konstant på 20°C. I en normal 
brann vil en forvente at denne temperaturen øker med tiden, da brannen avgir varme til veggene. Med 
inerte forutsetninger skjer ikke dette. Man kan derfor ikke bruke denne forutsetningen dersom man vil 
undersøke fenomener som brannspredning på grunn av varmeledning.
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I modelleringen nedenfor er det i stedet benyttet såkalte adiabatiske konstruksjoner. Denne 
grensebetingelsen kan forklares med at FDS beregner en overflatetemperatur som medfører null 
varmetap til konstruksjonene (vegg, tak, gulv). 

Adiabatiske konstruksjoner er også en forenkling av virkeligheten, men det brukes ofte når en har så 
godt isolerte konstruksjoner at man ikke forventer noe vesentlig varmetap i den tidsperiode som man 
studerer. Valget medfører at temperaturen i rommet blir høyere enn det den vil bli i virkeligheten, da 
brannen ikke har noe tap til omliggende konstruksjoner.

Dersom en skal gjøre strålingsberegninger kan man benytte adiabatiske konstruksjoner dersom man 
ønsker å få konservative resultater (resultatet på sikre siden). Hva angår skipsbranner, kan 
adiabatiske overflater fremstå som en rimeligere antagelse enn å benytte inerte konstruksjoner 
dersom en ønsker å predikere temperatur i brannrommet. Det er fordi skip typisk er godt isolerte.

Figur 96 - Temperaturmåling i brannrom ved bruk av såkalte adiabatiske konstruksjoner. Bildet til venstre viser 
gasstemperatur og det sorte området indikerer en temperatur på 950oC. Bildet til høyre viser temperaturen i 
veggene utenfor rommet og de sorte området indikerer en temperatur på 20oC (ingen temperaturøking).

Temperaturen i dette tilfellet er mer enn dobbelt så høy som når en velger inerte grensebetingelser. 
Selv om forenklingen gjør at man overestimerer temperaturer fordi man i reelle tilfeller vil ha noe
varmetap til omliggende konstruksjoner så mener vi at dette resultatet for gasstemperaturen ligger 
nærmere sannheten enn det å benytte inerte konstruksjoner. Fremgangsmåten er imidlertid ikke egnet 
der hvor varme etter hvert vil spre seg gjennom en konstruksjon. 

Vi har også sett litt på hva man kan forvente i de tilfeller hvor man har omsluttende konstruksjoner 
med termiske egenskaper.

I simuleringen nedenfor det modellert en vegg av et 5 mm lag med stål som har følgende termiske 
egenskaper (hentet fra FDS):

Densitet: 7850 kg/m3

Spesifikk varmekapasitet: 0.46 kJ/(kg K)
Konduktivitet: 45.8 W/(mK)

Det som forventes å skje er at veggen etter hvert vil varmes opp som brannen skrider frem. Etter hvert 
vil det også overføres varme igjennom veggen, slik at det blir varmt på den andre siden. 

En oppvarmet vegg stråler tilbake varme til brannrommet. Siden varmetransport ofte tar noe tid så vil 
simuleringen kjøres i 30 minutter i motsetning til de to forrige simuleringene som kun ble kjørt i 5 
minutter fordi resultatene da fremstod som stabile. 
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Hensikten med simuleringen er primært å illustrere hva det å inkludere modellering av varmetransport 
gjennom konstruksjoner kan bety for beregningsresultatene. Forholdene kan ikke helt sammenlignes 
med de på Scandinavian Star fordi, for eksempel, brannskillene der hadde isolasjon og platekleding.

Figur 97 – Temperaturmåling i brannrom ved bruk av 5 mm stålplatekonstruksjoner. Bildet til venstre viser 
gasstemperatur og det sorte området indikerer en temperatur på 500oC. Bildet til høyre viser temperaturen i 
veggene utenfor rommet og de sorte området indikerer en temperatur på 300oC (en vesentlig temperaturøking).
Begge bildene viser resultater etter 5 minutters brann. 

En overflatetemperatur på 300°C er typisk ansett som antennelsestemperaturen til trevirke, og slike
forhold som vises her vil dermed kunne gi antennelse av tre og likende materialer og derved 
brannspredning til andre rom. 

Sammenlikner man denne simuleringen mot den med inerte konstruksjoner slik som Firesafe brukte 
så ser vi at temperaturen inne er ganske så lik (i simuleringen med stålplater så er den 50oC høyere) 
mens den store forskjellen ligger utenfor rommet hvor brannspredningsfare foreligger. 

I dette eksempelet så ville det således være noenlunde «riktig» å simulere enn brann i et stålrom med 
en forutsetning om inerte konstruksjoner dersom man er interessert i gasstemperaturen i rommet, men 
det vil være veldig misvisende å simulere den på den måten dersom man er interessert i faren for 
brannspredning fra det rommet. 

Den siste simuleringen illustrerer en sammensatt konstruksjon. Veggen er bygd opp av et 5 mm tykt 
lag med stål som vender inn mot brannrommet og har en plate med tilsvarende egenskaper som en 
10 mm gipsplate festet til seg på utsiden. 

Her vil stålet varmes opp relativt raskt av brannen, noe som vil medføre to ting:

Temperaturen i brannrommet vil øke fordi stålet stråler varme tilbake til brannrommet.
Varme vil ledes gjennom veggen og gipsplaten som er festet til stålet vil også varmes opp.

Simuleringen er likevel en illustrasjon av hva som ofte skjer i virkeligheten, der en vil ha ganske høye 
temperaturer på veggene i brannrommet, mens temperaturene vil være noe lavere på de utvendige 
veggene. 

Temperaturene på utvendig side av veggene vil likevel kunne overstige mange materialers
antennelsestemperatur, hvilket vil medføre fare for brannspredning på grunn av varmeledning 
gjennom vegger.
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Figur 98 - Temperaturmåling i brannrom ved bruk av 5 mm stålplatekonstruksjoner med 10 mm gips utvendig 
etter 30 minutter. Bildet viser gasstemperatur og det sorte området indikerer en temperatur på 750oC.

Her ser man at varmetapet ikke er så stort på grunn av gipsplaten holder en del på varmen. Dette 
illustrerer utfordringene som en har i skipsbranner der mye av varmen holdes i konstruksjonen og 
temperaturene blir følgelig høye uten at varmeavgivelsen trenger å være så stor. 

Figur 99 – Temperaturmåling på vegger i brannrom (venstre) og utenfor brannrom (høyre) ved bruk av 5 mm 
stålplatekonstruksjoner med 10 mm gips utvendig etter 30 minutter. Innvendig er det sorte området ca 780oC og 
utvendig er det ca 300oC.

I denne simuleringen varmes stålet i veggen opp og det forklarer hvorfor romtemperaturen kan bli så 
høy. En slik brann ville man oppleve kunne gjenantenne dersom man fikk slokket den takket være at 
varmen på konstruksjonen er så høy. Samtidig så får man innen 30 minutter også nok varme 
transportert gjennom veggen til at det oppstår fare for brann på den andre siden. 

Denne simuleringen illustrerer godt de utfordringer som ofte er tilstede ved skipsbranner. 

En 10 mm gipsplate vil i virkeligheten ikke henge oppe i uendelig tid men fordi dette er en illustrasjon 
så har vi antatt det. Utfordringer med å anslå nedfall av forskjellige materialer er for øvrig også et 
forhold som en med på å gjøre eksakt modellering utfordrende. 

Dersom man hadde simulert en brann med en veggkonstruksjon slik den var i Scandinavian Star så vil 
man også få veldig høye temperaturer i brannrommet med tilhørende fare for gjenantennelser. Man 
vil, etter hvert, også få fare for brannspredning på grunn av høye overflatetemperaturer, men det vil ta
lenger tid enn hva som illustreres her fordi materialene er bedre isolerte. Det vil imidlertid være den 
beste fremgangsmåten dersom man ønsker å undersøke hva som faktisk har skjedd i en brann. 

Side 1023



10.4 Totalvurdering

Det er svært mange forhold som vi ha betydning for beregning av brannforløp på skip. Eksempel på 
slike forhold som er av naturlig art er:

Materialegenskaper til det som brenner som antennelsestemperatur, effektutvikling, 
forbrenningsvarme om det drypper når det brenner, osv. Fordeling og plassering av det som 
brenner, antennelse, slokking, gjenantennelse, etc.

Ventilasjonsforhold. Vinduer og dører og deres stilling på forskjellige tidspunkt, lekkasjer. Vind 
og vindtrykk. Ventilasjonsanleggets utforming og funksjon. Samt ikke minst hvordan disse 
forholdene har variert over tid.

Utforming og egenskaper til skillende konstruksjoner (både brannklassifiserte og 
uklassifiserte) samt svakheter i disse som følge av utettheter og konstruksjonsmessige 
variasjoner, stendere og bjelker. Noen av disse forholdene påvirkes også av brann.

Slokkeinnsats, oppfukting og uttørking av materialer, pauser i slokking, etc. 

Alle disse forholdene er usikre og det foreligger ikke informasjon som er nøyaktig nok til at man kan 
forvente å kunne gjenskape en så omfattende brann som man har hatt her eksakt. 

Andre forhold som vil være av beregningsmessig betydning er, for eksempel:

Valg av scenarier.
Forutsetninger og antakelser om forhold som er usikre.  
Forenklinger i modelleringsantakelser. 

Etter vår bedømmelse er ikke dette et spørsmål om hvilket program som gir «det riktigste» svaret. Vi 
har ingen grunn til å tro at programmene vil gi særlig avvikende resultater, gitt at inputparameterne er 
de samme. Nøyaktigheten fra en slik modellering avhenger i mye større grad av hvilke forutsetninger 
og inputparametere som velges.

Modelleringen til Firesafe er basert på den del forutsetninger og antakelser som ikke synes å 
samsvare med verken det som er erfart i andre skipsbranner eller det som synes å ha vært tilfelle på 
Scandinavian Star. 

Vi kan ikke se at branner på skip generelt fremstår slik at de alltid er fullt utviklet og at de så brenner 
som fullt utviklede branner helt til alt brensel (etter relativt kort tid) er brent ut. Tvert imot så synes 
branner på skip som ikke blir kontrollert tidlig og på et begrenset areal generelt å kjennetegnes av 
varierende intensitet, men lang varighet.   

Ved sine valg så har Firesafe forutsatt at det har oppstått separate branner som er helt isolerte fra 
hverandre og som ikke har noe med hverandre å gjøre. Ved å gjøre dette har de allerede før de 
begynner å modellere utelukket muligheten for brannspredning og forutsatt at dette ikke kan være en 
brann som har spredt seg videre i skipet. 

Ved sine forutsetninger om omsluttende konstruksjoner så mener vi at de systematisk vil 
underestimere temperaturene i brannrommet og helt utelukke muligheten for brannspredning som 
følge av varmeledning gjennom konstruksjonene.

Samlet sett gjør disse forholdene at vi ikke anser at Firesafe sine modelleringer gir et rettvisendende 
bilde av hva som har skjedd på Scandinavian Star.
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De rettsoppnevnte sakkyndige har inkludert varmetransport som varmeledning gjennom 
konstruksjoner og mulighetene for å samle opp mye varme i skip som følge av at det er relativt 
lukkede konstruksjoner i sine simuleringer. De har også inkludert muligheten for brannspredning 
mellom ulike deler av skipet. 

Dette er forhold som synes å være fremtredende ved branner i skip og som derved også er viktige å 
inkludere når man modellerer skipsbranner. 

De rettsoppnevnte sakkyndige har gjort en del forutsetninger, antakelser og forenklinger i sine 
simuleringer. Noen av antakelsene er godt underbygget. Andre er ikke så godt underbygget, men 
fremstår heller som en vurdering av den som har gjort modelleringen. Slike vurderinger er som regel 
nødvendige og vi kan ikke se at det er gjort uforsvarlige vurderinger. 

Selv om de rettsoppnevnte sakkyndige også har gjort forutsetninger, antakelser og forenklinger så 
mener vi at angrepsmåten stemmer bedre overens med det som typisk observeres ved skipsbranner 
og de vurderes å ligge nærmere et mer rettvisende bilde enn Firesafe sine modelleringer.

Etter vår vurdering så foreligger det ikke tilstrekkelig med nøyaktig informasjon om forholdene ved 
brannen til å kunne gjenskape den i eksakt detalj, men de rettsoppnevnte sakkyndige har gjort en 
vurdering som viser at forhold som brannspredning som følge av varmeledning er mulig å få i en 
langvarig skipsbrann og at man her har forutsetninger for å få nettopp det. 

Av forhold som ikke er modellert og som vi mener vil ha kunnet ha en spesielt stor betydning for 
resultatene er brannvesenets slokkeinnsats og større og mindre tilgang til brannenergi i forskjellige 
områder. Dette er imidlertid også forhold som vil være veldig vanskelig å modellere på en korrekt 
måte. Effekten av denne usikkerheten mener vi trolig vil være at man overestimerer overflate 
temperaturer noe samtidig som at man underestimerer branntiden noe. 

Selv om man hadde fått inkludert slike forhold så mener vi at man hadde sett overflate temperaturer 
som var høye nok til å forklare den brannspredningen som man så i skipet og samlet sett så anser vi 
at modelleringen til de rettsoppnevnte sakkyndige gir et noenlunde rettvisendende bilde av hva som 
har skjedd på Scandinavian Star.
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12 Vedlegg 01 – brannenergi,
branneffekt og branners varighet

Ut fra det som er gjennomgått av dokumentasjon om branner på skip så er brannenergien er i seg selv 
egentlig normalt sett ikke så veldig interessant. Det er som regel av større interesse hvilken effekt 
brannen har (hvor intens som den er) og hvor lenge den varer. 

Disse faktorene avhenger i viss grad av brannenergien men ikke helt. 

Branneffekt benevnes normalt Qdot og har ofte enheten kW som er det samme som kJ/s. 

Dersom man, for eksempel, har en brann på 100 kW som varer i 100 s så forbruker den:

100 kJ/s x 100 s = 10 000 kJ = 10 MJ brannenergi.

En slik brann med en slik varighet forutsetter at det faktisk finnes 10 MJ brannenergi tilgjengelig. 

Tre har ca 17,5 MJ/kg i netto brennverdi [25]. 

Det betyr at brannen vil forbruke 10 MJ / 17,5 MJ/kg = 0,57 kg tre.

Netto brennverdi, (Hu) er den varmemengden som avgis ved fullstendig forbrenning av en 
masseenhet av et materiale når man tar hensyn til energien som går med til oppvarming og 
fordamping av vann i materialet. Verdien blir lavere enn brennverdien for helt tørre materialer, fordi 
den varmemengden som trengs til å fordampe vannet i materialet, er trukket fra [25].

Så sett så forutsetter en slik brann av nevnte størrelse og varighet at det faktisk finnes 10 MJ 
brannenergi tilgjengelig. Det er derfor en sammenheng mellom en branns effekt og varighet og den 
tilgjengelige brannenergien.

Hvor langs som den reelle varigheten av en brann kan bli bestemmes imidlertid i stor grad av 
brannens effekt. Man kan således få en gitt mengde brannenergi å vare forskjellig lenge avhengig av 
hvor stor effekt som brannen har. 

En typisk brannkurve som ofte bruke for å beskrive et generelt brannforløp kan for eksempel se slik ut:

Figur 100 En generisk branneffekt kurve (Figur 30.1 i [28]).
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Figuren ovenfor beskriver en godt ventilert romsbrann og arealet under grafen beskriver den mengde 
brannenergi som går med i en slik brann. Antennelsesfase i en slik brann kan være lenge, vekstfasen 
er ofte i størrelsesorden noen minutter og som regel i liten grad avhengig av at det er tilstrekkelig med 
luft tilgjengelig (det vil si at den er såkalt brenselsstyrt). Denne går så, i dette eksempelet, via 
overtenning til den fullt utviklede brannen som kan være lenge. Effektutviklingen i den fullt utviklede 
brannen begrenses, som regel, av mengden tilgjengelig luft (såkalt ventilasjonskontrollert brann). 
Utbrenningsfasen begynner som regel når brannen har brukt opp mye av brannenergien og brannen 
blir da igjen brenselsstyrt. Utbrenningsfasen kan være i svært lang tid. 

Når en slik brann er fullt utviklet så forbruker den brannenergi i et ganske så høyt tempo. For å 
eksemplifisere brannenergiforbruket til en slik brann så kan man sette opp følgende prinsipielle 
eksempel på en brannkurve av generisk type med tilhørende beregning av forbruket brannenergi. 

Eksempelet er basert på at man har regnet ut at maks effektutvikling som følge av begrensninger i 
ventilasjon er 5 000 kW og at man så har estimert en forventet brannveksttid opp til 5 000 kW og så 
en viss utbrenningstid etter det. 

Man får da følgende graf:

Arealet under denne grafen tilsvarer en brannenergi på 4 000 000 kJ eller 4 000 MJ og ville ha 
forbrukt 4 000 MJ / 17,5 MJ/kg = 228,6 kg tre og brannen har en varighet på 20 minutter. 

Man kan da stille seg spørsmålet om man kan trekke et likhetstegn mellom det at det er 4 000 MJ 
tilgjengelig og at det er en viss mengde ventilasjon tilgjengelig og at man får en ca varighet på 
brannen på 20 minutter. 

Det kan man ikke fordi det i realiteten vil avhenge av hvilken branneffekt som man faktisk har og 
hvordan denne varierer med tiden. I eksempelet ovenfor ble svaret 20 minutter.  

I eksempelet ovenfor så har man sett vekk fra at det er en del luft tilgjengelig i rommet når brannen 
starter. Den luften som er tilgjengelig i rommet muliggjør en rask men kort effektutvikling før en brann 
begrenses av ventilasjonen til rommet og det kan i praksis oppleves som at brannen har en poff med 
veldig høy effektutvikling før den stabiliserer seg. 
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Dersom man har en veldig høy effektutvikling med kort varighet så kan man bruke opp 4 000 MJ på 
veldig kort tid. Som et eksempel kan brukes TNT (Trinitrotoluene) som er et ganske så kjent 
sprengstoff. Overraskende for mange så har TNT er netto brennverdi på ca 14,5 MJ/kg hvilket faktisk 
er lavere enn brennverdien for tre. Dersom man brenner TNT så brenner det ganske så sakte og med 
begrenset branneffekt. Dersom man imidlertid bruker en tennhette så kan man få en veldig rask 
forbrenning og det er det som skaper sprengkraften til stoffet siden energien da frigjøres på svært kort 
tid [35].

Dersom man, for eksempel, skulle frigjøre 4 000 MJ ved å overføre tre til pulverform hvilket tillater 
veldig rask forbrenning av tre i en støvsky og derved skulle ha fått en forbrenning av treet som varte i 
ca 10 s (antatt scenario) så hadde man kunne fått en effektutviklingskurve som i prinsipp så noe 
liknende ut som dette.

Figur 101 Eksempel på en tre pulver/støv eksplosjon ved tid 9, 10 og 11 s (Wood dust explosion, 
ExplosionHazards1, https://www.youtube.com/watch?v=enmDe1eayp8).

Det betyr at man kan ha en veldig kort varighet med samme mengde brannenergi.
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Dersom man på den andre siden skulle ha sett på en brann med relativt lav branneffekt som en 
glødebrann / ulmebrann så får man igjen en helt annen varighet. 

Slike branner har en mye lavere effektutvikling og derved et potensiale for lang forbrenning som 
beskrevet i kapittel 19 i SFPE Handbook [28].

Ulmende / glødende branner kan ha effektutviklinger på i størrelsesorden 10 – 30 kW/m2 hvilket kan 
sammenliknes mot vanlige branner som kan ha effekter i størrelsesorden 200 – 2 000 kW/m2 [30].

Dersom det finnes tilstrekkelig med materialer så kan en slik brann brenne veldig lenge (dager, uker, 
måneder) til tross for forsøk på slokking, regn og liknende. Et ekstremt eksempel er etter kollapsen av 
World Trade Center i 2001 hvor det tok 3 – 5 måneder før disse slokket. [28]. Vanligere er det at man 
har branner som ulmer / gløder i alt fra noen timer til en dag til kanskje en uke. 

Dersom man, for eksempel, skulle frigjøre 4 000 MJ ved å ha en ulmende / glødende brann som 
hadde enn effektutvikling på 200 kW så skulle man ha fått en brannvarighet på ca 20 000 s eller ca 
13,9 dager og en effektutviklingskurve som så slik ut.
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Det er således vanskelig å estimere hva som vil være en normal forventet branntid i en brann uten å 
kjenne til, eller estimere, hvordan effektutviklingen varierer over tid. 

Effektutviklingen til en brann påvirkes igjen av en rekke faktorer som, for eksempel, materialers 
antennelsesegenskaper, ekstern varmepåkjenning, tetthet, etc. og det er ikke gitt at en brann 
nødvendigvis går til overtenning og blir ventilasjonskontrollert. Den kan også variere mellom å være 
ventilasjonskontrollert og det å være brenselskontrollert avhengig av hva som foregår i brannen av 
variasjon i ventilasjon, at noen materialer brenner opp raskt mens andre brenner treigere, 
slokkeforsøk, ventilering av varme og gasser, etc. 

Krøllet papir antennes mye lettere og brenner mye raskere enn hva et vanlig trebord gjør selv om 
brannenergien er tilnærmet identisk.  

Følgende figur kan illustrere noen eksempler på forskjellige utfall og effektutviklinger som en brann 
kan få og den kan også fint variere mellom disse.
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Andre forhold som kan påvirke en branns effektutvikling er, for eksempel:

Antennelseskilden.
Brenselhøyden.
Densiteten til brenselet.
Materialet på veggene.
Den termiske tregheten i veggene.
Takhøyden.

Rom effekter Effekt av brennbare overflater og kledninger

Hvis ikke det først antente objektet kan drive rommet til overtenning så vil den brannen måtte spre seg 
for at man skal kunne få overtenning i rommet. Brannspredning er avhengig av avstanden mellom 
objektene, varmestrålingen fra det først antente objektet og hvor lett neste objekt kan antennes.

Rask flamme- og brannspredning kan fås ved en rekke forskjellige tilfeller som, for eksempel ved:

Brennbare materialer på veggene.
Da cross-radiation kan skje, f eks i hulrom under gulv og over himlinger og mellom 
nærstående objekter.

En sier at en brann er ventilasjonskontrollert dersom forbrenningsraten er begrenset av 
innstrømningsraten av luft. Dersom størrelsen til åpningen økes vil en komme til en grense over 
hvilken forbrenningsraten blir uavhengig av åpningsarealet og isteden bestemmes av brenselet så 
kalles brannen for brenselskontrollert.

Brenselskontrollert brann Ventilasjonskontrollert brann
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Vedlegg del IV (a) 
 

Oppfølging av  
overlevende og pårørende  

og deres situasjon i dag 
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Forord

Stortinget vedtok 12. mai 2015 å oppnevne en uavhengig 
granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. 
Granskingskommisjonen (heretter kalt «kommisjonen») mottok et 
mandat utarbeidet av Stortingets presidentskap. Kommisjonens 
formål var å vurdere om tidligere redegjørelser har gitt et korrekt og 
fyllestgjørende bilde av saken. I tillegg skulle kommisjonen vurdere 
de offentlige myndigheters oppfølging av saken, herunder 
ivaretakelsen av overlevende og pårørende (scanstargransking.no). 

Kommisjonen ga i juni 2016 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag å gjennomføre en systematisk 
kartlegging av overlevende og etterlatte (Appendix 1). Oppdraget 
inkluderte kartlegging av fire hovedpunkter: 

1. Grad av eksponering (nærhet til brannen, tapsopplevelser, 
skade m.m). 

2. Opplevelse av situasjonen i tiden etter brannen.
3. Oppfølging fra offentlig hjelpeapparat og opplevelse av å ha 

blitt ivaretatt.
4. Nåværende helse og jobbsituasjon.

NKVTS har løst oppdraget ved å gjennomføre personlige intervjuer 
med overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-brannen. 
Intervjuene ble gjennomført høsten 2016. 

En rekke medarbeidere ved NKVTS har deltatt i arbeidet med å 
planlegge, forberede og gjennomføre undersøkelsen. 
Prosjektgruppen ved NKVTS har bestått av Anne Lie Andreassen, 
Marianne Skogbrott Birkeland, Ines Blix, Toril Hjorthol og Siri 
Thoresen (prosjektleder), i tillegg til psykolog og forsker Filip 
Arnberg ved Uppsala Universitet. Prosjektgruppen har hatt ansvar 
for design av studien, valg av strategi for datainnsamling, utforming 

Side 1101



4

Forord

av intervjuguide, rekruttering og opplæring av intervjuere, 
gjennomføring av alle analyser og skriving av rapport. Tore Wentzel-
Larsen har bidratt til analyser av data. Alexander Hauglin har lagt til 
rette for sikker datainnsamling og datalagring, samt bidratt til 
opplæring av intervjuerne. Inger Elise Birkeland har hatt ansvar for 
økonomi og ressursbruk i prosjektet. 

Undersøkelsen kunne ikke vært gjennomført uten kunnskapsrike og 
erfarne intervjuere som ble rekruttert både fra NKVTS og fra våre 
samarbeidspartnere, blant annet RVTS Sør, Øst og Vest. Intervjuerne 
utenfor NKVTS har inkludert: Bettina Gamskjær Andersen, Marie-
Therese Desroches, Iselin Dibaj, Marianne Fjæreide, Rune Johnsen, 
Ragnhild Leite, Trude Darsø Lindø, Lene Linnemørken, Iren Moen, 
Silja Nordahl, Annie Norevik, Nora Svenson Paus, Nils Petter 
Reinholdt, Sigrid Tesli, Sara Bjørkås Tolfsby, Eir Torvik, Eva Lill Fossli 
Vassend og Line Aasland. Intervjuere fra NKVTS har inkludert: Anne 
Lie Andreassen, Marianne Skogbrott Birkeland, Ines Blix, Else 
Merete Fagermoen, Toril Hjorthol, Gry Husebø, Pål Kristensen, Anna 
Birgitte Mørck, Marianne Opaas, Øivind Fjeld-Solberg, Siri Thoresen, 
Cecilie Ursin, Marianne Bergerud Wickstrøm, Tale Østensjø og 
Helene Flood Aakvaag. Vi ønsker å takke intervjuerne for 
innsatsvilje, kunnskap, omsorg og fleksibilitet. Det har vært mye 
ubekvem arbeidstid og noen lange reiseveier. 

Takk også til hyggelige og kunnskapsrike kollegaer ved og utenfor 
NKVTS som har gitt oss kritiske kommentarer og konstruktive 
forslag, blant annet Synne Stensland, Øivind Fjeld-Solberg, Lise 
Stene, Randi Hagen Eriksrud og Hans Jakob Bøe. Takk også til viktig 
informasjon og kunnskapsbidrag fra Jan Halvor Harsem, Kurt Evert 
Stenbakk, Grete Holen, Kai-Arne og Eli Sigvor Schie, Terje Bergsvåg, 
Arne Steen, Finn Levy, Liv Wergeland Sørbye, Lars Weisæth og Ask 
Elklit.  

Det har gått mange år siden brannen på Scandinavian Star. Da vi 
inviterte overlevende og etterlatte til denne undersøkelsen, var vi 
usikre på om de ville synes det var akseptabelt å få en slik 
henvendelse så lenge etterpå og om de ville ønske å delta. At så 
mange har valgt å stille opp og delt sine erfaringer med oss, er 
bemerkelsesverdig. Aller størst takk rettes derfor til alle overlevende 
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og etterlatte fra Scandinavian Star-brannen som har deltatt i 
studien, brukt av sin tid og gitt oss verdifull kunnskap. Denne 
rapporten er skrevet for å formidle de erfaringer, opplevelser og 
oppfatninger de overlevende og etterlatte har delt med oss.  

27. februar 2017

Siri Thoresen
Prosjektleder
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Sammendrag

Bakgrunn

Scandinavian Star var en passasjerferge som skulle seile fra Oslo til 
Frederikshavn 6.-7. april 1990. Om natten brøt det ut brann på 
fergen, som førte til at 159 personer omkom. Politiet har konkludert 
med at brannen mest sannsynlig var påsatt. Ingen har blitt dømt for 
brannstiftelsen. I løpet av de årene som har gått, har det vært rettet 
kritikk mot rederiet og myndighetene. 

Stortinget oppnevnte i 2015 en uavhengig granskingskommisjon for 
brannen på Scandinavian Star. Kommisjonen skulle blant annet 
vurdere de offentlige myndigheters oppfølging av saken, herunder 
ivaretakelsen av overlevende og pårørende. Som ett ledd i dette 
arbeidet ga kommisjonen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress i oppdrag å gjennomføre en systematisk 
kartlegging av utsatthet, helsetiltak og nåværende helse hos de 
overlevende og etterlatte. 

Det er ingen tvil om at de som ble direkte rammet av denne 
tragedien har vært utsatt for en svært alvorlig hendelse. Det gjelder 
både de som befant seg på båten da den brant, og de som mistet 
noen i brannen. Denne rapporten handler om dem. 

Det å bli utsatt for alvorlige livsbelastninger øker risikoen for senere 
helseplager. Enkelte blir lite påvirket, mens andre kan utvikle 
alvorlige vansker. I denne rapporten vil vi beskrive hva de 
overlevende og etterlatte opplevde under selve hendelsen, hvordan 
de har opplevd hjelpeapparatet og sin egen situasjon i tiden etterpå, 
og deres oppfatninger om etterspillet etter brannen. Vi vil også 
beskrive deltakernes helse og hvilke faktorer som har betydning for 
helsen.     
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Metode

Undersøkelsen ble gjennomført med bruk av personlige intervjuer 
høsten 2016, 26 år etter Scandinavian Star-brannen. Skriftlig 
informasjon om undersøkelsen ble sendt til overlevende og 
etterlatte i forkant av intervjuene. Blant de overlevende var både 
passasjerer og ansatte om bord på båten. Noen av disse mistet også 
noen de kjente i brannen. Blant de etterlatte var personer som ikke 
selv var om bord på skipet, men som mistet minst en nærstående 
person i brannen. Totalt deltok 193 personer, 98 overlevende og 95 
etterlatte, noe som resulterte i en svarprosent på 60 % for både 
overlevende og etterlatte. 

Resultater

Eksponering

• Eksponeringen for fare var høy blant de 98 overlevende. Om 
lag tre av fire deltakere rapporterte at de hadde vært i 
områder med tett røyk, over halvparten hadde opplevd farlige 
situasjoner i livbåtene og en av fem trodde de skulle dø. Mer 
enn en av tre rapporterte at de hadde hørt rop om hjelp eller 
sett noen som var alvorlig skadet eller død. Mer enn en 
fjerdedel av de overlevende mistet noen de kjente.

• Blant de 95 etterlatte som ikke selv var om bord på båten 
mistet 81 personer en av sine aller nærmeste 
familiemedlemmer, det vil si enten partner, ett eller flere 
barn, forelder og/eller søsken. Majoriteten mistet mer enn én 
person i brannen. Om lag en fjerdedel av de etterlatte hadde 
også andre nærstående på båten som overlevde. 

Minnene om hendelsen og hendelsens sentralitet 

• Deltakerne rapporterte høy grad av gjenopplevelse og 
livaktighet når de tenker tilbake på det som hendte i 
forbindelse med brannen.

• Deltakerne opplevde at Scandinavian Star-brannen var svært 
sentral for deres livshistorie, deres forståelse av verden og 
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deres personlige identitet. En av fire overlevende og over 
halvparten av de etterlatte var «helt enige i» at hendelsen 
endret deres liv for alltid. 

Tiden etter brannen

• Fire av ti opplevde at de hadde hatt psykiske plager og en av 
fire fysiske plager i løpet av de to første årene etter brannen. 
Nesten halvparten mente at disse plagene medførte 
vanskeligheter med å fungere i hverdagen. Av disse mente en 
av fire at de aldri har gjenvunnet det funksjonsnivået de 
hadde før brannen. 

• Majoriteten av deltakerne hadde liten tillit til de to 
politietterforskningene som har blitt gjennomført. Mange 
hadde tiltro til at det har blitt gjort endringer som har ført til 
bedre sikkerhet for fergepassasjerer. Majoriteten mente at 
myndighetene har vist liten interesse for erfaringene til de 
som var rammet av brannen, og at det ikke var sørget for 
tilstrekkelig oppfølging. De fleste rapporterte å ha fått god 
støtte fra sitt nærmiljø.

• Den generelle tilliten til politi og rettsvesen var vesentlig 
lavere hos de berørte av Scandinavian Star-brannen 
sammenlignet med et utvalg av den norske befolkningen. 
Tilliten til politi og rettsvesen hang sammen med grad av tillit 
til myndighetenes håndtering av Scandinavian Star-saken, og 
hang også sammen med nåværende psykisk helse og forhold 
til andre mennesker. 

Skam og skyld

• En av fire har hatt plagsomme tanker om at de skulle gjort noe 
annerledes da det skjedde eller kunne gjort noe annerledes 
for å hindre at det skjedde. Like mange har vært bekymret for 
hva andre mennesker ville tenke om dem.
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Tiltak og nytteverdi

• De som ga en vurdering av de tidlige støttetiltakene var mer 
negative enn positive til disse. Majoriteten opplevde at de 
ikke fikk tilbud om hjelp uten å måtte be om det og følte seg 
lite ivaretatt. Om lag halvparten mente de ikke fikk 
tilstrekkelig tid til samtaler og kontakt. 

• Mest positivt omtalt ble minneturen til København og det å bli 
kontaktet av Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter 
mordbrannen på Scandinavian Star. 

• Når det gjaldt den samlede erfaringen med det offentlige 
hjelpeapparatet i forbindelse med brannen, var negative 
oppfatninger mest fremtredende. Over halvparten mente alt i 
alt at hjelpen og behandlingen var lite eller ikke 
tilfredsstillende.

• En av tre oppga at de hadde savnet proaktiv oppfølging. 
Mange fremhevet viktigheten av oppfølging over tid, og hjelp 
til barn eller støtte i foreldrerollen. 

Fravær fra arbeidslivet og nåværende funksjonsnivå 

• Nesten halvparten har hatt langvarig fravær fra arbeidslivet i 
årene som har gått etter brannen. Mange mente at dette 
fraværet var knyttet til Scandinavian Star-brannen. 

• Om lag en fjerdedel rapporterte om små eller større 
funksjonsproblemer nå for tiden, som de mente kunne 
tilskrives plager som hadde oppstått på grunn av brannen.  

Egenvurderte forløp av psykiske helseplager fra før brannen til nå 

• Deltakerne rapporterte et lavt nivå av psykiske helseplager i 
året før brannen, og et mye høyere nivå én måned etter. 
Deretter oppga de en gradvis bedring, særlig i løpet av de to 
første årene. De etterlatte beskrev en langsommere bedring 
enn overlevende. Verken for overlevende eller etterlatte var 
nivået av psykiske helseplager i dag tilbake på det lave nivået 
som ble rapportert før brannen. 
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Egenvurderte langsiktige psykiske helseplager som følge av brannen

• Om lag en tredjedel av de overlevende og nesten halvparten 
av de etterlatte mente at Scandinavian Star-brannen hadde 
gitt dem langvarige psykiske helseplager. 

Helse og livskvalitet nå for tiden

• Mer enn hver fjerde deltaker skåret over terskelverdien for 
enten posttraumatisk stress eller angst/depresjon.

• Omtrent en av fem etterlatte opplevde at sorgen i dag 
medfører at de fungerer betydelig dårligere sosialt, 
yrkesmessig, eller på andre viktige områder. Et fåtall  
tilfredsstilte kriteriene for komplisert sorg på tidspunktet for 
undersøkelsen.

• Deltakerne hadde et høyere nivå av angst og depresjon, og et 
lavere nivå av sosial støtte, sammenlignet med et utvalg av 
den norske befolkningen.  

• Omtrent halvparten rapporterte et nivå av livstilfredshet som 
kan betegnes som høyt. Bare om lag en av fem hadde lav eller 
veldig lav grad av tilfredshet med livet.

Faktorer som har sammenheng med nåværende psykisk og somatisk 
helse

• De faktorene som hadde sterkest sammenheng med psykisk 
og somatisk helse i dag, var sosiale faktorer. Det vil si at de 
som opplevde at de hadde god sosial støtte og lave barrierer 
mot å søke støtte hadde lavest nivå av helseplager.  

• Det å oppleve følelser av skam og skyld knyttet til 
Scandinavian Star, og det å oppleve hendelsen som sentral 
for livshistorien og identiteten, hadde også sammenheng 
med nåværende psykisk helse.
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Konklusjoner og implikasjoner

Flertallet av de overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-
brannen rapporterte om god helse og god livskvalitet i dag. Men det 
er liten tvil om at brannen har hatt store konsekvenser for mange. 
Selv 26 år etter hendelsen, har gruppen som helhet en 
uforholdsmessig stor byrde av psykiske helseplager. Sosiale 
faktorer, slik som sosial støtte og lave barrierer mot å søke støtte, 
var de faktorene som pekte seg ut som viktigst for psykisk helse i 
dag. 

De utsattes manglende tiltro til at saken har fått en tilstrekkelig god 
behandling kan ha bidratt til en generell svekkelse av tillit til de 
institusjonene som skal opprettholde sikkerhet og rettferdighet i 
samfunnet. Denne svekkelsen av tillit så ut til å gå hånd i hånd med 
dårligere psykisk helse og dårligere sosiale relasjoner. Hvordan 
myndighetene og storsamfunnet håndterer katastrofer kan altså ha 
betydning for helsen til dem som er rammet. 

