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1 INNLEDNING 

Brannene om bord på skipet Scandinavian Star har av media vært omtalt som Nord Europas største massemord siden 
den 2. verdenskrig. Dette er en veldig alvorlig sak.  
 
Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star (Stiftelsen) er opprettet av en rekke fagpersoner i 2010 
med formål om å få arbeide konsentrert og målrettet mot en gjenopptakelse av etterforskningen. Dette er ubetalt 
dugnadsarbeid hvor den enkelte bidrar med sin fagkompetanse på privat basis. Stiftelsens medlemmer og kontaktnett 
har i sum brukt flere ti-tusener timer på dette arbeidet, kun drevet av egen samvittighet og en overbevisning om at 
det er noe galt i denne saken. 
 
Vår rolle i Stiftelsen har vært å vurdere de branntekniske forholdene. Arbeidenes takt skiftet når underlaget fra 
politiet i Oslo oversendte dokumentene i saken til Riksarkivet. Riksarkivet gjorde disse tilgjengelige for oss og var 
behjelpelige med skanning av alle dokumentene. Etter dette fikk Stiftelsens fagpersoner ett mye bedre underlag å 
jobbe med og funnene vi gjorde gjennom kontinuerlig arbeid gjorde at Stiftelsen i April 2013 avholdt en 
pressekonferanse for å informere media om dette. Pressekonferansen utløste massiv interesse og den prosessen vi 
har sett de siste årene

1
 er ett direkte resultat av dette.  

 
Denne rapporten omhandler de branntekniske utredningene vi i praksis har utført for Stiftelsen i tiden etter 2013. 
 
 
 
 
Bergen, 31. Oktober 2016 
 
 
 

  

Håkon Winterseth  Ståle W. Eilertsen 
Faglig leder  Senioringeniør 
 
  

                                                                 
1
 Se «Saken i film» på hjemmesiden til Stiftelsen: http://stiftelsenscandinavianstar.no/filmer.html.  

http://stiftelsenscandinavianstar.no/filmer.html
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2 SAMMENDRAG 

Stiftelsens branntekniske sakkyndige har gjennomført flere beregninger og CFD simuleringer for å vurdere sannsynlige 

hendelser. Dette med mål om å komme nærmere en helhetlig kartlegging og en logisk forklaring på de hendelsene 

som oppstod denne skjebnesvangre natten som kostet 159 mennesker livet.  

Vitneforklaringer og empiri på bakgrunn av billedmateriell og video ligger til grunn for de casene som er simulert og 

beregnet. Det er avdekket flere viktige forhold og sammenhenger som ikke var medtatt i den opprinnelige 

etterforskningen og i det underlaget Stortinget tidligere har fått fremlagt.  

Dette er en rapport som kun omhandler de branntekniske forholdene, se eget avsnitt om mandat. 

Følgende forhold er gjennomgått i rapporten som egne delrapporter: 

1. Mengde naturlig brannenergi i Grand Lounge. 

2. Mengde naturlig brannenergi i en normal lugar. 

3. Betydningen av og potensiell sprengkraft til gassflaskene om bord. 

4. Simulering av påregnelig effekt og andre parametere til Brann 2 i Grand Lounge. 

5. Simulering av påregnelig effekt og andre parametere til Brann 3 i 300 korridoren. 

6. Simulering av påregnelig effekt og andre parametere til Brann 4 i 5, 6 og 700 seksjonen (Gulf dekket) 

7. Simulering av påregnelig effekt, temperatur, lufthastighet og andre parametere til Brann 2 i startfasen. 

8. Vurdering av brannspredning fra 5, 6 og 700 seksjonen (Gulf) til 800 seksjonen, Brann 7. 

9. Vurdering av dieselbeholdningen. 

10. Vurdering av mulighetene for transport av diesel. 

Funnene i simuleringene peker på at den brannenergien som naturlig finnes om bord ville vært brent opp i løpet av 

omtrent 1-2 timer med de ventilasjonsforholdene som var ombord. For å kunne få de brannene vi kan observere på 

bilder og video, som varte veldig mye lenger enn dette, så må det ha vært tilført brennbart materiale. Dette for at vi 

skal kunne få kombinasjonen av branneffekt og varighet på disse brannene.  

Teorien om at det ble tilført diesel som brennstoff til flere av brannene kan også gi forklaring på at man i 

dieselbeholdningen kan se at det mangler betydelige mengde diesel. Det er også angitt en praktisk gjennomførbar 

måte å utføre aktiv tilførsel av diesel til de aktuelle brannene. 

Mengden brennbar gass om bord er unormalt høy. Beregning av sprengkraft på disse sammenholdt med plasseringen 

gjør at man kan sannsynliggjøre at dersom det hadde oppstått en bildekksbrann, så ville en eksplosjon oppstått og 

skipet sannsynligvis sunket.  

Teorien som er fremsatt om at brannene etter brann 2 kan skyldes varmeledning i stålet i skroget er behandlet. 

Konklusjonen er at denne teorien blant annet strider mot observerbare faktum i saken og må derfor forkastes. 
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3 MANDAT 

Mandatet har blitt til gjennom en dialog og hensikten med bestillingen er i størst mulig grad å få fram en fullstendig 
fremstilling av Stiftelsens [I] arbeid innen det branntekniske. Firesafe er engasjert for å være forfatter og faglig 
kvalitetssikrer (brannteknisk) for dette arbeidet. 
 
Kommisjonen har engasjert Firesafe for å utarbeide en brannteknisk rapport, som i størst mulig grad skal forankre de 
konklusjoner, hypoteser og oppfatninger om brannforløpet som er fremsatt av Stiftelsens brannfaglige bistandsytere, 
og som er egnet til sammenligning med foreliggende materiale som er utarbeidet av andre. 
 
Formålet med oppdraget er å gi en faglig forankring av de brannfaglige vurderingene som er gitt, sammen med en 
forankring av disse vurderingene i de faktaopplysningene som Stiftelsens brannfaglige bistandsytere har bygget sine 
brannfaglige vurderinger på. Firesafe er ikke engasjert for å gjennomføre en ny utredning av brannforløp basert på 
nye bevis, og Firesafe er heller ikke engasjert til å gjennomføre en ny utredning av brannforløp basert på allerede 
foreliggende bevis. 
 
Følgende stikkordsliste er utarbeidet som en fortolkning av bestillingen: 
  
1) Belysning av: 

a) Forhold som har hatt betydning for brannspredningen 
i) Naturlige forhold 
ii) Forhold som er avhengig av aktiv påvirkning (sabotasje/tilrettelegging) 
i) Posisjon branndører 
ii) Ventilasjonsforhold 
iii) Varmeoverføring i stålkonstruksjonen 
iv) Evt. tilførsel av annet brennbart materiale 

b) Dette ønskes kommentert, fortrinnsvis med henvisning til dokumentasjon. 
 

2) Simulering og beregninger 
a) Forklaring av branndynamikken i beregningene og simuleringene som er gjennomført. 
b) Gjennomgang av kritiske parametre 
c) Antagelser og forenklinger som ligger til grunn for simuleringene 
d) Vi ønsker å gjøre 2 ekstra (nye) simuleringer – brann 2, diskoteket og brann 3, brann i en lugar gitt en 

«naturlig» antennelse i 300 korridoren. Dette siden dette er problematisert i «Sakkyndig Rapport av 
14.01.2015». 

e) Følsomhetsanalyse ovenfor endringer i inngangsdata 
 

3) Teori bak varme- og brannspredning 
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4 SAKKYNDIGE FORFATTERES BAKGRUNN OG FORHOLDET TIL STIFTELSEN 

 
Håkon Winterseth har følgende faglige bakgrunn vedrørende granskning av branner og brannforløp: 

 Utdannet i Norge og Storbritannia med spesialisering innen brannteknikk og risikoanalyse. 

 Har kun arbeidet med brannrelatert virksomhet siden 1997. 

 Har arbeidet med CFD simulering av branner siden 2001. 

 Arbeidet mye med brannsikring av eksisterende konstruksjoner. 

 Design av brannsikring av nye konstruksjoner. 

 Har jobbet med eksplosjonssikring av konstruksjoner. 

 Har vært sakkyndig (vitne og fagkyndig meddommer) i både tingrett og lagmannsrett en rekke ganger. 

 Har utredet branner for Politiet. 

 Har utredet branner for forsikring. 

 Er på 3. året som styreformann i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO, www.bfobrann.no ). 

 Er aktiv innen brannfaget og jobber med både standardiseringsarbeid via Standard Norge og med veiledere 
gjennom andre grupperinger. 

 Har arbeidet som Fagsjef i Skansen Consult AS fra 2005 – 2013. 

 Arbeidet som Technical Director, brann i COWI fra 2013 – 2014 

 Arbeider i dag som Faglig Leder i Firesafe AS (fra 2014). 

 Har vært personlig involvert i saken Scandinavian Star som brannteknisk utreder siden 2005. 
 

Ståle W. Eilertsen har følgende faglige bakgrunn vedrørende granskning av branner og brannforløp: 

 Har jobbet med brannteknikk siden 1996. 

 Brannteknisk prosjektering ved bruk av analyse og beregninger. 

 Brannteknisk kontroll, internkontroll og uavhengig kontroll. 

 Brannteknisk kontroll av utførelse. 

 Branndokumentasjon, instruksverk, tegning, risikoanalyser og web-basert branndokumentasjon 

 Beskrivelser og byggeledelse. 

 Kurs, øvelse og opplæring 

 Brannetterforskning/sakkyndig 

 Har arbeidet som senioringeniør og avdelingsleder i Skansen Consult fra 2000 – 2013 

 Arbeidet som senioringeniør i COWI fra 2013 – 2014. 

 Arbeider i dag som senioringeniør i Firesafe (fra 2014). 

 

  

http://www.bfobrann.no/
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5 TILGJENGELIG UNDERLAG 

Hovedbolken av underlag ble tilgjengelig da Riksarkivet fikk oversendt underlag fra Politiet i Oslo etter 20 – års regelen 
i 2011. Stiftelsen fikk dette oversendt i 2011. Siden dette materialet består av ca 30.000 sider, så tok det en del tid å få 
samlet og gjort dokumentene søkbare i pdf format – dette var klart omtrent sommeren 2013. Stiftelsen består av 
fagpersoner som jobber dugnad, slik at dette tok litt tid. 

5.1 Mangler i underlaget 
Det meste av underlaget kommer fra Riksarkivet – dvs. fra politiets arkiver. Det viser seg imidlertid at politiet ikke har 
sendt inn alt underlaget til Riksarkivet, siden det er en del dokumentasjon som mangler og som vi derfor ikke har fått 
tilgang til. Det er også fjernet en del bilder som er tatt på helt sentrale steder på åstedet. Hvorfor disse bildene er 
fjernet fra det underlaget som ble sendt til Riksarkivet vet vi ikke, men referanser og angivelse av at det er tatt bilder 
der gjør det sikkert at disse finnes.  
 
Eksempelvis, så mangler følgende bilder fra underlaget: 

 bilde 62, 60 og 59 som alle viser den mye omtalte 300 korridoren på Ybor dekk.  

 Bilde 77 og 78 som viser trapperommet Db, der hvor brannen kommer ned igjen etter at 
bildekksventilasjonen er slått på og suger brannen nedover trapp Db. 77 viser sannsynligvis trappen og 78 
viser sannsynligvis ett lintøylager som ligger under selve trappeløpet. 

 Bilde 14 og 15 på C-dekk er sannsynligvis tatt av 200 korridoren (der brann 2 startet) og viser branndøren inn 
mot trapperommet eller inn mot lintøylageret under trappen som ligger på gulvet – antagelig brutt ned. 

 Hele fotoserie H mangler. 

 Bilde 1 fra Torkel Ronni Hanzens vitneforklaring er fjernet, dette viser ifølge teksten ett åpnet mannhull på 
dieseltank 7 på styrbord side.  

5.2 Tidspunkt for når bildene ble tatt 
Det har vært en del spekulasjon på når bildene ble tatt, dette særlig opp mot spekulasjoner om at bilder ble tatt av 
åstedet etter at området var ryddet – eller påvirket i vesentlig grad. 
Stiftelsen har gjennomgått underlaget og har funnet at følgende er mest sannsynlig tidspunkt for når de ulike 
billedseriene ble tatt: 
 

 Riksarkivet, fotoserie A, tatt 8/4-1990 i Lysekil – ser byen i bakgrunnen. 

 Riksarkivet, fotoserie B, er sannsynligvis tatt 8/4-1990 i Lysekil – lite sannsynlig at de tar A og C på annet 
tidspunkt enn B.  

 Riksarkivet, fotoserie C, tatt 8/4-1990 i Lysekil (før brannen er slokket og med DFDS stripene på 
skorsteinene). 

 Riksarkivet, fotoserie D, tatt 8/4-1990 i Lysekil – ser byen i bakgrunnen. 

 Riksarkivet, fotoserie E, tatt 8/4-1990 i Lysekil – ser byen i bakgrunnen. 

 Riksarkivet, fotoserie F, tatt 8/4-1990 i Lysekil (med DFDS stripene på skorsteinene).  

 Riksarkivet, fotoserie G, tatt 8/4-1990 i Lysekil – ser byen i bakgrunnen. 

 Riksarkivet, fotoserie H mangler, Stiftelsen har ikke mottatt denne. 

 Riksarkivet, fotoserie J, tatt 8/4-1990 i Lysekil (før brannen er slokket og med DFDS stripene på skorsteinene). 
Nr. 1-8 (med helikopter) er tatt av Steinhauser. 

 Bildeserie fra filnavn «db10081308221006» til ” db10081308221027” er tatt i København. 

 Bildeserie fra filnavn « db10101308220008» til ” db10101308220050” er tatt i København. 

 Bildeserie fra filnavn « db10101308220008» til ” db10101308220050” er tatt i København. 
 
Noen hovedpunkter å henge tidspunkter på [11]: 

 7.4.90, 05:55 De første brannmennene kom om bord. 

 7.4.90, 11:55 Buksering av skipet inn mot Lysekil starter. 

 7.4.90, 21:17 Scandinavian Star ankommer Lysekil. 

 8.4.90, 03:00 Brann 7 starter. 
Skipet ankom Lysekil klokken den 7/4-90 og ble slept til København den 10/4-90 og ankom København den 11/4-90. 
 

5.3 Videofilm 
Det er tatt en del videofilm av hendelsen, dette ligger ikke i underlaget fra Riksarkivet. 
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6 TEORI BAK VARME- OG BRANNSPREDNING 

Spredning av varme (termisk energi) kan skje på 3 ulike måter. Vi skal her forklare helt kort de forskjellige 
mekanismene som kan inntreffe: 

6.1 Varmespredning ved konduksjon – dvs. varmespredning i faste materialer ved ledning. 
Før vi går nærmere inn på konseptet varmeledning, er det viktig å forstå at varmeinnholdet til et objekt består av 
bevegelse ved ledning. Varmeinnholdet i et objekt, Q, og temperaturen er tett koblet. Når varmeinnholdet i ett gram 
vann ved 0°C økes med 1 kalori, øker temperaturen 1 grader celsius. Varmeinnhold er forbundet med den kinetiske 
energien (bevegelsesenergien) til vibrasjonen av atompartiklene som objektet er satt sammen av.  
 
Ved det absolutte nullpunkt (ca. minus 273 grader C) stopper denne bevegelsen opp, atomene står stille og 
varmeinnholdet er null ved null (absolutt) temperatur (dette måles vanligvis i temperaturenheten Kelvin, K).  
 
Jo varmere ett objekt blir, jo mer voldsomme er vibrasjon av elektroner og atomer. Derav overføring av varme fra et 
legeme til et annet, eller fra en del av et legeme til en annen del av det samme organ, som tilsvarer det å overføre den 
kinetiske energien av vibrasjon fra partikler fra ett sted til partikler et annet sted med tilstøtende plassering. 
 
Varmespredning ved ledning (konduksjon) kan skje internt i ett objekt eller ved at ett varmt objekt føres sammen med 
ett kaldere objekt. Ledningen skjer da ved at varmen «strømmer» fra den varme delen til den kaldere.  
 
Dette er også den spredningsformen vi vanligvis bruker når vi for eksempel skal lage mat på en stekepanne. Den tynne 
bunnen av stekepannen gir liten motstand og leder varmen lett fra kokeplaten gjennom slik at innsiden av 
stekepannen blir varm og vi kan steke mat der. Håndtaket til stekepannen er alltid lenger slik at varmestrømmen fra 
kokeplaten møter mer motstand i metallet før det varmes opp. Lede evnen kan være den samme på både bunnen til 
stekepannen og håndtaket, men avstanden som varmen må strømme for å varme opp håndtaket er vesentlig lenger. 
Hvis stekepannen er oppvarmet av kokeplaten stilstrekkelig lenge, så vil hele stekepannen med håndtaket varmes opp 
til nesten samme temperatur som kokeplaten. Men som vi kjenner til, så skal det ganske lang tid til før slik 
temperaturutjevning inntreffer, så det er sjelden ett problem. 

6.1.1 Eksempler vedr. varmespredning i stålkonstruksjoner 
 
Matematisk er sammenhengen kjent og følger følgende formel:  
 
Hvis vi ser på eksemplet med stekepannen og forenklet antar at gjennomsnittlig tverrsnittsareal mellom kokeplaten og 
der man holder i håndtaket er 2 x 2 cm og at dette består av stål, så kan man regne ut temperaturøkningen i 
håndtaket. Generelt er sammenhengen at mindre tverrsnittsareal gir mindre varmeledning. 
 
Gitt 200 grader på kokeplaten, 20 grader i rommet for øvrig og målepunkt 20 cm ut på håndtaket så vil man etter 20 
minutter få en temperatur på ca. 37 grader i målepunktet. Etter 1 time vil temperaturen være oppe i 67 grader. Etter 
som tiden går, så «strømmer» varmen utover i håndtaket.  
 
Vi kan overføre dette eksemplet til en skipsside hvor vi kan anta at stålplatene er 3 mm tykke og dekkshøyden er 2,2 
meter. Hvis vi har ett brannskille som stopper en brann horisontalt, så vil vi få en varm side og en kald side som kun er 
skilt av en veggskive. En brann på ett dekk hvor vi antar en gjennomsnittlig temperaturpåvirkning på stålplatene på på 
500 grader på «varm» side, vil da få en temperatur på «kald» side på opp mot 496 grader etter en times påvirkning, 
hvis målepunktet er 0,2 meter ut i stålplatene på kald side. Dersom målepunktet flyttes ut til 60 cm (isolasjonskravet 
for skott klasse A etter SOLAS), så vil samme brann gi en temperatur i stålplatene på 410 grader. Hvis vi flytter 
målepunktet ut til 5 meter så blir temperaturen 107 grader og ved 10 meter så vil temperaturen i stålplatene ligge på 
65 grader. Som vi ser så blir varmepåvirkningen ganske betydelig redusert med avstanden akkurat som med håndtaket 
til stekepannen.  
 
Når varmepåkjenningen slutter vil en avkjølingsprosess ganske raskt kjøle ned stålet. Hvis vi har brukt en stekepanne 
så lenge at håndtaket begynner å bli varmt og tar den bort fra kokeplaten, så tar det ikke så lang tid før håndtaket 
kjøles slik at vi igjen kan ta i det. Hvis vi gir den en times avkjøling så vil både stekepannen og håndtaket igjen holde en 
tilnærmet romtemperatur. Hvis vi tar stekepannen rett fra kokeplaten og dypper den i vann, så kjøles den nærmest 
umiddelbart – og vi kan se vann som omdannes til vanndamp i prosessen. Dersom vi klarte å varme opp ett skipsskrog 
på ett skip i vann til opp mot 100 grader eller mer, så ville vanndampen stå opp rundt skipet etter hvert som varmen i 
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stålplatene ville «strømme» nedover og utover i stålplatene og traff vannlinjen. Varme sprer seg i alle retninger i ett 
objekt. 

6.2 Varmespredning ved konveksjon – dvs. varmespredning via ett medium, for eksempel gass (røyk). 
Varmespredning ved konveksjon spiller en svært viktig rolle i branner. Den transporterer den enorme mengden av 
kjemisk energi avgitt av en brann til det omkringliggende miljø ved bevegelse av varme gasser. Denne bevegelsen kan 
være indusert naturlig av selve brannen (varme gasser utvider seg og stiger og kald luft trekkes inn og erstatter dem), 
eller av en kilde utenfor brannen, så som vind, som vil tilføre kald luft og dermed «dytte ut» varm luft. Basert på dette, 
skiller vi ofte på naturlig og tvungen konvektiv varmeoverføring. Både naturlig og tvungen konveksjon kan oppstå 
samtidig, noe som resulterer i en blandet modus av konvektiv varme overføring.  
 
Dette er en viktig transportmekanisme for varmeoverføring i en brann, men ikke veldig sentral i denne saken. Vi går 
derfor ikke nærmere inn på den her. 

6.3 Varmespredning ved stråling (termisk stråling). 
Spredning av varme ved stråling er den dominerende modusen for varmestråling i en flammebrann med litt store 
flammer (ofte antatt > 0,2 meter) – for branner med mindre flammer er det vanligvis antatt av konveksjon er viktigst. 
Termisk stråling i branner involverer energioverføring mellom overflater (dvs. vegger, tak, gulv, møbler, osv.) samt 
avgivelse og opptak av forskjellige gasser og sotpartikler. Blant gassene som har relevant praktisk betydning for 
branningeniører er vanndamp og karbondioksid, som er sterkt absorberende og strålende i spekteret for termisk 
stråling (1 to 100 µm der 1 µm = 10

-6
 m).  

 
Mange petroleumsbaserte materialer, for eksempel plaststoffer (og diesel), utvikler hydrokarbongasser ved 
oppvarming, hvilket også er sterkt absorberende. I tillegg kommer bidraget av sotpartikler som er meget viktig ved 
vurdering av egenskapene til materialene som deltar i brannprosessen. I de fleste branner bidrar faktisk sot mer til 
strålingen enn stråling fra gassene.  
 
Beregning av strålingsenergi kan være svært komplisert. Det finnes en del forenklede metoder som kan benyttes av 
branningeniører i sitt daglige virke, men nøyaktige beregninger er ikke egnet til dette isolert sett. Ved bruk av 
simulering vil bevaring av energien være et av de viktigste forholdene som ivaretas av modellen. Slik sett vil en 
simulering være den mest nøyaktige måten man vanligvis kan benytte for å finne strålingsenergien som frigjøres i en 
brann og de effektene denne har på omgivelsene. Forenklede metoder vil være helt avhenge av å være konservative 
både i metode og i input.  
 
Dette er en viktig transportmekanisme for varmeoverføring i en brann, men er ikke så sentral i denne saken. Vi går 
derfor ikke nærmere inn på dette her. 
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7 NATURLIGE FORHOLD SOM HAR HATT BETYDNING FOR BRANNSPREDNINGEN 

 

7.1 Naturlige forhold 
Brann er en meget alvorlig hendelse om bord på ett skip. Derfor designes skip med tanke på dette. Det finnes to måter 
å angripe dette – og det er med passiv brannsikring og aktiv brannsikring.  
 
Historisk og helt grunnleggende er den passive brannsikringen. Denne består av skillende konstruksjoner og 
materialvalg som gjør at en brann enten ikke kan oppstå (ubrennbart), vanskelig kan oppstå (begrenset brennbart) 
eller kan oppstå, men ikke spre seg (brannskillende konstruksjoner).  
 
Aktiv brannsikring er tekniske anlegg som kan dempe eller slokke en brann – gitt at den allerede har oppstått. Dette er 
tradisjonelle vannbaserte sprinkleranlegg, skumanlegg og gasslokkeanlegg. Det har vært en del utvikling innen 
slokkeanlegg de seneste årene.  
 
Brannvarslingsanlegg har også utviklet seg de siste 30 årene, den gangen var det snakk om sonebaserte, manuelle 
eller varmedetekterende anlegg.  
 
SOLAS reglene fra 1960 [3] hadde to mulige utforminger – metode 1 som hovedsakelig brukte passive tiltak – og 
metode 2 som var mer basert på aktive tiltak. Scandinavian Star var designet etter metode 1 – altså med passive 
skiller. De kontrollene som er utført på skipet har ikke påpekt noen vesentlige avvik i designen med tanke på passive 
brannskiller i forhold til regelverket. 

7.2 Brannsikring i designen av skipet 
Scandinavian Star var designet etter reglene vedtatt i London den 17. Juni 1960 – også kjent som SOLAS 1960 [3]. 
Dette er ganske strenge regler hvor det er stort fokus på brannsikkerheten på skip, og spesielt på passasjerskip. 
Brannsikkerheten skal være god på slike skip, store branner skal ikke kunne oppstå siden de passive tiltakene skal 
stenge en liten brann inne i ubrennbare skott. Dette gjelder særlig i boligdelen. 
 