Det var gjennomgående lav tilfredshet med hjelpeapparatet. 
Proaktive tiltak synes nødvendig etter katastrofer, og disse bør vare 
over tid. Fordi sosiale faktorer har stor betydning for psykisk helse, 
bør bistanden rettes mot å styrke sosiale relasjoner. For at 
oppsøkende tiltak skal virke godt, er det avgjørende å sørge for at 
spesialisert behandling er tilgjengelig når det trengs. 

Tiden leger ikke alle sår. På tross av alle årene som har gått, husket 
mange hendelsen som om det var i går. Omgivelsene rundt forventer 
gjerne at man etter en stund skal gå videre i livet. Det tar tid å skape 
en ny tilværelse og for enkelte blir livet kanskje aldri det samme. 
Dette er det viktig å være klar over i møte med mennesker som har 
vært utsatt for alvorlige traumer og tap. 
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Summary

Background

Scandinavian Star was a car and passenger ferry on route between 
Oslo, Norway and Frederikshavn, Denmark. During the night of April 
7th, 1990, a fire broke out, which resulted in the death of 159 people. 
The police investigation concluded that the ship was set on fire by 
one or more arsonists. To date, the fire remains an unsolved crime. 
The aftermath has been ridden by controversies, and the ship 
owners and Norwegian authorities have been criticized. 

In 2015, The Norwegian Parliament appointed an independent 
commission with the mandate to evaluate several aspects of the 
Scandinavian Star case. As part of their work, the commission gave 
the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies the 
assignment to perform a systematic investigation of the survivors 
and the bereaved, focusing on traumatic exposure, what types of 
assistance they had received and their evaluation of this assistance, 
as well as current health, work participation, and well-being.  

The direct victims of this tragedy, both the survivors from the ship 
and the bereaved families, were involved in an extremely traumatic 
event. Exposure to adverse and traumatic events increases the risk 
for later health problems. In this report, we will describe the 
experiences of the survivors and the bereaved, with a focus on their 
recollection of what happened during the event, how they have 
perceived the support from the public health care system, what their 
own situation was like following the disaster, and their views on the 
political aftermath. We have also investigated health consequences 
as well as factors associated with current health.  
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Methods

Information letters with a description of the study and an invitation 
to participate were sent to the survivors and the bereaved. We 
performed face-to-face interviews during the autumn of 2016, 26 
years after the fire. The survivors included both passengers and 
employees at the ship. Some survivors also lost someone they knew 
in the fire. The bereaved included individuals who were not present 
on the ship, but who lost someone close. In total, 193 individuals 
participated in the study, including 98 survivors and 95 bereaved, 
resulting in a response rate of 60% for both groups. 

Results

Exposure

• Many of the 98 survivors were exposed to danger during the 
fire.  Three out of four survivors reported that they had been in 
areas of the ship with heavy smoke, and about half had 
experienced dangerous situations in the lifeboats. One out of 
five thought they were going to die. More than one third heard 
cries for help or saw someone seriously injured or killed. One 
in four survivors lost someone they knew to the fire.

• Among the 95 bereaved participants, who were not on board 
the ship, 81 had lost a close family member: a spouse, one or 
several children, one or both parents, or siblings. The majority 
lost more than one close person to the fire. About one out of 
four bereaved participants also had surviving relatives or 
friends on board the ship. 

Memories and centrality

• Participants’ memories of this event were experienced as vivid 
and many could easily re-experience what happened.

• For many participants the fire had become highly central to 
their life story. The fire was also central for their 
understanding of the world and their personal identity. For 
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example, one out of four survivors and more than half of the 
bereaved “fully agreed” that the fire changed their life forever. 

The aftermath 

• Looking back to the first two years following the event, four 
out of ten reported that they had mental health problems and 
one out of four that they had somatic problems related to the 
fire. Almost half had accompanying difficulties with their daily 
life level of functioning. Among those who reported impaired 
functioning, one in four perceived that they never had 
regained their pre-fire level of functioning. 

• The majority of the participants reported a lack of trust in the 
police investigations, and felt that the Norwegian authorities 
had shown little interest or support for those affected by the 
fire. Most participants reported satisfaction with the support 
they had received from their local communities.  

• The general trust in the police and the justice system was 
significantly lower in the participants, compared to a general 
population sample. Trust in the police and the justice system 
was associated with the degree of trust in the authorities’ 
handling of the Scandinavian Star tragedy, and was also 
related to current mental health and perceived social support.  

Shame and guilt

• About one out of four reported that they had been worried 
about what others might think about them, and that they have 
had bothersome thoughts that they should have done 
something differently when it happened or to prevent it from 
happening. 

Support systems 

• Overall, negative opinions about the support were more 
prevalent than positive ones. The majority did not receive 
assistance without requesting it themselves, and they did not 
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feel that they were taken good care of. About half felt they 
were not given sufficient time to talk with professionals.

• The most positive evaluations concerned the arrangement of a 
commemoration trip to Copenhagen and the Scandinavian 
Star Support group’s outreach program.  

• Concerning the overall experience with the public health and 
support systems, negative evaluations were predominant 
among participants. More than half considered the support 
and treatment not at all or hardly satisfactory. 

• One in three reported that they missed proactive outreach. 
Many participants underlined the need for long-term follow-up 
as well as assistance to children or support in parental roles. 

Work absence and current level of functioning 

• About half of the participants reported to have had at least 
one lengthy absence from work during the years following the 
fire. Many participants attributed this absence to the 
consequences of the fire.  

• About one in four had minor or major problems with their 
current level of daily functioning, which they attributed to the 
consequences of the fire. 

The participants’ self-rated mental health trajectories 

• When looking back, participants reported to have had a low 
level of mental health problems in the period preceding the 
fire, which had increased dramatically at one month after the 
fire. From that time, the participants described a gradual 
process of recovery. Bereaved described a slower 
improvement compared to survivors. The current level of 
mental health problems remained higher than the low level 
reported before the fire.  
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The participants’ evaluation of long-term mental health problems 
related to the fire 

• More than one third of the survivors, and almost half of the 
bereaved, reported that the fire had resulted in long-term 
mental health problems. 

Current health and life satisfaction

• More than one out of four scored above a clinical cutoff for 
either posttraumatic stress reactions or anxiety/depression. 

• One in five bereaved reported a current impairment in social, 
occupational or other important areas of functioning due to 
grief reactions. Only a few fulfilled the criteria for complicated 
grief.  

• Participants had an increased level of anxiety/depression, and 
a lower level of social support, compared to a general 
population sample. 

• About half of the participants had a high level of life 
satisfaction, yet one in five had a low or very low life 
satisfaction. 

Factors associated with mental and physical health 

• Social support and barriers to social support were strongly 
associated with current mental and physical health. That is, 
individuals with a high level of perceived social support, and 
low barriers to seeking social support, had less mental and 
somatic health problems. 

• Shame and guilt feelings related to what had happened, as 
well as centrality of the event, were also associated with 
current mental health. 
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Conclusions and implications

26 years after the disaster, the majority of survivors and bereaved 
had good health and a high level of life satisfaction. However, for 
many, the fire has had severe consequences. Even today, the 
affected group shows a disproportional burden of psychological 
health problems. Social factors, such as high perceived social 
support and a low level of social support barriers, seemed to be of 
particular importance for current mental health. 

The lack of confidence in the Norwegian authorities’ handling of the 
disaster might have contributed to a reduced general trust in the 
police and the justice system. This low level of trust was associated 
with impaired mental health and social relationships. 

Negative experiences or views regarding the early support and later 
treatment were predominant. Proactive outreach services are 
necessary post disaster, and these should last longer than has 
previously been assumed. Because social factors are of importance 
for mental health, interventions should target social relationships. 
For outreach services to be useful, specialized mental health care 
must be available when needed. 

Time does not heal all wounds. Despite all the years that have 
passed, many participants still remembered the event as if it 
happened yesterday. After a while, there is often an expectation that 
life should move on. But for some, life will never be the same, and it 
will take time to adjust to a new reality. 
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1.  Innledning

1.1.  Brannen på Scandinavian Star

Scandinavian Star var en passasjerferge som skulle seile fra Oslo til 
Frederikshavn 6.-7. april 1990. Det var 383 passasjerer og 99 
besetningsmedlemmer om bord. Om natten ble det påtent branner 
på båten, som førte til at 159 personer og et ufødt barn omkom (1). 
De overlevende måtte evakuere med livbåter til skip som kom til 
unnsetning. Det har vært to norske politietterforskninger, en fra 
1990 til 1991 og en fra 2014 til 2016. Saken ble aldri oppklart. I 
årene etter brannen har det vært flere begjæringer om 
gjenopptakelse av saken. Rederiets ansvar, myndighetenes 
håndtering og politiets etterforskninger av saken har vært 
omdiskutert. Brannen på Scandinavian Star er en unik hendelse i 
norsk historie, og er etter annen verdenskrig den tragedien som har 
kostet flest menneskeliv.

1.2.  Konsekvenser av traumatiske hendelser i et 
langtidsperspektiv

Eksponering for traumatiske hendelser øker risikoen for redusert 
livskvalitet og utvikling av helseplager. Posttraumatiske 
stressreaksjoner er særlig utbredt den første tiden etter hendelsen. 
Slike reaksjoner består blant annet av ubehagelige og uønskede 
gjenopplevelser av hendelsen, forsøk på å unngå personer eller 
situasjoner som minner om hendelsen og økt beredskap («på vakt»-
holdning). Depresjon og angsttilstander er heller ikke uvanlig. I de 
senere år har forskningsfeltet også fokusert på somatiske 
helseplager etter traumatiske hendelser, slik som hodepine og 
fysiske smerter. Kroppslige problemer kan bli langvarige og lede til 
funksjonstap, for eksempel problemer med luftveiene eller muskel- 
og skjelettplager (2). Fysiske og psykiske problemer kan også lede 
til langvarig sykefravær eller økonomiske problemer for de berørte.
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Sorg er også et viktig aspekt ved katastrofer der menneskeliv går 
tapt. Iblant kan traumatiske dødsfall lede til langvarig sorg hos de 
etterlatte (3). Det plutselige tapet kan være særlig vanskelig å 
håndtere. Langvarig sorg etter traumatiske dødsfall har en rekke 
likheter med både posttraumatisk stress og depresjon, men 
karakteriseres også av en sterk lengsel etter den døde, bitterhet, 
vansker med å akseptere dødsfallet og med å gå videre i livet (4). 
Sorgprosessen etter traumatiske dødsfall kan kompliseres av 
skyldfølelse for selv å ha overlevd mens andre mistet livet. 

Det er viktig å understreke at mange personer som utsettes for 
alvorlige traumatiske hendelser ikke utvikler vesentlige helseplager, 
funksjonsproblemer eller redusert livskvalitet. Likevel er det nå godt 
dokumentert at eksponering for traumatiske hendelser øker risikoen 
for slike problemer. Ettersom tiden går, opplever mange at de får det 
bedre, mens noen utvikler kroniske helseplager. 

Ulike typer traumer
Forskning har vist at det er stor forskjell mellom ulike typer 
hendelser når det gjelder risiko for senere helseplager (5, 6). 
Traumatiske hendelser som er påført med hensikt (for eksempel 
terrorhandlinger og massedrap) ser ut til å bidra til større 
helseplager enn naturkatastrofer og ulykker (7). Det å bli berørt av 
en katastrofe som involverer mange mennesker kan ha noen 
særskilte aspekter ved seg. 

Katastrofer er ofte gjenstand for offentlig oppmerksomhet, har et 
omfattende etterspill og blir en del av samfunnets kollektive 
hukommelse. Det betyr at de berørte i tillegg til å mestre sine egne 
reaksjoner også må håndtere at deres private og ofte sterke, 
emosjonelle opplevelse blir kjent for venner og bekjente (8). Å bli 
identifisert som overlevende eller offer etter en katastrofe kan for 
noen oppleves som ytterligere en belastning, mens andre kan finne 
støtte i samfunnets oppmerksomhet. 

Brannen på Scandinavian Star var en menneskeskapt katastrofe, 
med et høyt antall berørte. Som etter andre menneskeskapte 
katastrofer har det vært viktig for de berørte å få svar på hva som 
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egentlig skjedde, hvem som står ansvarlig, og hva som kunne ha 
blitt gjort for å forhindre at det skjedde. Katastrofer følges også ofte 
av andre typer belastninger. De berørte kan få en rekke praktiske 
utfordringer som kan kreve mye tid og energi (f.eks. forsikrings- eller 
juridiske prosesser), som kan være vanskelige å ta fatt på samtidig 
som man kanskje strever med fysiske og psykiske etterreaksjoner. 

Langtidskonsekvenser
I den første tiden etter å ha vært utsatt for en alvorlig hendelse vil de 
fleste oppleve stressreaksjoner som kan komme til uttrykk på 
forskjellige måter. Det varierer fra person til person hvor lang tid det 
tar å bli bedre etter å ha vært direkte utsatt for en katastrofe eller 
opplevd et traumatisk tap. Med tanke på alle utfordringene 
overlevende og etterlatte møter etter en katastrofe, er det derfor 
viktig å forstå prosessen også i et lengre tidsperspektiv.

Mye av forskningen på katastroferammedes psykiske helse over tid 
er gjort ett til to år etter hendelsen. Det er hittil kun gjennomført 
noen få studier med mer enn fem års oppfølgingstid. Nordiske 
forskere har i stor grad bidratt til denne kunnskapsutviklingen. I 
Norge er eksempelvis overlevende fra en katastrofe på en 
oljeplattform blitt fulgt i 27 år (9, 10). Langtidskonsekvenser har blitt 
undersøkt i flere studier, for eksempel etter branner (11), flyulykker 
(12), skredet i Vassdalen (13) og bussulykken i Måbødalen (14).  

En studie som er spesielt relevant med tanke på brannen på 
Scandinavian Star, er langtidsoppfølgingen etter forliset av 
passasjerfartøyet Estonia i 1994. Bare 137 personer av de 989 som 
var om bord overlevde. Mange overlevende og pårørende opplevde 
høy grad av psykisk stress tre måneder etter forliset (15, 16).  Disse 
problemene avtok gradvis i løpet av 1-3 år, før de stabiliserte seg.  
Etter 15 år opplevde omtrent hver fjerde overlevende fortsatt 
betydelig posttraumatisk stress, og blant disse individene var det en 
betydelig overrepresentasjon av overlevende som hadde mistet en 
nærstående i katastrofen (8).

Resultatene fra studien av de overlevende etter Estonia-forliset er i 
tråd med studier av andre katastrofer når det gjelder psykisk uhelse 
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på lang sikt. I den første tiden opplever mange, men ikke alle, høy 
grad av psykisk stress. For de fleste avtar stressreaksjonene i løpet 
av noen måneder til et par år. Etter en tid stabiliserer den psykiske 
helsen seg, og det er vanskeligere å bli bedre uten profesjonell 
hjelp. Denne beskrivelsen av en langvarig bearbeidelsesprosess 
virker å gjelde også for besetningen i større fartøysulykker (17).

Ved undersøkelser mer enn ti år etter ulike katastrofer opplever 
mellom 20-30 % av de overlevende fortsatt betydelige psykiske 
helseplager. En norsk studie av Alexander Kielland-ulykken 27 år 
etter viste at selv om forekomsten av posttraumatisk stresslidelse 
(PTSD) var lav (6 %), var risikoen for alvorlige psykiske helseplager 
høy (20 %), og mer enn tre ganger høyere enn i kontrollgruppen (18). 

1.3.  Hvilke faktorer har betydning for helse og 
livskvalitet?

Det er mange faktorer som har betydning for helse og livskvalitet 
etter en traumatisk hendelse. Forskningen skiller vanligvis mellom 
faktorer som var til stede før den traumatiske hendelsen, hva som 
skjedde under den traumatiske hendelsen, og omstendigheter i 
tiden etterpå. Kunnskap om hvilke faktorer som har størst betydning 
for helseutvikling er viktig for best mulig å kunne identifisere hvilke 
grupper som har størst behov for hjelpetiltak. Det finnes i dag en 
rekke studier som har undersøkt dette (19-21).

Disse studiene viser at faktorer før den traumatiske hendelsen kan 
ha beskyttende effekt mot senere helseplager. Disse faktorene 
inkluderer kjønn, fravær av alvorlige livsbelastninger og psykiske 
helseplager, god sosial støtte og gode levekår. Under den 
traumatiske hendelsen er det særlig to forhold som fremstår viktige: 
hvor alvorlig traumebelastningen var og hvorvidt personens 
mestring ble overveldet av det som skjedde (peri-traumatisk stress). 
Alvorlighetsgrad kan forstås som reell/opplevd livsfare, eller mer 
sammensatt, som for eksempel hvor mange potensielt 
traumatiserende aspekter av situasjonen en person opplevde. Slike 
aspekter kan være opplevd fare, vitneopplevelser (f.eks. 
sanseinntrykk forbundet med andre menneskers lidelse eller død), 
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umulige valg (f.eks. å måtte velge blant flere hvem man skal forsøke 
å hjelpe, eller måtte unnlate å hjelpe andre for å redde seg selv), og 
traumatisk tap eller trussel om tap. Det å bli overveldet av 
situasjonen mens den skjer (eller rett etterpå) betegnes som peri-
traumatisk stress, og kan bestå av sterke kroppslige reaksjoner, 
innsnevret oppmerksomhet, en sterk følelse av uvirkelighet, 
hjelpeløshet, sjokk eller frykt. Peri-traumatisk stress bør helst måles 
i tidlig fase etter en traumatisk hendelse. De viktigste faktorer av 
betydning for god helse i tiden etter den traumatiske hendelsen er 
god sosial støtte, fravær av nye traumatiske hendelser, og fravær av 
andre livsbelastninger (f.eks. samlivsbrudd, arbeidsløshet).  

En rekke studier har vist at god sosial støtte synes å beskytte mot 
negative helsekonsekvenser etter alvorlige livsbelastninger (22, 23). 
Både risikoen for å utvikle posttraumatisk stressforstyrrelse, 
alvorlighetsgraden av symptomene og tilfriskning ser ut til å være 
relatert til aspekter ved sosiale relasjoner (24). Det viktigste 
aspektet ved sosial støtte synes å være grad av «opplevd sosial 
støtte», altså opplevelsen av at kognitiv, emosjonell og praktisk 
støtte vil være tilgjengelig hvis man har behov for det (25).

Menneskers sosiale nettverk er mangfoldig. Uavhengig av om en 
person har god opplevd sosial støtte fra deler av sitt nettverk, kan 
man også møte negative, kritiske eller utestengende reaksjoner fra 
andre. Det kan også komme overraskende negative reaksjoner eller 
tilbaketrekning fra personer man trodde man ville få støtte fra. Slike 
prosesser er blitt betegnet «negativ sosial støtte», og har vist seg å 
kunne utgjøre en vesentlig risikofaktor for psykisk helse etter 
traumatiske livshendelser, kanskje mer enn den ellers gode sosiale 
støtten kan oppveie for (26). 

Det kan være flere grunner til at man etter store livspåkjenninger lar 
være å benytte seg av den sosiale støtten man opplever å ha 
tilgjengelig. En svensk studie av overlevende fra Estonia-forliset 
viste at mange kunne være tilbakeholdne med å bruke sitt sosiale 
nettverk (8). Dette ble undersøkt videre i en norsk studie av 
overlevende fra Utøya, som fant at det var vanlig å la være å utnytte 
potensiell sosial støtte, blant annet av hensyn til at andre i 
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nettverket hadde det vanskelig nok selv, at andre ville synes de var 
for opphengt i det som hadde skjedd, eller at andre var lei av å høre 
om det. Slike «sosiale barrierer» hadde større betydning enn både 
opplevd sosial støtte og negativ sosial støtte for psykisk helse hos 
de unge Utøya-overlevende (27). 

Traumatiske hendelser kan være knyttet til etterfølgende skam eller 
skyld (28). Skyld er en ubehagelig følelse knyttet til en oppfatning 
om at man skulle tenkt, følt eller gjort noe annerledes, eller at man 
ikke var i stand til å beskytte en annen person. Skam handler om at 
man opplever å ha egenskaper eller ha gjort noe som man tror andre 
kan mislike og som kan føre til avvisning eller nedvurdering. En 
rekke studier har vist at skam og skyld er risikofaktorer for psykiske 
helseplager etter tabubelagte traumer, slik som seksuelle overgrep 
og partnervold, men har først nylig fått oppmerksomhet også når det 
gjelder katastrofer/store ulykker (29).

I tillegg til individuelle og sosiale faktorer har også den større 
konteksten betydning for de berørtes situasjon etter et traume (30, 
31). Støtte fra skole og jobb samt samfunnsinstitusjoner vil ha 
betydning for den enkeltes psykiske helse og livskvalitet (32-34). For 
eksempel vil skoler og arbeidsplasser som har kunnskap om vanlige 
reaksjoner på traumatiske hendelser være bedre rustet til å hjelpe 
og tilrettelegge når det er behov for det. 

Videre vil også det offentlige etterspillet, samfunnsinstitusjoner, 
politikere og beslutningstakeres håndtering av hendelsen kunne 
påvirke de berørtes helse og livstilfredshet på flere måter. For det 
første vil det offentlige etterspillet ha betydning for hvor mye og hva 
slags hjelp, støtte og oppfølging de berørte får, gjennom for 
eksempel spesifikke helsetiltak og erstatningsutbetalinger. For det 
andre kan etterspillet ha stor betydning for hvordan den traumatiske 
hendelsen forstås i etterkant. Katastrofer etterfølges ofte av 
misnøye, sinne, og skuffelse rettet mot samfunnsinstitusjoner som 
politi og rettsvesen. Mange berørte ønsker en forklaring på hvordan 
dette kunne skje. Det at noen tar ansvar for det som har gått galt og 
at verden igjen kan oppleves som et rettferdig sted kan ha betydning 
for de berørte (35). Når det er en avstand mellom de berørtes 

Side 1128



31

NKVTS Rapport nr 5/2017

opplevelser og myndighetenes offisielle historie om hva som 
skjedde, kan det oppstå konflikter mellom ulike grupperinger om 
hva som er den sanne historien, samt økende mistillit til dem som er 
ansvarlig for å håndtere saken (36).

En ytterligere faktor som påvirker berørtes psykiske helse etter et 
traume, kalles hendelsens sentralitet («centrality of event»). Dette 
fenomenet dreier seg om i hvor stor grad en hendelse blir sentral i 
ens livshistorie og for ens identitet (37). For noen blir hendelsen 
definerende for hvem de er og de opplever at de ser annerledes på 
verden etter det som har skjedd. Det er særlig sterke emosjonelle 
opplevelser som blir sentrale i livshistorien. Når minner blir sentrale, 
blir de også mer tilgjengelige i hukommelsen. Når traumatiske 
minner blir mer tilgjengelige, kan dette føre til høyere grad av 
posttraumatisk stress (38). Både utvikling og opprettholdelse av 
posttraumatisk stress henger sammen med hvor sentralt traumet 
blir i ens livshistorie (39). Det kan bety at når en hendelse først har 
fått en viktig rolle i livet, kan det oppstå en selvforsterkende prosess 
som det kan være vanskelig å komme ut av på egen hånd.

1.4.  Støttetiltak

I tiden rett etter en katastrofe vil berørte ha et stort behov for 
informasjon. Mange vil ha behov for ulike former for praktisk 
bistand, og noen vil ha behov for helsehjelp. Etter større katastrofer 
opprettes det ofte såkalte støtte- eller krisesentre. Slike støttesentre 
skal fungere som et knutepunkt hvor overlevende og etterlatte kan 
få informasjon, få den hjelp og støtte de trenger og i noen tilfeller bli 
henvist videre til andre instanser (40).  Det viktigste i akuttfasen 
handler om å få dekket grunnleggende behov, og deretter å gi 
psykologisk førstehjelp og informasjon (41).

Det finnes ingen gullstandard når det gjelder tidlige psykologiske 
intervensjoner etter større traumer (42). Flere ulike typer tiltak har 
vært benyttet etter ulykker og katastrofer, men det har generelt vært 
lite forskning på effekten av disse. Tidligere var det knyttet stor 
optimisme til effekten av psykologisk debriefing (43).  Optimismen 
ble dempet etter at en stor metaanalyse konkluderte med at slike 
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intervensjoner ikke egner seg for å forebygge utviklingen av 
posttraumatisk stress og samtidig anbefalte at rutinemessig 
debriefing burde opphøre (44).  

Per i dag benyttes forskjellige typer tiltak som har som formål å 
forebygge utvikling av langvarige psykiske helseplager. Hobfoll og 
kollegaer (45) har utviklet fem prinsipper for 
katastrofeintervensjoner som har fått bred støtte: Trygghet, ro, 
mestring, tilknytning og håp. I en kunnskapsoppsummering 
konkluderer Michel (40) med at et viktig prinsipp for støttetiltak etter 
katastrofer er å identifisere de som vil trenge støtte over lenger tid, 
og tilby hjelp som er tilpasset de særskilte behov ulike grupper har. 
En slik evidensbasert «screen and treat»-modell innebærer støtte i 
form av psykologisk førstehjelp i akuttfasen, oppfølging, utredning, 
evaluering og eventuelt behandling av personer som utvikler 
psykiske helseplager (40). For individer som viser høyt nivå av 
akutte stressreaksjoner eller har andre risikofaktorer for å utvikle 
vedvarende psykiske plager, bør evidensbasert behandling tilbys. 
En oversiktsartikkel fra 2016 konkluderte med at tiltak som 
traumefokusert kognitiv atferdsterapi og eksponeringsterapi gitt i 
dagene eller ukene etter en traumatisk hendelse til de som viser 
tidlige plager, kan beskytte godt mot psykiske helseplager (46). 

Da Scandinavian Star brant i 1990 ble det også igangsatt tiltak for å 
hjelpe de berørte. I løpet av de første 12 timene etter brannen ble 
det opprettet et pårørende-/krisesenter (heretter kalt krisesenter) på 
et hotell i Oslo sentrum. Politi, helsepersonell, prest og 
representanter for rederiet var til stede.  På krisesenteret ble det gitt 
informasjon og emosjonell og praktisk støtte til overlevende og 
etterlatte. Politiet gjennomførte avhør av overlevende. Krisesenteret 
ble avviklet 19. april, men Oslo kommunes akuttetat opprettholdt 
spesiell beredskap for Scandinavian Star-berørte fram til 23.april. I 
etterkant ble det sendt ut et brev til de berørte med informasjon om 
vanlige reaksjoner etter traumatiske hendelser og tap. 

En gruppe med overlevende og etterlatte dannet raskt en 
støttegruppe. «Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter 
mordbrannen på Scandinavian Star» (heretter kalt Støttegruppen) 
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fikk en viktig rolle med et bemannet kontor hvor berørte kunne 
henvende seg. De utga avis, organiserte temakvelder, 
samtalegrupper og en minnetur til København. Støttegruppen tok 
initiativ til å kontakte berørte på telefon med det formål å undersøke 
om de hadde fått den støtten de hadde behov for. For mer 
informasjon om Støttegruppens arbeid, se Støttegruppens 
hjemmeside (scandinavianstar.no). I 2010 ble «Stiftelsen 
etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star» (heretter kalt 
Stiftelsen) opprettet. Stiftelsen har hatt som formål å arbeide for en 
gjenopptakelse av etterforskningen av Scandinavian Star-saken. For 
mer informasjon om Stiftelsen, se deres hjemmeside 
(stiftelsenscandinavianstar.no). 

1.5. Undersøkelser i forbindelse med 
Scandinavian Star

I Danmark ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av 
danske overlevende og etterlatte fra Scandinavian Star-brannen, 
først 18 måneder og deretter 3 år etter brannen. De 65 deltakerne 
opplevde store forandringer på flere områder av livet. (47). Dette 
kunne gjelde indre opplevelser, som økt uro, årvåkenhet, mareritt og 
skyldfølelse, samt atferdsendringer, for eksempel når det gjaldt 
medievaner og sosiale relasjoner. En av fem opplevde vansker med å 
klare hverdagen. Tre og et halvt år senere fant man en viss bedring 
hos de berørte, men 40 % hadde fortsatt et høyt nivå av psykiske 
plager (48). Så vidt oss bekjent, har det ikke vært gjennomført noen 
tilsvarende undersøkelse av de norske overlevende og etterlatte. I 
alt 166 personer som var på båten under brannen besvarte i 1991 en 
spørreskjemaundersøkelse fraStatens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
om mulige senskader (49). På det tidspunktet var psykiske plager 
utbredt, for eksempel rapporterte 33 % søvnforstyrrelser og 45 % 
angstplager. En fjerdedel ble henvist videre til nærmere 
helseundersøkelser ved Rikshospitalet i 1992-1993.

Etter henstilling fra Sjømannsforbundet ble det utarbeidet en 
rapport om norske besetningsmedlemmer basert på gruppesamtaler 
og medisinske undersøkelser gjennomført i 1992 og 1993 (50). 
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Rapporten er underlagt taushetsplikt. Rapporten ble vedlagt en 
søknad til Stortinget om billighetserstatning til besetningen. 

1.6. Målsetting med undersøkelsen 

Målsettingen med denne undersøkelsen er å fremskaffe systematisk 
kunnskap om traumatisk eksponering, oppfølging/helsehjelp, og 
nåværende fysisk og psykisk helse hos overlevende og etterlatte fra 
Scandinavian Star-brannen. Vi vil rapportere deltakernes 
opplevelser av deres situasjon og av etterspillet etter brannen. 
Avslutningsvis vil vi sammenligne psykisk helse hos overlevende og 
etterlatte med et utvalg av den norske befolkningen, og vurdere 
hvorvidt nåværende helse henger sammen med noen utvalgte 
faktorer knyttet til brannen. 

Det har gått mange år fra brannen til denne undersøkelsen, noe som 
medfører en del begrensninger i hva det er mulig å si noe sikkert om. 
Denne rapporten vil ikke kunne gi kunnskap om effekter av tiltak, 
årsaker til eventuelle senskader, eller årsaker til dødsfall eller 
sykdom som har forekommet i de 26 årene som har passert. Styrker 
og begrensninger i denne undersøkelsen og muligheter for videre 
studier drøftes i diskusjonsdelen.  
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2. Metode

2.1. Fremgangsmåte og deltakere

Undersøkelsen er en tverrsnittstudie gjort 26 år etter Scandinavian 
Star-brannen. Det ble gjort personlige intervjuer med overlevende og 
etterlatte. 

Utvalg 
Brannen på Scandinavian Star rammet personer fra mange land, 
spesielt fra Norge og Danmark. Med utgangspunkt i vårt mandat fra 
granskingskommisjonen, definerte vi utvalget til å omfatte 
overlevende og etterlatte som hadde adresse i Norge. 
Granskingskommisjonen ga oss tilgang til navnelister over 
overlevende og etterlatte.

Listen over overlevende besto av navn og adresser til personer som 
var på Scandinavian Star da den brant, som fortsatt var i live i 2016 
(n = 168). Listen over etterlatte (n = 254) besto av 205 personer som 
hadde mottatt erstatning for tap av nært familiemedlem og 49 
etterlatte som hadde deltatt i støttegruppens aktiviteter, men som 
ikke mottok erstatning. I tillegg tilkom fire etterlatte som meldte seg 
selv til kartleggingen. Ni av de etterlatte var selv på Scandinavian 
Star og sto allerede på listen over overlevende, noe som betyr at vi 
hadde en liste med totalt 249 etterlatte som ikke selv var på båten. 

Det var et omfattende arbeid å søke i telefonkataloger og skattelister 
på Skatteetatens nettside for å finne oppdatert kontaktinformasjon. 
Mange etterlatte hadde gått bort (n = 63), og andre var det ikke 
mulig å finne korrekt kontaktinformasjon til (n = 22). 51 overlevende 
og 52 etterlatte takket nei til å bli med i undersøkelsen. Se Figur 
2.1.1 for flytskjema som viser nærmere detaljer. 
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Totalt antall deltakere 
N = 193

Etterlatte som deltok i 
undersøkelsen 
N = 95

Etterlatte det ble etablert 
telefonisk kontakt med 
N = 147

Etterlatte som ble forsøkt 
oppringt 
N = 151

Etterlatte 
N = 158

Totalt antall gjenlevende norske 
etterlatte med tilgjengelig 
kontaktinformasjon  
N = 165

Totalt antall gjenlevende norske 
etterlatte  
N = 186

Totalt antall norske etterlatte fra 
kommisjonens lister (inkludert 4 
selvrekrutterte)
N = 249

Personer som takket nei 
til å delta 
N = 51 N = 52

Personer som ikke 
besvarte telefon 
N = 3 N = 4

Reservert seg mot å bli 
kontaktet 
N = 11 N = 7

Ikke i stand til å delta 
(alderdom/sykdom) 
N = 4 N = 7

Personer uten 
tilgjengelig 
kontaktinformasjon 
N = 1  N = 21

Avdøde personer  
N = 0 N = 63

Overlevende (var på båten) Etterlatte (var ikke på båten) 

Overlevende som deltok i 
undersøkelsen 
N = 98

Overlevende det ble etablert 
telefonisk kontakt med 
N = 149

Overlevende som ble forsøkt 
oppringt 
N = 152

Overlevende 
N = 163

Totalt antall gjenlevende 
norske overlevende med 
tilgjengelig kontaktinformasjon  
N = 167

Totalt antall gjenlevende 
norske overlevende  
N = 168

Totalt antall norske 
overlevende fra kommisjonens 
lister 
N = 168

Figur 2.1.1 Flytskjema over deltakere
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Totalt deltok 193 personer i undersøkelsen, 98 overlevende og 95 
etterlatte. Ser man bort fra personer uten tilgjengelig 
kontaktinformasjon og de som ikke var i stand til å delta på grunn av 
alderdom eller sykdom, var den reelle studiepopulasjonen på 163 
overlevende og 158 etterlatte. Dette ga en svarprosent på 60 % både 
for overlevende og etterlatte. En svarprosent på 60 % betraktes som 
god, særlig tatt i betraktning de mange år som har gått siden 
Scandinavian Star-brannen.

Vi spurte ikke om begrunnelse når noen ikke ønsket å delta. 41 
personer oppga imidlertid grunn uoppfordret. 23 personer 
begrunnet nei til deltakelse med at livet har gått videre og at de var 
ferdige med saken. 18 begrunnet det med at det var for 
følelsesmessig vanskelig å delta og at påminnelser om hendelsen 
vekket uro og stress. Fordelingen av disse begrunnelsene var 
omtrent den samme blant de overlevende som blant de etterlatte. 

Tabell 2.1.1 viser demografisk informasjon om deltakerne. Da 
undersøkelsen ble gjennomført i 2016 var deltakernes 
gjennomsnittsalder 55,6 år (SD = 14,6 år). 

Tabell 2.1.1 Demografisk informasjon om deltakerne
 (n =192)

% n

Alder

27-40 15,7 30

41-50 24,6 47

51-60 20,4 39

61-70 22,5 43

71-79 12,6 24

80-89 4,2 8

Kjønn

Kvinner 51,0 98

Menn 49,0 94

Sivilstatus

Gift/samboer 68,2 131

Ugift/aldri vært gift 8,3 16

Tidligere gift eller samboer/separert/ fraskilt 17,2 33

Enke/enkemann 6,3 12
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% n

Høyeste fullførte utdannelse

Grunnskole 12,5 24

Yrkesskole/yrkesfaglig 22,9 44

Allmenn/studieforberedende 10,9 21

Inntil fire år på universitet/høgskole 25,5 46

Mer enn fire år på universitet/høgskole 28,1 54

Yrkesstatus

I arbeid 61,5 118

Alderspensjonert 27,1 52

Uførepensjonert/trygdet 7,3 14

Student, arbeidssøkende, annet 4,2 8

Årsinntekt

0-299 000 9,4 18

300-399 000 12,7 24

400-499 000 11,6 22

500-599 000 9,5 18

600-749 000 11,1 21

750-1000 000 19,6 37

1000 000 - 22,8 43

Vet ikke 3,2 6

Selvopplevd økonomi

Dårligere råd enn folk flest 9,9 19

Omtrent som folk flest 65,6 126

Bedre råd enn folk flest 22,9 44

En person hadde ikke besvart disse spørsmålene

Representativitet
Det var 40 % av dem vi antar kunne vært med i studien som ikke har 
deltatt. Derfor må vi stille spørsmålet om våre deltakere var 
representative for gruppen som helhet, eller om det kan være 
systematiske skjevheter. Vi har ikke mye informasjon om dem som 
ikke deltok i undersøkelsen. Imidlertid har vi muligheter til å 
undersøke systematiske skjevheter når det gjelder kjønn, andel 
overlevende som befant seg i de farligste områdene på skipet og 
hvem man mistet i brannen. 
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Kjønn: Totalt var det 321 personer vi antar å ha hatt tilstrekkelig 
kontaktinformasjon til. Av disse deltok en større andel kvinner (98 
av 145 = 68 %) enn menn (95 av 176 = 54 %). Det er vanlig også i 
andre undersøkelser at kvinner i større grad enn menn er villige til å 
delta.

De farligste områdene av skipet: De fleste dødsfallene på båten 
skjedde på aktre del av dekk 5 og i 300-korridoren av dekk 4. Blant 
de 90 overlevende passasjerene som deltok i denne undersøkelsen, 
oppga 23 % (n = 21) at de befant seg i disse farligste områdene. 
Blant de 225 overlevende passasjerene i politiets oversikt, var det 
28 % (n = 62). Vi konkluderer med at det ikke var noen betydelig 
skjevhet i vårt utvalg når det gjaldt andelen som befant seg i de 
farligste områdene på skipet.

Hvem man mistet i brannen: Av de 136 omkomne passasjerene som 
var bosatt i Norge, var 68 personer (50 %) representert med minst én 
deltakende etterlatt som var erstatningsberettiget hos 
forsikringsselskapet Skuld, noe som oftest betyr at de var blant de 
aller nærmeste i familien – for eksempel partner, barn, forelder eller 
søsken. Ytterligere 6 omkomne var representert med en eller flere 
etterlatte som ikke var erstatningsberettiget. 