Hovedfokus i regelverket er

2
:  

 å skille boligdel fra resten av skipet. Dette gjøres ved at man;  

 stenger inne, slokker og detekterer en brann og hvor den startet.  

 Rømningsveiene skal beskyttes. 
 
Etter regelverket var Scandinavian Star bygget etter det som heter «Metode 1» - altså uten automatisk slokkeanlegg 
og brannvarsling, dette krevde ytterligere inndeling i brannsoner som gitt i [3] Regel 35. 

7.3 Brannsikring i skott (bulkheads) 
Skottene skal være sikret med konstruksjoner som tilfredsstiller test etter kurve som angitt i kapittel 11. Disse skal 
være utført i stål eller tilsvarende materiale og være tilstrekkelig avstivet. Skottene skal være slik konstruert at de ikke 
slipper forbi røyk eller flammer igjennom ett brannforløp som gitt i testen (kap. 11).  
 
Følgende brannsikring er bla. beskrevet i regelverket [3], del D: 

 Gjennomføringer skal brannsikres (kabler, ol) 

 Ventilasjonssjakter og kanaler som føres gjennom vertikale hovedsoner (skott) skal sikres med brannspjeld. 

 Dører og luker gjennom brannskiller skal være samme klasse som skillet. 

 Det skal være mulig for en enkelt person å åpne dør fra begge sider av skottet. Dører skal være selvlukkende. 

 Innenfor beboelsesrom (altså alle lugarer) skal være klasse B (30 minutter brannmotstand) oppført i 
brannsikre materialer, unntatt de vertikale hovedskillene som skal være klasse A (60 minutter). Eventuelle 
brennbare belegg skal ikke overstige 2,54 mm på det kombinerte areal av vegger og tak. Alle synlige flater i 
ganger og trappeganger eller i bortgjemte/utilgjengelige rom skal ha lav flammespredningsevne ([3] regel 
48). 

 Korridorskott skal strekke seg fra dekk til dekk.  

 Dører i skott klasse B, kan ha ventilasjonsåpning fortrinnsvis i nedre del. 

                                                                 
2
 [3] Regel 34, General. 
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 Skott som skiller beboelsesrom fra maskin og arbeidsrom skal skilles med Skott klasse A (60 minutter). 

 Trapperom skal være utført i klasse A (60 minutter). 

 Sjakter for passasjerer, heiser, lys, luft, osv. skal bestå av skiller klasse A. Dører skal være like sikre som 
sjakten (Regel 43). 

 Kontrollstasjoner skal skilles ut med brannskillende konstruksjoner klasse A. 

 Skott for bagasje, post, lagerrom, maling- og lampeskap, bysser og lignende rom skal være skilt ut med 
materialer klasse A. 

 Lukkede luftrom (hulrom) skal være oppdelt ikke mer enn for hver 13,73 meter (45 ft). Vertikalt skal alle slike 
hulrom deles ved hvert dekk ([3] Regel 49). 

7.4 Skipets utførelse 
Skipets utførelse er beskrevet i [1], side 27190 (Hovedpunkter i granskningsutvalgets innstilling).  

 Skipet har 3 hovedsoner med 2 hovedsoneskott – klasse A (60 minutter). 

 Lugarene er bygd opp av 30 mm asbestsilikat, kledd med 1,5 mm plastlaminat (PVC) 

 Himlingene i Lugarene er bygd opp av 10 mm asbestsilikat, kledd med 1,5 mm 
plastlaminat (PVC). 

 Trapperomsdører er i klasse A60S med magnetholder 

 Dører til bildekk er Klasse A, samme som veggen mellom innredning (lugarer) 
og bildekket. 

 Lugardører er klasse B15 

 Klasse A-skott og -dekksisoleringen består av 2 x 25 mm steinull, fastholdt med 
bøyler og tråd mellom bøylene. Bredde på denne isolasjonen fremgår ikke, men 
etter dagens krav så er dette kravet 450 mm [12]. 

 På Gulfdekk, midtskips er det en 4 mm PVC plate. 

 Arbeidets utførelse sies å være i «god utførelse» ([1], side 27190 3. avsnitt 
nedenfra. 

 Det blir sagt at det mangler an branndør på Sunset deck, akter. Vi antar at dette 
er feil og man mener Main deck, dekk 6, og at det refereres til trapperom Ds 
(som er eneste gjennomgående trapperom fra underetasjene og som ender på 
Main deck). Denne kan sees på bilde på fil «db10101308224014», nederste 
(branndør F.D. 78). Se også NOU, vedlegg 18, side 446, dør nummer 27. 

 
Det konkluderes med at konstruktivt, så er bestemmelsene i SOLAS 60 oppfylt (med 2 
mindre unntak). 

7.5 Skumslokkingsutstyr 
Det var montert skumslokkingsanlegg om bord. Dette var installert i maskinrom, separatorrom og på bildekket

3
. Dette 

var i normalt god stand. Dette var sannsynligvis installert for å ivareta kravene i [3] Regel 37 d som krever erstatning 
for vertikale skiller der dette ikke monteres (normalt maksimalt for hver 40 meter

4
) pga. skipets funksjon som bilferge. 

 
Selv om både maskinsjefen [V], 2. maskinisten [VI] og sjefselektrikeren [VII] kom tilbake til skipet omtrent samtidig 
med brannvesenets ankomst, angivelig for å assistere disse siden de var kjent med skipet, så fikk aldri brannvesenet 
vite om at det fantes ett moderne skumslukningsanlegg ombord. Skum er svært effektivt mot den typen brann som 
var om bord her. 

7.6 Brannpumper 
I passasjerskip skal de påbudte brannpumper være i stand til å levere en vannmengde til bekjempelse av brann ikke 
mindre enn 2/3 av den mengde som kreves at lensepumpene skal klare når de benyttes til lensing. Brannpumper skal 
være uavhengig drevet og skal ha en kapasitet ikke mindre enn 80% av den samlede påbudte kapasitet, delt på 
antallet påbudte brannpumper. Hver pumpe skal minst kunne levere til 2 vannstråler. Se [3] Regel 56 og utover for 
detaljer. 
 
Scandinavian Star hadde krav til at det skulle være minst 3 uavhengige brannpumper siden det var på over 4.000 BRT 
(var på ca. 10.000 BRT). Ref. [3] Regel 64b. Skipet hadde 4 brannpumper

5
 på 90 m

3
/time hver og kan betjenes fra 

                                                                 
3
 NOU 1991: 1A pkt. 4.3.1.10 samt [1] side 4339. 

4
 [3] regel 35e. 

5
 [1] side 27185. 

Figur 1: Illustrasjon på skott- 
og dekksisolasjon. 



 

  
WWW.FIRESAFE.NO KOMMISJONEN FOR SCANDINAVIAN STAR 

 

SIDE 12 

 

styrhuset, maskinrommet og lokalt ved hver pumpe. En pumpe betegnet «General service pump» kan anvendes til 
lensing. Både brannpumpearrangementet, ledningsnettet, antall hydranter og plassering, slanger og tåke-/strålerør 
har vært av god kvalitet og oppfyller kravene i [3]. Alle var operative under hele hendelsesforløpet. 

7.7 Diesel generatorer 
Det var 5 generatorer om bord, alle var i god stand og sist overhalt hhv. februar 1990 og 1989 [8]. 

7.8 Ventilasjonssystemer 
 
[3] Regel 47. Generelt, så skal ventilasjonsviftene være anbragt slik at kanalene til de forskjellige rom holdes innenfor 
den samme vertikale hovedsonen. 
 
All mekanisk ventilasjon skal være utstyrt med 2 steder for kontroll, slik at de kan styres fra begge plassene. Disse 
plassene skal være plassert så langt fra hverandre som mulig. 

7.8.1 Ventilasjon på bildekk 
«Brannspjeld for frisklufttilførsel til bildekket, dekk 3 (C-deck) er plassert på forkant av huset på dekk 5 (Gulf deck) 
bakken). Disse utgjøres av topphengslede deksler som holdes åpne med holdepinner. Når disse løsnes (manuelt) faller 
dekslene ved egen vekt, og dekslene kan tilsettes med vingemuttere. Dekslene var lukket etter brannen, men ikke 
festet.» [1] side 27191. 
 
Vitnet [15] forteller om at han hørte disse brannspjeldene falle igjen ca. klokken 00:00, før brann nr. 2 ble startet.  
 

 
Figur 2: Kapasiteten til ventilasjonsanlegget på bildekk, oppgitt i [14], side 455. 

Når tilluftslukene (spjeldene) foran blir lukket og avtrekket settes i gang, så skapes det ett betydelig undertrykk på 
bildekk. Dette vil trekke luft fra når de dørene som var åpne til innredningen og via akterrampen som var delvis åpen

6
.  

 
Akterrampens pakning skal være skiftet januar 1990

7
. 

7.8.2 Ventilasjon i innredningen 
«Det var i alt 92 brannspjeld i innredningen. Av disse var 78 av en type som betjenes manuelt på stedet, resten var 
automatiske brannspjeld som lukket ved en temperatur på ca. 60-70 grader C. De manuelle brannspjeld var 
overveiende av en type som er relativt tidkrevende å lukke, idet et deksel må løsgjøres ved å skru av fire vingemuttere 
for deretter å monteres i ventilasjonsåpningen og settes fast med fire andre vingemuttere.  
 
Dette er en langsom operasjon sett i relasjon til at brannspjeld normalt bør lukkes hurtig. Det er dog ikke i SOLAS 60 
regler som gjør at ovennevnte arrangement ikke er tillatt. 
 
Ovennevnte brannspjeld er fordelt som følger:  

 11 på dekk 8 (Bridge deck) 

 38 på dekk 7 (Sunset deck) 

 2 på dekk 6 (Main deck) 

 20 på dekk 5 (Gulf deck) 

                                                                 
6
 Fremkom i samtaler som Stiftelsen har hatt med Øyvind Olaussen, dette forholdet ble ikke tatt med i vitneavhøret. 

Se også intervju i Aftenposten 13.04.2013 (http://www.aftenposten.no/norge/--De-lot-barna-ligge-igjen-og-reddet-
seg-selv-122640b.html). Og i vitneforklaring av Benno Thomson, se [1] side 18174. 
7
 Skipsinspektør Gisle Weddegjerde 

http://www.aftenposten.no/norge/--De-lot-barna-ligge-igjen-og-reddet-seg-selv-122640b.html
http://www.aftenposten.no/norge/--De-lot-barna-ligge-igjen-og-reddet-seg-selv-122640b.html
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 1 på dekk 3 (C-dek) 

 6 på dekk 2 (D-dekk). 
 
En relativt hurtig lukking av samtlige spjeld eller en stor del av disse, vil være en meget mannskapskrevende oppgave. 
 
Ventilatorene var installert på dekk 8 (Bridge deck) midtskips. Opplegg av ventilasjonskanaler og innredning av  
ventilasjonsarrangement m.v. var av god håndverksmessig standard.» [1] side 27191. 
 
Det er videre antatt i NOU vedlegg 19 (side 16), at prinsipp for ventilasjon for passasjerkabin er som skissen under sier: 

 
Figur 3: Utklipp fra NOU, vedlegg 19 

Det er spesielt bemerket at korridoren ikke er særskilt ventilert, men kun er ventilert ved bruk av luft fra lugarene. 
Dette er ikke en spesiell måte å utføre ventilasjon på. Tilsvarende løsninger har vært i bruk i norske byggverk lenge – 
antagelig helt fram til ett sted på 1990 tallet, når balansert ventilasjon kom for alvor.  
 
Det som imidlertid er spesielt er at man antar på bakgrunn av denne informasjonen, hvor også maskinsjefen er brukt 
som «konsulent», at det ikke var egne avtrekk i korridoren. 
 

 
Figur 4: Utsnitt av 300 korridoren på Ybor dekk. 

 
Hvis vi betrakter 300 korridoren, og vi tenker oss at vi ikke har avtrekk i korridoren for den halvparten av tilført luft 
som kommer inn i lugarene og går under lugardøren og ut i korridoren, så blir det ett åpent spørsmål hvor denne 
luften går når branndørene i hver ende lukkes? Det vil da raskt bygge seg opp ett overtrykk i korridoren som gjør at 
døren til høyre som går inn i korridoren vil være vanskelig/umulig å åpne – og døren til venstre som går ut i 
trapperommet vil ikke kunne lukkes. I tillegg vil røyk fra en potensiell brann i korridoren aktivt «pumpes» ut i 
trapperommet fra korridoren gjennom døren til venstre. 
 
Begge deler er feil og denne formen for ventilasjon vil gjøre at brannskillende konstruksjoner vil komme i strid med 
SOLAS reglene – de vil enten ikke være tette, eller forhindre rømning. 

7.8.3 Avtrekk i korridor 
Det vanlige for å forhindre at det bygger seg opp ett overtrykk i en korridor vil være å ha avtrekk i korridoren. Dette 
var også den vanlige løsningen som ble benyttet i landbaserte bygg, av akkurat samme grunn. Her ble det ikke bare 
benyttet åpninger over eller under dørbladet, men også rister for eksempel over himling inn mot tilsvarende område 
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over himling i korridor – hvilket var noe bedre lydteknisk, men har samme utfordringer innen brannsikring. Felles for 
disse er at det alltid er avtrekk i korridoren. 
 

  
Bilde 55 tatt i korridoren akter for 300 korridoren, 
samme dekk, styrbord side. 

Bilde 74, tatt på babord side på Ybor dekk  

Figur 5: Bilder av korridorer på Ybor dekk ved siden av den utbrente 300 korridoren. 

 
Hvis man ser nærmere på bilder fra skipet, så kan man se flere ventiler i tak i korridorene hvor slik type avtrekk 
sannsynligvis var lokalisert. Hvis man ser på bildene i Figur 5, så har vi her merket ut med rød pil hvor det ser ut til å 
være ventiler for avtrekk i korridor. Dette er også den logiske løsningen gitt utfordringene ved ikke å ha avtrekk i 
korridoren og gitt løsningene ellers i samfunnet. 

7.9 Posisjon branndører 
Det har vært spekulert i at posisjonene til branndørene mellom korridorer og trapperom ville ha innvirkning på 
trekkforholdene i skipet ved normalsituasjon.  
 
Gitt at ventilasjonen var dimensjonert med balanse i hver korridor seksjon – dvs. med 1 del tilluft i lugaren, og ½ del 
avtrekk fra bad og ½ del avtrekk via den utenforliggende korridoren, så er det ikke noe over- eller undertrykk som skal 
gjennom branndørene og ut i trapperommet. Som nevnt i kapittel 7.8 så er det svært lite sannsynlig, veldig uheldig og 
stikk i strid med byggeskikk og regelverk for øvrig å føre ett over- eller undertrykk gjennom en dør som skal lukke ved 
brann.  
 
Dette ble også verifisert ved praktisk forsøk når man gjennomførte den såkalte «Ballongtesten» på søsterskipet. Her 
ble det vist ved praktisk forsøk at hvorvidt dører mellom korridorer og trapperom var åpne eller lukket ikke spilte noen 
rolle for luftstrømmene i skipet – alle lugarseksjonene hadde balansert ventilasjon.  

7.10 «Fullskalaforsøkene» hos Sintef, NOU vedlegg 20 
Dette var ett begrenset fullskalaforsøk, siden det ikke testet hele brannscenarioet – slik det utartet seg i den virkelige 
brannen. Det er allikevel nyttig å se hvordan brannen oppfører seg når materialene tar fyr. Det som også ble 
konstatert i disse forsøkene var at belegget i korridorene var alt annet enn lett antennelig. De trengte 7 forsøk på å få 
det til å brenne, og de fikk det ikke til før de simulerte ett brannforløp der «alle branndører som ble lukket under 
brannen, var lukket».  
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Dette bygger da på antagelsen om at det ikke er avtrekk i hver lugar seksjon, og at man da vil få en luftstrøm som gir 
en oksygentilførsel til en brann i tidlig fase hvilket gir ekstra effekt og dermed lettere antennelse. Dette blir litt som å 
benytte en peisblåser når man skal ha fyr på peisen. 
 
Som vi har argumentert for i kapittel 7.8, så er forutsetningen om ett ikke-balansert ventilasjonsanlegg ikke til stede. 
Dette forsøket bygger dermed på forutsetninger som ikke er til stede. Med realistiske forutsetninger, så fikk de ikke 
fyr på asbestplatene i korridoren. 
 

7.11 Asbestplater 
Asbest har svært gode egenskaper innen isolasjon – og kan motstå varme opp mot 2750 

o
C. Asbest er i tillegg sterkt, 

kjemisk inaktivt, rimelig og kan blandes med andre stoffer (fiber sement, maling, osv.), veves inn i tøy, ol.
8
 Eternitt er 

ett eksempel på produkt der man blandet 10% asbest fiber med 
90% sement og produserte plater. Cembrit er eksempel på 
sementbaserte plater hvor man tidligere benyttet asbestfiber

9
, 

men i dag benytter annen type fiber (ofte cellulose). Men 
prinsippene i konstruksjonen er de samme.  
 
Asbestplater, slik som ble benyttet om bord på Scandinavian 
Star, hadde veldig gode brannegenskaper og var i praksis 
ubrennbare med unntak av det tynne sjiktet med PVC på 
overflaten. Platene vil beholde sin integritet i branner med høye 
temperaturer. Etter branntestene å bedømme, så skal platene 
tåle minimum 850 – 930

o
C over lengre tid (60 minutter). Bilder 

fra brannene viser ganske også tydelig at platekledningen fra 
områder med «normal» brann (brann uten tilført brannlast, luft 
eller annet) beholder integriteten. Det man kan observere på 
disse bildene er rester etter PVC belegget som henger løst fra plateoverflatene. 
 

7.12 Kremering av personer 
 
Vi har mottatt underlag fra Gravplassmyndigheten i Bergen (se kapittel 12). Disse har bla. ett krematorium og det 
bekreftes at en «vanlig» kremasjon tar gjennomsnittlig 90 minutter og gjennomføres på ca. 950 grader. Da er det ca. 
4-5 kg aske igjen.  
 
I brannene hvor personer har blitt kremert om bord på Scandinavian Star, så har disse vart i vesentlig lenger enn 90 
minutter. Dette gjelder særlig brann 3 og 4 hvor sannsynlig lengde på brannen er på mellom 6 og 9 timer.  
 
Hvis vi tar forhold om at omkringliggende forhold er forholdsvis like og at 
energibalansen, gitt ved Formel 1 er gjeldende, så vil forholdet mellom energi og 
temperatur kunne sannsynliggjøres litt grovt ved bruk av en 2 dimensjonal 
arealbetraktning.  
 
Ut fra CFD modellene vi har kjørt, så kan vi tydelig se at den reelle temperaturen i røyklagene utover i brannforløpene 
ligger godt under 950 grader. Det må da også legges til at tilbakestrålingen fra røyklagene ned mot gulvnivået ikke 
reflekteres i denne temperaturen, slik at den reelle varmepåvirkningen på det som ligger på gulvnivået vil være høyere 
enn det som fremkommer av temperaturen i røyklaget. 
 
Hvis vi antar at sum varmepåvirkning i snitt er 500 grader på gulvnivå, så kan vi sette opp en litt grov arealbetraktning 
som under. Her vises det kumulative arealet i grafene. 
 

                                                                 
8
 Informasjon hentet fra bla. https://en.wikipedia.org/wiki/Asbestos  

9
 http://www.cembrit.no/om-cembrit/norsal/  

Figur 6: Bilde fra "fullskalatesten" gjennomført hos SINTEF. 

Formel 1: Energibalanse. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asbestos
http://www.cembrit.no/om-cembrit/norsal/
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Her kan vi se at arealet til kremasjonen ved 90 minutter, som er den blå streken, får samme areal som den reelle 
brannen (med 500 grader) etter 151 minutter. Dette innebærer i praksis at den kremasjonen av omkomne vi kan se på 
bilder og beskrevet i rapporter kan forklares ved at den høye temperaturen i ovnene i ett krematorium er erstattet 
med en mye lenger branntid, men med en lavere gjennomsnittlig temperatur. 
 
I dette tilfellet er det sannsynlig at brann 3 og 4 minst hadde en varighet på mellom 360 og 480 minutter, hvilket er 
godt over det som tilsynelatende er nok til å føre til en full kremasjon av en omkommet. Dette betyr også at den reelle 
gjennomsnittlige temperaturen i brann 3 og 4 kan ha vært enda lavere enn 500 grader – og fortsatt ville man få det 
man kan kalle en full kremasjon. 
 

7.13 Varme og smelting av pustemaske 
Det skal ikke så mye varme til for å smelte gummi og plast som pustemaskene som benyttes av brannvesenet består 
av. Flere steder benyttes udokumenterbare fraser som at «skipet kokte». Begrunnelsen skal blant annet være at 
skosåler smeltet, pustemasker ble ødelagt, ol.  
 
Vi har ikke sjekket hvilke standarder som gjaldt for dette i 1990, men i 2013 kom det en ny standard

10
 fra NIST

11
 på 

godkjenning av pustemasker for brannvesen. Denne har akseptkriterier på 260 grader C + 10 sekunder 
flammekontakt, 15 kW/m2 i 5 minutter, osv. Smeltetemperaturen for skosåler ligger antagelig på ett sted mellom 150 
– 200 grader C. I brannsammenheng er ikke 2-300 grader C høye temperaturer. Denne typen fraser er det derfor 
uheldige å bruke siden de er udokumenterbare, svært lite vitenskapelige og fullstendig uegnet til å underbygge noe 
som helst. 
 
 
 
  

                                                                 
10

 https://www.nist.gov/news-events/news/2013/06/new-nist-test-firefighter-breathing-equipment-goes-effect-sept-
1  
11

 National Institute of Standards and Technology 

https://www.nist.gov/news-events/news/2013/06/new-nist-test-firefighter-breathing-equipment-goes-effect-sept-1
https://www.nist.gov/news-events/news/2013/06/new-nist-test-firefighter-breathing-equipment-goes-effect-sept-1
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8 SIMULERINGENE OG BEREGNINGENE 

Vi har benyttet ett produkt som heter Fire Dynamics Simulator (FDS) til å simulere flere av brannene om bord på 
Scandinavian Star. FDS-simuleringer er fluiddynamiske beregninger som simulerer brannforløp gjennom 
tredimensjonale kontrollvolumer som representerer aktuelle bygning og omgivelser. FDS 6 er designet for simulering 
av brann, og er vurdert som egnet for bruken for de aktuelle simuleringene. 
 
FDS er sannsynligvis verdens mest brukte brannsimulator og har ett enormt antall verifikasjons studier. Produktet er 
utviklet av NIST (National Institute of Standards and Technology) siden år 2000. For ytterligere informasjon om FDS, 
verifikasjon, osv. så viser vi til hjemmesiden https://pages.nist.gov/fds-smv/. 

8.1 Litt om programvaren 
Fire Dynamics Simulator (FDS), er en fluid dynamisk (CFD) modell for brann. FDS løser numerisk former for Navier-

Stokes-ligninger som er passende for lav hastighet (Ma
12

 <0.3), termisk-drevet flyt med vekt på røyk og 

varmetransport fra branner. Selve formlene, ligningene og den numeriske algoritmen er nærmere beskrevet i FDS 

Technical Reference Guide.. Verifisering og validering av modellen er omtalt i FDS Verifisering og Validering Guides
13

. 

Under er noen av hovedtrekkene i FDS, i sum utgjør disse hovedbestanddelene av branndynamikken ved bruk av 

programvaren. 

8.1.1 Den hydrodynamiske modellen – transport av røyk 
Den Hydrodynamiske modellen i FDS løser numerisk Navier-Stokes-ligninger passende for lavhastighet, termisk-drevet 

flyt med vekt på røyk og varmetransport fra branner. Kjernealgoritmen har en eksplisitt «prediktor-corrector» 

funksjonalitet, med andre grads nøyaktighet i tid og rom. Turbulens er ivaretatt ved hjelp av Large Eddy Simulation 

(LES). Det er mulig å utføre en Direkte Numerisk Simulering (DNS) hvis det underliggende numeriske nettet (grid) er 

fint nok. LES er standard virkemåte og er det som er benyttet i de gjennomførte simuleringene. 