Blant de 126 etterlatte (inkludert de som var om bord) som deltok i 
undersøkelsen var det 70 % (n = 88) som hadde mistet enten 
partner, barn, forelder, og/eller søsken i brannen. Blant de 63 
etterlatte som vi hadde på listene våre men som ikke deltok, var det 
62 % (n = 39) som hadde mistet enten partner, barn, forelder, og/
eller søsken i brannen. Det ser ut til at vårt utvalg inneholder en noe 
større andel som har mistet søsken, og en noe mindre andel som har 
mistet barn, men at det ellers ikke ser ut til å være noen skjevhet i 
andel som har mistet foreldre eller partner. 

Prosedyre
Informasjonsbrev ble sendt ut til potensielle deltakere høsten 2016. 
Undersøkelsen ble også beskrevet på støttegruppens nettsider, der 
vi inviterte andre berørte til å ta kontakt med oss for intervjuavtale. 
De som mottok brev kunne reservere seg fra å bli kontaktet. De som 
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ikke reserverte seg ble oppringt og spurt om de ønsket å delta i 
undersøkelsen. Dersom de sa ja til å delta, ble det avtalt et 
intervjutidspunkt, enten i NKVTS sine lokaler, hjemme hos 
deltakeren, eller i annet egnet lokale i deltakerens nærområde. 

De 34 intervjuerne som ble rekruttert til prosjektet hadde helsefaglig 
bakgrunn. Intervjuerne deltok på et heldagsseminar der de fikk 
informasjon, opplæring og trening. Intervjuet besto av tre deler. Den 
første delen inneholdt noen åpne spørsmål. Svarene ble tatt opp på 
separate lydopptakere dersom deltakeren tillot dette. Den andre 
delen av intervjuet var en strukturert del der intervjueren leste opp 
spørsmål og svaralternativer og plottet svarene inn i et spørreskjema 
på et nettbrett. Også her var det enkelte åpne spørsmål, som 
intervjuerne skrev ned svarene på i spørreskjemaet. Den tredje delen 
fylte deltakeren ut selv, med intervjueren tilgjengelig for veiledning. 
Datainnsamlingen ble igangsatt 12.10.16 og avsluttet 09.12.16. De 
fleste intervjuene varte mellom to og tre timer. 

2.2. Etiske problemstillinger

Informert samtykke og datasikkerhet
Alle deltakerne i studien fikk tilsendt brev med informasjon om 
studien. Før intervjuet underskrev deltakerne samtykkeskjema for 
deltakelse i kommisjonens undersøkelse. Deltakerne ble informert 
om muligheten til å ta pauser eller la være å svare på 
enkeltspørsmål. I etterkant av intervjuet ble deltakerne bedt om 
samtykke til å bruke data også til forskning, og om samtykke til 
kobling til registerdata dersom det skulle bli aktuelt ved et senere 
tidspunkt. Ved avslutning av intervjuet ble tilbud om kontakt med 
uavhengig psykolog gitt til de som hadde opplevd noen av 
spørsmålene som belastende og ønsket slik kontakt. Informantene 
fikk ingen økonomisk kompensasjon utover dekning av reiseutgifter.

Intervjuguiden ble utfylt på nettbrett og data ble sendt kryptert til 
Tjenester for sensitive data (TSD), Universitetet i Oslo.  Ingen 
informasjon ble lagret på nettbrettet. Lydopptakene ble overført og 
kryptert på en PC uten nettilgang, før opptakene ble overført til TSD. 
Kun prosjektmedarbeiderne har hatt tilgang til data, som 
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oppbevares avidentifisert. Alle intervjuere underskrev 
taushetserklæring. Koblingsnøkkelen oppbevares nedlåst. 
Forskningsstudien er godkjent av Regional etisk komité for 
medisinsk forskningsetikk. Undersøkelsen ble finansiert av 
kommisjonen. Av anonymitetshensyn er ikke resultater fra 
grupper på under seks personer oppgitt i rapporten. 

Opplevelse av intervjuet
Når man forsker på personer som har opplevd svært belastende 
hendelser, må samfunnets behov for kunnskap veies opp mot den 
belastningen det kan være for noen å delta. Ved avslutningen av 
intervjuet ble deltakerne bedt om å svare på noen spørsmål om 
hvordan de opplevde det å delta i intervjuet. Først ble deltakerne 
spurt om eventuell forbigående følelsesmessig ubehag mens de 
besvarte spørsmålene, og deretter om dette ubehaget hadde gått 
over når intervjuet var avsluttet. 

I alt 85 % (n = 163) mente at intervjuet hadde vært greit, mens 15 % 
(n = 28) mente at noen spørsmål hadde vært følelsesmessig 
belastende. Av de 28 som syntes noen spørsmål var følelsesmessig 
belastende, svarte 21 personer at de hadde det greit ved 
avslutningen av intervjuet, mens 7 personer (4 % av de 165 som 
besvarte disse spørsmålene) svarte at de ikke hadde det helt greit. 
Noen av disse hadde behov for noen å snakke med om dette, og fikk 
tilbud om ekstern oppfølgingssamtale (nærmere tall oppgis ikke av 
personvernhensyn). 

Flere etterlatte (23 %, n = 21) enn overlevende (7 %, n = 7) syntes 
noen spørsmål var følelsesmessig belastende. Blant personer som 
hadde et høyt nivå av psykiske plager, var det også flere som syntes 
noen spørsmål var følelsesmessig belastende. Ved avslutningen av 
intervjuet var det derimot veldig få som rapporterte at de ikke hadde 
det greit, også blant de som hadde et høyt nivå av psykiske 
helseplager.

Vi tolker disse tallene slik at det å bli intervjuet om en svært alvorlig 
belastende hendelse, selv mange år etterpå, ikke kan regnes som 
noen vesentlig belastning for gruppen som helhet. Selv om det vil 
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gjelde få personer er det viktig å ha en mulighet for oppfølging, slik 
at deres eventuelle behov for hjelp kan bli ivaretatt. 

2.3. Intervjuguiden og måleinstrumenter

Intervjuguiden (Appendix 2) ble utarbeidet av prosjektgruppen 
basert på innhold i lignende undersøkelser. Kommisjonen, 
Støttegruppen og Stiftelsen ga innspill til intervjuguiden. 

Demografisk informasjon inkluderte kjønn, alder, yrkesstatus, 
utdanningsnivå og selvopplevd økonomi.

Eksponering. For de som var til stede på båten, utviklet vi en 
sjekkliste som måler fem ulike aspekter ved eksponering for 
potensielt traumatiske inntrykk knyttet til brannen. På disse var det 
mulig å svare «ja», «nei» eller «husker ikke/vet ikke». En sumskåre 
ble laget basert på antall «ja»-svar, og svarene på denne 
sumvariabelen varierte fra 0 til 5. I tillegg innhentet vi informasjon 
om hvorvidt passasjerene trodde de skulle dø, om de fikk fysiske 
skader og hadde behov for medisinsk hjelp. Vi spurte også om 
formålet med reisen og hvem de reiste sammen med. 

For de som mistet noen i brannen spurte vi blant annet om hvem de 
mistet, og hvor lang tid det tok før de fikk informasjon om dødsfallet. 

Psykisk helse
Egenvurderte psykiske plager som følge av Scandinavian Star. 
Deltakerne ble spurt om de opplevde psykiske plager som følge av 
Scandinavian Star-brannen i løpet av de to første årene, og om de 
fikk psykiske plager på lang sikt. Dersom deltakerne svarte 
bekreftende på dette ble de bedt om å beskrive type plage de hadde 
opplevd. Nåværende psykisk helse ble målt på flere måter: 

Posttraumatisk stress. Posttraumatic Check List-5 (PCL-5) er et 
selvutfyllingsskjema med 20 spørsmål som måler PTSD-
symptomene beskrevet i DSM-5 (51). I denne undersøkelsen brukte 
vi PCL-S (spesifikk versjon), som betyr at spørsmålene var spesifikt 
knyttet til Scandinavian Star-brannen.  Deltakerne ble bedt om å lese 
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hvert spørsmål grundig og angi på en skala fra 1 til 5 hvor mye de 
har vært plaget i løpet av den siste måneden. Cronbachs alfa for PCL 
var 0.94. I tråd med anbefalingene fra Blevins med kolleger (51) ble 
en sumskåre på 31 eller høyere benyttet som terskelverdi (indikator 
på vesentlige psykiske helseplager).

Angst- og depresjonssymptomer siste uke ble målt med Hopkins 
Symptom Checklist-10 (HSCL) (52-54). Skalaen inneholder totalt 10 
spørsmål, fem spørsmål om angstsymptomer og fem spørsmål om 
depresjonssymptomer, med fire svaralternativer fra «ikke plaget» til 
«veldig mye plaget». Cronbachs alfa for HSCL-10 var 0.93. I tråd med 
anbefalingene fra Strand og kolleger (53), ble en gjennomsnittlig 
skåre over 1.85 benyttet som terskelverdi (indikator på vesentlige 
psykiske helseplager).

Livstilfredshet. Livstilfredshet ble målt med Dieners Satisfaction with 
Life Scale (SWLS) (55, 56). Cronbachs alfa for SWLS var 0.92. I tråd 
med anbefalingene (57) lagde vi en variabel som indikerer ulike 
nivåer av livstilfredshet. Verdier under 9 ble betegnet som svært lav, 
mellom 10-19 som lav, mellom 20-24 gjennomsnittlig, mellom 25 og 
30 som høy og over 31 som svært høy. 

Sorg ble målt med skalaen Prolonged Grief (PG-13) (4). Spørsmålene 
handler om intens lengsel etter den/de døde, vansker med å 
akseptere dødsfallet, unnvikelse av minner om den/de døde, samt 
følelser av å være tom, lamslått eller bedøvet av tapet. Spørsmål 
nummer tre («Har du opplevd noen av disse symptomene daglig 
etter at seks måneder har gått siden tapet ditt?») ble tatt ut. 
Cronbachs alfa for de 11 spørsmålene som måles på en fem-punkts 
skala var 0.91. Kriteriene for komplisert sorg er å oppleve fem eller 
flere vansker daglig, og at disse vanskene i betydelig grad går ut 
over funksjon i dagliglivet (58).

Selvvurderte forløp av psykiske plager. Vi spurte også deltakerne 
om hvordan de hadde hatt det generelt i noen tidsperioder før og 
etter Scandinavian Star-brannen, på denne måten: «I perioder av 
livet kan man ha det veldig bra, og føle at hverdagen går greit og at 
man fungerer godt. I andre perioder kan man ha mange 
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bekymringer, mye uro, kanskje søvnproblemer eller 
konsentrasjonsvansker, eller være veldig nedfor. På en skala fra 0 til 
10 der 0 er at man ikke har noen plager, slik at man føler seg bra, 
hverdagen går greit og man er tilfreds, og 10 er når man har mye 
psykiske plager, det er veldig tungt og vanskelig og man ikke greier 
å fungere i hverdagen, hvordan hadde du det i løpet av følgende 
tidsperioder? Omtrent et år før Scandinavian Star-brannen, ca. en 
måned etter, ca. et år etter, ca. to år etter, og nå.». Gjennomsnittlig 
oppgitt verdi ble fremstilt grafisk separat for overlevende og 
etterlatte. 

Somatisk helse
Egenvurderte fysiske plager som følge av Scandinavian Star. 
Deltakerne ble spurt om de opplevde fysiske plager som følge av 
Scandinavian Star-brannen i løpet av de to første årene, og om de 
fikk fysiske helseplager på lang sikt. Dersom deltakerne svarte 
bekreftende på dette ble de bedt om å beskrive type plage de hadde 
opplevd. 

Subjektiv nåværende helse ble målt med spørsmålet «Stort sett, vil 
du si at din helse nå for tiden er...» med alternativene «dårlig», 
«nokså god», «god», «meget god», eller «utmerket».

Somatiske helseplager ble målt med en sjekkliste som måler 
selvopplevde somatiske helseplager som hodepine, verk i magen, 
vondt i ryggen, vondt i armer eller bein, svimmelhet, kvalme, dårlig 
matlyst, slapphet, problemer med å sovne og pustebesvær eller 
problemer med å få luft. Deltakerne ble spurt om å oppgi hyppighet 
av hver av disse helseplagene i løpet av de siste tre månedene, og 
svaralternativene var «sjelden/aldri» (0), «noen ganger» (1) og 
«veldig ofte» (2). Vi lagde en sumskåre for somatiske helseplager og 
en variabel som telte opp antall plager som ble opplevd «veldig 
ofte». 

Mulige senskader ble spurt om med fire spørsmål: om deltakerne 
har hatt luftveissykdom, kreft, nevrologiske skader og arr, basert på 
Statens arbeidsmiljøinstitutts (STAMIs) undersøkelse (49). For dem 
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som svarte bekreftende ble det fulgt opp med ytterligere spørsmål 
om type skade.  

Andre helsemål
Funksjonstap. For å måle funksjonstap de første to år etter brannen 
på Scandinavian Star, ble deltakerne gitt The Work and Social 
Adjustment Scale (WSAS), som er et spørreskjema som måler tap av 
funksjon i dagliglivet (59). WSAS består av til sammen fem spørsmål 
som måler funksjonstap. Disse bevares på en skala fra 0 (ikke 
svekket i det hele tatt) til 8 (svært alvorlig svekket). Sumskåren gir et 
tall på funksjonstap fra 0-50. Vi ba deltakerne om å svare på dette 
skjemaet for to tidsperioder: en gang der deltakerne skulle huske 
tilbake på de to første årene etter brannen og svare på hvordan de 
vurderte sin funksjon på den tiden, og en gang for siste uke. 
Cronbachs alfa for WSAS var 0.90 for de første to årene, og 0.93 for 
siste uke. For å få et inntrykk av alvorligheten av 
funksjonsnedsettelsen delte vi også opp skårene i kategoriene 
alvorlig nedsatt funksjon, betydelig nedsatt funksjon, subklinisk 
nedsatt funksjon, basert på anbefalinger fra Mundt og kolleger (59). 
De deltakerne som rapporterte funksjonstap ble også spurt om hvor 
lang tid det tok før de gjenvant sitt tidligere funksjonsnivå, eller om 
de eventuelt aldri hadde gjenvunnet det. 

Langvarig fravær fra arbeidslivet. Vi spurte om deltakerne hadde 
hatt langvarig fravær fra arbeidslivet, som (a) mottatt sykepenger i 
en periode på mer enn tre sammenhengende måneder, (b) mottatt 
sosialstønad i mer enn seks sammenhengende måneder, (c) vært 
midlertidig uføretrygdet eller uføretrygdet i mer enn ett år, (d) vært 
arbeidsledig og mottatt arbeidsledighetsstønad i mer enn seks 
måneder, (e) mottatt rehabiliteringsstønad/attføring/
arbeidsavklaringspenger i mer enn ett år, og/eller (f) på andre måter 
vært utenfor arbeidsliv/studier i en sammenhengende periode på 
mer enn ett år. Denne definisjonen av fravær fra arbeidslivet har blitt 
utarbeidet i en tidligere norsk studie (60). Dersom deltakerne svarte 
bekreftende på minst én av disse ble de skåret som at de hadde hatt 
langvarig fravær fra arbeidslivet. Det ble også spurt om deltakerne 
opplevde at fraværet hadde sammenheng med brannen på 
Scandinavian Star. 
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Endringer i privatøkonomi. Deltakerne ble spurt om de hadde 
opplevd endringer i sin privatøkonomi på kort, og lang sikt, som 
følge av brannen på Scandinavian Star. 

Sosial støtte og barrierer mot sosial støtte 
Sosial støtte nå for tiden ble målt med fire spørsmål fra Crisis 
Support Scale (CSS) (61) med 5-punkts svarskala fra «aldri» til 
«veldig ofte/alltid». Spørsmålene dekker hvordan personen selv 
oppfatter andres villighet til å lytte, om man kan snakke om sine 
tanker og følelser, om andre viser sympati og støtte, og om andre 
kan gi praktisk hjelp. Cronbachs alpha for CSS var 0.80.  Negativ 
sosial støtte ble målt med ett spørsmål hentet fra CSS: «Jeg føler 
meg sviktet av noen som jeg trodde ville støttet meg». 
Svaralternativene var de samme som for sosial støtte. 

Barrierer mot sosial støtte ble målt ved Social Support Barriers Scale 
(SSBS) (8, 27). Skalaen inneholder fem spørsmål som måler i hvilken 
grad man unnlater å søke hjelp og støtte eller snakke med andre om 
hvordan man har det fordi 1) andre er lei av å høre om det, 2) andre 
har det vanskelig nok selv, 3) andre kan synes man er for opphengt i 
det som har skjedd, 4) man ikke vil bruke opp vennene sine, 5) 
andre som ikke har opplevd det samme, ikke kan forstå. Besvarelser 
gis på en 5-punkts skala fra «ikke i det hele tatt» til «i meget stor 
grad». Cronbachs alpha for SSBS var 0.90. 

Skyld og skam ble målt med Shame and Guilt after Trauma Scale 
(SGATS) (62). Skalaen inkluderer fire spørsmål om skam og fem 
spørsmål om skyld, i tillegg til ett spørsmål om tilbaketrekning fra 
andre (skampåføring) og bebreidelser fra andre (skyldpåføring). Alle 
spørsmålene besvares «nei», «ja, litt» eller «ja, mye». Skalaene viste 
god intern konsistens (Cronbachs alpha = 0.85 for skalaen som 
helhet).  

Tiltak, bruk av tiltak og vurdering av nytte
Tidlige tiltak. Deltakerne ble spurt en rekke spørsmål om hvilke 
tidlige tiltak de hadde benyttet samt spørsmål om i hvilken grad de 
vurderte tiltak de hadde benyttet som nyttige og/eller hjelpsomme.  
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Kontakt med hjelpeapparatet. De ble også spurt en rekke detaljerte 
spørsmål om hva slags kontakt med helsevesenet de hadde hatt i 
tilknytning til Scandinavian Star. De ble også bedt om å gi en 
overordnet vurdering av sin samlede kontakt med hjelpeapparatet. 
Spørsmålene om vurderinger og tilfredshet med hjelpeapparatet ble 
utviklet på basis av en nasjonal studie av pasienterfaringer I Norge, 
designet av Kunnskapssenteret for helsetjenesten (63). 
Spørsmålene har også blitt brukt i Utøyastudien (64).

Andre mål
Centrality of event (hendelsens sentralitet). The Centrality of Events 
Scale (CES) måler i hvilken grad en hendelse representerer et 
vendepunkt i livet, og hvorvidt hendelsen oppleves som sentral i en 
persons livshistorie og for deres identitet (37).  Kortversjonen er et 
selvutfyllingsskjema med 7 spørsmål som besvares med en skala fra 
1 (helt uenig) til 5 (helt enig). På grunn av en teknisk feil ble det siste 
spørsmålet i skalaen utelatt, slik at vi her har med seks spørsmål. En 
gjennomsnittskåre ble regnet ut basert på de seks spørsmålene. 
Cronbachs alpha var 0.91.

Minner. Minnene om Scandinavian Star ble målt med spørsmål fra 
Autobiographical memory questionnaire (AMQ) (65). Deltakerne ble 
spurt om hvordan de gjenopplever minnene om hendelsen, og hvor 
livaktige disse er i dag. 

Etterspillet og tillit til samfunnsinstitusjoner. Vi utviklet en liste med 
påstander knyttet til samfunnets håndtering av denne saken. 
Deltakerne tok stilling til i hvor stor grad påstandene stemte for 
dem, og svaralternativene var fra «ikke i det hele tatt» til «i meget 
stor grad». 

Grad av tillit til politi og rettsvesen ble målt ved to spørsmål hentet 
fra European Social Survey (europeansocialsurvey.org). Disse 
spørsmålene har vært brukt til å måle tillit i flere europeiske land, 
blant annet i Norge, med jevne mellomrom de senere 15 år (66).

Engasjement. Vi utviklet en liste med ulike former for engasjement 
og aktiviteter deltakerne kunne ha vært involvert i løpet av hele 

Side 1145



48

Metode

tidsperioden siden 1990. Svaralternativene var «ja», «nei» og «vet 
ikke/husker ikke». De som svarte ja, fikk spørsmål om de også 
hadde vært involvert i den samme aktiviteten i løpet de siste fem 
årene. 

Eksponering for andre traumatiske hendelser. Eksponering for andre 
traumatiske hendelser ble målt med Stressful life events screening 
questionnaire (SLESQ) (67). 13 hendelser ble listet opp, og dersom 
deltakerne har opplevd en eller flere av dem, skulle de krysse av for 
dette og indikere om dette skjedde dem før eller etter brannen på 
Scandinavian Star. 

Åpne spørsmål. Vi ga også deltakerne mulighet til å svare på åpne 
spørsmål om hva var mest nyttig for dem i løpet av den første tiden, 
hva slags hjelpetiltak de eventuelt savnet, og vi spurte dem om de 
hadde noen råd til myndighetene om hvordan man best kan ivareta 
personer som utsettes for alvorlige hendelser. Sitater gjengitt i 
rapporten er hentet fra svar på åpne spørsmål, som enten ble 
registrert av intervjuer eller sagt av deltakeren og tatt opp på 
lydbånd. 

2.4. Statistiske analyser

Sammenligning mellom grupper har blitt gjort ved kjikvadrattester 
for kategoriske variabler og t-tester for kontinuerlige variabler. Vi 
har stilt krav om at signifikansverdien (p-verdien) skal være mindre 
enn 0.05. For å unngå for mye detaljer i teksten, har vi rapportert 
p-verdier på to nivåer; p < 0.05 og p < 0.01, og vi har plassert flest 
mulig p-verdier i tabellnoter. Datamaterialet hadde svært lite 
missing på enkeltitems. Prosent er beregnet av de som har besvart 
spørsmålet. 

Pearsons korrelasjon og Spearman-korrelasjon har vært brukt for å 
teste hvorvidt to faktorer var assosiert med hverandre. Vi har brukt 
univariate lineære regresjoner for å undersøke enkeltfaktorers 
assosiasjoner med angst- og depresjonssymptomer, posttraumatisk 
stress, sorg og somatiske helseplager, og multivariate lineære 
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regresjoner for å undersøke enkeltfaktorers assosiasjoner med disse 
utfallsvariablene justert for de andre variablene i modellen. 

Vi sammenlignet nivået av angst- og depresjonssymptomer (HSCL) 
og sosial støtte hos overlevende og etterlatte fra Scandinavian Star-
brannen med et datamateriale som antas å være rimelig 
representativt for den generelle befolkningen (68, målt i 2013). Hver 
enkelt deltaker i Scandinavian Star-studien fikk en «forventet» 
angst-/depresjonsskåre og en «forventet» sosial støtte-skåre basert 
på gjennomsnittet for samme kjønn og samme alder i 
sammenligningsmaterialet. Grunnlaget for «forventet skåre», altså 
antall personer med samme kjønn og alder, varierte for menn 
mellom 12 og 55 personer (total n = 1320) og for kvinner mellom 13 
og 67 personer (total n = 1598). Siden sammenligningsmaterialet 
kun inneholdt personer under 75 år, kunne disse analysene bare 
utføres for de 171 (av 193) deltakere i denne kartleggingen som var 
under 75 år. Ratio mellom observert og forventet skåre tolkes som et 
uttrykk for om observerte skårer er høyere eller lavere enn forventet. 
Vi benyttet t-tester med 95 % konfidensintervall for forskjellen 
mellom observert og forventet skåre.  

Vi sammenlignet nivået av tillit til politi og tillit til rettsvesen med et 
annet sammenligningsmateriale som ble innsamlet i 2011 og antas 
å være rimelig representativt for befolkningen (69). Gjennomsnittlig 
tillit til politi og rettsvesen i befolkningsutvalget var i 
overensstemmelse med andre målinger foretatt i Norge som ledd av 
European Social Survey (europeansocialsurvey.org) (66). Dette 
datamaterialet var ikke tilstrekkelig stort til å regne ut forventede 
skårer. Vi benyttet i stedet regresjonsanalyser for å estimere 
forskjell i tillit mellom deltakerne under 75 år i Scandinavian Star-
studien og befolkningsutvalget, justert for alder og kjønn. T-tester 
ble benyttet for å regne ut p-verdien for forskjellene, og 
bootstrapping ble brukt for å estimere 95 % konfidensintervaller for 
forskjellene. 
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2.5. Inndeling i grupper

Deltakerne i denne undersøkelsen kunne ha vært delt inn i grupper 
på mange måter. De som befant seg på båten da det brant kalles 
«overlevende» i denne rapporten. Blant de overlevende er det 
mange som var passasjerer og noen få som var ansatt på båten. Det 
var også flere overlevende (både passasjerer og ansatte) som mistet 
noen nærstående eller noen de kjente. 

De vi kaller «etterlatte» i denne rapporten er personer som ikke 
befant seg på båten da det brant, men som mistet én eller flere 
nærstående i brannen. 

Da vi først begynte å arbeide med resultatene, planla vi å dele 
deltakerne inn i tre grupper:  
1: Overlevende (var på båten, men mistet ingen de kjente), 2: 
etterlatte (var ikke på båten, men mistet en nærstående) og 3: 
overlevende og etterlatte (var på båten og mistet noen de kjente). 
Basert på tidligere forskning (8, 70) forventet vi lavest nivå av 
helseplager i den første gruppen, middels i den midterste gruppen 
og høyest i den tredje gruppen. Slik forholdt det seg imidlertid ikke 
blant deltakerne i denne studien. Det var ikke et høyere nivå av 
helseplager blant de som både selv hadde vært på båten og 
samtidig mistet noen i brannen. Dette kan ha å gjøre med at det 
blant disse var et fåtall som hadde mistet et nært familiemedlem.

For å gjøre resultatene enklere å presentere og ha større og mer 
robuste grupper for analysene, har vi derfor stort sett presentert 
resultatene først samlet for alle deltakerne i studien, og deretter for 
«overlevende» og «etterlatte» separat. Overlevende brukes altså 
som en betegnelse for de som befant seg på båten, uavhengig av om 
de mistet noen eller ikke og uavhengig av om de var passasjer eller 
ansatt. Merk at de overlevende som mistet noen er inkludert 
sammen med etterlatte når vi rapporterer sorgreaksjoner, samt når 
vi analyserer faktorer som er assosiert med psykisk helse

For alle resultatene i rapporten har vi undersøkt om de ansatte 
skiller seg spesielt fra passasjerene, og hvorvidt de overlevende 
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som mistet noen skiller seg fra de overlevende som ikke mistet 
noen, og om eventuelle forskjeller mellom overlevende og etterlatte 
blir påvirket av om de ansatte er eller ikke er inkludert i 
overlevendegruppen. De overlevende som mistet noen skiller seg 
ikke vesentlig fra de overlevende som ikke mistet noen. Når det 
gjelder sammenligninger mellom overlevende og etterlatte, har det 
liten betydning for resultatene om overlevendegruppen inkluderer 
bare passasjerer eller både passasjerer og ansatte. Siden de ansatte 
er så få (8 personer), ønsker vi av personvernhensyn ikke å oppgi 
konkrete tall og resultater for dem separat, men har oppsummert 
noen særlige forhold som gjelder ansatte til slutt i resultatkapittelet. 

Side 1149



52

Metode

Side 1150



53

NKVTS Rapport nr 5/2017

3. Resultater

3.1. Hva opplevde de? 

Overlevende passasjerer og ansatte 

«Jeg var veldig redd for å brenne opp, begynne å brenne. Da 
ville jeg heller drukne. Så da ville jeg hoppe, så husker jeg den 
fryktfølelsen, redselen, kjenne at du mister kontrollen, ikke kan 
kontrollere oppførsel og tankegang.»  

Dette er et sitat hentet fra intervjuene. Blant våre deltakere var det 
98 personer som hadde vært om bord på båten. Blant disse var det 
13 barn som var under 13 år i 1990, 23 ungdommer mellom 13 og 
20 år, og 61 voksne som var 21 år eller eldre. De fleste reiste med 
båten som del av en ferietur (n = 67), og noen var på vei til et 
idrettsarrangement (n = 12). I tillegg til de som var ansatt på båten 
(n = 8) var det noen som reiste i jobbsammenheng (n = 5), og noen 
hadde andre grunner for reisen (n = 6). Nesten alle reiste sammen 
med noen, bare tre personer rapporterte at de reiste alene. De fleste 
barna og ungdommene reiste sammen med familien sin. Blant de 
voksne var det også mange som reiste med familiene sine, men også 
en god del som reiste sammen med venner og bekjente.  

Tabell 3.1.1 viser at eksponeringen for fare var høy blant deltakerne 
i studien. Om lag tre av fire deltakere rapporterte at de hadde vært i 
et område med tett røyk og over halvparten at det hadde oppstått en 
farlig situasjon i livbåten. Mer enn en av tre rapporterte 
vitneopplevelser, som at de hadde hørt rop om hjelp eller sett noen 
som var alvorlig skadet eller død. 
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Tabell 3.1.1 Nærhet til brannen rapportert av overlevende (n = 98)

Nærhet til brannen % n

Var i område med tett røyk 76,5 75

Så flammer inne i båten 21,4 21

Hørte rop om hjelp eller skrik/lyder fra noen i nød 41,8 41

Så noen som var alvorlig skadet eller død 33,7 33

Farlig situasjon i livbåten 63,3 62

En sumskåre av de fem spørsmålene om nærhet til brannen 
(spørsmålene  i Tabell 3.1.1) viste at bare 9 personer (9 %) ikke 
rapporterte noen av disse formene for eksponering, 45 personer (46 
%) rapporterte 1-2 former for eksponering, og 44 personer (45 %) 
rapporterte 3-5 former for eksponering. Gjennomsnittlig rapporterte 
de overlevende 2,4 (SD = 1,3) av de 5 eksponeringsformene.

I tillegg til eksponeringen vist i tabell 3.1.1.  rapporterte om lag en 
av fem (22 %, n = 21) at de trodde de skulle dø på båten. Mer enn en 
fjerdedel (29 %, n = 28) mistet noen de kjente i brannen. De fleste av 
disse mistet venner, kollegaer, treningskamerater eller noen de var 
trener for (n =18). Noen mistet nær familie, slik som foreldre, 
samboer eller ektefelle, eller annen familie som ikke tilhørte 
kjernefamilien (n = 10). Av de 28 passasjerene som mistet noen, 
mistet 8 én person, mens 20 mistet mer enn én person, og noen 
mistet mange familiemedlemmer eller bekjente. 

Tre av fire passasjerer (her er ikke ansatte inkludert) (74 %, n = 66) 
mente at de hadde fått mangelfull informasjon da de kom opp på 
dekk. Et mindretall (15 %, n = 13) vurderte å hoppe over bord. Noen 
få oppga at de hadde mistet bevisstheten om bord i båten (10 %, n = 
9). Få oppga fysiske skader med behov for medisinsk hjelp (9 %, n = 
8, skadene besto av brannskader, røykskader, og andre skader). Av 
disse rapporterte 6 personer at de hadde blitt undersøkt på 
legevakt/sykehus for disse skadene. 

De områdene på båten hvor det omkom flest personer var aktre del 
av dekk 5 og 300-korridoren på dekk 4. I alt 46 passasjerer (51 %) 
befant seg på dekk 4 eller 5 da det begynte å brenne, 21 av disse 
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(23 %) var i de farligste områdene (aktre del av dekk 5 eller 
300-korridoren på dekk 4). 

De passasjerene som reiste sammen med noen, men ikke mistet 
noen (n = 48), ble spurt om de var usikre på om noen i reisefølge 
kom til å overleve. 16 personer (27 %) svarte bekreftende på det. 

Etterlatte (som ikke selv var om bord på båten) 
Blant de 95 etterlatte deltakerne som ikke selv var om bord på båten 
mistet 81 personer ett eller flere av sine aller nærmeste 
familiemedlemmer, det vil si enten partner, ett eller flere barn, 
forelder og/eller søsken. 5 personer mistet partner, 16 personer 
mistet barn, 45 personer mistet foreldre, og 29 personer mistet 
søsken. Av de 81 mistet 68 % (55 personer) én person av sine aller 
nærmeste, mens 32 % (26 personer) mistet to eller flere av sine aller 
nærmeste. Av disse mistet 13 personer begge foreldrene, og 13 
mistet både en forelder og ett eller flere søsken. 

Det var flere personer som mistet ekspartnere, barnebarn eller 
besteforeldre, og mange mistet også annen slekt og venner som 
reiste sammen med den omkomne. Majoriteten oppga altså å ha 
mistet flere enn én person, men det varierte hvor nærstående de 
enkelte personene var.

Blant de etterlatte var det 7 barn som var under 13 år i 1990, 20 
ungdommer mellom 13 og 20 år, og 67 voksne som var 21 år eller 
eldre. De fleste barna og ungdommene mistet foreldre (21 personer), 
og noen mistet søsken (9 personer). Blant de voksne varierte det 
mer hvem de hadde mistet, 24 personer mistet foreldre, 15 mistet 
barn, 20 mistet søsken og 5 mistet partner. Om lag en fjerdedel av 
de etterlatte (26 %, n = 24) hadde, i tillegg til den eller de som døde 
i brannen, andre nærstående på båten som overlevde. 

Det tok noe tid før de etterlatte fikk dødsbudskapet. 9 av de 95 
etterlatte svarte at de ikke visste eller ikke husket hvor lang tid det 
tok. Av de øvrige 86 svarte majoriteten (65 %, n = 56) at det tok mer 
enn tre døgn. Dødsbudskapet ble mottatt fra politiet (n = 24), prest/
representant for trossamfunn (n = 23), eller fra andre (n = 28). 11 
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personer rapporterte at de ikke fikk dødsbudskapet fra noen, i 
tillegg svarte 7 personer at det var uaktuelt fordi de allerede visste 
om dødsfallet. Av de 75 som hadde fått dødsbudskap fra politiet, 
representant fra trossamfunn eller andre, besvarte 67 spørsmålet 
om hvorvidt dødsbudskapet ble gitt på en god måte. 14 personer (30 
%) mente dødsbudskapet i liten grad eller ikke i det hele tatt hadde 
blitt gitt på en god måte, 17 personer (25 %) svarte både og, og 36 
personer (54 %) oppfattet at dødsbudskapet i stor eller meget stor 
grad ble gitt på god måte.

Politiet utpekte kontaktpersoner til etterlatte. På spørsmål om 
etterlatte hadde en kontaktperson i politiet som de visste om, svarte 
8 (8 %) at de ikke husket, 13 (14 %) svarte ja og 74 (78 %) svarte 
nei. Av de 13 etterlatte som visste om at de hadde en kontaktperson 
i politiet, vurderte 10 dette som veldig nyttig.

De etterlatte ble spurt om de fikk den informasjonen de trengte om 
omstendighetene rundt dødsfallet/dødsfallene: 49 personer (52 %) 
hadde fått den informasjonen de trengte, mens 42 personer (44 %) 
mente at de ikke hadde fått den informasjonen de trengte (4 % 
visste ikke/husket ikke). 

3.2. Tiden etter brannen 

Psykiske og fysiske plager de to første årene 
I den første tiden etter en belastende hendelse er det forventet at en 
god del personer opplever psykiske og fysiske plager. I denne 
undersøkelsen rapporterte omtrent fire av ti at de opplevde psykiske 
plager og en av fire opplevde fysiske plager knyttet til Scandinavian 
Star i løpet av de to første årene etterpå. Vanlige fysiske plager blant 
de overlevende var problemer med lunger og pust, samt 
muskelspenninger og hodepine. Etterlatte rapporterte ulike former 
for fysiske plager, og smerter i magen, hodepine og 
muskelspenninger ble nevnt flest ganger. Vanlige psykiske plager 
blant overlevende var problemer med søvn og mareritt, 
angstreaksjoner, konsentrasjonsvansker, depresjon, irritasjon, 
isolasjon samt relasjonelle vansker. Blant etterlatte ble det 
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rapportert om sorg og tristhet, bekymringer og angst, problemer 
med søvn og konsentrasjon samt depresjon. 

Mange opplevde også at disse plagene medførte vanskeligheter 
med å fungere i hverdagen (Tabell 3.2.1). Dette kunne handle om 
svekket evne til å arbeide, gjennomføre plikter og arbeidsoppgaver 
hjemme, gjøre fritidsaktiviteter alene eller sammen med andre, samt 
til å etablere og opprettholde nær kontakt med venner og familie. 
Omtrent fire av ti rapporterte at dette var vanskelig i alle fall i noen 
grad. Det var særlig evnen til å arbeide og gjennomføring av 
fritidsaktiviteter som var påvirket, men også gjennomføring av 
plikter og arbeidsoppgaver hjemme var vanskelig for mange. Minst 
påvirket var evnen til å etablere og opprettholde nær kontakt med 
venner og familie.

Tabell 3.2.1 Fysiske og psykiske plager samt nedsatt funksjon i hverdagen i løpet av 
de to første årene

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

Psykiske plager 42,7 82 37,8 37 47,9 45

Fysiske plager 26,0 50 22,7 22 29,5 28

Nedsatt funksjon i hverdagen: 

Ikke i det hele tatt 57,3 110 71,1 69 43,2 41

Subklinisk 17,7  34 10,3 10 25,3 24

Betydelig 12,0  23  9,3  9 14,7 14

Alvorlig 13,0  25  9,3  9 16,8 16

Det var ikke statistisk signifikante forskjeller i andeler av overlevende og etterlatte som 
rapporterte fysiske plager eller psykiske plager. Derimot opplevde en større andel av de 
etterlatte enn av de overlevende nedsatt funksjon i hverdagen (p < 0.01). 