8.1.2 Forbrenningsmodellen 
Forbrenningsmodellen i FDS er enkelt trinn, blandings-kontrollert, kjemisk reaksjon som bruker tre grupperte arter (en 
art som representerer en gruppe av arter). Disse grupperte artene er luft, drivstoff og produkter. Som standard er de 
siste to grupperte artene eksplisitt beregnet. Det er mulig å benytte forbrenning som ikke nødvendigvis er 
blandingskontrollerte slik at man kan ha med flere reaksjoner og reaksjoner som ikke er blandings kontrollerte. De 
modellene som er gjennomført er blandings kontrollerte og det er kun en blandingsreaksjon som er definert. 

8.1.3 Modell for transport av varmestråling 
Varmeoverføring ved stråling er inkludert i modellen via en funksjon for varmestrålingen ved transport av en grå gass, 
og i noen begrensede tilfeller ved hjelp av en modell for ett bredere spekter. Ligningen blir løst ved hjelp av en teknikk 
som ligner på «finite volume» metode for konvektiv transport, derav er navnet gitt til dette «Finite Volume Method» 
(FVM). Denne bruker ca. 100 diskrete vinkler og prosessen krever omtrent 20% av den totale CPU-tiden for en 
beregning. Dette er relativt komplekse beregninger. Absorpsjons-koeffisientene for gass-sot blandinger er beregnet ut 
fra RadCal smalbåndsmodell.  
 
Væskedråper kan absorbere og spre varmestråling. Dette er viktig der løsningen involverer sprinkleranlegg eller 
vanntåkeanlegg. Absorpsjons og sprednings koeffisienter er basert på Mie teori. 

8.1.4 Geometri 
Geometrien i FDS blir styrt av ett underliggende «mesh». Ett mesh er et 3 dimensjonalt rutenett i x, y og z retning som 
plasserer de underliggende kontrollvolumene som FDS bruker for kalkulasjon. FDS tilnærmer de styrende ligninger på 
en rettlinjet «mesh». Rektangulære objekter blir tvunget til å være i overensstemmelse med den underliggende 
«mesh», tilsvarende for sirkulære objekter.  

                                                                 
12

 Forkortelse for lydens hastighet. 
13

 K. McGrattan, S. Hostikka, R. McDermott, J. Floyd, C. Weinschenk, and K. Overholt. Fire Dynamics Simulator, 
Technical Reference Guide, Volume 2 og 3: Verification. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 
Maryland, USA, and VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo, Finland, sixth edition, September 2013. 

https://pages.nist.gov/fds-smv/
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8.1.5 Grensebetingelser 
Alle faste overflater blir tildelt termiske grensebetingelser i FDS, dette samt informasjon om egenskapene til det 
enkelte materiale ved brann. Varme- og massetransport til og fra faste overflater er vanligvis håndtert via empiriske 
korrelasjoner, selv om det er mulig å beregne den direkte varme- og masseoverføring når det utføres en direkte 
numerisk simulering (DNS). 

8.2 Kritiske parametere 
Når man bygger en modell i en simulator, så definerer man på mange måter «virkeligheten». Derfor er det fra utvikler 
av FDS laget et standard oppsett hvor de forskjellige parameterne er definert med «normale» verdier. Dette går på alt 
fra temperatur, lufttrykk, luftfuktighet til mer spesifiserte branndata for materialer, væsker, osv. FDS er i dag den 
suverent mest benyttede simulatoren i verden, og store deler av akademia jobber med å stadig forbedre og supplere 
denne modellen med alt fra utvidelse av funksjonalitet til forbedringer av parametere.  
 
Det er derfor viktig at man vurderer endringer man velger å gjøre på det som er lagt inn som standardiserte 
parametere. Som regel må parametere endres, men det er da viktig at man har ett informert forhold til det man 
endrer dette til.  
 
Scandinavian Star var bygget opp på følgende måte: 
 

 Vegger av asbestbaserte plater – vi har derfor behandlet dem som inerte
14

 i brannsammenheng. 
Asbestbaserte plater har ikke vært benyttet på mange år, de er derfor ikke en del av materialvalgene i 
modellen og vi har derfor tilnærmet dem egenskapene til gipsbaserte plater der det har vært behov for det. 

 Skipssidene består av stål ytterst, så en sandwich av hulrom og ubrennbar isolasjon (sannsynligvis Glava) med 
asbestplater på innsiden. Vi har derfor også behandlet disse som inerte i modellen. 

 Dekksplatene, eller det vi på land kaller etasjeskillere, består av isolerte stålplater. Disse har vi behandlet som 
uisolerte stålplater i modellen. Dette siden det er usikkert hvor lenge isolasjonen faktisk var på platene gitt de 
langvarige brannene, og det faktum at, som de fleste modeller, så «liker» FDS best homogene materialer. 
Hvis man setter opp modellen med mange sandwich-konstruksjoner hvor det skal brenne av lag for lag, så vil 
det tilføre modellen, og dermed resultatet, en ekstra usikkerhet. Etter vår vurdering, så er uisolert stål her en 
«worst case» og derfor har vi benyttet dette. 

 
Utvalget av materialer som er benyttet er ganske begrenset, vi har benyttet følgende i oppbyggingen av modellen: 
 

 For stål, så har vi benyttet standard termiske egenskaper, bla: 
o Tetthet – 7850 kg/m

3
. 

o Spesifikk varmekapasitet: 0,46 kJ/(kg·K) 
o Konduktivitet: 45,8 W/(m·K) 
o Emissivitet: 0,95 

 For Gipsplater, så har vi benyttet standard termiske egenskaper, bla: 
o Tetthet – 1440 kg/m

3
. 

o Spesifikk varmekapasitet: 0,84 kJ/(kg·K) 
o Konduktivitet: 0,48 W/(m·K) 
o Emissivitet: 0,9 

 For skummadrasser, så har vi benyttet standard termiske egenskaper, bla: 
o Tetthet – 28 kg/m

3
. 

o Spesifikk varmekapasitet: 1,7 kJ/(kg·K) 
o Konduktivitet: 0,05 W/(m·K) 
o Emissivitet: 0,9 

 
Når man kjører modeller i FDS, så er det enklest og mest robust hvis man kan forholde seg til en brannreaksjon. I dette 
tilfellet, så er det snakk om 3 hovedbrennstoff – nemlig PVC, skummadrasser (PU) og tilført diesel. Alle er stoffer 
basert på hydrokarboner og det var da naturlig for oss å velge brannreaksjonen til Polyuretan som er ett stoff som 
etter vår vurdering er representativt - dette siden det brenner godt (varmt) og avgir en del røyk. Dette er jo helt 
typiske egenskaper til en hydrokarbonbrann.  

                                                                 
14

 Definisjon på begrepet «inert» fra Stor Norske Leksikon: «Inert, brukes om kjemiske stoffer for å betegne at de ikke 
har noen tilbøyelighet til å inngå kjemiske forbindelser ved de aktuelle betingelser. Jfr. edelgasser og inertgass». Ett 
inert materiale deltar ikke og påvirker ikke brannprosessen i noen retning. 
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Størrelsen på kontrollcellene er en viktig faktor. Litt generelt, så gjelder det at mindre kontrollceller gir mer 
nøyaktighet. Desto flere kontrollceller man har – desto lenger tid bruker datamaskinen på å kjøre simuleringen. Det 
kommer til ett punkt hvor antallet celler ikke oppveier for detaljeringsgraden. I disse simuleringene, så er behovet for 
detaljer lite. Vi har allikevel benyttet en høy oppløsning (små kontrollceller) i områdene hvor brann oppstår og hvor vi 
skal bruke resultatene. Oppløsning på 10x10x10 cm kuber er benyttet i de «interessante» områdene og der reaksjoner 
skjer og 50x50x50 cm kuber er benyttet det vi ikke er så interessert og det ikke skjer reaksjoner. Her har vi prøvd litt 
forskjellig oppløsning og har endt opp med at dette er en «fornuftig» oppløsning. Modellene består typisk av 3-
4.000.000 kontrollceller, litt avhengig av hvilket scenario vi ser på. 
 
Kontrollcellene er delt inn i såkalte «mesh» - altså rutenett. Den datamaskinen vi kjører modellene på har 24 CPU 
kjerner og vi har derfor optimalisert inn antallet mesh slik at det har ligget på mellom 18 og 22, avhengig av scenario. 
 
På modeller kjørt i 2013, så ble det benyttet andre oppløsninger og antall mesh siden datakraften vi da hadde 
tilgjengelig var mindre. Vi har imidlertid kontrollkjørt noen av disse med større oppløsning nå i 2016 – resultatene er 
imidlertid ganske like. Dette skyldes sannsynligvis at behovet for detaljer ikke er så stort for disse simuleringene. 
 

8.3 Antagelser og forenklinger i modellene 
Når man lager en modell, så vil det alltid gjøres en rekke antagelser. Noen av disse er nevnt i kapittel 8.2, de andre 
som etter vår vurdering er vesentlige, skal vi helt kort gå igjennom her.  

8.3.1 Geometri 
Det er nødvending  å gjøre en del forenklinger når man legger inn geometrien i modellen. Noen begrensninger ligger 
også i selve verktøyet – som at FDS kun kan behandle firkanter, men de fleste forenklingene blir gjort når man tegner 
opp modellen. Det består i at man for eksempel ikke tar med små kriker og kroker. Det vil være ujevnheter som ikke 
tas med, og ikke minst så tar man som regel ikke med innredning.  
 
Alle vinduer, dører, osv. er firkantede – til og med koøyene har vi definert som firkantede. Dette er en forenkling vi har 
gjort for at det skal passe bedre inn i den matematiske modellen til FDS. 
 
Vi har ikke mottatt konstruksjonstegninger på skipet og har derfor vært nødt til å forholde oss til tegningene som er 
gitt i NOU rapporten fra 1991. Dette kan ha ført til noen unøyaktigheter på geometrien. 
 
Når objektene består av flere lag materiale, så er det ganske vanlig at man ikke tar med denne sandwichen, men har 
en overflate som er «representativ».  
 

8.3.2 Brannen 
Vi bruker derfor en litt stor brann og vi kan definere denne på to måter – enten med en predefinert effekt (HRR) eller 
ved å legge inn en «Mass Loss Rate» (MLR), hvilket er det vi har gjort her. MLR er en tabellarisk verdi for forskjellige 
brennbare stoffer og vil gi ganske gode resultater siden det vi da angir er en pyrolyserate – så vil andre grensefaktorer 
som for eksempel varme og tilgangen på oksygen avgjøre om stoffet faktisk brenner. Dette er en grei måte å angi en 
brann på når vi er ute etter en branneffekt i en ventilasjonskontrollert brann. Denne måten å angi branner på kan gi et 
litt høyere overtrykk i en branncelle, dette er det greit å være oppmerksom på der hvor detaljer på trykk er ett tema. 
Her ser vi på de store linjene og konsekvensene av denne mulige feilkilden vurderes derfor som små. 
 
I noen tilfeller må vi lage luftespalter. Dette siden en matematisk modell er 100% lufttett hvis den er definert som det. 
I virkeligheten kan dører stå på gløtt eller være delvis åpne, skjøter være utette, pakninger være slitt, osv. Dette må vi 
ta hensyn til når vi lager en modell og derfor må vi av og til legge inn slike luftespalter. Her er det gjort i simuleringen 
av startfasen av brann 2. 
 

8.3.3 Temperatur 
Vi har benyttet en temperatur på omkringliggende luft (ambient forhold) på 20 grader C. Det er en standard 
innstilling. Vi vet at temperaturen i April i dette området sannsynligvis er lavere enn dette, men konsekvensene av 
denne unøyaktigheten er liten – hvis målbare i det hele tatt. 
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9 BRANNENE 

Vi har her gått raskt igjennom de vesentligste brannene om bord. Dette er ikke en uttømmende liste, men de 
vesentligste. Noen av disse har vi gjort branntekniske beregninger og/eller simuleringer av – helt eller delvis. Dette er 
kommentert for den enkelte brann. 
 
Tidslinjen for disse brannene ser ut som følger (alle klokkeslett er omtrentlige): 

 Brann 1: klokken 02:00 

 Brann 2: klokken 02:15, varer til 06:15 

 Brann 3: klokken 11:30, er slokket før ankomst Lysekil klokken 21:17, vi har antatt at denne er slokket en 
gang mellom klokken 17 og 19. 

 Brann 4: starter omtrent samtidig med brann 3; klokken 11:30. Vi antok i utgangspunktet at denne varte til 
ankomst Lysekil, men det har fremkommet bilder som gir grunn til å tro at den varte enda lenger – muligens 
helt til morgenen etter. 

 Brann 5: Et branntilløp som oppstod under slepet til Lysekil, sannsynligvis en gang mellom klokken 12 og 18. 

 Brann 6: Nytt branntilløp i 300 korridoren oppstår når skipet nærmer seg Lysekil, sannsynligvis en gang 
mellom klokken 19 og 20:30. 

 Brann 7: Denne oppstår før klokken 03:00 da vi ser flammene slår ut vinduene på video. Denne oppstår 
sannsynligvis en gang mellom klokken 02 og 03. 

 Småbranner: Disse har vi ikke tidsangivelser på, vi observerer at de har oppstått – og at noen er tilrettelagt, 
men ikke antent. Disse skjer sannsynligvis i løpet av lørdagen og natt til søndag. 

 
Under er angitt på hvor sannsynlig arnested for de ulike brannene er lokalisert, som vi kan se så er disse spredt rundt 
omkring i skipet. 
 

 
Figur 7: Plan C dekk, her er sannsynlig arnested for brann 2. 

 
Figur 8: Plan Y bor dekk, her er sannsynlig arnested for brann 1, 3 og 6. 

 
Figur 9: Plan Gulf dekk, her er sannsynlig arnested for brann 4, 7 og 5. 

9.1 Brann 1, varslingsbrannen 
 
Dette var en påtent brann som man fikk kontroll over og som i seg selv ikke var dramatisk. Dette er «alle» enige om og 
vi bruker ikke noe mer tid på denne. 
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9.2 Brann i nødgeneratoren 
Omtrent samtidig med at brann 2 starter, oppstår det en brann i nødgenerator rommet. Det observeres røyk, brann, 
diesel lukt og mannskap med brannslanger i området ved nødgenerator-rommet av passasjerer, se bla. [9] og [10].  

9.3 Brann 2, dødsbrannen 
Brann 2 oppstår i 200 korridoren på C dekket 
(bildekksnivå). Den blir påtent i en korridor hvor det ligger 

stablet betydelige 
mengder brennbart 
materiale. I underlaget 
fra Riksarkivet er bilde 
14 og 15 fjernet. Vi 
antar at disse viser 200 korridoren i ytterligere detalj.  
 
Bilde 13 er imidlertid ikke fjernet og som vi kan se, så viser denne en lite skadd 
korridorende mot akter. I den andre enden, inn mot trapperommet, vil det være 
naturlig å anta at skadene er betydelige.  
 
At denne korridoren var fylt med en betydelig 
mengde brennbart materiale blir bekreftet av 
vitner

15
 i forkant av brann 2.  

 
Døren ut fra trapperommet i nå litt åpen slik 
at det oppstår en trekk retning gjennom 
korridoren og ut mot bildekket. Dette kan sees 
tydelig på døren ved at den kun er svidd i 
ytterkant. Den ble funnet lukket i etterkant av 
brannene. Det er også funnet stålkiler som 

brukes når man skal kile denne typen skyvedører i åpen stilling. Brannen tar seg ut 
til trapperommet og døren lukkes på ett tidspunkt. Det er også vitneutsagn om 
denne sentrale døren fra Maskinsjefen

16
 og Sjefselektrikkeren som er 

motstridende. 
 
Dør Gs (dør 5) som er blokkert åpen – se egne rapporter side 418 og fremover i 
[14]. 
 
I følge dekksloggen, så bekrefter staffkaptein Karsten Hansen at alle dører til 
bildekket er lukket og låst, se dekksloggen [2]. 

9.3.1 Bildekksventilasjonen 
Etter at brannen har tatt seg ut til trapperommet og fylt hele Gulf dekket med giftig gass, så skrus 
bildekksventilasjonen på. I forkant av dette (omtrent ved midnatt), så melder vitnet Erik Lund, [1], side 16956 om at 
han hører at lukene til ventilasjonen på bildekket slamres igjen. Flere helikopterbilder viser lukket inntaksluke, motsatt 
sies av Steinhauser i vitneavhør. Dette hadde stor innvirkning på hvordan brann 2 oppførte seg i startfasen. 
 
Når bildekksventilasjonen slås av (er på i anslagsvis maks 10 – 15 minutter), tar brannen tar seg så opp til Grand 
Lounge og vi får den voldsomme brannen vi ser på videoopptak fra Stena Saga. 
 
Starten på brann 2 har vi simulert, se Delrapport 7. 
Brann 2 i Grand Lounge har vi også simulert, se Delrapport 4. 

9.4 Brann 3, oljebrannen 
Denne brannen oppstår omtrent når slepet inn til Lysekil starter – og slutter litt før ankomst Lysekil.  
 

                                                                 
15

 Se blant annet vitneutsagn av Major Johan Theodor Nordseth, [1] side 17351. 
16

 Det ble foretatt ett avhør av Steinhauser på morgenen den 8.4.1990 klokken 09:20. Dette «forsvant» etter at T. 
Bergsvåg og N. Bjønness hadde en diskusjon om innholdet og ligger derfor ikke i Riksarkivet. Dette omtales på side 24, 
nest siste avsnitt i dette avhøret. OBS! Dør 21A = dør 9 og 23 = 10 i [14], se side 353. 

Figur 11: Bilde 13 som viser 200 
korridoren, start for brann 2. 

Figur 10: Utsnitt av 200 korridoren. 

Figur 12: Bilde av døren mellom 
trapperommet og bildekket. 
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Brann 3 oppstår i en utbrent korridor, brenner svært lenge og er så intens at brannvesenet ikke kommer inn i 
korridoren, se blant annet [16] side 20 og 21.  
 
Vi har simulert brann 3 i Delrapport 5. 

9.5 Brann 4, krematorium brannen. 
Brann 4 oppstår i 5, 6 og 700 seksjonen på Gulf dekket. Denne brannen kremerer mange omkomne, derav tilnavnet 
«krematorium» brannen. 
 
Vi har simulert brann 4 i Delrapport 6. 
 
Det er indikasjoner på at denne brannen også var i funksjon etter at skipet ankom Lysekil, denne kan derfor ha vart 
ganske mye lenger enn man tidligere har antatt, se blant annet Figur 13 og Figur 14. Se også [16] side 20 og 21. 
 

Figur 13: Bilde sannsynligvis tatt natt til søndag 8/4. 
 Figur 14: Bilde sannsynligvis tatt like etter ankomst 

Lysekil på kvelden lørdag 7/4. 

9.6 Brann 5, Brann i heissjakt 
Under slep til Lysekil, antennes en helt uavhengig brann fremme på babord side i en elevator sjakt som leder opp til 
restaurant bysse fra proviantlagre. Denne blir slukket av brannmannskapene før den gjør nevneverdig skade utover 
heissjakten, se [1] side 12231, 12233 og 12262. 
 

 
Figur 15: Utsnitt fra Main dekk som viser plasseringen til heissjakt hvor det brant. 

 
Det er ikke gjort noen branntekniske beregninger eller simuleringer i forbindelse med denne brannen. 

9.7 Brann 6, Brann utenfor lugar 311 
I døren mellom trapperom og 300 korridoren ved lugar 311 er det stablet 4 sengebunner (se Figur 16: Bilde 62. Dette 
bildet var fjernet fra fotomappen som ble sendt til Riksarkivet.). Her oppstår det sannsynligvis en ny brann som blant 
annet skader trapperommet og resepsjonen. Nytt branntilløp kan observeres ved å se på sotutredninger på utsiden av 
skipet ved koøye til lugar 311. Denne brannen dør/blir slokket uten at den får gjort ytterligere skade.  
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Figur 16: Bilde 62. Dette bildet var fjernet fra fotomappen som ble sendt til Riksarkivet. 

Det er ikke gjort noen branntekniske beregninger eller simuleringer i forbindelse med denne brannen. 

9.8 Brann 7, Brannen i Restauranten 
Før klokken 0300 starter en brann i 800 seksjonen på Gulf dekket. Sannsynlig brannstart er en stabel med 
sengebunner i korridoren ved lugar 806. Dette var brannen som spredte seg opp i restauranten og brant ut hele 
fremskipet. Denne brant til omtrent klokken 14 dagen etter, og som vi kan se av Figur 17, så gjorde den voldsom skade 
i 800 seksjonen. Det er derfor ikke utenkelig at man kan gjøre tilsvarende resonnement for dette området som for 
brannen i 5,6 og 700 seksjonen (Krematoriet). 
 

 
Figur 17: Bilde 86 i Riksarkivet. 

Det er ikke gjort noen branntekniske beregninger eller simuleringer i forbindelse med denne brannen. 
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9.9 En rekke småbranner 
Det er indikasjoner på at det har vært forsøkt stiftet brann flere steder om bord i skipet. På billedmateriale som finnes 
i saken, kan vi se flere slike steder hvor det har vært brann – uten at disse står i forbindelse med ett annet sted hvor 
det har vært brann. Dette gjelder blant annet: 

 Diskoteket på Sun Dekk. 

 Brann på sun dekk i stoler. 

 Det blir funnet ansamlinger av madrasser flere steder om bord på skipet i korridorer og trapperom uten at 
disse var antent. 

  
 Brann i flytevester i bokser på Sun dekk (bilde tatt av Boström). 
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10 FORKORTELSER OG REFERANSER 

10.1 Forkortelser 
 

[I] Stiftelsen Stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen Scandinavian Star, foretaksnr 995 992 841. 
[II] Ubrennbart materiale Betyr material som ikke brenner eller gir gasser/damp i slik mengde at en 

 pilotflamme kan antenne når det blir varmet opp til 750 grader Celcius. 
[III] Brennbare materialer Materialer som ikke defineres som ubrennbare (ref definisjon ovenfor) er brennbare. 
[IV] Standard branntest En branntest der bygningsdeler for bruk brannskiller blir utsatt for en branntest i en  

 ovnstest. Se Vedlegg X. 
[V] M1 Maskinsjefen 

[VI] M2 2. maskinisten 
[VII] E1 Sjefselektrikkeren 

[VIII] BRT Brutto registertonn 
[IX] HFO Heavy Fuel Oil = Tungolje på norsk 

10.2 Referanser 
[1] Underlag fra Riksarkivet samlet i filen «Riksarkivet_OCR_MERGED.pdf», denne kan hentes på følgende link: 

«https://www.dropbox.com/s/gx8i5bazvzk86nf/Riksarkivet_OCR_MERGED.pdf?dl=0» (OBS! Stor fil).  
[2] Deck Log Book, side 13731 og 13733 – filnavn «b10061003125714.jpg» og «b10061003125716.jpg» 

(tydeligere i jpg filene). 
[3] International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960, and Regulations (London, 17 June 1960). Entry 

into force generally: 26 May 1965. Se også [1] side 25603 og utover for Norsk versjon. 
[4] Peiling av drivstoff beholdning eller hendelsen i forbindelse med sleping av skipet. Denne ble gjennomført av 

Lloyds register sammen med Klaus Dwinger. 
[5] NS-EN 3491-2 Prosjektering av konstruksjoner. Dimensjonerende laster Del 2 Påvirkning ved brann. 
[6] Politiets pressekonferanse den 9.8.2016. 
[7] Politiets prosjektrapport «Scandinavian Star – Politiets etterforskning 2014 – 2016» datert 30.06.2016. 
[8] Survey Report av Hans-Jurgen Cierpinski, fremlagt i Sø- og Handelsretten. Se [1] side 12757.  
[9] Avhør av Reidar Stenseth. Se [1] side 18078. 
[10] Avhør av Gunnar Olav Strand. Se [1] side 18103.  
[11] Kronologisk beskrivning av Göteborgs Brandförsvars medverkan i raddningsinsatsen genom utdrag ur skilda 

rapporter. Se [1] side 5197 og utover. 
[12] Solas 1974 Chapter II-2 – Regulation 9. 
[13] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition, 2002 Society of Fire Protection Engineers. 
[14] NOU 1991: 1B. 
[15] Avhør av Erik Lund. Se [1] side 16956. 
[16] Brand i Färja – Göteborg brandförsvar. 
 
 
 

  

https://www.dropbox.com/s/gx8i5bazvzk86nf/Riksarkivet_OCR_MERGED.pdf?dl=0
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11 VEDLEGG 1, TEST AV BRANNSKILLENDE KONSTRUKSJONER PÅ SKIP. 

 
Brannskillene blir testet i størrelser på ca 4,65 m

2
 (50 ft

2
) og en høyde på 2,44 meter (8 ft) slik at det ligner mest mulig 

på konstruksjonen som skal benyttes på skipet. Prøvestykket skal inkludere minst et ledd/sammenføyning (joint). 
 