Blant de som opplevde svekket funksjonsnivå etter brannen 
rapporterte nesten halvparten at de aldri hadde gjenvunnet samme 
funksjonsnivå som de hadde før brannen på Scandinavian Star, 
mens de resterende rapporterte at de hadde gjenvunnet tidligere 
funksjonsnivå (se Tabell 3.2.2). I gjennomsnitt rapporterte disse 
deltakerne at dette tok omtrent 2,5 år, men svarene varierte mellom 
en måned og 14 år. 
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Tabell 3.2.2 Gjenvinning av tidligere funksjonsnivå blant de som rapporterte 
funksjonstap

Totalt
n = 108

Overlevende
n = 45

Etterlatte
n = 63

% n % N % n

Opplevde svekket funksjonsnivå, 
ikke gjenvunnet funksjon

43,5 47 51,1 23 38,1 24

Opplevde svekket funksjonsnivå, 
har gjenvunnet tidligere funksjon

56,6 61 48,9 22 61,9 39

Det var ikke statistisk signifikante forskjeller i andeler av overlevende og etterlatte som 
rapporterte å ha gjenvunnet tidligere funksjonsnivå. 

Erstatning
Det ble utarbeidet en felles avtale om erstatningsoppgjør fra 
forsikringsselskapet Skuld, hvor de erstatningsberettigede ble delt 
inn i kategorier, basert på om de var overlevende og hvem de var 
etterlatt etter. De ansatte var ikke dekket av forsikringsselskapet. 
Nesten alle de overlevende passasjerene og omtrent tre fjerdedeler 
av de etterlatte oppga at de har mottatt erstatning i etterkant av 
Scandinavian Star-brannen. Omtrent halvparten rapporterte at de 
opplevde at erstatningsoppgjøret i liten grad eller ikke i det hele tatt 
var rettferdig (se Figur 3.2.1). 

Figur 3.2.1 Erstatningsoppgjøret, prosentandel som mente at erstatningen som 
ble gitt var rettferdig. Det var ikke statistisk signifikante forskjeller i hvordan de 
overlevende og etterlatte svarte på dette.

0 20 40 60 80 100

I stor grad/i meget stor gradTil delsIkke i det hele tatt/i liten grad

Erstatningen som ble gitt etter
Scandinavian Star-brannen var

i det store og hele rettferdig

ERSTATNINGSOPPGJØRET

54,5 30,5 15,0
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Opplevelse av etterspillet

«Følelse av dyp urettferdighet rundt måten det skjedde på og 
måten myndighetene håndterte det på.»

Deltakerne ble spurt om hvordan de oppfattet samfunnets 
håndtering av brannen på Scandinavian Star. Figur 3.2.2 viser at 
majoriteten av de berørte svarte at de i liten grad eller ikke i det hele 
tatt hadde tillit til de to politietterforskningene som har blitt 
gjennomført. Mange svarte at de hadde tillit til at det har blitt gjort 
endringer som har ført til bedre sikkerhet for fergepassasjerer og 
hadde noe tillit til medias fremstilling av saken. Majoriteten mente 
at myndighetene hadde vist liten interesse for erfaringene til de som 
var rammet av brannen, og at det ikke var sørget for tilstrekkelig 
oppfølging. Nesten halvparten svarte at de ikke mente at det nå er 
behov for ro om Scandinavian Star-brannen. 

Figur 3.2.2 Opplevelser av etterspillet, prosentandeler.
Det var ikke statistisk signifikante forskjeller i hvordan de overlevende og etterlatte svarte 
på disse spørsmålene, med unntak av at de etterlatte svarte signifikant mer negativt til «Jeg 
har tillit til den norske politietterforskningen av brannen på Scandinavian Star fra 1990-
1991» (p < 0.01) og «Jeg har tillit til at det etter Scandinavian Star-brannen er gjort 
endringer som har ført til bedre sikkerhet for fergepassasjerer» sammenlignet med de 
overlevende (p < 0.05). 

OPPLEVELSE AV ETTERSPILLET

0 20 40 60 80 100

I stor grad/i meget stor gradTil delsIkke i det hele tatt/i liten grad

Det er nå behov for ro om Scandinavian Star-brannen

Alt i alt har jeg tillit til medias fremstillling
av Scandinavian Star-brannen

Det norske samfunnet har tatt viktig lærdom
av Scandinavian Star-brannen

Norske myndigheter har vist interesse for erfaringene og opp- 
fatningene til de som ble rammet av Scandinavian Star-brannen

De som ble rammet av Scandinavian Star-brannen
har fått den støtten de trenger av samfunnet

Helsemyndighetene har sørget for tilstrekkelig oppfølging
av de som ble rammet av Scandinavian Star-brannen

Jeg har tillit til at det etter Scandinavian Star-brannen er gjort
endringer som har ført til bedre sikkerhet for fergepassasjerer

Jeg har tillit til den norske politietterforskningen
av brannen på Scandinavian Star som foregikk 2014-2016

Jeg har tillit til den norske politietterforskningen
av brannen på Scandinavian Star fra 1990-1991

47,6 24,1 28,3

25,3 52,1 22,6

34,0 42,9 23,0

56,8 31,6 11,6

52,1 40,4 7,4

60,8 29,1 10,1

21,2 37,0 41,8

58,9 28,1 13,0

76,6 16,1 7,3
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Etterspillet etter en slik katastrofe kan ha ulik betydning for de 
berørte. Som Figur 3.2.3 viser, rapporterte majoriteten å ha fått god 
støtte fra nærmiljøet. Godt over halvparten rapporterte imidlertid at 
de ikke hadde slått seg til ro med at politiet henla saken. Det betyr 
ikke at de fleste fortsatt bruker mye krefter på å søke etter svar på 
hva som egentlig skjedde. Men omtrent halvparten mente at de 
hadde fått det bedre dersom de hadde fått svar på dette. 

Figur 3.2.3 Etterspillets personlige betydning, prosentandeler.
De etterlatte rapporterte i større grad at det har vært en belastning at ingen ble dømt for 
brannen (p < 0.05), de mener å ha fått det bedre dersom de fikk svar på hva som egentlig 
skjedde (p < 0.01), og at de har opplevd stadige påminnelser i media som mer belastende (p 
< 0.01). 

Engasjement blant de berørte
Mange har engasjert seg i etterkant av brannen på Scandinavian 
Star. Omtrent en av fem av de berørte har hatt aktive roller i 
Støttegruppen eller Stiftelsen (Tabell 3.2.3). I løpet av hele perioden 
har over halvparten deltatt på møter i regi av Støttegruppen, og 
omtrent tre av fire har deltatt på årsdager eller andre markeringer. 
Det har også vært stor interesse fra media, og omtrent halvparten av 

ETTERSPILLETS PERSONLIGE BETYDNING
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hvem som var ansvarlig for

brannen(e) på Scandinavian Star
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svar på hva som egentlig skjedde
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at ingen ble dømt for brannen

Jeg bruker fremdeles mye krefter på å søke
etter svar på hva som egentlig skjedde
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henla saken i august 2016

Etter Scandinavian Star-brannen
opplevde jeg god støtte i nærmiljøet

I stor grad/i meget stor gradTil delsIkke i det hele tatt/i liten grad

17,9 22,6 59,5

61,8 17,820,4

62,3 20,417,3

34,0 27,2 38,7

20,8 26,0 53,1

45,0 19,4 35,6

54,2 22,4 23,4
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de overlevende og litt færre av de etterlatte har blitt intervjuet av 
media i forbindelse med denne saken.  

Tabell 3.2.3 Engasjement blant de berørte, i løpet av de 26 årene etter brannen på 
Scandinavian Star, og i løpet av de siste fem årene, prosentandeler

Totalt Overlevende Etterlatte

Siste 
26 år

Siste 
5 år

Siste 
26 år

Siste 
5 år

Siste 
26 år

Siste 
5 år

Har hatt verv i «Støttegruppen for 
etterlatte og overlevende etter 
mordbrannen på Scandinavian Star» 10,9 4,7 10,2 7,1 11,6 - a

Har deltatt på møter i regi av 
Støttegruppen

59,6 34,7 50,0 21,4 69,5 48,4

Har på annen måte vært aktiv deltaker i 
Støttegruppen

15,5 9,3 14,3 9,2 16,8 9,5

Har vært aktiv deltaker i «Stiftelsen 
Etterforskning av mordbrannen 
Scandinavian Star»

- b 10,4 - b 8,2 - b 12,6

Har deltatt på årsdager eller andre 
markeringer i forbindelse med 
Scandinavian Star-brannen

69,9 52,3 63,3 43,9 76,8 61,1

Har holdt foredrag om Scandinavian 
Star-brannen

7,8 - a 9,2 4,1 6,3 - a

Har blitt intervjuet av media om 
Scandinavian Star-brannen

40,4 18,7 51,0 20,4 29,5 16,8

Har skrevet og publisert egen tekst om 
Scandinavian Star-brannen

10,4 7,8 7,1 6,1 13,7 9,5

Har vært politisk engasjert i saker 
knyttet til Scandinavian Star-brannen

6,7 5,7 7,1 7,1 6,3 4,2

Det var signifikant mer vanlig blant de etterlatte enn blant de overlevende å delta på møter i 
regi av Støttegruppen både i løpet av hele perioden og i løpet av de siste fem årene (p < 
0.01). Det samme gjaldt også det å ha deltatt på årsdager eller andre markeringer i 
forbindelse med Scandinavian Star-brannen (p < 0.05). Signifikant flere overlevende enn 
etterlatte har opplevd å bli intervjuet av media i løpet av hele perioden (p < 0.01).  
a Av personvernhensyn er tallene ikke oppgitt i celler med færre enn 6 personer. 
b Stiftelsen ble etablert i 2010. 

Noen av deltakerne har også kommentert Scandinavian Star-
brannen i sosiale medier. Totalt rapporterte 12 % (n = 23) å ha gjort 
dette 1-3 ganger og 11 % (n = 21) å ha gjort dette flere enn 3 ganger. 
Noen personer (n = 12) har opplevd å motta ubehagelige 
kommentarer, latterliggjøring eller kritikk for sitt engasjement i 
Scandinavian Star-saken minst en gang. 
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Skam og skyld

«Hvis jeg hadde handlet annerledes, ville mest sannsynlig 
 andre levd i dag.»

«Hvis jeg hadde vært med på turen, så kunne jeg ha reddet 
dem.»

Skyld og skam kan forårsakes av traumatiske hendelser og 
traumatisk tap, selv når det gjelder hendelser som mennesker ikke 
har noen kontroll over. Særlig kan dette gjelde i situasjoner som 
fører til at andre mennesker blir alvorlig skadet eller dør. 

Skam og skyld knyttet til brannen forekom blant et mindretall av 
overlevende og etterlatte (Tabell 3.2.4). En av fire har hatt 
plagsomme tanker om at de skulle gjort noe annerledes da det 
skjedde eller kunne gjort noe annerledes for å hindre at det skjedde. 
Like mange har vært bekymret for hva andre mennesker ville tenke 
om dem. De fleste spørsmålene om skam ble bekreftet sjeldnere enn 
spørsmålene om skyld.  
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Tabell 3.2.4 Forekomst av skam og skyld knyttet til brannen, prosentandel som 
svarte «Ja, litt» eller «Ja, mye»

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

Skam

Har du bekymret deg for hva andre 
mennesker kan tenke om deg etter det 
som skjedde?

29,0 55 30,6 30 27,2 25

Forsøkt å skjule noe du gjorde eller ikke 
gjorde da det skjedde?

 6,4 12  6,1  6  6,5  6

Har du skammet deg over noe av det som 
skjedde?

11,6 22 16,3 16  6,5  6

Har du sett ned på deg selv etter det som 
skjedde?

13,6 25 11,2 11 15,4 14

Skyld

Har du bebreidet deg selv for noe av det 
som skjedde?

22,1 42 20,4 20 24,0 22

Har du hatt plagsomme tanker om at du 
kunne gjort noe annerledes for å hindre 
at det skjedde?

23,6 45 18,3 18 29,3 27

Har du hatt plagsomme tanker om at du 
skulle gjort noe annerledes da det 
skjedde?

25,8 49 28,6 28 22,8 21

Har du følt at du gjorde noe galt?  9,0 17 12,2 12 - a - a

Har du hatt skyldfølelse for noe av det 
som skjedde?

21,1 40 24,8 24 17,4 16

Det var ingen signifikant forskjell i skam og skyld mellom overlevende og etterlatte, verken 
når det gjaldt de enkelte spørsmålene eller i gjennomsnittsskårene for skam  
(overlevende: gjennomsnitt = 0.19, etterlatte: gjennomsnitt = 0.16) eller skyld 
(overlevende: gjennomsnitt = 0.25, etterlatte: gjennomsnitt = 0.24).  
a Av personvernhensyn er tallene ikke oppgitt i celler med færre enn 6 personer.

Tabell 3.2.5 viser at nær halvparten av de etterlatte opplevde at 
andre mennesker hadde trukket seg vekk fra dem etter brannen. 
Dette var mindre vanlig, men forekom også blant de overlevende. 
Det bør understrekes her at selv om noen trekker seg vekk, kan 
andre forbli nære eller nye komme til. Likevel er det tydelig at tapet 
av en eller flere nærstående i brannen kan ha medført konsekvenser 
for de etterlatte når det gjelder relasjoner til andre mennesker. Det 
var et mindretall som hadde opplevd at andre klandret dem for noe 
av det som skjedde. Selv om få rapporterte å bli klandret av andre, 
kan det utgjøre en vesentlig belastning for de som opplever dette. 
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Tabell 3.2.5 Opplevelse av andres tilbaketrekning og å ha blitt klandret av andre: 
Totalt, hos overlevende og hos etterlatte

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

Har du opplevd at andre mennesker har 
trukket seg vekk fra deg etter det som 
skjedde?

27,4 52 12,3 12 43,5 40

Har du opplevd at noen andre har klandret 
deg for noe av det som skjedde?

7,4 14 11.2 11 - a - a

Det var signifikant mer vanlig blant de etterlatte enn for de overlevende å oppleve at andre 
mennesker har trukket seg vekk fra dem etter det som skjedde (p < 0.01). Det var ingen 
signifikant forskjell mellom gruppene når det gjaldt å bli klandret av andre mennesker.  
a Av personvernhensyn er tallene ikke oppgitt i celler med færre enn 6 personer.

3.3. Tiltak, bruk av tiltak og vurdering av nytte

Tiltak
Tidlige tiltak
Det ble iverksatt noen tiltak rettet mot overlevende og etterlatte etter 
Scandinavian Star-brannen (se innledningen). Deltakerne i 
undersøkelsen ble spurt om de hadde mottatt tilbud om eller 
benyttet seg av disse tiltakene, og hvordan de oppfattet nytten av 
disse eller hvor fornøyd de var med tiltakene (Figur 3.3.1). 

Det fremgår av Figur 3.3.1 at flere tiltak nesten ikke har blitt 
benyttet. Det var en del berørte som svarte at de ikke husket eller 
ikke visste hvorvidt de mottok slike tilbud/tiltak eller ikke, særlig 
gjelder det hvorvidt de mottok skriftlig informasjon om reaksjoner 
og muligheter for å få hjelp. Derimot var det nesten ingen som svarte 
at de ikke visste eller husket om de deltok på minneturen. Det er 
verdt å merke seg at en del av deltakerne var barn på tidspunktet for 
brannen, og disse har kanskje aldri visst om slike tiltak nådde deres 
familie. 
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Figur 3.3.1 Tidlige tiltak, bruk av tiltak og opplevd nytte/fornøydhet (antall).

Det var 22 personer (11%) som sa at de ikke visste om krisesenteret 
på Hotel Royal Christiania. Av de som var til stede i kortere eller 
lengre tid på senteret (145 personer, 75 %) rapporterte 88 personer 
(61 %) at de fikk informasjon, 33 (23 %) at de fikk praktisk støtte, 
113 (78 %) at de traff andre i samme situasjon, 58 (40 %) at de fikk 
kontakt med politiet, 28 (19 %) at de fikk kontakt med prest og 26 
(18 %) at de fikk kontakt med helsepersonell. 

Omtrent like mange overlevende (76 %) og etterlatte (75 %) var på 
krisesenteret, men de rapporterte å ha fått hjelp til noe ulike behov. 
En større andel etterlatte (85 %) enn overlevende (47 %) mente de 
fikk informasjon, mens flere overlevende (32 %) enn etterlatte (13 
%) nevnte at de fikk praktisk støtte. Noen flere etterlatte (83 %) enn 
overlevende (73 %) mente at de traff andre i samme situasjon, og 
flere etterlatte (34 %) enn overlevende (5 %) hadde kontakt med 
prest. Det var ikke nevneverdige forskjeller mellom etterlatte og 
overlevende når det gjaldt andelen som oppga at de hadde hatt 
kontakt med politi eller kontakt med helsepersonell på 
krisesenteret.

TIDLIGE TILTAK
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0 50 100 150 200

Oppnevnt bistandsadvokat

Kontaktet av lokal prest

Kontaktet av lokalt helsevesen

Minnetur til København

Kontaktet av støttegruppen

Oslo Helseråd

Skriftlig info

Pårørendesenter/krisesenter 58 44 39 42 6

20 7 8 74 79

2
1 172 16

11 35 70 37 29

1 9 72 108 2

9 7 154

10 3 37 128 15

5 8 11 122 31

22

Side 1163



66

Resultater

«Det viktigste var å være der, sammen med de andre, en felles 
greie. Husker noe positivt, noen mennesker som alltid klarer å 
vise omsorg for andre midt i alt det de hadde opplevd selv.» 

Figur 3.3.2 viser hva de som var til stede svarte at var viktigst for 
dem i kontakten med krisesentret: Det å få informasjon og det å 
treffe andre i samme situasjon ble vurdert som de viktigste 
elementene. En større andel etterlatte enn overlevende vurderte flere 
tiltak som veldig viktig. Det var 89 % av de etterlatte og 60 % av de 
overlevende som mente at noe av det som var veldig viktig på 
krisesenteret var å få informasjon. Det opplevdes som veldig viktig å 
snakke med politiet for 40 % av de etterlatte og 25 % av de 
overlevende, og veldig viktig å snakke med prest for 25 % av 
etterlatte og noen få overlevende. Det var derimot ingen nevneverdig 
forskjell mellom overlevende og etterlatte når det gjaldt viktigheten 
av praktisk støtte, det å treffe andre i samme situasjon, eller å få 
kontakt med helsepersonell.

Figur 3.3.2 Hva som var viktig på krisesenteret. Prosentandel blant de som 
besøkte dette (n = 140-142).

PÅ KRISESENTERET VAR DET VIKTIG…
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Opplevelsen av hvordan man ble ivaretatt på krisesenteret var 
blandet (Figur 3.3.3). Mange rapporterte at de opplevde seg «ikke» 
eller «i liten grad» ivaretatt av politi, prest og helsepersonell. Den 
samlede vurderingen av ivaretakelse ved krisesenteret var noe 
bedre. Det var ingen vesentlige forskjeller mellom overlevende og 
etterlatte når det gjaldt opplevelsen av å bli ivaretatt.  

Figur 3.3.3 Opplevelse av å bli ivaretatt ved krisesenteret, prosentandel.

De som møter opp på krisesenter etter en katastrofe kan ha svært 
ulike ønsker og behov. Som fremstilt i Figur 3.3.2, var det å få 
informasjon og treffe andre i samme situasjon de viktigste 
aspektene for flest av de rammede, mens mange syntes det var ikke 
eller lite viktig å få kontakt med politiet, helsepersonell eller prest. 
Hvorvidt man har opplevd seg ivaretatt, for eksempel av prest, kan 
avhenge av hvorvidt man syntes det var viktig å ha kontakt med en 
prest. 

Blant de 71 personene som syntes det var litt viktig eller veldig 
viktig å snakke med helsepersonell, var imidlertid ikke ivaretakelsen 
noe særlig bedre vurdert enn blant gruppen som helhet. Blant de 44 
som mente det var viktig å snakke med prest, var vurderingen bedre 
enn for gruppen som helhet: 59 % svarte at de «ikke eller i liten 
grad», 28 % «til dels», og 23 % «i stor eller svært stor grad» hadde 
blitt godt ivaretatt av prest. Av de 76 som mente det var litt eller 
veldig viktig å snakke med politiet, rapporterte 48 % «ikke eller i 

OPPLEVELSE AV Å BLI IVARETATT
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liten grad», 21 % «til dels», og 29 % «i stor eller svært stor grad» at 
de hadde blitt godt ivaretatt av politiet, noe som var en litt bedre 
vurdering sammenlignet med gruppen som helhet. 

Etterlatte og overlevende ble også stilt et åpent spørsmål om det var 
noe annet som var viktig for dem på krisesenteret, hvorpå 
intervjueren noterte besvarelsene. 79 personer oppga ikke noe svar, 
13 sa nei.  Omtrent en tredjedel (n = 30) av svarene kunne 
kategoriseres som fellesskap med andre overlevende, andre 
etterlatte eller familien. Å være samlet, å utveksle historier og å 
møte de som var i samme situasjon var aspekter som ble nevnt ved 
fellesskapet. En tredjedel (n = 29) oppga informasjon som det 
viktigste, selv om informasjon var dekket i tidligere spørsmål. 
Informasjon om navnelister over omkomne og overlevende var 
spesielt viktig, ifølge besvarelsene. 

Noen negative inntrykk var det også fra krisesenteret (n = 15), blant 
annet beskrivelser av panikktilstand og kaos, altfor mange 
mennesker samlet i ett rom, oppfatninger om at politiet ikke visste 
hva de skulle gjøre, opplevelse av at det var uærlighet når det gjaldt 
antall døde, og at fokus var på etterlatte fremfor overlevende. 
Samtidig trekker et fåtall (n =7) frem at det var lurt å samle alle på 
ett sted, noe som ga mulighet til å organisere seg i en støttegruppe 
tidlig, og at det var viktig å ha et sted å dra til. Den praktiske støtten 
trakk 13 stykker frem som viktig: mat, overnatting og å kunne ta 
telefoner. 

Andre tidlige støttetiltak
Oslo helseråd/Oslo legevakt (som i 1990 het Akuttetaten/sosial 
vakttjeneste): Det var svært få personer som husket å ha benyttet 
tilbudet. Majoriteten av deltakerne, 74 %, rapporterte at de ikke 
visste om tiltaket, mens 16 % ikke husker om de visste om det, 8 % 
husker ikke om de brukte tilbudet, og 10 % visste om det, men 
benyttet det ikke. 

Minnegudstjeneste og mottakelse på Oslo rådhus: I alt 45 % oppga 
at de deltok på minnegudstjenesten i Oslo domkirke 10. april 1990. 
46 % deltok ikke, og 9 % husket ikke eller visste ikke om de deltok. 
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Når det gjaldt mottakelsen på Oslo rådhus etter 
minnegudstjenesten, var det 24 % som deltok, 59 % deltok ikke, og 
17 % husket ikke eller visste ikke om de deltok. Mange flere 
etterlatte (69 %) enn overlevende (23 %) deltok på 
minnegudstjenesten. Det samme gjaldt mottakelsen på rådhuset: 40 
% av de etterlatte og 8 % av de overlevende deltok. 

Sorg-/samtalegrupper: Et mindretall av deltakerne har deltatt i 
sorggrupper og andre samtalegrupper. I alt 28 personer (15 %) 
rapporterte at de hadde deltatt i slike grupper i regi av 
Støttegruppen, og 22 personer (11 %) at de hadde deltatt i slike 
grupper som var arrangert av andre. En høyere andel etterlatte (23 
%) enn overlevende (7 %) hadde deltatt i sorg- eller samtalegrupper 
i regi av Støttegruppen. Det samme gjaldt grupper i regi av andre: 15 
% av de etterlatte og 8 % av de overlevende deltok. 

Flertallet av de som hadde deltatt i slike grupper mente at det hadde 
vært nyttig for dem, 61 % av de som hadde deltatt i sorggrupper i 
regi av Støttegruppen og 64 % av de som hadde deltatt i andre 
sorggrupper rapporterte at dette var nyttig for dem i stor eller meget 
stor grad.  

Helseundersøkelse: I alt 22 personer (23 % av overlevende 
passasjerer/ansatte) rapporterte at de hadde blitt innkalt til 
helseundersøkelse ved Rikshospitalet Av disse hadde 20 møtt opp 
til undersøkelse, og fem av disse ble henvist til videre 
helseundersøkelser. 

Samlet erfaring med støttetiltakene de første ukene
Den samlede opplevelsen av hvordan man blir møtt i den første tiden 
etter en katastrofe er kanskje viktigere enn opplevelsen av de 
enkelte tiltak. Deltakerne ble spurt om hvordan de, alt i alt, hadde 
opplevd støttetiltakene de første ukene etter brannen, med tanke på 
støtte fra helsepersonell, prester, politi og andre profesjonelle 
hjelpere. Figur 3.3.4 fremstiller hvordan overlevende og etterlatte 
rapporterte at de i dag betrakter den støtten de mottok de første 
ukene etter brannen. 
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Det er mange som svarte «ikke aktuelt for meg» på noen av disse 
spørsmålene (Figur 3.3.4). «Ikke aktuelt» kan kanskje ha ulik 
betydning i de ulike spørsmålene. For eksempel kan det å svare 
«ikke aktuelt» på spørsmål om «hjelp var tilgjengelig hvis du tok 
kontakt» bety at personen ikke har tatt kontakt med noen 
profesjonelle hjelpere, ikke hadde behov for å ta kontakt, eller ikke 
hadde mulighet til å ta kontakt (var for ung f. eks.). Tilsvarende 
forutsetter spørsmålene «Fikk du nok tid til samtaler og kontakt?» og 
«Ble du møtt med omtanke og omsorg?» at det har vært noe 
forbindelse til profesjonelle hjelpere, og svaret «ikke aktuelt» kan 
gjenspeile at det ikke har vært noen slik forbindelse, uten at dette 
nødvendigvis sier noe om behovet for bistand. I tillegg til «ikke 
aktuelt», er det også en del som har svart «vet ikke/husker ikke» på 
disse spørsmålene. Noen av disse var barn på tidspunktet for 
brannen. 

Figur 3.3.4 Opplevelse av støttetiltakene de første ukene (antall).

OPPLEVELSE AV STØTTETILTAK
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Hvis vi ser bort fra de som svarte «ikke aktuelt» eller «vet ikke/
husker ikke», forekom negative oppfatninger hyppigere enn positive 
når det gjaldt de tidlige støttetiltakene (Tabell 3.3.1). Majoriteten 
opplevde at de ikke fikk tilbud om hjelp uten å måtte be om det, og 
følte seg ikke eller i liten grad ivaretatt. Om lag halvparten mente de 
ikke fikk tilstrekkelig tid til samtaler og kontakt. Blant de som hadde 
tatt kontakt med profesjonelle hjelpere, var det en av tre som mente 
at hjelp var tilgjengelig i stor eller svært stor grad, mens litt under 
halvparten mente at hjelp ikke eller i liten grad var tilgjengelig selv 
om de selv tok kontakt. Det var ingen vesentlige forskjeller mellom 
overlevende og etterlatte når det gjaldt vurdering av støttetiltakene 
de første ukene. 

Tabell 3.3.1 Vurdering av støttetiltakene de første ukene: Prosentfordeling blant de 
som ga en vurdering

 Antall med 
vurdering 

(n)

Ikke/i 
liten 

grad (%)

Til dels 
(%)

I stor/
svært stor 
grad (%)

Tilbud om hjelp uten å måtte be om det 143 76,9 10,5 12,6

Hvis du tok kontakt: Var hjelp 
tilgjengelig? 

61 42,7 23,0 34,5

Ble du møtt med omtanke og omsorg? 120 37,5 18,3 44,2

Fikk du tid nok til samtaler og kontakt? 91 52,8 13,2 34,1

Alt i alt, følte du deg ivaretatt? 147 60,5 17,7 21,8

Hva var mest hjelpsomt og hva slags hjelp var savnet?
Overlevende og etterlatte ble stilt to åpne spørsmål om de tidlige 
tiltakene, ett om hva de hadde opplevd som mest hjelpsomt, og ett 
om hva de hadde savnet.

Spørsmålet om hva som var mest hjelpsomt de første ukene etter 
brannen ble besvart av 179 personer (93 %). Et klart flertall av disse 
(n = 110) svarte at det mest hjelpsomme var familie, venner og øvrig 
nettverk. Mange oppga bare «familien og venner» uten detaljer om 
hva eller hvorfor, mens andre ga detaljer som samvær, samtale eller 
praktisk støtte fra de nære. Omtanke, åpne dører, oppmerksomhet 
og å holde sammen var ytterlige viktige aspekter ved hjelpen fra 
familie og venner. 
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Det var 18 personer som svarte at å fortsette hverdagen var det som 
var mest hjelpsomt, for eksempel ved å gjøre det vanlige, å komme i 
gang og få tankene over på det normale. Et mindretall på 11 
personer svarte at Støttegruppen var mest hjelpsom, samme antall 
nevnte henholdsvis helsepersonell, psykiatrisk hjelp, minneturen og 
skolen. Politiets arbeid ble oppgitt som mest hjelpsomt av 7 
personer. Noen få personer svarte at ingenting hjalp, at de brukte 
rus eller jobb som virkelighetsflukt eller bare måtte stå i det i starten 
uten at noe var hjelpsomt.

Spørsmålet om det var noen type hjelp eller tiltak de savnet de 
første ukene etter brannen, ble besvart av 166 personer (86 %). 
Mange av disse (n = 61), svarte «nei» eller «vet ikke». 

Det nest hyppigste svaret på tiltak de savnet de første ukene handlet 
om proaktiv oppfølging (n = 41). De ønsket at noen hadde tatt 
kontakt på et tidlig tidspunkt, men også at de skulle fått langvarig, 
oppsøkende oppfølging utover den første tiden. Mange svarte at de 
den gangen ikke visste hva de hadde behov for og hva som kunne 
hjulpet. Andre fremhever at det burde være «påtvunget», 
obligatorisk, at noen satt opp en time man måtte møte opp på for å 
høre om de trengte hjelp. 

«Sett i nåtid burde det ha vært noen som oppsøkte meg i etter-
kant [av brannen] og sjekket mer nøye hvordan jeg hadde det.»

Et annet tema som ble trukket fram som et savn de første ukene (n = 
29) var god støtte fra profesjonelle: leger, jurister, psykologer og 
kvalifisert personell. Deltakerne etterspurte at noen med kunnskap 
om krisereaksjoner kunne bistå i å kartlegge deres hjelpebehov.  
Geografisk tilhørighet spilte også inn, de opplevde at det var mest 
tilgjengelig hjelp å få i Oslo-området.

Konkret informasjon var et savn (n = 25), både informasjon om 
brannen, båten og politietterforskningen, men også om potensielle 
røykskader, vanlige psykiske reaksjoner etter en katastrofe og 
informasjon om hvor man kunne henvende seg for å få hjelp. 
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«Jeg var barn. Jeg snakket ikke med noen. Tror det hadde vært 
bra om noen hadde snakket direkte med meg om hva som 
 hadde skjedd og hva vi skulle der på hotellet. Mine foreldre var 
jo veldig berørte selv.»

Enkelte (n = 12) trakk fram barn og unges unike situasjon etter 
brannen. Av disse svarte flere at de var for unge til å skjønne hva 
slags hjelp de trengte, eller at de var avhengige av foreldre for å få 
hjelp, som også var sterkt berørte. Oppsøkende kontakt selv om 
man ikke var myndig og mer tilrettelagt opplegg for barn og unge var 
et savn for disse de første ukene etter brannen. I tillegg savnet 
foreldre veiledning om hvordan de best kunne ta vare på barna sine 
etter brannen. Dette gjaldt familier uavhengig om de var overlevende 
eller etterlatte. 

Kontakt med hjelpeapparatet fra 1990 til i dag 
Allmennpraktiserende lege: Det var 77 personer (40 %) som svarte 
at de hadde hatt kontakt med allmennlege i tilknytning til 
Scandinavian Star-brannen. Av disse 77 oppga 16 % at de har vært 
ikke/lite fornøyd, 26 % at de har vært til dels fornøyd, og 59 % at de 
har vært i stor/meget stor grad fornøyd med denne kontakten. På 
spørsmål om de hadde fått den hjelpen de trengte fra legen, svarte 
20 % (n = 15) ikke/i liten grad, 12 % (n = 9) til dels, og 69 % (n = 53) 
i stor eller svært stor grad.

Psykolog, psykiater eller psykiatrisk sykepleier i 

spesialisthelsetjenesten: Omtrent en av fem personer (19 %) oppga 
at de hadde hatt slik kontakt knyttet til brannen. Av disse 37, var 27 
% ikke/lite fornøyd, 32 % til dels fornøyd, og 41 % i stor/meget stor 
grad fornøyd. På spørsmål om de hadde fått hjelpen de trengte fra 
spesialisthelsetjenesten, svarte 32 % ikke/i liten grad, 24 % til dels, 
og 43 % i stor eller svært stor grad.

Prest: Det var 45 personer (23 %) som oppga at de hadde hatt 
kontakt med prest eller annen representant for trossamfunn i 
forbindelse med Scandinavian Star-brannen. Av disse, var en mindre 
andel (9 %) ikke/lite fornøyd, 18 % til dels fornøyd, og majoriteten 
(73 %) i stor/meget stor grad fornøyd. På spørsmål om de hadde fått 
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hjelpen de trengte fra presten, svarte 16 % ikke/i liten grad, 16 % til 
dels, og 68 % i stor eller svært stor grad.

Bruken av følgende instanser var rapportert så sjelden (under 15 
personer), at vi av personvernhensyn ikke kan oppgi hvordan 
svarene fordeler seg for disse tiltakene: Kommunale kriseteam, 
helsesøster/skolehelsetjenesten og familievernkontor. 16 personer 
oppga at de hadde hatt kontakt med andre hjelpepersoner i 
kommunen, for eksempel NAV, privatpraktiserende psykolog/
psykiater, politiet, sykehus m.fl. Det var også for få personer som 
har benyttet de ulike deler av hjelpeapparatet til å undersøke 
eventuelle forskjeller i fornøydhet mellom overlevende og etterlatte. 

Samlet erfaring med offentlig hjelpeapparat. 
Deltakerne ble bedt om å vurdere flere aspekter av sin samlede 
erfaring med offentlig hjelpeapparat i tilknytning til Scandinavian 
Star-brannen (se Figur 3.3.5). En stor andel av deltakerne 
rapporterte at spørsmålene ikke var aktuelle for dem. Dette kan for 
mange dreie seg om at de ikke har hatt kontakt med hjelpeapparatet 
i tilknytning til brannen. Mange har kanskje ikke hatt behov for 
helsehjelp knyttet til sine erfaringer fra Scandinavian Star, eller kan 
ha unnlatt å søke hjelp for eventuelle plager relatert til brannen. 
Dersom man har psykiske eller somatiske plager, kan det også være 
vanskelig å ta stilling til hvorvidt disse har eller ikke har forbindelse 
med brannen.  
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Figur 3.3.5 Samlet erfaring med offentlig hjelpeapparat i forbindelse med 
Scandinavian Star (antall).

Når det gjelder de som har besvart spørsmålene som aktuelle for 
dem, var vurderingene svært blandet (Tabell 3.3.2). Negative 
oppfatninger syntes å være mer fremtredende enn positive. Over 
halvparten mente alt i alt at hjelpen og behandlingen var lite eller 
ikke tilfredsstillende. Majoriteten av de som syntes at hjelp og 
behandling har vært aktuelt for dem, rapporterte lav tilfredshet med 
tilgjengelighet, og oppfattet at de i liten grad har fått hjelp innen 
rimelig tid. Om lag 4 av 10 mente at de ikke eller i liten grad har blitt 
møtt med omtanke og omsorg, og at de ikke eller i liten grad har fått 
kompetent hjelp. 
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Tabell 3.3.2 Samlet erfaring med det offentlige hjelpeapparatet. Prosentfordeling 
blant de som ga en vurdering.

 Antall med 
vurdering 

(n)

Ikke/i liten 
grad (%)

Til dels 
(%)

I stor/
svært stor 
grad (%)

Fornøyd med tilgjengeligheten 123 61,8 17,9 20,4

Fått hjelp innen rimelig tid 93 64,5 11,8 23,7

Møtt med omtanke og omsorg 107 40,2 14,0 45,8

Fått kompetent hjelp 98 44,9 23,5 31,6

Tatt med på råd 92 80,5 4,3 15,2

Nok tid til samtaler og kontakt 83 54,2 10,8 34,9

Alt i alt: Hjelp/behandling 
tilfredsstillende

116 53,5 19,0 27,6

Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom etterlatte og overlevende når det gjaldt 
den samlede erfaring med hjelpeapparatet. Det var en tendens til at flere etterlatte svarte 
«ikke i det hele tatt» på spørsmål om tilgjengelighet (44,9 %) sammenlignet med de med 
de overlevende (35,2 %). Samme tendens så vi for de etterlatte (50,0 %) sammenlignet med 
overlevende (40,0 %) på spørsmål om det ble satt av nok tid.

Det er viktig å være oppmerksom på at dette er oppsummerende 
spørsmål som dekker en periode på 26 år. De som har hatt kontakt 
med det offentlige hjelpeapparatet, eller forsøkt å få kontakt, har 
kanskje sammensatte erfaringer fra ulike tidsperioder eller ulike 
instanser eller ulike personer de har møtt. Disse spørsmålene kan 
derfor ha vært vanskelige å besvare for noen av deltakerne. 

Kontakt med offentlig hjelpeapparat: Hva var savnet? 
Overlevende og etterlatte ble bedt om å tenke tilbake på erfaringene 
med offentlig hjelpeapparat og vurdere om det var noen type hjelp 
eller tiltak de hadde savnet. 160 personer (82 %) besvarte 
spørsmålet. En av tre oppga at de hadde savnet proaktiv oppfølging 
av noe slag, gjerne obligatorisk behandling. Mange oppga at det 
offentlige hjelpeapparatet må sjekke om det trengs oppfølging på 
ulike tidspunkt etter brannen, fordi behovet kanskje oppstår etter en 
stund og man vil omgi seg med de nære i den akutte fasen. 

«[Jeg] skulle blitt kontaktet, informert om hvilke tilbud som 
finnes og hva som kan være lurt. Man vet ikke sitt eget beste i 
en sånn situasjon.» 
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Det var flere som svarte at man må kontaktes uten å be om det selv 
fordi man ikke vet sitt eget beste eller ikke vet hva som er lurt for en 
selv før lenge etterpå. Enkelte som understreket behovet for proaktiv 
oppfølging, etterlyste ikke bare psykisk/fysisk hjelp fra 
helsevesenet, men også praktisk støtte og juridisk og økonomisk 
veiledning.

Det var 47 personer som svarte nei på spørsmålet om de hadde 
savnet noe. Nei-svaret kunne både romme at de ikke har savnet noe, 
altså enten at de har fått tilstrekkelig hjelp eller at det ikke var 
aktuelt fordi de ikke har følt behov for hjelpetiltak. Et par av disse 
oppga at de fikk tilstrekkelig hjelp av sine nærmeste, andre svarte 
nei fordi de ikke husket hva de eventuelt savnet den gangen. 

Til sammen 23 personer etterlyste informasjon, både om vanlige 
psykiske krisereaksjoner, men også informasjon om rettshjelp og 
hvem man kan kontakte for å få hjelp. En deltaker formulerte det 
slik: 

«Forklaring på hva som er normale reaksjoner etter slike hen-
delser, så man kan vite om man er normal eller ikke.» 

Råd fra deltakerne til myndighetene
Mot slutten av intervjuet ble deltakerne spurt om de hadde ett til tre 
råd til myndighetene om hvordan man best kan ivareta personer 
som utsettes for alvorlige hendelser. Det resulterte i totalt 385 råd 
fra 93 % av deltakerne. Vi vil her gjennomgå de rådene som var 
vanligst å oppgi. 

Det mest utbredte rådet handlet om at myndighetene bør sørge for 
proaktiv oppfølging – noe som var i overensstemmelse med mange 
svar på andre åpne spørsmål tidligere i intervjuet. 119 av rådene 
handlet om proaktiv oppfølging. To eksempler er:

«Folk aner ikke hva de skal lete etter, og de er inne i en bomulls-
dott hvor man ikke orker å søke hjelp. Hjelpen må komme til de 
som trenger det.» 
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«Pålagt tilbud til berørte og etterlatte i form av samtalegrupper. 
Man tror man har det bra, men så kommer det mer problemer..»

Å bli kontaktet av profesjonelle som kan avgjøre om man trenger 
videre oppfølging ble altså etterspurt. 

Det nest mest gjentatte rådet til myndighetene var at det må 
gjennomføres grundigere etterforskning. 47 av 385 råd handlet om 
dette, samt kritikk av politietterforskningene av Scandinavian star-
brannen. Det ble tatt opp at politiet ikke hadde gjort en god nok jobb 
siden den/de skyldige ikke ble tatt, at det var uheldig at den første 
etterforskningen ble delt mellom de skandinaviske landene og at 
myndighetene ikke hadde brukt nok ressurser på oppklaring av 
saken.

30 råd handlet om å gi langvarig hjelp til folk som har vært utsatt for 
alvorlige katastrofer. Hjelpen må ikke bare komme i akuttfasen, men 
også på lang sikt, når oppmerksomheten har lagt seg. Det var flere 
som oppga at det først var etter et års tid behovet for profesjonell 
hjelp til psykiske reaksjoner viste seg. Det var 30 andre råd som 
understreket tilgjengelighet og profesjonell kompetanse hos de som 
gir hjelp. Aspekter som ble nevnt var kunnskap om traumatiske 
opplevelser, kriseteam i samtlige kommuner slik at hjelpen ikke er 
avhengig av geografi, samt at myndighetene bør sikre kompetanse 
på alle nivåer og arenaer.  

En rekke temaer er ikke beskrevet her fordi det ikke var like mange 
som nevnte disse. Vi nevner kort noen av de andre temaene her: 
akutthjelp (17 råd), god kommunikasjon fra myndighetene (15 råd), 
en koordinator av hjelpetiltak (10 råd) og regelverk for sjøtransport 
og bedret sikkerhet ved persontransport (10 råd). 

3.4. Helse og arbeid

Før vi beskriver nåværende helsetilstand hos overlevende og 
etterlatte, vil vi presentere deltakernes egne vurderinger av sin 
helsetilstand: først deres beskrivelse av forløp av psykiske 
helseplager over hele perioden, deretter deres vurdering av om de 
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har hatt langsiktige problemer med sin psykiske eller fysiske helse 
på grunn av brannen.   

Selvvurderte helseforløp
Deltakerne ble bedt om å vurdere sin egen psykiske helse på noen 
utvalgte tidspunkter over 26-årsperioden. Skalaen gikk fra 0 («Man 
har ikke noen plager, man føler seg bra, hverdagen går greit og man 
er tilfreds») til 10 («Man har mye psykiske plager, det er veldig tungt 
og vanskelig og man greier ikke å fungere i hverdagen»). Deltakerne 
ble bedt om å vurdere seg selv på denne skalaen på tidspunktene: 
året før brannen, en måned etter brannen, ett år etter, to år etter og 
nå. 

Resultatene er fremstilt i Figur 3.4.1. Både etterlatte og overlevende 
rapporterte et lavt nivå av psykiske helseplager i året før brannen, 
og et vesentlig høyere nivå én måned etter. Deretter synes det å ha 
vært en langsom og gradvis symptomreduksjon i løpet av de første 
to årene. De skraverte områdene i figuren viser variasjonen i 
hvordan deltakerne svarte (95 % konfidensintervall). Av disse kan vi 
se at deltakernes svar varierer. Mens de etterlatte og overlevendes 
svar overlapper hverandre året før brannen, rapporterte de etterlatte 
gjennomgående høyere nivå av psykiske plager enn de overlevende 
den første tiden etterpå. Nivået av psykiske helseplager kom ikke 
tilbake til det lave nivået som de rapporterte å ha hatt før brannen.
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Figur 3.4.1 Forløp av selvvurderte psykiske plager fra året før Scandinavian Star 
frem til nå.

Når vi sammenligner overlevende og etterlatte er det ingen statistisk signifikante forskjeller 
i nivå av opplevde psykiske plager før Scandinavian Star. De etterlatte rapporterer 
signifikant høyere nivå av psykiske plager enn passasjerene både en måned etter (p < 0.01), 
et år etter (p < 0.01) og to år (p < 0.01) etter brannen. 

Egenvurderte helseplager på lang sikt
Om lag en tredel av de overlevende og nesten halvparten av de 
etterlatte mente at Scandinavian Star-brannen hadde gitt dem 
langvarige psykiske helseplager (Tabell 3.4.1). Færre mente at de 
hadde fått fysiske helseplager som følge av brannen – om lag en 
femtedel i begge grupper. 
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Tabell 3.4.1 Egenvurderte fysiske og psykiske helseplager på lang sikt totalt, hos 
overlevende og hos etterlatte

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

Fysiske helseplager på lang sikt 18,9 36 18,6 18 19,4 18

Psykiske helseplager på lang sikt 40,6 78 35,1 34 46,3 44

Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom overlevende og etterlatte. 

Nåværende helsetilstand
Posttraumatisk stress, angst og depresjon

«Når barn begynner å skrike, eller folk begynner å krangle, da 
begynner filmen å gå. Det liker jeg ikke.» 

Utsagnet over er et eksempel på at påminnere kan trigge 
ubehagelige gjenopplevelser selv mange år etter hendelsen. 

For å måle psykiske helseplager har vi benyttet skalaer som har vært 
brukt i mange tidligere studier. Vi oppgir først andelen personer som 
skåret over terskelverdiene på disse helsemålene. Det å skåre over 
terskelverdi antas å representere vesentlige psykiske problemer. 
Deretter presenterer vi gjennomsnittsverdier av psykiske 
helseplager i de ulike gruppene. 

I gruppen som helhet fant vi at en av åtte skåret over terskelverdien 
for vesentlige psykiske helseplager når det gjaldt posttraumatisk 
stress. En av fire skåret over terskelverdien for angst/depresjon 
(Tabell 3.4.2). Sett under ett skåret mer enn hver fjerde deltaker over 
terskelverdien for enten posttraumatisk stress eller angst/
depresjon. Disse resultatene indikerer at andelen med vesentlige 
psykiske helseplager i dag er mellom en tredjedel og en fjerdedel av 
utvalget. 
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Tabell 3.4.2 Deltakere over terskelverdier for posttraumatisk stress og angst/
depresjon totalt, hos overlevende og hos etterlatte

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

A: Posttraumatisk stress  
(PCL sumskåre > 30) 

16,7 32 15,3 15 18,1 17

B: Angst / depresjon (HSCL-10 
gjennomsnitt > 1.85)

26,0 50 23,5 23 28,7 27

Over terskelverdi på enten A eller B 29,7 57 29,6 29 29,8 28

Over terskelverdi på både A og B 13,0 25 9,2 9 17,0 16

Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom overlevende og etterlatte når det 
gjaldt andelen deltakere som rapporterte over terskelverdiene for psykiske helseplager. 

Det var ingen tydelig forskjell mellom gruppene i andelen som 
rapporterte over terskelverdiene som indikerte vesentlige psykiske 
helseplager, men i gjennomsnitt var graden av psykiske helseplager 
signifikant høyere hos etterlatte enn hos overlevende (Tabell 3.4.3). 
Dette gjaldt både angst- og depresjonssymptomer og 
posttraumatiske stressreaksjoner. 

Tabell 3.4.3 Symptomer på angst/depresjon og posttraumatisk stress gjennomsnitt, 
totalt, hos overlevende og hos etterlatte

Psykiske helsemål (skala)
Totalt Overlevende Etterlatte

Gj.snitt SD Gj.snitt SD Gj.snitt SD

Angst / depresjon (1-4) 1.56 0.63 1.46 0.56 1.65 0.68

Posttraumatisk stress (0-4) 0.81 0.77 0.69 0.71 0.93 0.82

Etterlatte rapporterte et signifikant høyere nivå av både angst/depresjon (p < 0.05) og 
posttraumatisk stress (p < 0.05). 

Da deltakerne ble bedt om å rapportere posttraumatiske 
stressplager, var spørsmålene om disse plagene knyttet til 
Scandinavian Star-brannen. Deltakerne ble for eksempel bedt om å 
besvare hvor ofte, den siste måneden, de hadde vært plaget av 
«gjentatte, forstyrrende og uønskede minner om det som skjedde». 
Da deltakerne ble bedt om å rapportere angst- og 
depresjonssymptomer, var symptomene ikke nødvendigvis knyttet 
til brannen. Det er derfor mer usikkert i hvor stor grad nåværende 
angst og depresjon kan tilskrives det som skjedde på Scandinavian 
Star. Overlevende og etterlatte har opplevd mange andre ting i livet 
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som kan ha påvirket deres psykiske helse, når det gjelder 
posttraumatisk stress, men spesielt når det gjelder angst- og 
depresjonssymptomer. 

Samsvar mellom helsemål og egenvurdert helse
Vi har i de foregående kapitlene presentert andeler som vurderes å 
ha vesentlige psykiske helseplager nå (siste måned) og deltakernes 
egen vurdering av om de fikk eller ikke fikk langvarige psykiske 
helseplager som følge av Scandinavian Star. Nå vil vi se nærmere på 
om disse to målene samsvarer, altså i hvilken grad vi med våre mål 
på psykisk helse har fanget opp de som mener å ha fått langvarige 
psykiske helseplager av brannen. 

Tabell 3.4.4 presenterer grad av samsvar mellom egenvurdering av 
langvarige psykiske helseplager og deltakernes svar på 
spørsmålene om angst- og depresjonssymptomer og 
posttraumatiske stressreaksjoner. De aller fleste som skåret over 
terskelverdien for angst/depresjon vurderte også selv at de har hatt 
langvarige helseplager som følge av brannen. 

Det gjaldt også for de som skåret over terskelverdien for 
posttraumatisk stress, og de som skåret over terskelverdien for 
minst én av disse plagene. Vi antar derfor at de aller fleste som vi 
vurderer å ha vesentlige psykiske helseplager vil kunne kjenne seg 
igjen i det, og at mange av disse vil oppfatte det slik at Scandinavian 
Star-brannen har spilt en vesentlig rolle for disse helseproblemene. 
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Tabell 3.4.4 Samsvar mellom egenvurdert helse og helseskalaer

Egenvurderte langvarige psykiske 
helseplager 

Nei Ja Totalt

Aktuelle psykiske helseplager % n % n n

Angst/depresjon Nei 72,3 102 27,7 29 141

Ja 22,0  11 78,0 39  50

Posttraumatisk stress Nei 69,2 110 30,8 49 159

Ja - a - a 90,6 29 32

Enten angst/depresjon eller 
posttraumatisk stress

Nei 74,6 100 25,4 34 134

Ja 22,8  13 77,2 44  57

Totalt 113 78 191

a Av personvernhensyn er tallene ikke oppgitt i celler med færre enn 6 personer.

Det var flere som selv mener de har fått langvarige psykiske 
helseplager av Scandinavian Star-brannen enn de som fanges opp 
av helseskalaene. Av de 78 personene som mente de hadde fått 
langvarige helseplager ble 50 % fanget opp av angst/
depresjonsmålet og 37 % av posttraumatisk stress-målet, og 56 % 
ble fanget opp på minst ett av disse målene. Det at mange som selv 
mener de har hatt langvarige psykiske helseplager, uten at de blir 
fanget opp i våre mål på aktuelle psykiske helseplager, kan bety at 
det har vært en vesentlig belastning av psykiske helseplager i denne 
gruppen i årene før denne studien ble gjennomført.

Til slutt ble deltakerne bedt om å vurdere sin nåværende generelle 
helsetilstand. Totalt var det 19 deltakere (10 %) som vurderte sin 
helse som «dårlig», 37 (19 %) som «nokså god» og 137 (71 %) som 
«god», «meget god», eller «utmerket». Det var ingen vesentlig 
forskjell mellom overlevende og etterlatte. 

Sorg

«Depresjon som går i bølger, særlig ved store hendelser i livet 
når mor skulle ha vært der»

Alle som mistet noen i brannen (både etterlatte som ikke var på 
båten og overlevende som mistet noen de kjente) ble bedt om å 
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svare på spørsmål om sorg. Sorg etter et tap er vanlig, men når tapet 
er plutselig og uventet, kan sorgen bli vanskelig å bearbeide, bli 
langvarig og belastende, og påvirke dagliglivet i høy grad. Når en 
etterlatt opplever at mange ulike sorgreaksjoner er svært 
fremtredende, vedvarer over lang tid, og påvirker dagliglivet 
negativt, kaller vi det for komplisert sorg. 

I Tabell 3.4.4 vises hvor mange av alle de som mistet noen (både 
etterlatte som ikke var på båten og de som var på båten og mistet 
noen de kjente) som daglig eller i stor grad opplevde sorg. Bitterhet 
over tapet var mest vanlig, i tillegg til vanskeligheter med å 
akseptere tapet, samt lengsel etter den døde.

Tabell 3.4.5 Vanlige sorgreaksjoner blant 94 etterlatte som ikke var om bord og 30 
som var om bord på skipet (n = 124)

% n

I ganske/meget stor grad bitter over tapet 25,8 32

I ganske/meget stor grad vanskelig for å akseptere tapet 23,4 29

Lengter daglig etter den/de døde 16,1 20

I ganske/meget stor grad vansker for å gå videre i livet 13,7 17

I ganske/meget stor grad forvirret over rolle de har i livet 11,2 14

I ganske/meget stor grad vansker med å stole på andre mennesker 11,2 14

Noen få sorgreaksjoner ble bekreftet av en del av deltakerne, men de 
fleste sorgreaksjonene var det få som kjente seg igjen i. En relativt 
stor andel, 19 %, svarte imidlertid at de i dag opplever at de 
fungerer betydeligere dårligere sosialt, yrkesmessig, eller på andre 
viktige områder (f.eks. med tanke på ansvarsoppgaver i hjemmet) 
som følge av tapet.

Sorgreaksjoner forekom oftere blant etterlatte som ikke var på båten 
sammenlignet med de som var på båten og mistet noen de kjente (p 
< 0.01). Dette kan trolig forklares av forskjeller i hvem de har mistet 
(67 % av de etterlatte som ikke var på båten og 16 % av de etterlatte 
som var på båten hadde mistet ett eller flere familiemedlemmer). Det 
var ingen forskjell mellom kvinner (n = 65) og menn (n = 59) som 
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hadde opplevd tap. Kun noen få personer (nøyaktige tall oppgis ikke 
av personvernhensyn) tilfredsstilte kriteriene for komplisert sorg.

Somatisk helse
Somatiske helseplager
Vi spurte deltakerne om de hadde opplevd noen vanlige somatiske 
plager i løpet av de siste tre månedene. Figur 3.4.2 viser 
prosentandel som rapporterer å ha hatt hver av disse plagene. Det 
vanligste var å oppleve smerter og søvnproblemer. Nesten alle 
rapporterte å ha én eller flere av disse plagene av og til. 27 % (n = 
51) opplevde opptil tre av disse plagene veldig ofte, 11 % (n = 21) 
opplevde mellom tre og fem av dem veldig ofte, og 6 % (n = 11) 
opplevde flere enn fem av disse veldig ofte. 

Figur 3.4.2 Somatiske helseplager de siste tre måneder (prosentandeler).
De overlevende og etterlatte svarte omtrent likt på spørsmålene, med noen få unntak. Blant 
de etterlatte er det en signifikant større andel som rapporterer mer slapphet (p < 0.05) og 
problemer med å sovne (p < 0.05) sammenlignet med blant de overlevende. 

SOMATISKE HELSEPLAGER

Veldig ofteAv og tilSjelden eller aldri

0 20 40 60 80 100

Pustebesvær eller
besvær med å få luft

Problemer med å sovne

Slapphet

Dårlig matlyst

Kvalme

Svimmelhet

Vondt i armer eller bein

Vondt i ryggen

Verk i magen

Hodepine 58,3 30,7 10,9

70,8 18,2 10,9

47,6 34,0 18,3

44,8 34,4 20,8

66,5 28,3 5,2

81,2 15,7 3,1

74,0 22,9 3,1

46,8 43,7 9,5

39,8 40,8 19,4

79,6 15,7 4,7
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Mulige senskader 
Blant de overlevende oppga 25 % (n = 24) at de hadde hatt en 
luftveissykdom, blant de vanligste var astma (n = 11), 
lungebetennelse, og kols. Av disse mente 33 % det var sannsynlig at 
deres luftveissykdom hadde sammenheng med Scandinavian Star-
brannen. Det var 23 % (n = 23) som svarte at de har vært til 
nevrologisk vurdering, av disse hadde 39 % påvisbare svekkelser (n 
= 9), 39 % (n = 9) hadde ikke det, og 22 % (n = 5) var usikre på om 
de hadde det. Av de 9 som hadde påvisbare svekkelser, var det noen 
som mente det var sannsynlig at deres svekkelse hadde 
sammenheng med Scandinavian Star-brannen.

Totalt 14 % (n = 14) oppga å ha hatt kreft, og det vanligste var 
brystkreft og prostatakraft. De aller fleste av disse oppga at de ikke 
trodde dette hadde sammenheng med Scandinavian Star-brannen. 
Nesten ingen hadde synlige arr fra skader de fikk i forbindelse med 
Scandinavian Star.

Andre aspekter ved nåværende helse
Livstilfredshet
Helse er ikke bare fravær av sykdom. For å fange opp positive 
aspekter av livet spurte vi også deltakerne om å gjøre en subjektiv 
evaluering av sitt eget liv. Deltakerne ble bedt om å vurdere i hvilken 
grad påstander som for eksempel «Jeg er tilfreds med livet mitt» og 
«Mine livsforhold er utmerkede», stemte for dem. Som Tabell 3.4.6 
viser, opplevde omtrent halvparten av de berørte et nivå av 
livstilfredshet som kan betegnes som høyt. 
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Tabell 3.4.6 Livstilfredshet, andeler med ulike nivåer av livstilfredshet totalt, hos 
overlevende og hos etterlatte

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

Svært lav  5,3 10 - a -  a -  a -  a

Lav 18,4 35 17,5 17 19,5 18

Gjennomsnittlig 25,3 48 22,7 22 28,0 26

Høy 36,8 70 41,2 40 32,3 30

Svært høy 14,2 27 15,5 15 12,9 12

Det var ikke statistisk signifikante forskjeller i nivå av livstilfredshet mellom de overlevende 
og de etterlatte.  
 a Av personvernhensyn er tallene ikke oppgitt i celler med færre enn 6 personer, disse 
cellene er blanke. 

Langvarig fravær fra arbeidslivet
Vi spurte deltakerne om de i løpet av tiden siden brannen på 
Scandinavian Star har hatt langvarig fravær fra arbeidslivet. Nesten 
halvparten av de berørte bekreftende på ett eller flere av disse 
spørsmålene (se Tabell 3.4.7). En betydelig andel av de som hadde 
hatt langtidsfravær rapporterte at dette fraværet var knyttet til 
Scandinavian Star-brannen (omtrent en av fire). 

Tabell 3.4.7 Langtidsfravær totalt, hos overlevende og hos etterlatte

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

Langvarig fravær fra arbeidslivet 45,1 87 46,9 46 43,2 41

Var fraværet knyttet til 
Scandinavian Star?

   I stor/meget stor grad 25,9 28 22,8 13 29,4 15

   Til dels 13,9 15 14,0 8 29,4 7

   Ikke knyttet til dette 60,2 65 63,2 57 56,9 29

Det var ikke statistisk signifikante forskjeller i andeler som rapporterte langtidsfravær blant 
de overlevende og etterlatte.  

Nåværende funksjonsnivå
Deltakerne ble bedt om å ta stilling til om vansker og plager 
forårsaket av Scandinavian Star-brannen svekket deres 
funksjonsnivå nå (de siste to ukene). Disse spørsmålene var 
antakelig enkle å besvare for de av deltakerne som mente at de ikke 

Side 1186



89

NKVTS Rapport nr 5/2017

hadde noen funksjonsproblemer. For de som derimot opplevde 
problemer med å fungere i hverdagen kan det ha vært vanskelig å ta 
stilling til hvorvidt slike problemer kan knyttes til Scandinavian Star-
brannen eller ikke. 

Tabell 3.4.8 viser andelen av deltakerne som mente at de hadde 
aktuelle funksjonsproblemer som kan knyttes til konsekvensene av 
brannen.   

Tabell 3.4.8 Nåværende redusert funksjon i hverdagen knyttet til Scandinavian Star-
brannen

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

Ikke i det hele tatt 72,4 139 78,6 77 66,0 62

Subklinisk 9,4 18 8,2 8 10,6 10

Betydelig 8,9 17 6,1 6 11,7 11

Alvorlig 9,4 18 7,1 7 11,7 11

Forskjeller mellom overlevende og etterlatte var ikke statistisk signifikant.

Om lag en fjerdedel av gruppen som helhet rapporterte små eller 
større funksjonsproblemer nå for tiden, som de mente kunne 
tilskrives plager og vansker som hadde oppstått på grunn av 
brannen. I alt 18 % av hele gruppen (13 % av de overlevende og 23 
% av de etterlatte) rapporterte om nåværende betydelige eller 
alvorlige funksjonsproblemer som de mente var forårsaket av 
Scandinavian Star. 

Endret privatøkonomi som følge av Scandinavian Star
Majoriteten av deltakerne opplevde ingen vesentlige endringer i sin 
privatøkonomi verken på kort eller lang sikt som følge av brannen på 
Scandinavian Star. Imidlertid opplevde omtrent en av fem at deres 
økonomi ble litt eller vesentlig dårligere på kort sikt og/eller lang 
sikt. Det var også en andel som opplevde at deres økonomi ble litt 
eller vesentlig bedre på kort sikt og på lang sikt (se Tabell 3.4.9). 
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Tabell 3.4.9 Endret privatøkonomi som følge av Scandinavian Star, prosentandel og 
antall

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

På kort sikt:

   Ingen vesentlige endringer 66,3 126 76,3 74 55,9 52

   Litt/vesentlig dårligere 16,3 21 15,3 15 17,2 16

   Litt/vesentlig bedre 17,3 33 8,8 8 26,9 25

På lang sikt:

  Ingen vesentlige endringer 72,0 136 80,4 78 63,0 58

  Litt/vesentlige dårligere 16,4 31 14,4 14 18,5 17

  Litt/vesentlig bedre 11,6 22 - a - a 18,5 17

Det var signifikante forskjeller mellom overlevende og etterlatte i endringer i privatøkonomi 
både på kort (p < 0.01) og lang sikt (p < 0.05). Mens en større andel av de overlevende 
rapporterer ingen vesentlige endringer, så opplevde en større andel etterlatte enten 
vesentlig dårligere eller bedret økonomi. a Av personvernhensyn er tallene ikke oppgitt i 
celler med færre enn 6 personer.

Sosiale faktorer
Sosial støtte
Opplevd støtte fra andre mennesker er en av de viktigste 
beskyttelsesfaktorene mot negative ettervirkninger av traumatiske 
livshendelser. Flertallet, både av overlevende og etterlatte, 
rapporterte god sosial støtte (Tabell 3.4.10). 

Tabell 3.4.10 Sosial støtte totalt, hos overlevende og hos etterlatte, prosent «ofte» 
og «veldig ofte» sammenslått

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

Når du har behov for å snakke, 
hvor ofte er noen villige til å lytte 
til deg?

 
72,7

 
138

 
72,5

 
71

 
72,9

 
67

Kan du snakke om dine tanker og 
følelser?

 
61,0

 
115

 
59,2

 
58

 
61,3

 
62

Viser folk deg sympati og støtte? 76,5 146 79,6 78 73,1 68

Er det noen som kan gi deg 
praktisk hjelp?

 
47,0

 
87

  
52,5

 
51

 
40,9

 
36

Det var ingen vesentlig forskjell i nivå av sosial støtte mellom overlevende hverken når det 
gjaldt hvert enkelt spørsmål eller når det gjaldt gjennomsnittlig nivå av sosial støtte. 
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I motsetning til den positive sosiale støtten, kan man også oppleve å 
bli sviktet av noen man trodde ville være til støtte. Totalt rapporterte 
64 % (n = 122) at dette aldri hadde skjedd, 22 % (n = 42) at det 
sjelden hadde skjedd, og resten at dette hadde skjedd noen ganger, 
ofte eller alltid. Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom 
overlevende og etterlatte når det gjaldt følelsen av å bli sviktet. 

Sosiale barrierer

«Nervøs, store søvnproblemer, mye deprimert men flink til å 
 skjule det.»

Det kan være en rekke forhold som holder mennesker tilbake fra å 
benytte seg av den sosiale støtten som de opplever å ha tilgjengelig. 
Slike barrierer kan hindre mennesker i å bruke sin sosiale støtte som 
de kunne hatt nytte av etter belastende livshendelser. Tabell 3.4.11 
viser at slike sosiale barrierer ble rapportert ganske ofte både blant 
overlevende og etterlatte. For eksempel mente en tredjedel av hele 
gruppen at de unnlot å snakke med andre fordi de oppfattet at andre 
var lei av å høre om det, eller at de oppfattet at de som ikke delte 
deres erfaringer med brannen ikke kunne forstå dem. 
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Tabell 3.4.11 Sosiale barrierer totalt, hos overlevende og hos etterlatte, prosent «til 
dels», «i stor grad» og «i meget stor grad» sammenslått

Lar være å søke støtte eller snakke 
med andre om hvordan jeg har det 
fordi…

Totalt Overlevende Etterlatte

% n % n % n

…de er lei av å høre om det 34,8  65 27,8 27 42,3 38

…de har det vanskelig nok selv 30,4 57 24,8 24 36,3 33

…de kan synes jeg er for opphengt i 
det som har skjedd

 
22,4

 
42

 
15,5

 
15

 
29,7

 
27

…jeg ikke skal bruke opp vennene 
mine

25,6 48 20,6 20 30,8 28

…de som ikke var rammet av 
Scandinavian Star-brannen, ikke 
kan forstå meg

 
34,8

 
65

 
30,2 

 
29

 
39,6

 
36

Etterlatte rapporterte et signifikant høyere nivå av sosiale barrierer (gjennomsnitt = 2.14, 
SD = 1.03) enn overlevende (gjennomsnitt = 1.82, SD = 0.96, p < 0.05). 

Tillit til politi og rettsvesen
Vi har tidligere beskrevet deltakernes tillit til politietterforskningene, 
myndighetenes interesse for Scandinavian Star, og 
helsemyndighetenes oppfølging av de som ble rammet. Vi ba i 
tillegg deltakerne gradere sin generelle tillit til politi og rettsvesen 
på en skala fra 0 (ingen tillit) til 10 (full tillit). Figur 3.4.3 viser 
gjennomsnittlig tillit til politi og rettsvesen som overlevende og 
etterlatte rapporterte, sammenlignet med et befolkningsutvalg der vi 
spurte nøyaktig samme spørsmål. Resultatene viste at det var 
betydelig lavere tillit blant våre deltakere enn i befolkningen ellers. 
Det var ingen statistisk signifikant forskjell i tillit mellom 
overlevende og etterlatte. 
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Figur 3.4.3 Gjennomsnittlig rapportert tillit til politi og rettsvesen hos deltakere i 
Scandinavian Star-studien sammenlignet med et befolkningsutvalg, ujustert.

Tillit til samfunnsinstitusjoner kan variere med alder og kjønn. Vi 
testet forskjellene mellom Scandinavian Star og 
befolkningsutvalget, der vi tok hensyn til alder og kjønn. Resultatene 
viste at – sammenlignet med et befolkningsutvalg – rapporterte 
Scandinavian Star-deltakerne vesentlig lavere tillit til politiet (1,9 
poeng lavere på en skala fra 0 – 10, 95 % konfidensintervall: -2,3 til 
-1,4) og til rettsvesenet (1,5 poeng lavere på en skala fra 0 – 10, 95 
% konfidensintervall: - 2,0 til -1,1). 

Det var sterke og statistisk signifikante sammenhenger mellom de 
tidligere refererte spørsmålene om tillit relatert til Scandinavian Star 
og generalisert tillit til politi og rettsvesen (Spearman-korrelasjoner 
varierte mellom 0.27 og 0.48, p < 0.01 for alle korrelasjoner). Dette 
kan tyde på at de spesifikke erfaringene med samfunnsinstitusjoner 
i forbindelse med Scandinavian Star-brannen kan ha hatt betydning 
for den generaliserte tilliten. 

Tabell 3.4.12 viser sammenhenger mellom generalisert tillit til politi 
og rettsvesen og angst- og depresjonssymptomer, posttraumatisk 
stress, sosial støtte og sosiale barrierer. Tillit til politi og tillit til 
rettsvesen var tett knyttet sammen (Spearman-korrelasjon = 0.82), 
og begge disse uttrykkene for tillit var assosiert med psykisk helse 
og sosiale faktorer. Lav tillit til politi og rettsvesen hang sammen 
med høyere nivå av angst- og depresjonssymptomer, posttraumatisk 
stress og sosiale barrierer, og med lavere nivå av sosial støtte.   

TILLIT TIL POLITI OG RETTSVESEN: SCANDINAVIAN STAR
SAMMENLIKNET MED ET BEFOLKNINGSUTVALG

BefolkningenScandinavian Star

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tillit til rettsvesen

Tillit til politi
5,7

7,1

5,4
7,2
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Tabell 3.4.12 Tillit til politi/rettsvesen, psykisk helse og sosiale faktorer, 
korrelasjoner

Psykisk helse og sosiale faktorer Tillit til politi Tillit til rettsvesen

Angst/depresjon - 0.27 -0.26

Posttraumatisk stress -0.34 -0.37

Sosial støtte  0.20  0.22

Sosiale barrierer -0.30 -0.29

Spearman-korrelasjoner: Alle p -verdier < 0.01.

Hvilken plass har hendelsen fått i de berørtes liv?
Hvordan huskes hendelsen?
Deltakerne ble spurt om hvordan de opplevde minnene om 
hendelsen når de tenkte tilbake på det som skjedde. For både de 
overlevende og de etterlatte ble det regnet ut en gjennomsnittsskåre 
for grad av gjenopplevelse og livaktighet av minnene. 
Gjennomsnittsskåren ble regnet ut basert på 6 spørsmål om hvordan 
minnene oppleves, hvor hvert spørsmål ble besvart på en skala fra 
1-7 (se Figur 3.4.4 og Figur 3.4.5).  Både overlevende (gjennomsnitt 
= 3.64, SD = 1.86) og etterlatte (gjennomsnitt = 3.67, SD = 1.66) 
rapporterte nokså høy grad av gjenopplevelse og livaktighet når de 
husket tilbake på hendelsen. Det var ingen statistisk signifikant 
forskjell mellom overlevende og etterlatte. 
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Figur 3.4.4 Minnenes livaktighet hos overlevende, prosentandel.

Figur 3.4.5 Minnenes livaktighet hos etterlatte, prosentandel.

Hvor sentral har hendelsen blitt i livshistorien?
Deltakerne ble spurt om i hvilken grad hendelsen var sentral for 
deres livshistorie, for deres forståelse av verden og for deres 
personlige identitet. For både de overlevende og de etterlatte ble det 
regnet ut en gjennomsnittsskåre for grad av hendelsens sentralitet. 
Gjennomsnittsskåren ble regnet ut basert på 6 spørsmål, hvor hvert 
spørsmål ble besvart på en skala fra 1-5 (se Figur 3.4.6 og Figur 
3.4.7).  Begge gruppene rapporterte at hendelsen hadde relativt høy 
grad av sentralitet. De etterlatte (gjennomsnitt =3.56, SD =1.01) 

MINNENES LIVAKTIGHET HOS OVERLEVENDE

7 – I svært stor grad5–642–31 – Ikke i det hele tatt

0 20 40 60 80 100

...er det som jeg gjenopplever den

...kan jeg kjenne intense følelser

...oppleves det som å reise tilbake i tid

...kan jeg se for meg det som skjer

…er det som om jeg kan høre det som skjer

...er det som om jeg kan kjenne lukten

Når jeg tenker tilbake på hendelsen…

26,016,79,4

11,314,412,4

22,725,816,5

12,416,410,3

15,623,09,4

16,519,617,5

17,730,2

32,928,9

21,613,4

26,834,0

28,124,0

24,821,6

MINNENES LIVAKTIGHET HOS ETTERLATTE

7 – I svært stor grad5–642–31 – Ikke i det hele tatt

Når jeg tenker tilbake på hendelsen…

0 20 40 60 80 100

...er det som jeg gjenopplever den

...kan jeg kjenne intense følelser

...oppleves det som å reise tilbake i tid

...kan jeg se for meg det som skjer

…er det som om jeg kan høre det som skjer

...er det som om jeg kan kjenne lukten 5,511,05,518,759,3

8,917,77,832,233,3

16,535,27,727,513,2

14,415,617,833,318,9

17,437,07,625,014,1

20,730,413,026,19,8
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rapporterte høyere grad av sentralitet sammenlignet med de 
overlevende (gjennomsnitt =2.69, SD =1.23, p < 0.01).

Figur 3.4.6 Sentralitet av Scandinavian Star-brannen i de overlevendes liv, 
prosentandel.

Figur 3.4.7 Sentralitet av Scandinavian Star-brannen i de etterlattes liv, 
prosentandel.

SENTRALITET BLANT OVERLEVENDE

5 – Helt enig4321 – Helt uenig

0 20 40 60 80 100

Jeg tenker ofte på hvilke følger denne
hendelsen vil ha for fremtiden min

Denne hendelsen endret mitt liv for alltid

Denne hendelsen har preget hvordan
jeg tenker og føler om andre ting i livet

Denne hendelsen har blitt avgjørende
for min forståelse av meg selv og verden

Jeg føler at denne hendelsen har
blitt en sentral del av min livshistorie

Jeg føler at denne hendelsen har
blitt en del av min personlige identitet 26,813,426,8 17,515,5

22,719,6 17,5 22,717,5

14,616,738,5 12,517,7

18,625,824,7 14,4 16,5

27,110,435,4 14,612,5

7,210,358,8 4,119,6

SENTRALITET BLANT ETTERLATTE

5 – Helt enig4321 – Helt uenig

0 20 40 60 80 100

Jeg tenker ofte på hvilke følger denne
hendelsen vil ha for fremtiden min

Denne hendelsen endret mitt liv for alltid

Denne hendelsen har preget hvordan jeg
tenker og føler om andre ting i livet

Denne hendelsen har blitt avgjørende
for min forståelse av meg selv og verden

Jeg føler at denne hendelsen har blitt
en sentral del av min livshistorie

Jeg føler at denne hendelsen har blitt
en del av min personlige identitet 37,624,75,4 18,314,0

53,24,3 13,8 19,19,6

20,423,711,8 23,720,4

31,916,03,2 19,1 29,8

60,69,65,3 13,810,6

19,121,328,7 7,423,4
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Andre traumatiske hendelser før og etter Scandinavian Star-
brannen
Noen av deltakerne har også opplevd andre traumatiske hendelser. 
Tabell 3.4.13 viser forekomsten av andre traumatiske hendelser i 
hele gruppen før og etter Scandinavian Star-brannen. Basert på alle 
13 spørsmålene laget vi to sumskårer som gjenspeiler traumatisk 
belastning, en før og en etter brannen. Det var ingen vesentlige 
forskjeller mellom overlevende og etterlatte når det gjaldt antallet 
andre traumatiske hendelser. 