Prøvestykket må så tilfredsstille følgende brannkurve: 
 

 
Figur 18: Sammenligning mellom testkurver i SOLAS 1960 og dagens krav til en standard brann etter NS EN 13501. 

 
Brannkurven gir en teoretisk brannutvikling som pågår over et tidsrom på 1 time (60 minutter). Varmen som 
konstruksjonen skal motstå er fra 20 grader (ambient) til 927 grader Celsius som representerer en fullt utviklet brann – 
og en maks påregnelig varmeavgivelse i en «normalbrann» om bord på ett passasjerskip av denne typen. Her er det 
også regnet inn en sikkerhetsmargin.  
 
Sammenlignet med dagens testkurve for en «standard brann», så er SOLAS 1960 versjonen nesten til forveksling lik. 
Dette gjør sammenligning opp mot dagens godkjenninger enklere. 
 

11.1 Akseptkriterier 
Regelverket [3] Regel 35c IV gir akseptkriterium for brannskillende konstruksjoner i klasse A maksimal 
temperaturstigning i gjennomsnitt i flaten på 139 grader C – og 180 grader C på punkt. For klasse B er tilsvarende 
akseptkriterier hhv. 139 og 225 grader C.  
 
Sammenlignet med NS-EN 13501 som benyttes i dag, så er akseptkritene i denne hhv. 140 grader C i gjennomsnitt og 
180 grader C i punkt. Altså omtrent det samme som for Klasse A konstruksjoner i SOLAS regelverket fra 1960. 
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12 VEDLEGG 2; SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA GRAVPLASSMYNDIGHETEN I BERGEN 

Stiftelsen har også tidligere vært i kontakt med krematorier for å få vite mer om hva som skal til av energi for å 
kremere en person, slik vi kan se på bilder fra Scandinavian Star. Vi har nå fått skriftlig svar på noen sentrale spørsmål 
som ligger vedlagt. 
 
--- 
 
Fra: Inghild Hareide Hansen <inghild.hareide.hansen@gravplass.no> 
Sendt: 5. oktober 2016 12:09 
Til: tebergsv@hotmail.com 
Kopi: Arkiv 
Emne: Stiftelsen Etterforsking av mordbrannen Scandinavian Star  

  

  
Til: 
STIFTELSEN ETTERFORSKNING AV MORDBRANNEN 
SCANDINAVIAN STAR 
  
Viser til spørsmål fra Terje Bergsvåg (55 11 92 00) 
på telefon fra 30. september og telefon av i dag der vi avtalte at opplysningene skulle sendes pr e-post: 
  
Det må bemerkes at det vil være flere faktorer som spiller inn alt etter hvem som kremeres, se svar under. 
Jeg vil generelt anbefale å kontakte Torbjörn Samuelsson som er krematorieteknisk rådgiver for Sveriges kyrkogårds- 
och krematorieförbund. Samuelsson har stor faglig tyngde og kan gi gode utfyllende svar. 
Kontaktinfo Torbjörn Samuelsson: Torbjorn.Samuelsson@epro-es.se 
  
Hvor høy temperatur er det i krematorieovnen under kremasjon? 
-           Temperatur under kremasjon kan variere fra 730 gr til 1200 gr. C alt etter hvem (kjønn, alder, vekt 
medisinering/sykehistorie mm) som kremeres og hvor i kremasjonsprosessen man er. Generelt 950 gr.C.   
  
Hvor lang tid tar en kremasjon?  
-          En kremasjon tar ca 90 min, men dette vil variere etter hvem som kremeres etter faktorer fra forrige punkt, 
noen kan være ferdig etter 60 min og andre 150min +. 
  
Hvor mange kilo aske er det etter en kremasjon? 
-          Vi regner ca 4-5 kg aske pr «normal» kremasjon, men også her er det store variasjoner. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
  
Inghild Hareide Hansen 
gravplassjef  

 
Bergen kirkelige fellesråd 
55 59 39 29 / 48 11 09 24 
Bjørns gt. 1. 
5008 Bergen 
www.gravplass.no 
 
 

 
 
 

mailto:inghild.hareide.hansen@gravplass.no
mailto:tebergsv@hotmail.com
mailto:Torbjorn.Samuelsson@epro-es.se
http://www.gravplass.no/
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BRANNENERGI I OG VED GRAND LOUNGE 

1 INNLEDNING 

Brannen i området i og rundt Grand Lounge pågikk med høy intensitet over omtrent 4 timer. Det er i denne 
vurderingen laget et estimat for hvilken brannenergi (mengde brennbare materialer) som var naturlig tilgjengelig for 
brannen i det aktuelle området.  

2 AVGRENSNINGER 

Vurderinger av tilgjengelig brannenergi er basert på bilder fra området før og etter brannen, samt laboratoriemålinger 
av brannenergi for enkelte materialer. Vi har etterspurt bedre underlag fra oppdragsgiver, men dette er ikke mottatt. 

3 VURDERINGER 

3.1 Brannenergi 
Brannenergien i et rom, er et mål på hvor mye brennbart materiale som er i rommet, og hvor mye energi som kan 
frigjøres når materialet forbrennes. Brannenergien til et stoff måles i megajoule (MJ) pr. kg. Hvor mye energi som 
frigjøres ved forbrenning av et stoff kan variere mye. 1 kg tørt treverk kan f.eks. frigjøre ca 17,5 MJ ved forbrenning, 
mens 1 kg dekkgummi kan frigjøre ca 30 MJ. 
 
Beregning av brannenergien i et rom, går i hovedsak ut på å estimere hvor mange kg som finnes av ulike stoffer i 
rommet. 
 
Bildematerialet fra før brannen er begrenset, og det er dette som i hovedsak er benyttet for å danne et bilde av 
størrelse og materialsammensetning av de typer stoler og bord som utgjorde hoveddelen av møbleringen. For å 
vurdere mengden møblering er det benyttet bilder fra etter brannen, samt estimat for hvor mye plass ulike typer 
møbler kan forventes å ta i rommet. I vurderinger av brannenergien fra ulike møbler, er det antatt at det er benyttet 
vanlige materialer for den aktuelle typen møbler. Brannenergi fra tepper og overflatebehandling er hentet fra 
målinger gjort i det tidligere arbeidet med å etterforske brannen. 

3.1.1 Sensitivitet 
Siden det er begrenset underlagsmateriale for å beregne brannenergien fra de ulike materialene som befant seg i 
området, vil resultatene for hver enkelt type materiale ha relativt høy feilmargin. Det er gjort forsøk med å variere 
energibidrag fra de ulike typer materialer, for å se hvor mye dette påvirker det endelige resultatet. 
 
Det høyeste enkeltbidraget kommer fra plasttapeten som trolig ble brukt på tak og vegger. Energibidraget fra det 
aktuelle tapetet, er målt i laboratorietester i etterkant av brannen og kan således benyttes i videre beregninger med 
relativt høy nøyaktighet, forutsatt at samme materialet er benyttet i Grand Lounge som i lugarseksjonene. 
Plasttapetet har imidlertid en brannenergi som overstiger grensene som ble satt i SOLAS 1960. Dersom overflatene i 
Grand Lounge (i motsetning til lugarseksjonene) var konstruert på en måte som tilfredsstilte SOLAS 1960, skal det ikke 
ha vært brannenergi tilsvarende mer enn 2,54 mm finer på tak/vegger. Dette tilsvarer en ca 25 % reduksjon av den 
totale brannenergien i arealet, og følgelig en 25 % reduksjon av branneffekten. Basert på tilgjengelig 
underlagsmateriale, er det ikke mulig sikkert å fastslå om SOLAS 1960 var fulgt i lokalene, eller om det var høyere 
brannenergi. Det bør være mulig å gjøre sikrere vurderinger av dette forholdet dersom vi kan motta ett bedre 
underlag fra området fra tiden før brannen. 
 
Brannenergien fra gulvteppet, som også er blant de høyeste bidragene av energi til brannen, er målt i 
laboratorieforsøk, og kan beregnes med god nøyaktighet. 
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Antallet stoler er vanskelig å anslå nøyaktig. Det er laget en møbleringsplan utelukkende for å vurdere hvor stor plass 
et gitt antall stoler og bord ville tatt i arealet. Plasseringen av stoler og bord er i dette tilfellet mindre viktig. 
Møbleringsplanen viser 70 bord og 280 stoler. Ut fra plassbehovet til disse, er det lite trolig at det var veldig mange 
flere stoler og bord av denne typen. I tillegg til det som vises på møbleringsplanen er det regnet med 20 stoler, for å 
inkludere møbler i Casino Slots, samt barkrakker og lignende. Selv om antallet stoler skulle avvike noe fra tallene som 
er benyttet, vil det i liten grad påvirke den endelige brannenergien i området.  
 

 
Figur 1: Estimert arealbehov for stoler og bord i Grand Lounge. 

4 KONKLUSJON 

Ut fra reprodusert møbleringsplan har vi estimert brannlasten til 280.876 MJ. Dette tilsvarer 144 MJ/m
2
 

omhyllingsflate og er en helt middels brannenergi. Plasttapeten benyttet på veggplatene representerer ca. 40 % av 
denne brannenergien, slik at hvis det er benyttet andre plater enn de plastbelagte asbestplatene, så vil det kunne 
påvirke brannenergien vesentlig. 
 
Dersom kravet til overflater etter SOLAS 1960

1
, som sier at det totale volumet med brennbare materialer ikke skal gi 

større gjennomsnittlig brannenergi enn det finér vil kunne gi, skal være tilfredsstilt - så har vi beregnet at 
brannenergien faller ganske betydelig i dette tilfellet. Denne blir da 203.696 MJ – eller 105 MJ/m

2
 omhyllingsflate, 

hvilket gir en ganske lav brannenergi. Ut fra det underlaget vi besitter, så kan vi ikke fastslå om dette er tilfredsstilt. 

5 KILDER 

NOU 1991: 1A Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990. 
  

                                                                 
1
 SOLAS 1960, Regel 105 pkt d. 
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6 VEDLEGG 1; BRANNENERGI, DETALJER 

 
Ved bruk av PVC belagte Asbestplater 

 
 
Ved bruk av Finer 

 

Artikler Antall Type brennbart stoff Mengde brennbart stoff (Kg) Brannenergi (MJ/kg) Brannenergi (MJ/m2) Forbrenningsfaktor Summert brannergi Kommentar

Stol 300 Polyuretan 4 25 1 30000 PU foam ca 35 kg/m3 Antar 0,11 m3 per stol?

Polyester 350 g/kvm 1,4 25 1 10500

Bord 70 Treverk 5,3 20 1 7408

Laminat 94 1 2532 27

Gulvteppe Gulv 700 m2 46,39 1 35720 2,7 kg per m2 

Plasttapet (vegger/himling)

tosidig belegg

Omhylling Plast 48,4 1 113740

Parfymeri 90 kvm 300 27000 Iht fotobutikk (som eksempel på detaljhander av eksklusive varer)

Sintef Byggforsk "Brannenergi i bygninger"

Bardisk 1 495 17,5 8663 Trevirke (tykk disk antatt noe hyller og front)

Liquor 1750 Flasker sprit 735 30 22050 7 hyller ca 5 løpemeter ca 0,5 m dybde = 17,5 kvm hyller.100 flasker

pr. kvm. 1750 flasker. 0,7 l/flaske. 60 % etanol.

Pantry 5 kvm 500 2500 10 kvm. Halvparten drikke. 5 kvm estimert 500 MJ/kvm gulvareal.

Dressing room 12 kvm 600 7200 12 kvm 600 MJ/kvm gulvareal (sintef byggforsk Brannenergi i 

Casino slots 23 maskiner 5 17,5 2013 Antar noe under 5 kg treverk, men noe plast i tillegg.

Diverse 770 15 11550

Totalsum 280876 MJ

Brannenergi 144 MJ/kvm omhyllingsflate

Artikler Antall Type brennbart stoff Mengde brennbart stoff (Kg) Brannenergi (MJ/kg) Brannenergi (MJ/m2) Forbrenningsfaktor Summert brannergi Kommentar

Stol 300 Polyuretan 4 25 1 30000 PU foam ca 35 kg/m3 Antar 0,11 m3 per stol?