Tabell 3.4.13 Andel som rapporterte å ha opplevd andre traumatiske hendelser før og 
etter Scandinavian Star-brannen i gruppen som helhet

Opplevd før 
brannen

Opplevd etter 
brannen

% n % n

Livstruende sykdom 10,9 21 18,2 35

Livstruende ulykke 10,5 20 5,8 11

Ran eller overfall med bruk av fysisk makt eller våpen 4,2 8 6,3 12

Nærstående (familie/samboer/kjæreste/svært nær 
venn) dødd i ulykke, drap eller selvmord

 
8,9

 
17

 
22,5

 
43

Tvunget til seksuelle handlinger ved bruk av fysisk 
makt eller trusler

 
3,6

 
7

 
3,1

 
6

Andre former for seksuelle overgrep/krenkelser 6,8 13 3,6 7

Som barn: Sparket, slått eller på annen måte 
angrepet eller skadet av foreldre/omsorgsperson/
annen voksen.

 
11,2

 
21

 
- a

 
- a

Som voksen: Sparket, slått, banket opp eller på 
annen måte fysisk skadet av en partner, en kjæreste, 
et familiemedlem en bekjent eller en annen

 
4,7

 
9

 
7,3

 
14

Gjentatte ganger latterliggjort, ydmyket eller fortalt 
at man ikke er noe verdt av foreldre, kjæreste/ 
partner eller familiemedlem 

 
6,8

 
13

 
7,3

 
14

Truet med våpen (f.eks. kniv eller pistol) 7,9 15 8,4 16

Vitne til at annen person ble drept, alvorlig skadet, 
mishandlet eller utsatt for seksuelt overgrep

 
7,9

 
15

 
4,7

 
9

Annen situasjon der du ble alvorlig skadet eller livet 
ditt var i fare (f.eks. militær strid, opphold i 
krigssone)

 
6,8

 
13

 
3,6

 
7

Annen situasjon som var veldig skremmende eller 
fryktelig, eller der personen følte seg svært hjelpeløs

 
13,0

 
24

 
26,5

 
49

 a Av personvernhensyn er tallene ikke oppgitt i celler med færre enn 6 personer.
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Psykisk helse og sosial støtte hos berørte av 
Scandinavian Star-brannen sammenlignet med 
befolkningen
Vi sammenlignet nivået av angst- og depresjonssymptomer (HSCL) 
og sosial støtte hos overlevende og etterlatte fra Scandinavian Star-
brannen med et datamateriale som antas å være rimelig 
representativt for den generelle befolkningen (68, målt i 2013). Hver 
enkelt deltaker i Scandinavian Star-studien fikk en «forventet» 
angst/depresjonsskåre og en «forventet» sosial støtte-skåre basert 
på gjennomsnittet for samme kjønn og samme alder i 
sammenligningsmaterialet. Siden sammenligningsmaterialet bare 
inneholdt personer under 75 år, kunne disse analysene bare utføres 
for de 171 (av 193) deltakere i Scandinavian Star-studien som var 
under 75 år. 

T-test for forskjell mellom observert og forventet nivå av angst- og 
depresjonssymptomer (HSCL) viste at den estimerte forskjellen var 
0.26 på en skala fra 0-3, med 95 % konfidensintervall: 0.17 til 0.36, 
p < 0.01. Analysen inkluderte alle 171 personene under 75 år. 

T-test for forskjell mellom observert og forventet nivå av sosial støtte 
viste at den estimerte forskjellen var -0.57 på en skala fra 0 til 5, 
med et 95 % konfidensintervall: -0.69 til -0.45, p < 0.01. Denne 
analysen inkluderte to færre personer (n = 169), fordi to personer 
hadde mangelfull utfylling av sosial støtte-spørsmålene. 

Nivået av angst- og depresjonssymptomer var altså noe høyere, 
mens nivået av sosial støtte var noe lavere enn i befolkningsutvalget. 

Figur 3.4.8 viser ratio mellom observert og forventet nivå av angst- 
og depresjonssymptomer (n = 171) og sosial støtte (n = 169) blant 
overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-brannen (deltakere 
under 75 år). De loddrette strekene i figurene (ratio = 1) angir 
punktet der det observerte nivået er det samme som det nivået man 
skulle forvente ut fra befolkningen for øvrig. Områdene til venstre for 
de loddrette strekene angir antall personer som skåret lavere enn 
befolkningen for øvrig, og områdene til høyre antall personer som 
skåret høyere. 
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Både når det gjelder overlevende og etterlatte var det en del 
personer som skåret litt lavere på angst og depresjon enn det man 
skulle forvente. Det var imidlertid noen flere personer som skåret litt 
eller mye høyere på angst og depresjon. Særlig var dette mønsteret 
tydelig i gruppen av etterlatte. 

Sosial støtte så ut til å følge et motsatt mønster. Et mindretall 
rapporterte høyere nivå av sosial støtte sammenlignet med 
befolkningen. En stor andel både av overlevende og etterlatte 
rapporterte lavere sosial støtte. Det var flere blant overlevende enn 
blant etterlatte som rapporterte bedre sosial støtte enn befolkningen 
ellers. Men samtidig var det flere overlevende enn etterlatte som 
rapporterte mye dårligere sosial støtte enn det vi finner i 
befolkningen. 

Figur 3.4.8 Symptomer på angst/depresjon og sosial støtte sammenlignet med 
annet utvalg: ratio mellom observert og forventet skåre av angst/depresjon 
(HSCL) og sosial støtte hos overlevende og etterlatte.
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3.5. Sammenhenger med helse i dag

Hvilke faktorer har betydning for de berørtes 
helsetilstand i dag? 
Hittil har vi beskrevet hvordan de overlevende og etterlatte har 
opplevd ulike aspekter knyttet til brannen på Scandinavian Star. 
Hvordan man har opplevd brannen og tiden etterpå kan ha 
sammenheng med fysisk og psykisk helse i dag. Vi ser i dette 
kapittelet på sammenhengene mellom noen utvalgte faktorer og 
nåværende helse. 

Korrelasjonsanalyser er et uttrykk for grad av sammenheng mellom 
to faktorer. Man regner ofte korrelasjons-koeffisienter rundt 0.10 
som små, 0.30 som moderate, og 0.50 som høye. Det er viktig å 
være klar over resultatene viser sammenhenger på gruppenivå og 
ikke kan brukes til å si noe om enkeltpersoner. Som Tabell 3.5.1 
viser var det høye korrelasjoner mellom de ulike helsemålene som 
var inkludert i denne undersøkelsen. 

Tabell 3.5.1 Korrelasjoner mellom ulike aspekter av helsetilstanden i dag (n = 193)

Posttraumatisk 
stress

Angst/depresjon Somatiske 
helseplager

Angst/depresjon .73**

Somatiske 
helseplager

.60** .72**

Livstilfredshet -.59** -.62** -.50**

* p <.05, ** p <.01

For å undersøke hvilke faktorer som har størst sammenheng med 
helse i dag, har vi gjort analyser der vi ser på flere faktorer på én 
gang. Multivariate regresjonsanalyser gir informasjon om hvor stor 
sammenheng hver enkelt faktor har med helse i dag, og det er mulig 
å sammenligne styrken på disse. Se Tabell 3.5.2 . I den første 
kolonnen under hvert helseutfall (ujustert) kan man se individuelle 
sammenhenger mellom forklaringsvariablene og helseutfallet, og i 
den andre kolonnen under hvert helseutfall (justert) kan man se 
sammenhenger mellom forklaringsvariablene og helseutfallet, 
justert for sammenhengene med de andre forklaringsvariablene. 
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Tabell 3.5.2 Sammenhenger mellom forklaringsvariabler og nåværende helse, 
ujusterte og justerte standardiserte koeffisienter (n= 193)

Posttraumatisk 
stress

Symptomer på 
angst/depresjon

Somatiske 
helseplager

Livstilfredshet

Ujust Just Ujust Just Ujust Just Ujust Just

Kjønn (kvinne) .05 -.02 .10 .04 .23** .18** .03 .07

Alder -.05 -.01 -.21** -.18** -.08 -.06 .05 .03

Traumer før .15* .08 .24** .21 .29** .24** -.23** -.18**

Traumer etter .11 -.01 .25** .10 .24** .15* -.25** -.16*

Sosial støtte -.42** -.16** -.28** -.09 -.25** -.10 .38** .23**

Sosiale barrierer .73** .47** .60** .39** .49** .31** -.47** -.26**

Skam og skyld .58** .20** .49** .15* .37** .08 -.40** -.10

Hendelsens sentralitet .55** .18* .42** .09 .35** .08 -.33** -.09

Forklart varians .63 .49 .38 .37

* p <.05, ** p <.01

Som Tabell 3.5.2  viser var nåværende helsetilstand i liten grad 
knyttet til kjønn eller alder. Det som så ut til å ha størst 
sammenheng med helse var sosiale faktorer – det vil si at de som 
opplever at de har sosial støtte, og spesielt at de har lave barrierer 
mot å søke støtte dersom de trenger det, klarer seg best. Det å 
oppleve følelser av skam og skyld knyttet til Scandinavian Star og å 
oppleve at denne hendelsen har fått en sentral plass i livet var 
assosiert med høyere nivå av psykiske plager. Dette gjaldt de fleste 
av helsemålene vi har sett på, og når alle faktorene er justert for 
hverandre så det ut til å være høye sosiale barrierer som har sterkest 
sammenheng med alle helsemålene. 

Forklart varians (R2) er et uttrykk for andelen av den totale 
variasjonen i psykisk helse som kan tilskrives forklaringsvariablene. 
Som tabellen viser kan våre forklaringsvariabler til sammen forklare 
63 % av variasjonen i symptomer på posttraumatisk stress i denne 
gruppa og 49 % av variasjonen i symptomene på angst og 
depresjon. Når det gjelder somatiske helseplager og livstilfredshet, 
kunne modellen vår forklare en noe mindre andel av variasjonen 
(henholdsvis 38 % og 37 %). 
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Hvor stor betydning har den traumatiske eksponeringen 
for de som var på båten, i forhold til de andre faktorene?
De som var på båten har opplevd ulik grad av eksponering for 
hendelsen. Noen var også ansatte på båten, og hadde et spesielt 
ansvar for passasjerene. For å se i hvilken grad eksponeringen og 
ansattrollen hadde betydning for nåværende helsestand gjorde vi en 
ny regresjonsanalyse kun for de som var på båten. Tabell 3.5.3 viser 
sammenhengen mellom eksponering, det å være ansatt og 
nåværende helse. Ujustert var grad av eksponering knyttet til 
nåværende nivå av symptomer på posttraumatisk stress, noe som 
betyr at jo flere av formene for eksponering (var i område med tett 
røyk, så flammer inne i båten, hørte rop om hjelp eller skrik/lyder fra 
noen i nød, så noen som var alvorlig skadet eller død og/eller 
opplevde farlig situasjon i livbåten) deltakerne hadde bekreftet, jo 
høyere nivå av posttraumatisk stress. Vi fant imidlertid ingen 
sammenheng mellom eksponering og de andre helsemålene. Vi fant 
også at det å ha vært ansatt på båten har sammenheng med 
betydelig dårligere psykisk helse i dag i ujusterte modeller. 
Imidlertid fant vi at når vi justerer for de andre variablene, hadde 
disse to forklaringsfaktorene (eksponeringen og ansattrollen) ikke 
lenger noen unik sammenheng med nåværende helse. 
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Tabell 3.5.3 Sammenhenger mellom forklaringsvariabler og nåværende helse for 
overlevende, ujusterte og justerte standardiserte koeffisienter (n= 98)

Posttraumatisk 
stress

Symptomer på 
angst/depresjon

Somatiske 
helseplager

Livstilfredshet

Ujust Just Ujust Just Ujust Just Ujust Just

Sum eksponering .31** .11 .11 .03 .10 -.01 -.06 .00

Ansatt (ja/nei) .40** .10 .22* -.01 .34** .16 -.22* -.07

Kjønn (kvinne) .00 -.04 .09 .05 .30** .26** .11 .11

Alder .07 -.01 -.16 -.22** -.03 -.13 .04 .12

Traumer før .38** .17** .44** .37** .44** .36** .31* -.22**

Traumer etter .10 .05 .24* .14 .17 .15 .24* -.20*

Sosial støtte -.40** -.13 -.26** -.10 -.24* -.19* .49** .36**

Sosiale barrierer .70** .26** .58** .42** .38** .17 -.49** -.33**

Skam og skyld .70** .28** .52** .17 .29** -.04 -.41** -.06

Hendelsens sentralitet .63** .19* .33** -.13 .24* .01 -.23* .14

Forklart varians .70 .55 .43 .48

* p <.05, ** p <.01

Hvor stor betydning har det å miste en eller flere av sine 
nære, i forhold til de andre faktorene?
Det å miste en nærstående person på en dramatisk og plutselig måte 
kan medføre både sorg, posttraumatisk stress og generelle 
symptomer på angst og depresjon. For mange reduseres slike 
symptomer med tiden, mens for andre fortsetter plagene med 
uforminsket styrke. Vi ønsket å se på hvilken betydning det å miste 
noen i den aller nærmeste familien (som for eksempel barn, forelder, 
partner eller søsken) hadde for den nåværende helsen. I denne 
analysen var alle de som mistet noen de kjente i brannen inkludert, 
også de som selv var på båten. 

Som Tabell 3.5.4 viser, var det å ha mistet en i nær familie knyttet til 
grad av sorg i dag. Dette gjaldt også når vi justerte for de andre 
variablene. Derimot fant vi ikke at det å miste to eller flere hadde 
noen ytterligere effekt på grad av sorg i dag. Vi fant heller ikke at det 
å ha mistet en i nær familie hadde en sammenheng med høyere grad 
av de andre psykiske plagene sammenlignet med å miste en person 
som ikke er i den aller nærmeste familien. 
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Tabell 3.5.4 Sammenhenger mellom forklaringsvariabler og nåværende helse for alle etterlatte, ujusterte 
og justerte standardiserte koeffisienter (n= 126)

Sorg Post-
traumatisk 

stress

Symptomer på 
angst/

depresjon

Somatiske 
helseplager

Livs tilfreds het

Ujust Just Ujust Just Ujust Just Ujust Just Ujust Just

Mistet 1 nær .27** .27** .15 .08 .15 .09 .15 .14 -.04 .12

Mistet 2 eller flere nære .02 .14 -.02 .01 .00 .00 .08 .12 -.15 -.20*

Kjønn (kvinne) .08 -.05 .10 -.03 .08 -.04 .18* .06 -.09 .01

Alder -.09 .03 -.10 -.01 -.24** -.14 -.05 .08 .05 -.01

Traumer før -.02 -.02 .06 .05 .14 .15* .23* .18* -.22* -.20*

Traumer etter .20* .01 .20* -.09 .34** .06 .30** .12 -.23* -.03

Sosial støtte -.39** -.18* -.44** -.16** -.30** -.10 -.27** -.03 .28** .09

Sosiale barrierer .63** .41** .77** .58** .62** .37** .59** .37** -.48** -.33**

Skam og skyld .44** .13 .56** .21** .50** 17* .45** .14 -.39** -.15

Hendelsens sentralitet .51** .14 .49** .09 .51** .19* .52** .18 .37** -.05

Forklart varians .53 .64 .52 .50 .35

* p <.05, ** p <.01

I hvilken grad har de som oppga å ha hatt psykiske og 
fysiske plager som følge av brannen på Scandinavian 
Star hatt kontakt med hjelpeapparatet?
På grunn av de mange årene som har gått, var det ikke mulig å 
undersøke hvorvidt oppfølging fra det offentlige hjelpeapparat har 
hatt noen betydning for helseutviklingen. Derimot har vi mulighet til 
å se på den gruppen av personer som rapporterer at de har opplevd 
plager som følge av Scandinavian Star og undersøke hvilke deler av 
helsevesenet de oppga å ha vært i kontakt med. 99 personer oppga 
psykiske plager om følge av Scandinavian Star. 56 personer oppga 
fysiske plager som følge av Scandinavian Star. 

Blant de som rapporterte fysiske plager enten på kort eller lang sikt 
som følge av Scandinavian Star (n = 56), hadde 66 % (n =37) vært i 
kontakt med lege i den forbindelse. Blant de som oppga psykiske 
plager (n = 99) hadde 55 % (n = 54) vært i kontakt med legen sin 
angående dette. Videre hadde 31 % (n = 31) også vært i kontakt 
med psykiater, psykolog eller psykiatrisk sykepleier i 
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spesialisthelsetjenesten. De hadde i liten grad vært i kontakt med 
andre deler av hjelpeapparatet.

Av disse 99 svarte 18 % (n = 18) «ikke aktuelt» på spørsmålet om 
hvor fornøyd de har vært med tilgjengeligheten av hjelpeapparatet. 
Dette kan handle om at de ikke ønsket hjelp, de kan ha tenkt at 
hjelpeapparatet ikke kunne hjelpe dem, eller at de fikk annen hjelp 
med plagene sine (for eksempel brukte nettverket sitt som støtte ved 
sorg). 

3.6. De som jobbet på båten

«Jeg hørte folk som ropte og skrek inne i båten som jeg ikke 
kunne få tak i… det var så mye røyk at jeg kom meg ikke dit. Jeg 
så ingenting og jeg husker smerten når jeg pustet – den var helt 
grusom»

De som var ansatt på båten rapporterte gjennomsnittlig høyere grad 
av eksponering (nærhet til brannen) sammenlignet med 
passasjerene. Flere ansatte rapporterte at de hadde fått lite 
opplæring i sikkerhetsrutiner, og at de ikke hadde tilstrekkelig god 
kommunikasjon med de andre som jobbet på båten. I tillegg hadde 
flere ansatte opplevd at andre hadde vært sint på dem eller klandret 
dem for noe av det som skjedde. 

Som gruppe hadde de ansatte et høyere nivå av psykiske 
helseplager 26 år etter hendelsen, sammenlignet med overlevende 
passasjerer og etterlatte. Dette gjaldt både symptomer på angst/
depresjon og posttraumatisk stress. Det var en vesentlig høyere 
andel som opplevde at de hadde fått langvarige psykiske 
helseplager som følge av Scandinavian Star-brannen. Det var ikke 
noen større andel av de ansatte på båten som vurderte at de hadde 
fått langvarige fysiske helseplager sammenlignet med andre 
overlevende. Derimot vurderte ansatte sin egen nåværende fysiske 
helse som dårligere enn passasjerer. De rapporterte også en mer 
alvorlig grad av nedsatt funksjon i hverdagen både de første to årene 
etter hendelsen og i dag. En større andel ansatte rapporterte 
langtidsfravær fra arbeidslivet, og blant disse mener en større andel 
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at fraværet deres er knyttet til Scandinavian Star. De ansatte 
rapporterte også lavere nivå av livstilfredshet enn passasjerene. 

Vi fant ikke at opplevd sosial støtte var vesentlig forskjellig for de 
ansatte sammenlignet med passasjerene. Imidlertid rapporterte de 
ansatte vesentlig mer sosiale barrierer enn passasjerene. De ansatte 
rapporterte også mer skam og skyld sammenlignet med 
passasjerene. Det vanligste var bekymring for hva andre mennesker 
ville tenke om dem, selvbebreidelser for noe av det som skjedde, 
plagsomme tanker om at man kunne gjort noe annerledes for å 
hindre at det skjedde eller at man burde ha gjort noe annerledes da 
det skjedde, og skyldfølelse for noe av det som skjedde.

Av hensyn til personvern har vi ikke oppgitt spesifikke data for 
gruppen av ansatte (n = 8). Vi har ikke funnet det etisk forsvarlig å 
rapportere f.eks. hvor mange i denne gruppen som skåret over 
terskelverdiene for psykiske helseplager eller nøyaktige 
gjennomsnittsverdier og standardavvik. Gjennomgående i rapporten 
har de ansatte og passasjerene vært slått sammen til en gruppe. Vi 
vil likevel nevne at ansatte kan stå i en særlig utsatt posisjon, 
kanskje på grunn av det ansvar de selv opplever å ha hatt, på grunn 
av bebreidelser eller anklager fra andre, eller fordi de kanskje ikke i 
samme grad som andre ble inkludert i oppfølging, 
erstatningsordninger eller fikk anerkjennelse av samfunnet. 
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4. Diskusjon

Målsettingen med denne rapporten var å fremskaffe systematisk 
kunnskap om traumatisk eksponering, oppfølging/helsehjelp, og 
nåværende fysisk og psykisk helse hos overlevende og etterlatte fra 
Scandinavian Star-brannen. Vi har ønsket å formidle de erfaringer, 
opplevelser og oppfatninger de overlevende og etterlatte har delt 
med oss.  I dette kapittelet vil vi fokusere på noen viktige resultater, 
hvordan disse kan forstås, og hvordan resultatene forholder seg til 
tidligere forskning. Avslutningsvis vil vi beskrive styrker og 
begrensninger ved denne undersøkelsen og kort diskutere noen 
mulige implikasjoner av resultatene. 

4.1. Den traumatiske belastningen ved 
Scandinavian Star-brannen 

Brannen på Scandinavian Star innebar en stor belastning for de 
berørte. Blant de som var om bord under brannen var eksponeringen 
for fare høy. Mange rapporterte om sterke vitneopplevelser, som at 
de hadde sett noen som var alvorlig skadet eller død, eller hørt rop 
fra noen som var i nød. Nesten en tredjedel av de overlevende mistet 
noen de kjente i brannen. Tidligere forskning har dokumentert at høy 
traumeeksponering fører til mer langvarige helseplager (71). 

Majoriteten av de etterlatte som deltok i denne undersøkelsen, 
hadde mistet én eller flere i nær familie, det vil si enten partner, 
barn, forelder, og/eller søsken i brannen. Plutselige, uventede 
dødsfall er en stor belastning for de etterlatte. I tillegg til 
sorgreaksjonene kan måten tapet skjer på oppleves som traumatisk 
(3). Usikkerhet om hvordan personen døde kan være vanskelig å 
leve med. Selv om litt over halvparten opplevde å ha fått den 
informasjonen de trengte omkring omstendighetene omkring 
dødsfallet/ene til sin(e) nære, er det viktig å merke seg at også en 
stor andel opplevde at de ikke fikk den informasjonen de trengte om 
dødsfallet/ene. 
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4.2. Tiden etter brannen

Den første tiden etter brannen var en tung tid for mange overlevende 
og etterlatte. Fire av ti opplevde psykiske plager og mange hadde 
vansker med å fungere i hverdagen. Selv om støtten fra nærmiljøet 
opplevdes som god, kan hendelsen ha gått utover sosiale relasjoner. 
Andre mennesker kan synes det er ubekvemt å omgås personer i 
sorg eller krise, og kan trekke seg tilbake fra samvær, slik en del av 
deltakerne rapporterte om. Det å oppleve en slik spesiell hendelse 
kan medføre at man føler seg annerledes (72), eller unnlater å søke 
støtte fra sine nære (8, 27).

En slik opplevelse av fremmedhet eller annerledeshet kan gjøre det 
viktig å ha et sted hvor katastroferammede kan møte andre i samme 
situasjon. Mange hadde deltatt på møter eller markeringer arrangert 
av Støttegruppen, og en del hadde også engasjert seg aktivt i 
Støttegruppen eller Stiftelsen. I Norge har det vært etablert 
støttegrupper etter katastrofer, ulykker og terror, som for eksempel 
etter tsunamikatastrofen og 22.juli-terroren. I tillegg til å 
representere en møteplass og en selvhjelpsfunksjon, kan 
støttegrupper også organisere pressgruppevirksomhet. 
Støttegrupper kan ha en viktig funksjon i samfunnet ved å 
representere interessene til de rammede overfor politiske 
myndigheter (73, 74). 

Samtidig kan man tenke seg at det å være aktiv i en støttegruppe 
over lengre tid har en pris. Kanskje kan engasjementet bidra til å 
opprettholde hendelsens sentrale plass i livshistorien. Det kan 
derfor være en utfordring å finne en god balanse mellom 
engasjement og ivaretakelsen av egen helse. Ved fremtidige 
katastrofer kan det være lurt å bistå støttegruppene, slik at deres 
ansvar ikke blir for stort, og at kostnaden ikke blir for høy for de som 
engasjerer seg.  

Tilliten til myndighetenes håndtering var lav, og deltakernes 
generelle tillit til politi og rettsvesen var vesentlig lavere 
sammenlignet med et utvalg av den norske befolkningen. Denne 
lave generelle tilliten til politi og rettsvesen hang sammen med 
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dårligere nåværende psykisk helse og mindre sosial støtte. Hvor 
alvorlig en katastrofe rammer livet til de berørte, kan påvirkes av 
hvordan storsamfunnet forholder seg til hendelsen etter at den 
akutte fasen er over. Myndighetenes håndtering og etterspillet etter 
katastrofen kan avdekke politiske og økonomiske forhold som 
muliggjorde katastrofen eller skape usikkerhet om 
samfunnsinstitusjonenes evne til å gjenskape trygghet og 
rettferdighet. 

Scandinavian Star-saken er uoppklart. Det har vært rettet kritikk mot 
myndighetenes håndtering av sjøfarten, politiets håndtering av 
etterforskningen, forsikringsselskapets håndtering av 
erstatningsoppgjøret, helsemyndighetenes oppfølging av de 
rammede, blant annet. Også andre katastrofer har blitt etterfulgt av 
politiske og juridiske kontroverser, som ofte handler om 
troverdighet, ansvar og skyld (75). De utsatte kan oppleve at 
myndighetenes handlinger har vært utilstrekkelige eller at gale 
avgjørelser er tatt. Dette kan skape tvil om fundamentale verdier og 
svekke fundamental tillit (76). Tillit handler om en forventning om at 
en annen person eller institusjon vil oppføre seg ordentlig og ikke ha 
onde intensjoner. Slik tillit er en forutsetning for god flyt i 
samhandling mellom mennesker, mens skuffelser og tillitsbrudd kan 
føre til depresjon og isolasjon.  

4.3. Tiltak 

Det ble etablert en del tidlige tiltak etter brannen på Scandinavian 
Star. Ikke alle tiltakene nådde frem til dem som kunne ha nytte av 
dem. De berørtes oppfatninger om tidlige tiltak var blandet, men 
totalt sett mer negative enn positive. Majoriteten følte seg i liten 
grad ivaretatt og opplevde at de ikke fikk tilbud om hjelp uten å 
måtte be om det. Det var også mange som ikke hadde så mye behov 
utover informasjon i den første tiden. 

Når det gjelder det langsiktige tilbudet fra hjelpeapparatet var 
negative oppfatninger mer fremtredende enn positive. Av de som 
opplevde at hjelp og behandling var aktuelt for dem, rapporterte 
mange lav tilfredshet med tilgjengeligheten og at de i liten grad fikk 
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hjelp innen rimelig tid. Det er viktig å merke seg at mange heller ikke 
har søkt hjelp selv. Det gjaldt også noen av de som rapporterte 
helseplager. Deltakerne i denne undersøkelsen mente det burde 
vært proaktiv oppfølging fra hjelpeapparatet. Dette etterlyste også 
danske overlevende og etterlatte fra Scandinavian Star (47, 48).

Også etter andre katastrofer har vi sett at en god del berørte ikke får 
den hjelpen og behandlingen de trenger (19). For lite tilgjengelig 
hjelp, eller barrierer mot å søke hjelp, kan føre til at helseplager 
forblir ubehandlet og vedvarer over tid. Det har skjedd en utvikling 
både i Norge og mange andre land når det gjelder forståelsen av 
hjelpebehov etter katastrofer. Mange av de tiltakene som ble 
etterspurt i denne undersøkelsen er nå integrert i oppfølgingsplaner 
etter katastrofer og store ulykker (73). Helsemyndighetene 
anerkjenner behovet for proaktiv hjelp, det vil si at hjelpeapparatet 
tar initiativ til direkte kontakt med katastroferammede for å hjelpe 
til, følge med på hvordan det går og finne ut hvilke behov den 
enkelte familie har. 

Det er likevel mye som tyder på at det fortsatt er en del utfordringer 
når det gjelder implementeringen av eksisterende planer. Mange av 
de elementene som ble etterspurt av de overlevende og etterlatte 
etter Scandinavian Star stemmer godt overens med det andre 
katastroferammede har savnet, både i andre land og etter 
terrorangrepet i Norge i 2011 (77, 78). Disse elementene handler om 
at det bør være en fast kontaktperson i hjelpeapparatet, at det bør 
inkluderes et barne- og familieperspektiv og kanskje også et sosialt 
eller samfunnsmessig perspektiv, at hjelpen bør forankres i 
spesifikk kompetanse på traumer og sorg, og, ikke minst, 
tidsperspektivet. Vi vil ikke utdype alle disse punktene her, men 
viser til noe av den omfattende litteraturen som har blitt publisert de 
senere år (34, 73, 77-80).  Utfordringer i den praktiske 
gjennomføringen handler om å finne en balanse mellom det 
offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner og å unngå for 
store geografiske forskjeller i kvaliteten av tilbudet. Dessuten er det 
viktig å unngå at noen får utilstrekkelig hjelp mens andre får mer 
hjelp enn de trenger, noe som ble rapportert etter terrorangrepet i 
Norge i 2011 (79, 80).
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Det er viktig å ivareta behovet for hjelp og oppfølging over tid. 
Mange av deltakerne i denne undersøkelsen understreket dette 
eksplisitt. Erfaringer fra katastrofer som har skjedd etter 
Scandinavian Star viser også at oppfølgingstiden ofte blir for kort. 
Etter 22. juli-terroren ble det anbefalt minimum ett års oppfølging, 
men det ble av mange opplevd som utilstrekkelig (79, 80). Som 
nevnt av deltakerne i denne studien, kan det ta tid å forstå at man 
trenger hjelp, og dette nevnes også av overlevende fra Utøya. Mens 
spesialisthelsetjenesten ble oppfattet som lett tilgjengelig rett etter 
terrorhandlingene, ble den opplevd som mindre tilgjengelig etter 
hvert (79). Også skolenes tiltak var for kortvarig, ifølge mange 
foreldre av Utøya-overlevende (34). Omgivelsene rundt forventer 
gjerne at man etter noen måneder skal gå videre i livet. Men livet blir 
kanskje aldri det samme. Det tar tid å skape en ny tilværelse etter 
alvorlige traumer og tap.

Det er viktig å være oppmerksom på at vi ennå ikke har tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke tidlige intervensjoner som trygt og effektivt kan 
forebygge psykiske helseplager og fremme god mestring. I dag 
finnes det effektiv spesialisert behandling som kan hjelpe mange 
som sliter med psykiske helseplager etter traumatiske hendelser. 
Denne type behandling er imidlertid ikke alltid tilgjengelig, heller 
ikke i dag. For tiden pågår det prosjekter som tar sikte på å 
implementere traumefokusert behandling i det vanlige kliniske 
helsesystemet både for barn og voksne. Det er viktig at dette 
arbeidet fortsetter slik at spesialisert hjelp blir gjort tilgjengelig for 
traumatiserte mennesker som har behov for det. Det kan være at 
noen overlevende og etterlatte fra Scandinavian Star-brannen vil ha 
nytte av slik hjelp, selv så mange år etter hendelsen.

4.4. Psykisk helse

Da deltakerne ble bedt om å tenke tilbake og vurdere psykiske 
plager på ulike tidspunkter før og etter brannen, rapporterte de et 
lavt nivå av psykiske helseplager før brannen og en dramatisk 
økning den første tiden etterpå. Deretter beskrev de en langsom og 
gradvis bedring de første to årene. Nivået av psykiske helseplager 
kom likevel ikke tilbake til det lave nivået som de rapporterte å ha 
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hatt før brannen. Om lag en tredel av de overlevende og nesten 
halvparten av de etterlatte mente selv at Scandinavian Star-brannen 
hadde gitt dem langvarige psykiske helseplager. Disse anslagene 
stemmer godt overens med den danske undersøkelsen, som viste en 
forekomst av psykiske vansker på 40 % etter tre og et halvt år (48), 
og med den norske undersøkelsen fra STAMI gjennomført i 1991, 
som konkluderte med at 45 % av de overlevende var plaget av 
vesentlige angstsymptomer (49). 

Vi fant at en av åtte deltakere nå for tiden skåret over terskelverdien 
for klinisk signifikante posttraumatisk stress, og en av fire deltakere 
skåret over terskelverdien for klinisk signifikant angst/depresjon. 
Sett under ett hadde mer enn hver fjerde deltaker vesentlige 
psykiske helseplager, enten posttraumatiske stressreaksjoner eller 
angst- og depresjonssymptomer. Nivået av posttraumatisk stress 
hadde vi ingen sammenligningsgruppe til, men nivået av angst- og 
depresjonssymptomer ble funnet å være signifikant høyere enn det 
vi ville forvente basert på et utvalg av den generelle norske 
befolkningen.  

Disse funnene er i overensstemmelse med resultatene fra andre 
studier av langtidskonsekvenser av katastrofer. Studier som 
beskriver forløp av psykiske helseplager etter traumatiske hendelser 
viser at perioden rett etter hendelsen er preget av sterke reaksjoner, 
som flater ut med tiden (81). Likevel viser flere studier som har fulgt 
opp traumeeksponerte grupper over mange år at et mindretall 
opprettholder et høyt symptomnivå over flere tiår. For eksempel var 
det blant svenske overlevende fra Estonia-forliset 20-30 % som 
hadde et betydelig nivå av posttraumatiske stressplager 15 år 
etterpå (8). Forekomsten av posttraumatisk stresslidelse var lav 
blant overlevende etter Alexander Kielland-ulykken etter 27 år (6 %), 
likevel var risikoen for andre psykiske helseplager høy (20 %) og 
betydelig høyere enn i sammenligningsgruppen (18). På 
verdensbasis er det få studier som har fulgt opp traumeutsatte over 
så mange år, men en lignende overhyppighet av helseplager er 
funnet mange år etterpå hos krigsveteraner (82), krigsfanger (83) og 
konsentrasjonsleirfanger (84). 
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De faktorene som så ut til å ha størst betydning for helsen i dag, var 
sosiale faktorer.  De som opplevde at de hadde god sosial støtte, og 
spesielt at de hadde lave barrierer mot å søke støtte dersom de 
trengte det, hadde lavere nivå av psykiske helseplager. Dette funnet 
er i overensstemmelse med tidligere forskning, som har pekt på 
sosiale faktorer som den viktigste beskyttelse mot negativ 
helseutvikling etter alvorlige livsbelastninger (20, 27, 71). Det å 
unnlate å søke støtte fra andre fordi de kan føle at andre har nok 
problemer selv, at andre ikke kan forstå dem, eller at andre er lei av 
å høre om det, har vist seg å være en betydelig risikofaktor for 
helseplager også blant overlevende fra Estonia-forliset og Utøya-
skytingen (8, 27). Det er viktig at både det sosiale nettverket og 
profesjonelle hjelpere er klar over disse prosessene og kan bidra til 
at traumeutsatte finner en god balanse mellom egne og andres 
behov i sosiale situasjoner.

Det å oppleve skam og skyld knyttet til Scandinavian Star hadde 
også betydning for dagens helsetilstand. Minner som er knyttet til 
skam- eller skyldfølelse er ofte smertefulle, vanskeligere å glemme 
og assosiert med negativt stemningsleie (85). Vi vet fra forskning på 
tabubelagte traumer at skam og skyld er knyttet til helseplager (86). 
Men vi har først nylig forstått at skam og skyld kan være vesentlige 
faktorer for helsen også etter katastrofer og terrorhandlinger. For 
eksempel viste en studie at skam og skyld var relatert til psykiske 
helseplager hos overlevende fra Utøya (29).

4.5. De etterlatte

I denne undersøkelsen har vi sammenlignet hvordan overlevende og 
etterlatte har opplevd hjelpeapparatet og sin situasjon i tiden etter 
brannen. I det store og det hele var likhetene mer slående enn 
forskjellene. Våre resultater viser at brannen har vært en alvorlig 
belastning for begge grupper. Der det var forskjell mellom gruppene, 
gikk det i retning av at belastningen var enda større for etterlatte enn 
for overlevende. 

På tross av det ikke var forskjeller mellom overlevende og etterlatte 
når det gjaldt andel som rapporterte over terskelverdier for psykiske 
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plager, hadde etterlatte et noe høyere gjennomsnittsnivå av både 
angst/depresjon og posttraumatisk stress. De etterlatte rapporterte 
i større grad at andre hadde trukket seg vekk fra dem, og de hadde 
mer barrierer mot å søke sosial støtte. Dette er i tråd med forskning 
som viser at foreldre som har mistet et barn kan holde følelsene sine 
tilbake og unnlate å søke støtte hos hverandre. Når et nært tap gjør 
det vanskelig å søke støtte fra sine nære, kan dette ha en negativ 
innvirkning på sorgprosessen både for dem selv og for de 
nærstående (87). Disse funnene tyder på at det å miste noen kan ha 
stor innvirkning på samspillet med andre mennesker.  

Det at ingen har blitt dømt for brannstiftelsen så ut til å være en 
større belastning for de etterlatte enn for de overlevende. Den 
vanligste sorgreaksjonen nå etter 26 år var bitterhet over tapet. 
Dette kan ses i sammenheng med at hendelsen ikke var en ulykke, 
men at det lå en intensjonell handling bak. Det å oppleve at 
hendelsen kunne eller burde vært unngått kan medføre sinne og 
bitterhet og øke både depresjon og sorgreaksjoner (88, 89).

Brannen på Scandinavian Star opplevdes som en enda mer sentral 
hendelse for de etterlatte enn for de overlevende etter 26 år. Dette 
kan ha en sammenheng med tapet de har opplevd, og at livet blir 
endret for alltid når man mister en av sine nærmeste. En høyere grad 
av sentralitet knyttet til tap har en sammenheng med høyere nivå av 
sorgreaksjoner og psykiske helseplager (90). 

4.6. Hvordan huskes hendelsen nå?

Den dramatiske tiden som fulgte etter at brannen brøt ut på 
Scandinavian Star fremsto fremdeles som et livaktig og 
virkelighetsnært minne for mange av de berørte. Både blant 
overlevende og etterlatte var det fremdeles mange som hadde høy 
grad av gjenopplevelse av det som skjedde disse dagene, og de 
kunne kjenne på intense følelser når de husket tilbake på 
hendelsen.  Dette er i tråd med tidligere studier som har vist at 
traumatiske minner er karakterisert av at de oppleves som 
virkelighetsnære og sensoriske over tid (91). Det er få studier som 
har sett på traumatiske minner i et så langt tidsperspektiv som vi har 
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gjort, men i en dansk studie 60 år etter andre verdenskrig 
rapporterte deltakerne høy grad av gjenopplevelse og livaktige 
minner om både invasjonen og frigjøringen (92). 

Brannen på Scandinavian Star har fått en sentral plass i livshistorien 
til mange berørte. Mange rapporterte at hendelsen har endret deres 
liv for alltid og at den har blitt en viktig del av deres personlige 
identitet. Når en hendelse blir sentral, kan dette bidra til at minnene 
om det som skjedde blir mer tilgjengelige, og dette kan medføre 
flere ufrivillige påtrengende minner om hendelsen og opprettholde 
psykiske plager (38, 39). I tråd med tidligere forskning fant vi en 
sammenheng mellom posttraumatiske stressreaksjoner og 
hendelsens sentralitet 26 år etter brannen på Scandinavian Star.  
Denne sammenhengen mellom hendelsens sentralitet og psykiske 
plager er sannsynligvis en toveisprosess, der også psykiske 
helseplager kan bidra til å opprettholde hendelsen som sentral i 
livshistorien. 

Det er tankevekkende at en hendelse som skjedde for lenge siden 
for noen kan huskes som om det var i går og oppleves sentral for ens 
identitet. Dette har implikasjoner for helsepersonell i møte med 
traumeutsatte. Det er viktig å vite at traumatiske hendelser kan 
oppleves som nære og aktuelle selv etter flere tiår. Den nære 
sammenhengen mellom sentralitet og posttraumatisk stress har 
også betydning for intervensjoner. Man kan tenke seg at 
intervensjoner som reduserer sentralitet kan være nyttig (93). 

4.7. De ansattes situasjon 

De som var ansatt på skipet hadde høyere grad av eksponering for 
fare og for sterke vitneopplevelser enn passasjerene, og de hadde 
også høyere nivå av nåværende psykiske helseplager enn 
passasjerer og etterlatte. Mange ansatte rapporterte langtidsfravær 
fra arbeidslivet som de mente var knyttet til brannen på 
Scandinavian Star. De ansatte rapporterte også mer skam, 
skyldfølelse og sosiale barrierer enn passasjerene. 
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De ansatte hadde ansvarsroller og kan ha opplevd hjelpeløshet 
overfor brannen og at de var ute av stand til å redde de mange 
ofrene. Opplevd hjelpeløshet under en dramatisk hendelse for 
ansatte i transportsektoren, har vist seg å henge sammen med 
påfølgende stressreaksjoner (94). En annen studie viser at 
skipsbesetning som har opplevd tap av liv på båten kan ha sterke 
etterreaksjoner (17). Også det å ha vært spesielt utsatt for farlige 
situasjoner kan ha bidratt til psykiske helseplager (95).

I etterkant av brannen ble det rettet kritikk mot båtens tilstand, 
manglende utstyr om bord og sviktende kommunikasjon mellom de 
ansatte. I tillegg var ikke tilstrekkelige brannøvelser gjennomført. 
Disse forholdene kan både ha gjort det vanskelig for de ansatte i 
redningsarbeidet og vært en belastning etterpå. Gjennom årenes løp 
har det blitt fremmet en hypotese om at brannen var et forsøk på 
forsikringssvindel og at noen av de ansatte var involvert i sabotasje 
(96). Noen ansatte kan ha opplevd å bli møtt med aggresjon eller 
mistanker (97, 98), noe som kan medføre høyere stressreaksjoner, 
skam eller skyldfølelse (99, 100). Skam og skyldfølelse i etterkant 
av en dramatisk hendelse på jobb kan bidra til posttraumatiske 
stressreaksjoner (101). Det å ikke oppleve seg som et “verdig offer” 
kan forverre situasjonen. I motsetning til innsatspersonell i politiet 
og Forsvaret var de ansatte ikke spesialtrent for katastrofer. Denne 
undersøkelsen tyder på at oppfølging etter katastrofer bør ha et 
spesielt fokus på støtte til ansatte. 

4.8. Styrker og svakheter ved denne 
undersøkelsen

Dette var en tverrsnittstudie som er foretatt 26 år etter en katastrofe. 
Vi kan ikke fastslå hvor stor andel av nåværende helseproblemene 
som kan antas å være direkte forårsaket av Scandinavian Star-
brannen. Vi kan heller ikke uttale oss om årsakssammenhenger eller 
om forløp av plager. Når vi for eksempel ser at psykisk helse var 
knyttet til sosiale faktorer, har vi ikke målt sosiale faktorer eller 
psykisk helse fortløpende gjennom tidsperioden, men på ett 
tidspunkt mange år etterpå. Derfor vet vi ikke om sosiale faktorer 
har påvirket psykisk helse, om det var omvendt, eller om det har 
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vært en gjensidig påvirkning. Vi kan ha underestimert helseplager i 
denne undersøkelsen fordi vi ikke har målt disse tidligere i forløpet. 
I tillegg er noen døde, og noen var for syke til å kunne delta i 
studien, og vi vet ikke om helseplager knyttet til Scandinavian Star 
har medvirket til dette. For eksempel har en dansk studie funnet at 
det å miste et barn er knyttet til forkortet levetid (102).

Vi oppnådde en svarprosent på 60 %, noe som er bemerkelsesverdig 
høyt i en studie etter så mange år. Allikevel kan vi ikke utelukke 
systematiske skjevheter i utvalget. Det kan være at personer som er 
friske og som har lagt hendelsen bak seg, så undersøkelsen som 
mindre relevant for seg eller at personer med psykiske helseplager 
kunne oppleve det vanskelig å snakke om hendelsen, og derfor har 
unnlatt å delta. Vi hadde ikke mye informasjon om de som ikke 
deltok, men vi hadde mulighet til å undersøke utvalgets 
representativitet med tanke på kjønn, hvor de var på båten, og hvem 
de mistet. Vi fant at flere kvinner enn menn deltok, og at det var en 
større andel etterlatte som hadde mistet søsken som deltok. 

Det er en styrke at undersøkelsen har vært gjennomført ved 
personlig intervju. Det har gjort det mulig for oss å bedre forstå 
opplevelsen til den enkelte deltaker. Det er veldig få spørsmål 
deltakerne har unnlatt å svare på. Det har også vært en fordel at vi 
har kunnet gjennomføre en omfattende kartlegging med mange ulike 
temaer, slik at vi ikke mangler informasjon om vesentlige aspekter 
ved eksponeringen og helseproblemene.

I denne undersøkelsen har vi spurt om opplevelser som ligger langt 
tilbake i tid. Resultatene må ses i lys av at det har gått 26 år siden 
hendelsen. Dette betyr ikke at svarene ikke er riktige, men det er 
viktig å ta i betraktning at det vi måler i denne undersøkelsen er 
hvordan de berørte husker og opplever dette i dag, når de tenker 
tilbake på det som skjedde under brannen og i tiden etterpå.

Emosjonelle hendelser huskes godt, og traumeminner huskes bedre 
enn andre personlige minner, og er mer konsistente over tid (91). 
Traumatiske minner er imidlertid ikke statiske, og kan, i likhet med 
andre minner, endre seg over tid. Ny informasjon og nye opplevelser 
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vil kunne farge gamle minner. Opplevelsen av livsfare kan endre seg 
i tiden etter en traumatisk hendelse (103), og iblant tar det tid før 
man tar inn over seg den fulle betydningen av hendelsen.  

Det er ofte de mest emosjonelle og sentrale øyeblikkene som huskes 
best, mens det som oppleves som mer perifert huskes dårligere 
(104-106). I tråd med dette kan man tenke seg at de viktigste og 
mest emosjonelle opplevelsene under og etter brannen er de som 
huskes best, mens konteksten de var i, og praktiske ting i perioden 
etter hendelsen, kanskje ikke huskes like godt av alle.

I spørsmålene om tidlige hjelpetiltak svarte en del at de ikke husket 
eller ikke visste om de benyttet seg av dem eller hvordan de 
oppfattet dem. Dette kan ha med hukommelse å gjøre, men mange 
var også barn da katastrofen skjedde, og har kanskje aldri visst 
hvilke tilbud som ble gitt til familien, eller hatt informasjon om andre 
aspekter ved hendelsen. 

I denne undersøkelsen har vi sammenlignet nivået av angst- og 
depresjonssymptomer, sosial støtte og tillit til politi og rettsvesen 
med to studier som antas å være representative for befolkningen. 
Det er en fordel å ha et sammenligningsgrunnlag for å kunne ta 
stilling til hvorvidt noe kan betraktes som «høyt» eller «lavt». 
Spørsmålsformuleringene var de samme i 
sammenligningsmaterialene. Likevel kan vi ikke utelukke at det kan 
ha vært skjevheter i sammenligningsutvalget. Når det gjelder nivå av 
tillit til politi og rettsvesen, viser det seg at nivået i vår studie 
stemmer overens med resultatene fra tidsperioden både før og etter. 
I vårt sammenligningsmateriale var gjennomsnittlig tillit til politiet 
7,2 og til rettsvesenet 7,1. European Social Surveys jevnlige 
målinger i Norge viser en nokså stabil tillit over tid, med 
befolkningsgjennomsnitt i 2014 for tillit til politiet på 7,1 og til 
rettsvesenet på 7,2 (66).

De mange årene som har gått fra brannen til denne undersøkelsen 
fører til en del begrensninger i hva det er mulig å si noe sikkert om. I 
denne rapporten har vi ikke kunnet studere effekter av tiltak. Det var 
heller ikke mulig å kartlegge psykiske og fysiske helseplager 
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gjennom hele perioden. Fysiske senskader har vi kun overflatisk 
kunnet kartlegge, og vi kan heller ikke ta stilling til om dødsfallene 
som har skjedd i perioden kan ha vært knyttet til brannen.  

Scandinavian Star-brannen var en omfattende og unik hendelse. Kan 
vi likevel benytte erfaringene fra denne hendelsen med tanke på 
framtidige katastrofer? Vi tror det. Katastrofer inneholder ofte noen 
av de samme elementene som også var til stede i Scandinavian Star-
brannen, i større eller mindre grad: dødsfall med mange familier 
som brått og uventet mister én eller flere nærstående, overlevende 
som har opplevd akutt livstrussel og kanskje vært vitne til andre 
menneskers lidelse, og etterspill med uklarheter om ansvar og 
rettferdighet. Uavhengig av de spesifikke ytre omstendighetene er 
det mange fellestrekk på tvers av katastrofer når det gjelder hvilken 
innvirkning hendelsen kan ha på de menneskene som blir utsatt. Vi 
tror derfor at den kunnskapen som nå er samlet om Scandinavian 
Star vil ha nytteverdi for framtidig katastrofeberedskap

4.9. Konklusjoner og implikasjoner 

Flertallet av de overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-
brannen rapporterte om god helse og god livskvalitet i dag. Men det 
er liten tvil om at brannen har hatt store konsekvenser for mange. 
Selv 26 år etter hendelsen, har gruppen som helhet en 
uforholdsmessig stor byrde av psykiske helseplager. Sosiale 
faktorer, slik som sosial støtte og lave barrierer mot å søke støtte, 
var de faktorene som pekte seg ut som viktigst for psykisk helse i 
dag. 

De berørtes manglende tiltro til at saken har fått en tilstrekkelig god 
behandling kan ha bidratt til en generell svekkelse av tillit til de 
institusjonene som skal opprettholde sikkerhet og rettferdighet i 
samfunnet. Denne svekkelsen av tillit så ut til å gå hånd i hånd med 
dårligere psykisk helse og dårligere sosiale relasjoner. Hvordan 
myndighetene og storsamfunnet håndterer katastrofer kan altså ha 
betydning for helsen til dem som er rammet. 
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Det var gjennomgående lav tilfredshet med hjelpeapparatet. 
Proaktive tiltak synes nødvendig etter katastrofer, og disse bør vare 
over tid. Fordi sosiale faktorer har stor betydning for psykisk helse, 
bør bistanden rettes mot å styrke sosiale relasjoner. For at 
oppsøkende tiltak skal virke godt, er det avgjørende å sørge for at 
spesialisert behandling er tilgjengelig når det trengs. 

Denne undersøkelsen har kunnet bidra med en del kunnskap, men 
noen spørsmål er fremdeles ubesvart. I løpet av de årene som har 
gått siden Scandinavian Star-brannen – har det vært økt sykelighet 
eller forkortet levetid blant de overlevende og etterlatte? Det har 
tidligere vært foreslått å gjøre en registerstudie for å undersøke 
dette. En slik studie vil kunne belyse sykefravær, medisinske 
diagnoser og dødsårsaker, og vil kunne dokumentere hvilke 
tilstander de overlevende og etterlatte har hatt. Dette kan også gi 
viktig informasjon om hvilke tilstander man bør være spesielt 
oppmerksom på i fremtiden.

Tiden leger ikke alle sår. På tross av alle årene som har gått, husket 
mange hendelsen som om det var i går. Omgivelsene rundt forventer 
gjerne at man etter en stund skal gå videre i livet. Det tar tid å skape 
en ny tilværelse og for enkelte blir livet kanskje aldri det samme. 
Dette er det viktig å være klar over i møte med mennesker som har 
vært utsatt for alvorlige traumer og tap. 
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OPPDRAGSBESKRIVELSE 

1 Bakgrunn 

Stortinget vedtok enstemmig 12. mai 2015 å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for 
brannen på Scandinavian Star. Granskingskommisjonens oppgaver er nedfelt i et mandat, 
utarbeidet av Stortingets presidentskap. 

Av mandatet punkt 1 fremgår det at kommisjonen skal vurdere offentlige myndigheters 
ivaretakelse av overlevende og pårørende, og av punkt 3 følger det at kommisjonen forutsettes 
å opprette dialog med overlevende og pårørende. 

Slik kommisjonens mandat er utformet, er dermed ivaretakelsen av overlevende og pårørende 
en sentral del av kommisjonens arbeid. Det er et overordnet ønske om å lære av de erfaringer 
de berørte etter katastrofen har gjort.  

Kommisjonens innledende kontakt med overlevende og pårørende gir også et klart inntrykk av 
at de oppfatter dette som en viktig del av kommisjonsarbeidet. 

2 Oppdraget 

Etter hva granskingskommisjonen har kunnet bringe på det rene, foreligger det pr i dag ingen 
systematisk kartlegging av ivaretakelsen av overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-
brannen. Tilgjengelig bakgrunnsdokumentasjon er av et begrenset omfang og med begrenset 
informasjonsverdi.  

Etter kommisjonens vurdering er det behov for en systematisk innhenting av informasjon om 
ivaretakelsen av norske overlevende og pårørende, inkludert de overlevende og pårørendes egne 
opplevelser av dette. I denne forbindelse ønsker kommisjonen å kontakte overlevende og 
pårørende, slik at disse gis anledning til å bidra med informasjon. Besetningsmedlemmer skal 
også inngå i undersøkelsen i den grad det er mulig.  

Oppdragstaker skal utføre oppdraget i nært samarbeid med kommisjonen, slik at de nærmere 
rammene for oppdraget blir fastlagt på en hensiktsmessig måte. 

Kommisjonen antar at det kan bli aktuelt å innhente informasjon om følgende temaer: 

1. Grad av eksponering (nærhet til brannen, tapsopplevelser, skade m.m.) 
 

2. Personens opplevelse av situasjonen i tiden etter brannen på Scandinavian Star, 
herunder skyldfølelse ol. 
 

3. Hvilken oppfølging personen har fått 
o Fra trygdekontor (Aetat/NAV) 
o Fra fastlege evt. annen legehjelp 
o Fra spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern  
o Av juridisk bistand 
o Annen oppfølgning fra det offentlige 

 
Temaer det kan bli aktuelt å innhente informasjon om, er hvordan personen følte seg 

Appendix 1
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ivaretatt, og om de offentlige systemene hadde kompetanse til å vurdere og å møte 
personens behov. 
 

4. Personens situasjon i dag, herunder jobbsituasjon og helsesituasjon (både psykisk og 
somatisk helse) 

Dette er likevel bare en foreløpig vurdering, slik at det må tas høyde for at det kan bli endringer 
i disse temaene. 

Det er ønskelig at det gjennomføres et personlig intervju med de berørte. Det kan også vurderes 
om enkelt grupper av informanter skal telefon intervjues.  

Informasjonsinnhentingsarbeidet skal utføres på en faglig forsvarlig måte, for å ivareta hensynet 
til personene som kontaktes og for å sikre at informasjonen som hentes inn er egnet til å belyse 
forholdene kommisjonen skal vurdere. 

Informasjonen som hentes inn, skal deretter systematiseres og vurderes. 

3 Arbeid og arbeidsmetode 

3.1 Generelt 

Utredningen er av stor viktighet for kommisjonen, og det er av avgjørende betydning at 
oppdraget utføres på en faglig forsvarlig måte. 

De nøkkelpersonene som tilbys og som står ansvarlig for oppdraget skal ha følgende 
kvalifikasjoner: 

 Ha kompetanse på katastrofer og traumer 
 Ha kompetanse på psykososial oppfølging etter katastrofer og kriser 
 Ha kompetanse på å forske på utsatte grupper 
 Ha kompetanse på forskningsintervju  
 Ha kompetanse på statistikk og utarbeiding av forskningsrapporter  

Leverandøren skal dokumentere at de tilbudte nøkkelpersonene innehar denne kompetansen i 
det vedlagte skjemaet.  

Alle medarbeidere som inngår i leverandørens tilbud, skal ha relevant erfaring og kommunisere 
godt, både skriftlig og muntlig.  

Oppdraget avsluttes med at undersøkelsens resultater og drøftinger av disse tas inn i en rapport.  

3.2 Samarbeid med Oppdragsgiver (kommisjonen) 

Oppdraget utføres under ledelse av Oppdragsgiver. Som det fremgår av denne 
oppdragsbeskrivelsen, er ikke oppdraget definert i detalj, og den endelige avgrensningen av 
oppdraget vil skje av oppdragsgiver i nær dialog med valgte leverandør, underveis i oppdraget.  

Statusmøter avholdes etter behov med gjennomgang av siste periodes oppdrag og status for 
disse.  

3.3 Tidsfrist 

Oppdraget skal ferdigstilles innen 1. mars 2017. 
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Scandinavian Star - Erfaringer og helse hos overlevende 
og etterlatte

Respondent-ID * Intervjuer-ID *

Til intervjuer: Les dette før intervjuet starter:

Målet med denne kartleggingen er å lære mest mulig om hvilke konsekvenser 
Scandinavian Star-brannen har hatt for de overlevende og etterlatte. Det er viktig 
for oss å snakke med flest mulig av de som ble rammet. Tusen takk for at du blir 
med!
Dette intervjuet begynner med noen åpne spørsmål først, så har vi noen 
strukturerte spørsmål, og til slutt er det en del som du kan fylle ut selv. De 
strukturerte spørsmålene tar omtrent 45 minutter, og selvutfyllingen omtrent en 
halvtime. Lengden på del 1, den åpne delen, er litt opp til deg, og avhenger av 
hvor mye du ønsker å fortelle.
Si ifra til meg hvis det er noe du ikke forstår eller noe du synes det er vanskelig å 
svare på. Hvis du vil ha en pause, så er det helt i orden. Dersom det er spørsmål 
du ikke ønsker å svare på, sier du fra om dette underveis. Du trenger ikke å 
forklare hvorfor du ikke ønsker å svare på spørsmål.
Før vi begynner, er det fint om du underskriver på at du deltar frivillig.

Info til intervjuer: Få underskrift på samtykkeerklæring. Ikke begynn intervjuet uten 
underskrevet samtykke.

Det vi vet om deg, er at ditt navn står på listen vi har fått fra 
granskingskommisjonen over de som overlevde eller mistet noen i brannen på 
Scandinavian Star.

- Så aller først trenger vi å vite om du var på båten som passasjer, om du mistet 
noen eller om du jobbet på båten: *

Overlevende (var på båten som passasjer, men mistet ingen de kjente).

Overlevende og etterlatt (var på båten som passasjer og mistet noen de kjente).

Etterlatt (var ikke på båten, men mistet noen de kjente).

Jobbet på båten, men mistet ingen de kjente

Jobbet på båten og mistet noen de kjente
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TIL ETTERLATTE: Hvem var det du mistet?

Skriv ned relasjonene til alle de mistet (f.eks. "ektefelle, to barn, en kollega, fotballvenn". Ikke navn.)

Nå vil jeg stille deg noen åpne spørsmål om det du opplevde i forbindelse 
med brannen. Jeg vil gjerne bruke båndopptaker for at vi skal få med oss alt du 
sier. Jeg kommer til å skru den av når vi er ferdig med denne delen. Er det ok for 
deg at vi tar opp akkurat dette?

TIL OVERLEVENDE: 

Spørsmål 1: Kan du fortelle meg hva du opplevde på båten: fra du skjønte at noe var 
galt til du var i sikkerhet?

Spørsmål 2: Hvilket øyeblikk husker du best i dag?

TIL ETTERLATTE: 

Spørsmål 1: Hva skjedde fra du skjønte at noe var galt på båten til du fikk vite 
hvordan det var gått med dine nære?

Spørsmål 2: Hvilket øyeblikk husker du best i dag?

Stikkord dersom ikke lydopptak:

Da skrur jeg av diktafonen.

Nå kommer det noen spørsmål som vi ber alle om å svare på. Det kan hende vi 
kommer inn på ting som du allerede har fortalt om. Det er likevel viktig at vi går 
gjennom dem, for vi trenger lik informasjon fra alle som deltar.

Hva var hensikten med reisen: Var det jobb, ferie eller noe annet?

Jobb Ferie Annet

Annen hensikt med reisen, beskriv:
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Reiste du sammen med noen?

Ja Nei

Hvem reiste du sammen med?
Skriv ned relasjonene til alle de reiste sammen med som overlevde (f.eks. "ektefelle, to barn, en kollega, 
fotballvenn". Ikke navn.)

Reiste du sammen med noen andre enn den/dem du mistet?
Skriv ned relasjonene til alle informanten reiste sammen med som overlevde (f.eks. "ektefelle, to barn, en 
kollega, fotballvenn" eller "ingen". Ikke navn.)

Nå kommer det noen spørsmål om hva som skjedde på båten.

Info til intervjuer: Bildene under er ment som en hjelp dersom de kan gjøre det enklere for informanten å svare.

Da du forsto at det brant: Befant du deg på dekk 4 eller 5? Info til intervjuer: Dekk 4 og 5 var 
de to dekkene der det ble funnet omkomne.

Ja, på dekk 4 Ja, på dekk 5 Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS DEKK 4: Var du i 300-korridoren på dekk 4 etter at det begynte å brenne?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke
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HVIS DEKK 5: Var du i aktre/bakre halvdel av dekk 5 etter at det begynte å brenne?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS NEI/HUSKER IKKE: Var du på dekk 4 eller 5 på noe tidspunkt etter at det 
begynte å brenne? Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS JA: Var du i 300-korridoren på dekk 4 eller aktre/bakre halvdel av dekk 5 etter 
at det begynte å brenne? Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS NEI/HUSKER IKKE: Var du i 300-korridoren på dekk 4 etter at det begynte å 
brenne? Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS NEI/HUSKER IKKE: Var du i aktre/bakre halvdel av dekk 5 etter at det begynte å 
brenne? Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Ja Nei
Husker 

ikke/vet ikke

Var du på noe tidspunkt i et område der det var tett røyk?

Så du flammer mens du var inne i båten? (Altså før du kom ut 
på dekk.)

Hørte du rop om hjelp eller skrik/lyder fra noen i nød?

Så du noen som var alvorlig skadet eller døde?

Måtte du forlate noen du kjente for å redde en annen eller deg 
selv?

Var du bevisstløs på noe tidspunkt mens du var på 
Scandinavian Star?

Etter at du var kommet ut på dekk, opplevde du å få lite eller 
dårlig informasjon om hva du skulle gjøre?

Vurderte du å hoppe over bord?

Opplevde du noen farlig situasjon i livbåten?

Trodde du at du kom til å dø?

Side 1230



133

NKVTS Rapport nr 5/2017

5 
 

HVIS DE REISTE SAMMEN MED NOEN: Da du forlot båten, var du usikker på om
noen i ditt reisefølge kom til å overleve?

Ja Nei Ikke aktuelt

Ble du fysisk skadet og hadde behov for medisinsk hjelp?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS JA: Ble du undersøkt på legevakt/sykehus?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS JA: Hva slags skader fikk du?

Brannskade Røykskade Brudd Annen skade. beskriv kort her:

TIL ETTERLATTE: Hvor lang tid tok det før du fikk informasjon om at dine nære var 
død/e? Registrer tiden fra brannen (02.00 natt til 7. april) til informasjon ble mottatt. Hvis personen mistet flere, 
registrer den lengste tiden. Hvis spørsmålet åpenbart ikke passer informanten, f. eks. fordi personen var vitne til 
sin næres død, unnlat å stille spørsmålet og kryss av for "under ett døgn".

Under ett døgn Mer enn ett døgn, opp til to døgn Mer enn to døgn, opp til tre døgn

Mer enn tre døgn Husker ikke/vet ikke

Hadde du også andre nære som var på Scandinavian Star da det brant, men som 
overlevde?

Ja Nei

Skriv ned relasjonene til alle de informanten kjente på Scandinavian Star som overlevde (f.eks. "ektefelle, to barn, en kollega, 

fotballvenn" eller "ingen". Ikke navn). Evt. "-" om hun/han ikke ønsker å svare.

Politiet utpekte kontaktpersoner til etterlatte etter Scandinavian Star-brannen. Hadde 
du en kontaktperson i politiet som du visste om?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

I hvor stor grad var denne kontaktpersonen i politiet nyttig for deg?

Ikke nyttig Litt nyttig Veldig nyttig
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Fra hvem fikk du budskapet om dødsfallet/dødsfallene?

Fra politiet Fra helsepersonell Fra prest eller annen representant for trossamfunn

Fra en annen Ikke fra noen Uaktuelt, visste det fra før

Følte du at dødsbudskapet ble gitt deg på en god måte?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Fikk du den informasjon du trengte om omstendighetene rundt 
dødsfallet/dødsfallene (dødsårsak, hvor personen/e ble funnet, m.m.)?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

TIL BESETNING: Nå har vi noen spørsmål til deg som jobbet på båten.

I hvor stor grad... Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

Til 
dels

I stor 
grad

I meget 
stor grad

...hadde du fått opplæring i sikkerhetsrutinene 
på Scandinavian Star?

...opplevde du å ha god nok kommunikasjon 
med de andre som jobbet på båten?

...har du opplevd at andre har vært sint på deg 
eller klandret deg for noe av det som skjedde?

TIL ALLE: Nå kommer noen spørsmål om de første dagene og månedene etter 
Scandinavian Star-brannen.

De første dagene etter brannen ble det etablert et pårørendesenter/krisesenter på 
Hotell Royal Christiania i Oslo. Var du der?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Visste du på det tidspunktet om pårørendesenter/krisesenter?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke
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TIL DE SOM VAR DER: Hva fikk du på pårørendesenteret? Fikk du...

Ja Nei
Ikke 

aktuelt

Informasjon

Praktisk støtte

Truffet andre i samme situasjon

Kontakt med politiet

Kontakt med prest/andre fra kirken

Kontakt med helsepersonell

Hvor viktig var det følgende for deg på 
pårørendesenteret? Ikke viktig Litt viktig

Veldig 
viktig

Å få informasjon

Å få praktisk støtte

Å treffe andre i samme situasjon

Å snakke med politiet

Å snakke med prest/andre fra kirken

Å snakke med helsepersonell
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I hvor stor grad følte du at du ble ivaretatt 
der (på pårørendesenteret/krisesenteret)?

Ikke i 
det 
hele 
tatt

I liten 
grad

Til 
dels

I stor
grad

I svært 
stor 
grad

- av politiet

- av prest/andre fra kirken

- av helsepersonell

Samlet sett, hvor godt ble du ivaretatt der (på 
pårørendesenteret/krisesenteret)?

Noe annet som var viktig for deg på pårørendesenteret/krisesenteret?

Deltok du på minnegudstjenesten i Oslo domkirke 10. april?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Deltok du på mottakelsen på rådhuset i Oslo etter minnegudstjenesten?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Var du til stede på båremottak på Fornebu?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Mottok du skriftlig informasjon om vanlige krisereaksjoner og informasjon om hvor 
du kunne få hjelp?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Side 1234



137

NKVTS Rapport nr 5/2017

9 
 

I hvor stor grad var denne informasjonen nyttig for deg?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

De første ukene etter brannen: Hadde du kontakt med Oslo helseråd eller Oslo 
legevakt (som den gang het Akuttetaten/sosial vakttjeneste)?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Visste du om tilbudet fra Oslo helseråd eller Oslo legevakt (som den gang het 
Akuttetaten/sosial vakttjeneste)?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

I hvor stor grad var du fornøyd med den hjelpen du fikk der?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

"Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter mordbrannen på Scandinavian 
Star" tok kontakt med overlevende og etterlatte for å høre hvordan de hadde det og 
om de kunne være til hjelp. Ble du kontaktet av støttegruppen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

I hvor stor grad var du fornøyd med denne kontakten med støttegruppen?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Det ble arrangert en "minnetur" til København i mai 1990. Var du med på denne 
turen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

I hvor stor grad var du glad for at du ble med på turen?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Var du til stede på samlingen på kaia i København i mai 1990?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Fikk du noen form for behandling finansiert av Skuld?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke
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I hvor stor grad var du fornøyd med behandlingen?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Ble du kontaktet av noen i helsevesenet (f. eks. lege, psykolog/psykiater, 
helsesøster) der du bodde i tiden etter Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

I hvor stor grad opplevde du det som nyttig at helsevesenet tok kontakt med deg?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Ble du kontaktet av prest (eller annen representant for trossamfunn) der du bodde i 
tiden etter Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

I hvor stor grad opplevde du det som nyttig at presten tok kontakt med deg?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Fikk du oppnevnt bistandsadvokat?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

I hvor stor grad var du fornøyd med hjelpen du fikk fra bistandsadvokaten?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Har du hatt behov for advokathjelp knyttet til Scandinavian Star-brannen (utover 
eventuell bistandsadvokat)?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Har du betalt for slik advokathjelp selv?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Har du fått erstatning etter Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Hvor fornøyd har du vært med prosessen rundt erstatningsoppgjøret?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Side 1236



139

NKVTS Rapport nr 5/2017

11 
 

Har du deltatt i sorggrupper/samtalegrupper i regi av støttegruppen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Var dette nyttig for deg?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Har du deltatt i noen andre sorggrupper/samtalegrupper (som ikke var i regi av 
støttegruppen, men som du deltok i knyttet til et tap fra Scandinavian Star)?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Var dette nyttig for deg?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Rikshospitalet/STAMI gjennomførte en helseundersøkelse av noen av de 
overlevende fra Scandinavian Star kort tid etter brannen. Ble du innkalt til denne 
undersøkelsen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Møtte du opp til undersøkelsen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Ble du henvist til videre helseundersøkelse?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Alt i alt, hvordan opplevde du støttetiltakene de første ukene etter brannen?

Her tenker vi på støtte fra 
helsepersonell, prester, politi 
og andre profesjonelle 
hjelpere, ikke støtte fra 
venner, familie eller 
jobb/skole.

Ikke i 
det 
hele 
tatt

I
liten 
grad

Til 
dels

I stor 
grad

I meget 
stor 
grad

Ikke 
aktuelt 
for meg

Husker 
ikke/vet 

ikke

Fikk du tilbud om hjelp uten å måtte 
be om det?
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Her tenker vi på støtte fra 
helsepersonell, prester, politi 
og andre profesjonelle 
hjelpere, ikke støtte fra 
venner, familie eller 
jobb/skole.

Ikke i 
det 
hele 
tatt

I
liten 
grad

Til 
dels

I stor 
grad

I meget 
stor 
grad

Ikke 
aktuelt 
for meg

Husker 
ikke/vet 

ikke

Hvis du tok kontakt med noen for å 
få hjelp, var det tilgjengelig hjelp å 
få?

Opplevde du å bli møtt med 
omtanke og omsorg?

Fikk du nok tid til samtaler og 
kontakt?

Alt i alt, følte du deg ivaretatt de 
første ukene etter brannen?

Var det noen type hjelp eller tiltak du savnet i de første ukene etter brannen?
Til intervjuer: Skriv stikkord her.

Hva vil du si var mest hjelpsomt for deg de første ukene etter brannen?
Til intervjuer: Skriv stikkord her.

Nå vil vi gjerne spørre deg om hvordan du har hatt det i noen tidsperioder før og 
etter Scandinavian Star-brannen.

I perioder av livet kan man ha det veldig bra, og føle at hverdagen går greit og at 
man fungerer godt. I andre perioder kan man ha mange bekymringer, mye uro, 
kanskje søvnproblemer eller konsentrasjonsvansker, eller være veldig nedfor.

Hvis du tenker deg en skala fra 0 til 10 der 0 er at man ikke har noen plager, slik 
at man føler seg bra, hverdagen går greit og man er tilfreds.
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Og 10 er når man har mye psykiske plager, det er veldig tungt og vanskelig og 
man ikke greier å fungere i hverdagen.

0 - Ingen 
psykiske 

plager
1 2 3 4

5 -
Moderate 
psykiske 

plager

6 7 8 9

10 -
Sterke 

psykiske 
plager

Året 
før

En 
måned 
etter

Ett år 
etter

To år 
etter

Nå

Hvis du nå tenker tilbake til sånn omtrent de to første årene etter brannen. Det 
som skjedde på Scandinavian Star, førte det til vansker og plager som svekket 
deg på noen av disse områdene?

0 - Ikke 
svekket i 
det hele 

tatt

1 2 3 4 5 6 7
8 - Svært 
alvorlig 
svekket

Evne til å arbeide

Plikter og arbeidsoppgaver 
hjemme (eks. vasking, 
rydding, betale regninger, 
passe på hjemmet eller ta 
seg av barn)
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0 - Ikke 
svekket i 
det hele 

tatt

1 2 3 4 5 6 7
8 - Svært 
alvorlig 
svekket

Fritidsaktiviteter sammen 
med andre (eks. være 
sammen med venner, gå på 
kafé, selskaper, utflukter, 
besøk, hjemmehygge)

Fritidsaktiviteter alene (lese, 
trene, gjøre hagearbeid, gå 
turer osv.)

Evne til å etablere og 
opprettholde nær kontakt 
med venner og familie

Omtrent hvor lang tid mener du det tok før du hadde gjenvunnet et funksjonsnivå som 
tilsvarte det du hadde før Scandinavian Star-brannen? Eller skjedde det aldri?
Oppgi omtrent antall måneder (f. eks. 36 for tre år)

ELLER:

Hadde ikke noe funksjonstap etter brannen Har aldri kommet tilbake til tidligere funksjonsnivå

Ikke aktuelt (for ung, f. eks.)

Hvis du tenker på helsen din de første to årene etter Scandinavian Star-brannen...

Hadde du noen fysiske plager, som du selv tror var forårsaket av brannen de første 
to årene?

Info til intervjuer: For etterlatte tenker vi på psykosomatiske plager.

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Beskriv kort her:
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Hadde du problemer med din psykiske helse, som du selv tror var forårsaket av 
brannen de første to årene?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Beskriv kort her:

Hvis du tenker på helsen din på lang sikt etter Scandinavian Star-brannen:

Har du hatt problemer med din fysiske helse på lang sikt, som du selv tror var 
forårsaket av brannen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Beskriv kort her:

Har du hatt problemer med din psykiske helse på lang sikt, som du selv tror var 
forårsaket av brannen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Beskriv kort her:

Stort sett, vil du si at din helse nå for tiden er:

Dårlig Nokså god God Meget god Utmerket

Nå vil jeg spørre deg litt om dine behov for hjelp i hele perioden fra brannen til i 
dag. På noe tidspunkt i tilknytning til det du opplevde i forbindelse med 
Scandinavian Star-brannen, har du…

...følt behov for hjelp eller behandling for psykiske reaksjoner/plager?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

...fått den hjelpen du trengte?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad
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...følt behov for hjelp eller behandling for kroppslige/fysiske plager?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

...fått den hjelpen du trengte?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Nå vil jeg spørre deg litt om dine behov for hjelp nå for tiden, som du mener er 
knyttet til Scandinavian Star-brannen…

Føler du nå for tiden behov for hjelp til psykiske reaksjoner/plager?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Får du for tiden den hjelp du har behov for?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Føler du nå for tiden behov for hjelp til kroppslige/fysiske plager?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Får du for tiden den hjelp du har behov for?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Nå ønsker vi å vite litt om hvem du har vært i kontakt med i forbindelse med 
opplevelsene rundt brannen. Har du fra 1990 og frem til i dag hatt kontakt med 
noen av følgende instanser (kontakt som du selv mener er knyttet til 
Scandinavian Star-brannen)?

Kriseteam i kommunen

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Hvor fornøyd har du vært med kontakten med kriseteamet i kommunen?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Fikk du den hjelpen du trengte fra kriseteamet i kommunen?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad
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Fastlege/legen din

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Hvor fornøyd har du vært med kontakten med fastlegen/legen din?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Fikk du den hjelpen du trengte fra fastlegen/legen din?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Helsesøster eller andre i skolehelsetjenesten

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Hvor fornøyd har du vært med kontakten med skolehelsetjenesten?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Fikk du den hjelpen du trengte fra skolehelsetjenesten?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Familievernkontoret

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Hvor fornøyd har du vært med kontakten med familievernkontoret?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Fikk du den hjelpen du trengte fra familievernkontoret?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Andre hjelpepersoner i kommunen (f. eks. kommunepsykolog, PPT, psykiatrisk 
sykepleier, sosionom).

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Hvor fornøyd har du vært med kontakten med andre hjelpepersoner i kommunen?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad
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Fikk du den hjelpen du trengte fra andre hjelpepersoner i kommunen?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Psykiater, psykolog eller psykiatrisk sykepleier i spesialisthelsetjenesten (f. eks. 
BUP, DPS, på sykehus)

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Hvor fornøyd har du vært med kontakten med spesialisthelsetjenesten?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Fikk du den hjelpen du trengte fra spesialisthelsetjenesten?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Prest eller annen representant for trossamfunn

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Hvor fornøyd har du vært med kontakten med prest el. representant for trossamfunn?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Fikk du den hjelpen du trengte fra prest el. representant for trossamfunn?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Har du hatt kontakt med andre deler av det offentlige hjelpeapparatet som ikke er 
nevnt her?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

Hvilke andre deler av hjelpeapparatet har du hatt kontakt med? Beskriv kort.

Hvor fornøyd har du vært med kontakten med andre deler av hjelpeapparatet?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Fikk du den hjelpen du trengte fra andre deler av hjelpeapparatet?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad
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Nå kommer det noen spørsmål 
om din samlede erfaring med det 
offentlige hjelpeapparatet.Her 
tenker vi på erfaring med 
hjelpeapparatet i tilknytning til 
Scandinavian Star-brannen, 
ikke generelt.

Ikke 
i det 
hele 
tatt

I
liten 
grad

Til 
dels

I
stor 
grad

I
meget 
stor 
grad

Husker 
ikke/vet 

ikke

Ikke 
aktuelt

Alt i alt, hvor fornøyd har du vært med 
tilgjengeligheten av hjelpeapparatet?

Opplever du å ha fått helsehjelp og 
behandling fra hjelpeapparatet innen 
rimelig tid?

Har du opplevd at det har vært urimelig 
vanskelig å få hjelp når du har bedt om 
det?

Syns du at du har blitt møtt med 
omtanke og omsorg?

Syns du at du har fått kompetent hjelp?

Har du blitt tatt med på råd i valg av 
helsehjelp og behandling?

Opplever du at helsepersonell har satt 
av nok tid til samtaler og kontakt med 
deg?

Alt i alt, syns du hjelpen og
behandlingen du har fått har vært 
tilfredsstillende?

Når du nå tenker tilbake på den erfaringene du har hatt med det offentlige 
hjelpeapparatet. Er det noen type hjelp eller tiltak du har savnet?
Til intervjuer: Skriv stikkord her.
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Si til informanten:

Nå skal du få iPaden og fylle ut en del selv. Hvis det er noe du lurer på, spør meg 
om hjelp. Når vi har testet denne delen tidligere, har det tatt cirka 20-30 minutter 
å fylle ut. 
Det er veldig viktig at du leser instruksen over hvert spørsmål nøye, for noen 
ganger kan det stå "i løpet av den siste uka" og noen ganger "de tre siste 
månedene". Spør meg om hjelp hvis det er noe du ikke forstår.
Ta den tiden du trenger, men svar gjerne det første du kommer på, for det er ofte 
det svaret som er rett. Du kan gå opp og ned i denne delen og endre om du vil 
det. Når du er ferdig, gir du meg iPaden tilbake. Så er det et par korte spørsmål 
igjen som jeg skal stille før intervjuet er ferdig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obs! Husk å lese instruksene over spørsmålene nøye

Nedenfor finner du en liste over problemer som personer noen ganger kan ha 
som reaksjon på en svært belastende opplevelse. 
Med brannen på Scandinavian Star i tankene, vær vennlig å lese grundig 
gjennom hvert spørsmål og trykk i boksene til høyre for å angi hvor mye du har 
vært plaget i løpet av den siste måneden.
Hvor mye har du den siste måneden vært plaget av følgende:

Slett 
ikke

Ganske 
lite

Moderat
Ganske 

mye
Svært 
mye

Gjentatte, forstyrrende og uønskede minner om det 
som skjedde?

Gjentatte og forstyrrende drømmer om det som 
skjedde?

At du plutselig føler eller handler som om det 
faktisk skjedde igjen (som om du faktisk var tilbake 
og gjenopplevde det)?

Føler deg veldig opprørt når noe minner deg om 
det som skjedde.

Sterke fysiske reaksjoner når noe minner deg om 
det (f.eks. hjertebank, åndenød, svetting)?
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Slett 
ikke

Ganske 
lite

Moderat
Ganske 

mye
Svært 
mye

Unngår minner, tanker eller følelser forbundet med 
det som skjedde?

Unngår forhold som minner om det (f.eks. 
personer, steder, samtaler, aktiviteter, objekter eller 
situasjoner)?

Problemer med å huske viktige deler av det som 
skjedde?

Sterke negative oppfatninger om deg selv, andre 
mennesker eller verden (f.eks. tanker som: "Jeg er 
et dårlig menneske, det er noe alvorlig galt med 
meg, ingen er til å stole på, verden er 
gjennomgående farlig")?

Klandrer deg selv eller noen andre for det som 
skjedde under eller etter brannen?

Slett 
ikke

Ganske lite Moderat
Ganske 

mye
Svært 
mye

Sterke negative følelser som frykt, skrekk, sinne, 
skyld eller skam?

Tap av interesse for aktiviteter som du pleide å 
like?

Føler deg fjern eller avskåret fra andre mennesker?

Problemer med å ha positive følelser (f.eks. ute av 
stand til å føle glede eller ha varme følelser for 
mennesker som står deg nær)?

Irritabel oppførsel, sinneutbrudd eller aggressivitet?

Tar for mange sjanser eller gjør ting som kan 
skade deg?

Er overdrevent oppmerksom, skjerpet eller på 
vakt?
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Slett 
ikke

Ganske 
lite

Moderat
Ganske 

mye
Svært 
mye

Følelsen av å være skvetten eller lettskremt?

Vanskeligheter med å konsentrere deg?

Vanskeligheter med å falle i søvn eller sove 
uavbrutt?

Det kan være lett å overse spørsmål. Før du går videre er det fint om du sjekker 
om det er noen spørsmål som du har hoppet over ved en feiltakelse.

TIL ETTERLATTE: Nå kommer noen spørsmål om sorg og savn etter den/dem du 
mistet i Scandinavian Star-brannen.

Ikke i 
det 
hele 
tatt

Minst 
én 

gang

Minst én 
gang i 
uken

Minst én 
gang om 

dagen

Flere 
ganger 
daglig

I løpet av den siste måneden, hvor ofte 
har du lengtet etter den/dem du har 
mistet?

I løpet av den siste måneden, hvor ofte 
har du opplevd intens følelsesmessig 
smerte, tristhet, eller ”bølger av sorg” 
knyttet til tapet?

I løpet av den siste måneden, hvor ofte 
har du forsøkt å unngå ting som minner 
deg om at den du har mistet er borte?

I løpet av den siste måneden, hvor ofte 
har du følt deg nummen, lamslått eller 
sjokkert av tapet?
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Ikke i 
det 
hele 
tatt

I liten 
grad

Til en 
viss 
grad

I ganske 
stor grad

I svært 
stor grad

Føler du deg forvirret når det gjelder 
hvilken rolle du har i livet eller at du ikke 
helt hvem du er (f. eks. føler at en del av 
deg er død)?

Har du vanskelig for å akseptere tapet?

Er det vanskelig for deg å stole på andre 
mennesker etter tapet?

Føler du deg bitter over tapet?

Opplever du at det å gå videre i livet 
(f.eks. få nye venner eller nye interesser) 
er vanskelig for deg?

Føler du deg nummen (bedøvet, uten 
følelser) etter tapet?

Føler du at livet er tomt eller meningsløst 
etter tapet?

TIL ETTERLATTE: Opplever du at du fungerer betydelig dårligere sosialt, 
yrkesmessig, eller på andre viktige områder (f.eks. i forhold til ansvarsoppgaver i 
hjemmet) som en følge av tapet?

Ja Nei Vet ikke
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TIL ALLE: Nå følger noen spørsmål om hvordan du har det nå hvis du tenker på 
Scandinavian Star-brannen. Det kan gjelde selve brannen, tiden etterpå, eller 
dine opplevelser som etterlatt.
Knyttet til Scandinavian Star-brannen, hvor ofte har du den siste måneden:

Nå følger noen spørsmål om hvordan du har det nå hvis du tenker på 
Scandinavian Star-brannen. Det kan gjelde selve brannen, tiden etterpå, eller 
dine opplevelser som overlevende og/eller etterlatt.

Knyttet til Scandinavian 
Star-brannen, hvor ofte har 

du den siste måneden:
Aldri

Sjelden (to 
ganger i 

måneden)

Noen ganger 
(1-2 ganger i 

uken)

Ofte (2-3
ganger i 

uken)

Nesten 
alltid (hver 

dag)

...følt tristhet

...følt sinne

...følt bitterhet

...følt frustrasjon

...opplevd en tomhetsfølelse

...snakket med andre om det

...grublet på det

...hatt uønskede minner om det

...hatt uønskede tanker om det
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Etter en dramatisk hendelse kan man tenke på hvordan hendelsen kunne ha vært 
annerledes eller fått et annet utfall. Man kan tenke «hvis» eller «hvis-bare…», og 
forestille seg alternative scenarier og hendelsesforløp.

Forestill deg et øyeblikk en av de mest vanlige «Hvis…»-tankene (tankene om 
hva som kunne ha skjedd) du har hatt om det du opplevde knyttet til 
Scandinavian Star. Vær vennlig og beskriv tanken(e) kort i boksen under:

Beskriv hvordan disse tankene oppleves ved hjelp av en skala fra 1 til 7, der 1 er 
ikke i det hele tatt og 7 er i svært stor grad.

Når jeg tenker på det som 
kunne ha skjedd...

1 - Ikke i det 
hele tatt

2 3 4 5 6
7 - I svært 
stor grad

...oppleves det som en virkelig 
hendelse.

...kan jeg kjenne intense følelser.

...er det som om jeg kan høre det 
som skjer.

...kan jeg se for meg det som 
skjer.

...er det som om jeg kan kjenne 
lukten.

...oppleves det som å reise tilbake 
i tid.
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Tenk tilbake på hva slags type tanker du har hatt om Scandinavian Star. Ved 
hjelp av skalaen under, ber vi deg oppgi hvor ofte du i løpet av den siste 
måneden har opplevd tanker som beskrevet nedenfor.

Aldri Sjelden
Noen 

ganger
Ofte

Veldig
ofte

Jeg tenker på hvor mye verre det kunne ha 
vært.

Jeg tenker på hvordan det kunne ha gått bedre.

Jeg tenker på hvordan det kunne ha gått mye 
verre.

Jeg tenker på hvor mye bedre situasjonen
kunne ha vært.

Jeg forestiller meg scenarier hvor utfallet er 
bedre.

Jeg forestiller meg scenarier hvor utfallet er 
verre.

Ikke i 
det hele 

tatt
Lite

I noen 
grad

I stor 
grad

I veldig 
stor grad

Hvor mye har du den siste måneden vært plaget 
av gjentatte, forstyrrende og uønskede «hvis-
tanker» knyttet til Scandinavian Star-brannen?

I hvilken grad har du opplevd disse tankene som 
opprørende?
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Nå kommer det noen spørsmål om etterspillet etter Scandinavian Star.

I hvor stor grad vil du si at...
Ikke i 

det hele 
tatt

I liten 
grad

Til 
dels

I stor 
grad

I meget 
stor grad

Jeg har tillit til den norske politietterforskningen av 
brannen på Scandinavian Star fra 1990-1991

Jeg har tillit til den norske politietterforskningen av 
brannen på Scandinavian Star som foregikk 2014-
2016

Jeg har tillit til at det etter Scandinavian Star-
brannen er gjort endringer som har ført til bedre 
sikkerhet for fergepassasjerer

Helsemyndighetene har sørget for tilstrekkelig 
oppfølging av de som ble rammet av Scandinavian 
Star-brannen

Norske myndigheter har vist interesse for 
erfaringene og oppfatningene til de som ble rammet 
av Scandinavian Star-brannen

Alt i alt har jeg tillit til medias fremstillling av 
Scandinavian Star-brannen

Erstatningen som ble gitt etter Scandinavian Star-
brannen var i det store og hele rettferdig

Det norske samfunnet har tatt viktig lærdom av 
Scandinavian Star-brannen

De som ble rammet av Scandinavian Star-brannen 
har fått den støtten de trenger av samfunnet

Etter Scandinavian Star-brannen opplevde jeg god 
støtte i nærmiljøet

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

Til dels
I stor 
grad

I meget stor 
grad

Myndighetenes håndtering av Scandinavian Star-
brannen har hatt negativ innvirkning på min 
livskvalitet
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I hvor stor grad vil du si at...
Ikke i 

det hele 
tatt

I liten 
grad

Til 
dels

I stor 
grad

I meget 
stor grad

Myndighetenes håndtering av Scandinavian Star-
brannen har hatt positiv innvirkning på min 
livskvalitet

Jeg har slått meg til ro med at politiet henla saken i 
august 2016

Jeg bruker fremdeles mye krefter på å søke etter 
svar på hva som egentlig skjedde

Det har vært en belastning for meg at ingen ble 
dømt for brannen

Jeg hadde fått det bedre hvis jeg fikk svar på hva 
som egentlig skjedde

Jeg har selv en klar formening om hvem som var 
ansvarlig for brannen(e) på Scandinavian Star

De stadige påminnelsene om saken i media har 
vært en belastning for meg

Det er nå behov for ro om Scandinavian Star-
brannen

Nå kommer det noen spørsmål om tillit til samfunnsinstitusjoner.

Her tenker vi ikke spesielt på Scandinavian Star-brannen, men din generelle tillit 
til følgende institusjoner.

0 -
Ingen 
tillit

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 -
Full 
tillit

Hvor stor tillit har 
du til rettsvesenet?

Hvor stor tillit har 
du til politiet?
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Hvis du nå tenker på de to siste ukene. Fører det som skjedde på Scandinavian 
Star fremdeles til vansker og plager som svekker deg på noen av disse områdene?

0 - Ikke 
svekket i 
det hele 

tatt

1 2 3 4 5 6 7
8 - Svært 
alvorlig 
svekket

Evne til å arbeide

Plikter og arbeidsoppgaver 
hjemme (eks. vasking, 
rydding, betale regninger, 
passe på hjemmet eller ta 
seg av barn)

Fritidsaktiviteter sammen 
med andre (eks. være 
sammen med venner, gå på 
bar/kafé, selskaper/fester, 
utflukter, besøk, 
hjemmehygge)

Fritidsaktiviteter alene (lese, 
trene, gjøre hagearbeid, gå 
turer osv.)

Evne til å etablere og 
opprettholde nær kontakt 
med venner og familie

Nå kommer det noen spørsmål om sykefravær og fravær fra 
arbeidslivet i løpet av de 26 årene siden brannen til nå: Ja Nei

Husker 
ikke/vet 

ikke

Har du mottatt sykepenger i en periode på mer enn 3 måneder 
sammenhengende?

Har du mottatt sosialstønad i mer enn 6 måneder sammenhengende?

Har du vært midlertidig uføretrygdet eller uføretrygdet i mer enn ett år?
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Nå kommer det noen spørsmål om sykefravær og fravær fra 
arbeidslivet i løpet av de 26 årene siden brannen til nå: Ja Nei

Husker 
ikke/vet 

ikke

Har du vært arbeidsledig og mottatt arbeidspenger/arbeidsledighetsstønad i 
mer enn 6 måneder?

Har du mottatt rehabiliteringsstønad/attføring/arbeidsavklaringspenger i mer 
enn ett år?

Har du på andre måter ufrivillig vært utenfor arbeidsliv/studier i en
sammenhengende periode på mer enn 1 år (ikke kryss av her hvis du var i 
militærtjeneste eller hjemmeværende etter eget ønske).

I hvilken grad mener du selv at dette var knyttet til Scandinavian Star-brannen?

Ikke i det hele tatt I liten grad Til dels I stor grad I meget stor grad

Vet ikke Ikke aktuelt

TIL OVERLEVENDE: Nå kommer noen spørsmål om helse og eventuelle sykdommer.

Har du hatt kreft?

Ja Nei

Vennligst oppgi hvilken type kreft:

Tror du selv at dette har sammenheng med Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Kanskje Vet ikke

Har du hatt noen luftveissykdom?

Ja Nei Vet ikke

Vennligst oppgi hvilken type luftveissykdom:
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Tror du selv at dette har sammenheng med Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Kanskje Vet ikke

Har du vært til nevrologisk vurdering?

Ja Nei Vet ikke

Hadde du noen påvisbare svekkelser?

Ja Nei Vet ikke

Vennligst beskriv hvilken type svekkelser:

Tror du selv at dette har sammenheng med Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Kanskje Vet ikke

Har du noen arr fra skader du fikk i forbindelse med Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Vet ikke

Er disse arrene smertefulle eller plagsomme i dag?

Ja Nei Vet ikke

Opplever du disse arrene som skjemmende?

Ja Nei Vet ikke
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TIL ALLE: Hvor mye har du opplevd av de 
følgende plagene den siste uken: Dette 
trenger ikke å ha noe med Scandinavian Star 
å gjøre.

Ikke 
plaget

Litt 
plaget

Ganske 
mye 

plaget

Veldig 
mye 

plaget

Plutselig frykt uten grunn

Følt deg redd eller engstelig

Matthet eller svimmelhet

Følt deg anspent eller oppjaget

Lett for å klandre deg selv

Søvnproblemer

Nedtrykt, tungsindig

Følelse av å være unyttig, lite verd

Følelse av at alt er et slit

Følelse av håpløshet mht. fremtiden

Nå følger en liste over kroppslige plager man noen 
ganger kan ha. Dette trenger ikke å ha noe med 
Scandinavian Star å gjøre. Hvor ofte har du i løpet av 
de 3 siste månedene vært plaget av:

Sjelden 
eller aldri

Noen 
ganger

Veldig 
ofte

Hodepine

Verk i magen

Vondt i ryggen

Vondt i armer eller bein

Svimmelhet
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Nå følger en liste over kroppslige plager man noen 
ganger kan ha. Dette trenger ikke å ha noe med 
Scandinavian Star å gjøre. Hvor ofte har du i løpet av 
de 3 siste månedene vært plaget av:

Sjelden 
eller aldri

Noen 
ganger

Veldig 
ofte

Kvalme

Dårlig matlyst

Forkjølelse eller sår hals

Slapphet

Diaré eller løs mage

Problemer med å sovne

Pustebesvær eller besvær med å få luft

Har du drukket alkohol i løpet av de siste 4 ukene?

Ja Nei

Omtrent hvor mange ganger har du kjent deg tydelig beruset i løpet av de siste 4 
ukene?

Ingen ganger 1-2 ganger 3-5 ganger 6-9 ganger 10-19 ganger

20 ganger eller flere

Nå vil vi gjerne spørre deg 
om brannen hadde noen 
økonomiske konsekvenser 
for deg.

Fikk 
vesentlig 

bedret 
økonomi

Fikk litt 
bedret 

økonomi

Ingen 
vesentlig 
endring

Fikk litt 
dårligere 
økonomi

Fikk 
vesentlig 
dårligere 
økonomi

Når du nå tenker tilbake på 
omtrent de første to årene 
etter. Førte Scandinavian Star-
brannen til endringer i din 
privatøkonomi i denne første 
tiden?
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Nå vil vi gjerne spørre deg 
om brannen hadde noen 
økonomiske konsekvenser 
for deg.

Fikk 
vesentlig 

bedret 
økonomi

Fikk litt 
bedret 

økonomi

Ingen 
vesentlig 
endring

Fikk litt 
dårligere 
økonomi

Fikk 
vesentlig 
dårligere 
økonomi

På lang sikt: Førte 
Scandinavian Star-brannen til 
langvarige endringer i din 
privatøkonomi?

Vi har nå noen spørsmål om reaksjoner man kan ha etter slike 
hendelser som det som skjedde på Scandinavian Star. Nei

Ja, 
litt

Ja, 
mye

Har du bekymret deg over hva andre mennesker kan tenke om deg etter det 
som skjedde?

Har du forsøkt å skjule noe du gjorde eller ikke gjorde da det skjedde?

Har du opplevd at andre har trukket seg vekk fra deg etter det som skjedde?

Har du skammet deg over noe av det som skjedde?

Har du sett ned på deg selv etter det som skjedde?

Har du bebreidet deg selv for noe av det som skjedde?

Har du opplevd at noen andre har klandret deg for noe av det som skjedde?

Har du hatt plagsomme tanker om noe du kunne ha gjort annerledes for å 
hindre at det skjedde?

Har du hatt plagsomme tanker om at du skulle ha gjort noe annerledes da det 
skjedde?

Har du følt at du gjorde noe galt?

Har du hatt skyldfølelse for noe av det som skjedde?
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Nå følger noen spørsmål om alvorlige hendelser som man kan ha opplevd når 
som helst i livet, også i tidlig barndom. Nå tenker vi altså ikke på Scandinavian 
Star-brannen, men på andre hendelser du kan ha opplevd. 

Vi vil be deg å svare på om du noen gang i livet har opplevd slike ting, og hvis ja 
– om du har opplevd dette før Scandinavian Star-brannen eller etter brannen.

Ja, før 
brannen

Ja, etter 
brannen

Nei
Husker 

ikke

Har du noen gang hatt en livstruende sykdom?

Har du noen gang vært med i en livstruende ulykke?

Har du noen gang blitt utsatt for ran eller overfall med bruk 
av fysisk makt eller våpen?

Har noen i din aller nærmeste familie, samboer/kjæreste eller 
svært nær venn dødd i ulykke, drap eller selvmord?

Har du noen gang opplevd at noen (foreldre, annet 
familiemedlem, partner, bekjent eller andre) ved bruk av 
fysisk makt eller trusler har tvunget deg til seksuelle 
handlinger mot din vilje? Enten ved å fysisk tvinge deg, true 
deg, eller ved å utnytte en situasjon der du ikke kunne 
forsvare deg, for eksempel at du sov eller var 
bevisstløs/beruset.)

Annet enn de hendelsene du allerede har krysset av for: Har 
du opplevd andre former for seksuelle overgrep eller 
krenkelser?

Da du var barn: Opplevde du at en av foreldrene dine, en 
omsorgsperson eller noen annen voksen noen gang sparket 
deg, slo deg, eller på annen måte angrep eller skadet deg?

Som voksen: Har du noen gang blitt sparket, slått, banket 
opp eller på annen måte blitt fysisk skadet av en partner, en 
kjæreste, et familiemedlem, en bekjent eller en annen?

Har én av foreldrene dine, en kjæreste/partner eller 
familiemedlem gjentatte ganger latterliggjort deg, ydmyket 
deg eller fortalt deg at du ikke er noen ting verdt?
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Ja, før 
brannen

Ja, etter 
brannen

Nei
Husker 

ikke

Annet enn de hendelsene du allerede har krysset av for: Har 
du noen gang opplevd at noen har truet deg med et våpen 
(som for eksempel en kniv eller en pistol)?

Har du noen gang vært vitne til at en annen person ble drept, 
alvorlig skadet, mishandlet eller utsatt for et seksuelt 
overgrep?

Har du noen gang opplevd noen annen situasjon der du ble 
alvorlig skadet eller livet ditt var i fare (for eksempel militær 
strid eller opphold i krigssone)?

Annet enn de hendelsene du allerede har krysset av for: Har 
du noen gang opplevd noen annen situasjon som var veldig 
skremmende eller fryktelig, eller der du følte deg svært 
hjelpeløs?

Nå vil vi vite litt om ditt engasjement og ulike aktiviteter du kan ha vært involvert i 
knyttet til Scandinavian Star-brannen.

I løpet av de 26 årene siden brannen, har du hatt verv i "Støttegruppen for etterlatte 
og overlevende etter mordbrannen på Scandinavian Star"?

Ja Nei Vet ikke/husker ikke

HVIS JA: I løpet av de 5 siste årene, har du hatt verv i "Støttegruppen for etterlatte 
og overlevende etter mordbrannen på Scandinavian Star"?

Ja Nei

I løpet av de 26 årene siden brannen, har du deltatt på møter i regi av støttegruppen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS JA: I løpet av de 5 siste årene, har du deltatt på møter i regi av støttegruppen?

Ja Nei
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I løpet av de 26 årene siden brannen, har du på annen måte vært aktiv deltaker i 
støttegruppen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS JA: I løpet av de 5 siste årene, har du på annen måte vært aktiv deltaker i 
støttegruppen?

Ja Nei

I løpet av de 26 årene siden brannen, har du vært aktiv deltaker i "Stiftelsen 
Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star"?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS JA: I løpet av de 5 siste årene, har du vært aktiv deltaker i "Stiftelsen 
Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star"?

Ja Nei

I løpet av de 26 årene siden brannen, har du deltatt på årsdager eller andre 
markeringer i forbindelse med Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS JA: I løpet av de 5 siste årene, har du deltatt på årsdager eller andre 
markeringer i forbindelse med Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei

I løpet av de 26 årene siden brannen, har du holdt foredrag om Scandinavian Star-
brannen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS JA: I løpet av de 5 siste årene, har du holdt foredrag om Scandinavian Star-
brannen?

Ja Nei

I løpet av de 26 årene siden brannen, har du blitt intervjuet av media om 
Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke
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HVIS JA: I løpet av de 5 siste årene, har du blitt intervjuet av media om Scandinavian 
Star-brannen?

Ja Nei

I løpet av de 26 årene siden brannen, har du skrevet og publisert egen tekst om 
Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS JA: I løpet av de 5 siste årene, har du skrevet og publisert egen tekst om 
Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei

I løpet av de 26 årene siden brannen, har du vært politisk engasjert i saker knyttet til 
Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei Husker ikke/vet ikke

HVIS JA: I løpet av de 5 siste årene, har du vært politisk engasjert i saker knyttet til 
Scandinavian Star-brannen?

Ja Nei

Har du kommentert Scandinavian Star-brannen i sosiale medier?

Nei Ja, 1 til 3 ganger Ja, mer enn 3 ganger Husker ikke/vet ikke

Har du mottatt ubehagelige kommentarer, latterliggjøring eller kritikk for ditt 
engasjement i Scandinavian Star-saken?

Nei Ja, 1 til 3 ganger Ja, mer enn 3 ganger Husker ikke/vet ikke
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Sosial støtte nå for tiden
Aldri Sjelden

Noen 
ganger

Ofte
Veldig 

ofte/alltid

Når du har behov for å snakke, hvor ofte er 
noen villig til å lytte til deg?

Kan du snakke om dine tanker og følelser?

Viser folk deg sympati og støtte?

Er det noen som kan gi deg praktisk hjelp?

Jeg føler meg sviktet av noen som jeg trodde 
ville støttet meg.

Fra tidligere katastrofer vet vi at det finnes ulike barrierer mot å søke sosial støtte. 
I hvor stor grad føler du at følgende utsagn passer for deg?

Jeg lar være å søke hjelp og støtte, eller 
snakke med andre om hvordan jeg har det, 
fordi jeg tenker at...

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

Til 
dels

I stor 
grad

I meget 
stor grad

...de er lei av å høre om det.

...de har det vanskelig nok selv.

...de kan synes jeg er for opphengt i det som har 
skjedd.

...jeg ikke skal bruke opp vennene mine.

...de som ikke var rammet av Scandinavian Star-
brannen, ikke kan forstå meg.
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Hvor ofte føler du...

Aldri Sjelden
Noen 

ganger
Ofte

...at du savner samvær med andre?

...at du er utelatt?

...at du er isolert fra andre?

...at du er ensom?

Alle opplever negative eller ubehagelige hendelser nå og da, og alle takler disse 
på sin egen måte. Nå lurer vi på hva du generelt tenker når du opplever negative 
eller ubehagelige hendelser. Dette trenger ikke å ha noe med brannen på 
Scandinavian Star å gjøre.

På en skala der 1 betyr at du nesten aldri tenker dette og 5 betyr at du alltid 
tenker dette, hvor godt stemmer disse utsagnene for deg?

1 - Nesten 
aldri

2 3 4
5 - Nesten 

alltid

Jeg tenker at jeg må akseptere at dette hendte.

Jeg tenker jeg kan lære noe av denne situasjonen.

Jeg tenker ofte på hva jeg føler om det jeg har 
opplevd.

Jeg tenker ofte på at det jeg har opplevd er mye 
verre enn det andre har opplevd.

Jeg tenker at jeg må akseptere situasjonen.

Jeg tenker at jeg kan bli en sterkere person som et 
resultat av det som skjedde.

Jeg er opptatt av hva jeg tenker og føler om det jeg 
har opplevd.
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1 - Nesten 
aldri

2 3 4
5 - Nesten 

alltid

Jeg fortsetter å tenke på hvor forferdelig det jeg 
opplevde var.

Jeg tenker at jeg ikke kan endre noe ved 
situasjonen.

Jeg tenker at situasjonen også har positive sider.

1 - Nesten 
aldri

2 3 4
5 - Nesten 

alltid

Jeg ønsker å forstå hvorfor jeg føler som jeg gjør om 
det jeg har opplevd.

Jeg tenker ofte at det jeg har opplevd er det verste 
som kan skje et menneske.

Jeg tenker at jeg må lære å leve med dette.

Jeg ser etter positive sider ved situasjonen.

Jeg dveler ved følelsene situasjonen har vekket i 
meg.

Jeg fortsetter å tenke på hvor ille situasjonen har 
vært.
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Husk et øyeblikk tilbake på det som skjedde under brannen på Scandinavian Star. 
Ved hjelp av en skala fra 1 til 7, der 1 er ikke i det hele tatt og 7 er i svært stor 
grad, ber vi deg oppgi hvordan minnene oppleves.

Husk et øyeblikk tilbake på det som skjedde da du fikk vite om brannen på 
Scandinavian Star. Ved hjelp av en skala fra 1 til 7, der 1 er ikke i det hele tatt og 
7 er i svært stor grad, ber vi deg oppgi hvordan minnene oppleves.

Når jeg husker tilbake på 
hendelsen...

1 - Ikke i 
det hele 

tatt
2 3 4 5 6

7 - I svært 
stor grad

...er det som om jeg gjenopplever den.

...kan jeg kjenne intense følelser.

...er det som om jeg kan høre det som 
skjer.

...kan jeg se for meg det som skjer.

...er det som om jeg kan kjenne lukten.

...oppleves minnene som en helhetlig 
historie i form av enten bilder eller ord.

...oppleves minnene som oppstykket, 
med biter som mangler.

...oppleves det som å reise tilbake i tid.

I hvilken grad har du opplevd disse minnene som opprørende?

Ikke i det hele tatt Lite I noen grad I stor grad I svært stor grad
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Tenk tilbake på Scandinavian Star-brannen og 
besvar følgende spørsmål så ærlig du kan ved å 
bruke en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 
er helt enig.

1 - Helt 
uenig

2 3 4
5 -

Helt 
enig

Jeg føler at denne hendelsen har blitt en del av min personlige 
identitet.

Denne hendelsen er blitt avgjørende for min forståelse av meg 
selv og verden.

Jeg føler at denne hendelsen har blitt en sentral del av min 
livshistorie.

Denne hendelsen har preget hvordan jeg tenker og føler om 
andre ting i livet.

Denne hendelsen endret mitt liv for alltid.

Jeg tenker ofte på hvilke følger denne hendelsen vil ha for 
fremtiden min.

Nedenfor står fem utsagn om 
tilfredshet med livet som et hele. 
Vis hvor godt eller dårlig hver av 
de fem påstandene stemmer for 
deg og ditt liv ved å trykke på det 
tallet som stemmer best for deg.

1 -
Stemmer 

dårlig
2 3 4 5 6

7 -
Stemmer 
perfekt

På de fleste måter er livet mitt nær 
idealet mitt.

Mine livsforhold er utmerkede.

Jeg er tilfreds med livet mitt.

Så langt har jeg fått de viktige tingene jeg 
ønsker i livet.

Hvis jeg kunne leve livet på nytt, ville jeg 
nesten ikke forandret på noe.
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Nå er det bare noen få, konkrete spørsmål igjen.

Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann

I hvilket år er du født?(f. eks. 1978)

Hvor ble du født? Norge Resten av Norden Utenfor Norden

Hvilken kommune bodde du i i 1990?

Utdanning - Hva er din høyeste fullførte utdannelse?

Universitet/høgskole mer enn 4 år

Universitet/høgskole inntil 4 år

Allmennfaglig studieretning/studieforberedende opplæring på videregående skole

Yrkesskole/Yrkesfaglig studieretning/Yrkesfaglig opplæring på videregående skole

Grunnskole

Ingen fullført utdannelse

Stilling - Hva er din hovedbeskjeftigelse for tiden? Er du...

I arbeid Skoleelev/student Alderspensjonist Trygdet/ uførepensjonert

Arbeidssøkende/arbeidsledig I militæret Annet (f. eks. hjemmeværende)

Inntekt - Hva vil du anslå husstandens samlede brutto inntekt til pr. år? Altså all samlet 
inntekt før skatt og fradrag.

Inntil kr. 100.000 Kr. 100.-199.000 Kr. 200.-299.000 Kr. 300.-399.000

Kr. 400.-499.000 Kr. 500.-599.000 Kr. 600.-749.000 Kr. 750.-999.000

Kr. 1 mill. eller mer Vet ikke

Hvor god råd synes du at familien din har i forhold til folk flest?

Bedre råd Omtrent som folk flest Dårligere råd Vet ikke
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Nåværende sivilstatus

(Om du har vært enke/enkemann, men er gift på nytt, krysser du "gift".)

Gift/samboer Ugift/aldri vært gift Tidligere gift eller samboer/separert/fraskilt

Enke/Enkemann

Bor du alene eller sammen med noen?

Alene Sammen med noen

Hvem bor du sammen med?

Ektefelle/samboer Ett eller flere barn (under 18 år) Andre familiemedlemmer

Andre voksne

Nå er du ferdig med selvutfyllingdelen. Nå kan du gi iPaden tilbake til intervjueren.
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Resultatene fra disse intervjuene inngår i en rapport som overleveres Stortingets 
granskningskommisjon. Hvis du skulle gi ett til tre råd til myndighetene om 
hvordan man best kan ivareta personer som utsettes for alvorlige hendelser: 
Hvilke råd ville du gitt?

Råd 1:

Råd 2:

Råd 3:

Si til informanten:

Vi har tatt kontakt med etterlatte som er oppført i listen vi har fått fra 
granskingskommisjonen. Dersom du kjenner andre etterlatte vi også burde 
snakke med, kan du gjerne be dem ta kontakt med oss på NKVTS. Kontaktinfo 
finner du i brevet du fikk av oss.

Da er intervjuet snart fullført. Vi vil gjerne få takke deg for at du har deltatt, og 
stille deg et par avsluttende spørsmål.

I tillegg til å bruke resultatene fra disse intervjuene til rapporten til kommisjonen, 
vil vi gjerne også bruke resultatene til forskning. Vi vil derfor gjerne spørre deg 
om du vil gi ditt samtykke til det.
Til intervjuer: Gi deltakeren tilleggssamtykkeskjema og be vedkommende fylle ut.

Rapporten til kommisjonen skal være ferdig 1. mars. Deretter vil kommisjonen ta 
med resultatene inn i sin rapport til Stortinget. Kommisjonens rapport skal 
leveres Stortinget i juni 2017. Etter det vil vi legge ut vår rapport i fulltekst på 
våre nettsider. Vi vil også sende alle deltakerne en kort oppsummering av våre 
konklusjoner.

Før vi avslutter: Hvordan synes du det var å svare på denne undersøkelsen – var det 
greit eller var noen spørsmål følelsesmessig belastende?

Greit Noen spørsmål var belastende
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HVIS GREIT: Du kan be om en oppfølgingssamtale senere, hvis du vil. Da kan du 
bruke den kontaktinformasjonen som står i brevet fra NKVTS.

HVIS BELASTENDE: Har du det greit nå, eller har du det fremdeles ubehagelig?

Greit Ikke helt greit

HVIS IKKE HELT GREIT: Er det slik at du har behov for å snakke med noen om dette?

Ja Nei

HVIS JA: Synes du at du har noen å snakke med om dette, eller ønsker du en 
oppfølgingssamtale?

Ja, ønsker oppfølgingssamtale Nei, ønsker ikke oppfølgingssamtale Vil ikke svare

Helsepersonell er tilknyttet denne kartleggingen. De som ønsker det, kan få en times 
samtale med en psykolog. Har du behov for det?

Ja Nei

Jeg kan gi ditt navn og telefonnummer til en psykolog som jobber på Senter for 
stress og traumepsykologi i Oslo. Da vil den personen ta kontakt med deg på 
telefon innen en uke. Er det OK for deg?
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