Polyester 350 g/kvm 1,4 25 1 10500

Bord 70 Treverk 5,3 20 1 7408

Laminat 94 1 2532 27

Gulvteppe Gulv 700 m2 46,39 1 35720 2,7 kg per m2 

Finer (vegger/himling) iht SOLAS 1960 Omhylling Treverk 31,12 1 36560

Parfymeri 90 kvm 300 27000 Iht fotobutikk (som eksempel på detaljhander av eksklusive varer) Sintef

Byggforsk "Brannenergi i bygninger"

Bardisk 1 495 17,5 8663 Trevirke (tykk disk antatt noe hyller og front)

Liquor 1750 Flasker sprit 735 30 22050 7 hyller ca 5 løpemeter ca 0,5 m dybde = 17,5 kvm hyller.100 flasker pr.

kvm. 1750 flasker. 0,7 l/flaske. 60 % etanol.

Pantry 5 kvm 500 2500 10 kvm. Halvparten drikke. 5 kvm estimert 500 MJ/kvm gulvareal.

Dressing room 12 kvm 600 7200 12 kvm 600 MJ/kvm gulvareal (sintef byggforsk Brannenergi i bygninger)

klesbutikk.

Casino slots 23 maskiner 5 17,5 2013 Antar noe under 5 kg treverk, men noe plast i tillegg.

Diverse 770 15 11550

Totalsum 203696 MJ

Brannenergi 105 MJ/kvm omhyllingsflate
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BRANNENERGIEN I EN LUGAR 

1 INNLEDNING 

Formålet med beregningen er å lage et estimat for hvilken brannenergi (mengde brennbare materialer) som var 
tilgjengelig for brannen i det aktuelle området. Ut fra estimert brannenergi i inventar og tilgjengelig informasjon om 
brannens varighet, er det mulig å beregne hvilken effektutvikling (intensitet) brannen har hatt. 

2 AVGRENSNINGER 

Vurderinger av tilgjengelig brannenergi er basert på bilde av lugar før brannen, estimert mengte/type bagasje, samt 
laboratoriemålinger av brannenergi i enkelte materialer. Det er tatt utgangspunkt i at korridorer ikke inneholdt 
vesentlige mengder brennbare materialer, ut over det de var bygget av. 

3 VURDERINGER 

3.1 Brannenergi 
Brannenergien i et rom, er et mål på hvor mye brennbart materiale som er i rommet, og hvor mye energi som kan 
frigjøres når materialet forbrennes. Brannenergien til et stoff måles i megajoule (MJ) pr. kg. Hvor mye energi som 
frigjøres ved forbrenning av et stoff kan variere mye. 1 kg tørt treverk kan f.eks. frigjøre ca 17,5 MJ ved forbrenning, 
mens 1 kg dekkgummi kan frigjøre ca. 30 MJ. 
 
Beregning av brannenergien i et rom, går i hovedsak ut på å estimere hvor mange kg som finnes av ulike stoffer i 
rommet og summere tabellariske verdier for brannenergi pr. kg brennbart materiale. 

3.1.1 Brennbare materialer pr. lugar 

 4 madrasser (vekt estimert ut fra størrelse og vanlig tetthet for polyuretanskum i madrasser). 

 Plasttapet (brannenergi beregnet direkte ut fra areal og laboratoriemålinger). 

 Gulvteppe (brannenergi beregnet direkte ut fra areal og laboratoriemålinger). 

 Trerammer/-bunner til 4 senger (vekt estimert ut fra størrelse og tetthet til treverk). 

 Bomull (estimert ut fra håndklær/sengetøy til 4 personer). 

 Kommode (estimert vekt). 

 Skap på bad (grovt estimert til 6 kg treverk). 

 Bagasje (estimert til 25 kg fordelt på alle passasjerer i lugar, med hovedvekt av bomull/polyester og 
lignende). 

 Diverse (Tilleggspost som er tatt med for å dekke inn ting som f.eks. gardiner med oppheng, elektriske 
installasjoner, toalettpapir, etc.) 

3.1.2 Brennbare materialer i korridorer 

 Plastlaminat på asbestplater (brannenergi beregnet direkte ut fra areal, forside og bakside, og 
laboratoriemålinger). 

 Gulvteppe (brannenergi beregnet direkte ut fra areal og laboratoriemålinger). 

 Håndlister av tre (brannenergi estimert ut fra størrelse/tetthet). 
 
Tallverdier og beregninger finnes i eget regneark.  

3.1.3 Sensitivitet 
Beregningen av brannenergi vurderes å ha relativt høy pålitelighet. Det er opplyst at de ulike lugarene var innredet 
ganske likt. De bestanddelene som er av størst betydning for brannenergien, er mulig å anslå med god nøyaktighet 
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(plasttapet, gulvteppe og madrasser). Eventuelle feil i estimater for andre bestanddeler, vil i liten grad påvirke det 
endelige resultatet. 

4 KONKLUSJON 

Ut fra sannsynlig møbleringsplan i lugarene har vi estimert brannlasten til 6.652 MJ pr. lugar. Dette tilsvarer 169 
MJ/m

2
 omhyllingsflate og er en helt middels brannenergi for denne typen bruk. Plasttapeten benyttet på veggplatene 

representerer ca. 45 % av denne brannenergien. 
 

5 KILDER 

NOU 1991: 1A Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990. 
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6 VEDLEGG 1; BEREGNING AV BRANNENERGI I LUGAR 

 

 
 
 
 
 

Antall Type brennbart stoff Mengde brennbart stoff (Kg) Brannenergi (MJ/kg) Brannenergi (MJ/m2) Forbrenningsfaktor Summert brannergi Kommentar

4 Polyuretan 43,2 25 1 1080 4 madrasser 0,9 x 2 x 0,2 meter

Omhylling Plast 48,4 1 3086

Gulvareal 46,39 1 348

4 senger (ramme/bunn av tre) Tre 51,04 17,5 1 893 Kant 0,9+0,9+2+2 meter ca 0,2 meter høy og 2 cm tykk. Bunn 0,9

x 2 meter ca 2 cm tykk. 550 kg/kubikkmeter

4 Bomull 7 20 1 140 Bomull. 4 sengetepper a 1,4 kg + noe sengetøy

1 kommode 10 kg Tre 10 17,5 1 175

1 skap 6 kg Tre 6 17,5 1 105

25 kg Bomull/polyester ++ 25 25 1 625 Antar bomull/polyester og lignende, gj. snitt 25 MJ/kg.

10 kg Diverse 10 20 1 200 Toalettpapir/Gardiner/oppheng/El. installasjoner osv

Totalsum 6652 MJ

Brannenergi 169 MJ/kvm omhyllingsflate
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EKSPLOSJONSPOTENSIALE I GASSFLASKER LAGRET I 
HYDRAULIKKROMMET PÅ BILDEKK 

1 INNLEDNING 

I hydraulikkrommet på bildekket ble det funnet 7 store flasker a 41 liter med acetylen, 8 flasker a 20 liter med acetylen 
+ tilsvarende mengde med oksygenflasker. Disse var surret løselig sammen med tauverk og godt blandet slik at det var 
flasker med Acetylen og Oksygen annenhver flaske.  
 
Vi finner dette omtalt på følgende steder i tilgjengelig materiale: 
 

 
Side 3746 – pkt 4.4 i NOU’en [1] 
 

 
Samt på side 5348 i [1], Boströms «Minnesanteckningar om insatserna». 
 
Acetylen er en svært brennbar og eksplosjonsfarlig gass og sammen med oksygen er acetylen enda farligere. Det er 
derfor sjekket ut hvilken risiko disse gassflaskene representerte for skipet i lys av hvordan brannen utviklet seg.  

2 AVGRENSNINGER 

Vår vurdering er basert på bildene som foreligger av gassflaskene. Disse viser at de er plomberte, hvilket betyr at de er 
fulle. Basert på mengden gass kan den potensielle sprengkraften bergenes. Dette er gjort ved bruk av TNT ekvivalens 
metoden. 
 

2.1 Om TNT Ekvivalens metoden 
TNT-ekvivalent er en konvensjon for å uttrykke energi, som vanligvis brukes til å beskrive energien som frigjøres i en 
eksplosjon. "Tonn TNT" er en energi enhet definert ved at konvensjonen skal være 4.184 gigajoules, som er den 
omtrentlige energien som frigjøres i detonasjon av et tonn (1000 kg) av TNT. Konvensjonen har til hensikt å 
sammenligne den destruktive evnen til ett stoff med de konvensjonelle sprengstoffer, hvor TNT er et typisk eksempel 
(selv om andre konvensjonelle sprengstoffer slik som dynamitt inneholder mer energi pr mengdeenhet). 
 

Delrapport 3 
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TNT ekvivalens metoden er en metode for å sammenligne brennbare stoffers eksplosive evne med TNT. Den 
destruktive kraften til TNT er veldokumentert og er derfor en god referanse. 
 
Denne beskrivelse bygger på definisjonen i engelsk Wikipedia

1
. 

2.2 Acetylen gass 
Acetylen blir ofte benyttet som brennstoff i sveiseprosesser blant annet på grunn av sin høye flammetemperatur, 
kombinert med oksygen (som i sveising) får man flammetemperaturer på rundt 3100-3300 grader Celsius. Dette er en 
effekt som også benyttes i en skjærebrenner. Gassen skal alltid oppbevares godt adskilt fra oksyderende stoffer (som 
oksygen). 
 
Acetylen har ett eksplosjonsområde på mellom 2,3 til 80 volum prosent, hvilket er voldsomt.  
Acetylen er ustabilt i sin natur og er svært brannfarlig. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet til AGA

2
.   

 

2.3 Oksygen gass 
Oksygen er ikke brennbart i seg selv, men det har den egenskapen at det kan få andre stoffer til å brenne lettere og 
mer intenst – det kan til og med få stoffer som ellers er stabile til å bli eksplosive. Oksygen er derfor ett potensielt 
farlig stoff og må behandles deretter, blant annet skal det alltid lagres adskilt fra brennbare stoffer.  
 
Mer informasjon om oksygen kan finnes på AGA sine hjemmesider, se eget sikkerhetsdatablad

3
. 

 

2.4 Sensitivitet til beregningene 
Disse beregningene er godt standardiserte, den viktigste variabelen i disse beregningene er mengden brennbart stoff. 
I tillegg kommer spørsmålet om hvilken effekt blanding med oksygen har på effekten. Dette varierer fra stoff til stoff. 
En tommelfingerregel er at man kan gange opp effekten med minst 2-3 ganger ved tilførsel av lik del oksygen. 
 

2.5 Mengde gasser 
 
 

 
Figur 1: Bilde av stående Acetylen og Oksygen flasker - 40 liter hver. 

                                                                 
1
 https://en.wikipedia.org/wiki/TNT_equivalent  

2
 http://www.aga.no/internet.lg.lg.nor/no/images/Acetylen_oppl%C3%B8st_NO639_248743.pdf?v=1.0  

3
 http://www.aga.no/internet.lg.lg.nor/no/images/oxsygen_no639_128417.pdf?v=3.0   

https://en.wikipedia.org/wiki/TNT_equivalent
http://www.aga.no/internet.lg.lg.nor/no/images/Acetylen_oppl%C3%B8st_NO639_248743.pdf?v=1.0
http://www.aga.no/internet.lg.lg.nor/no/images/oxsygen_no639_128417.pdf?v=3.0
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Basert på tilgjengelige bilder, så har vi talt opp ca 7 store flasker av acetylen (røde flasker) og tilsvarende 7 store 
flasker med oksygen (blå flasker). Det er litt usikkerhet i antallet, men for disse beregningene så har vi tatt 
utgangspunkt i 7 flasker med acetylen, hvilket antas å være forsiktig. 
 
Innholdet i en slik acetylenflaske vil normalt være 6,2 kg * 1,097 kg/m

3
 = 5650 liter. 

 
Innholdet i en oksygenflaske vil være ca 8.000 liter ved 200 bars trykk.  
 
 

 
Figur 2: Bilde av liggende Acetylen og Oksygen flasker - 5 liter hver. 

Basert på tilgjengelige bilder har vi estimert antallet små flasker til 3 acetylenflasker.  
 
Acetylenflasker har vanligvis ett trykk på omtrent 15 bar. Grunnen til dette er blant annet at Acetylen kan eksplodere 
(eksplosjonsartet spalting) eller spontant antenne hvis man får en rask trykkendring – derfor foregår normalt lagringen 
med ett relativt lavt trykk. 
 

2.6 Normal mengde på skip i drift 
Det er unormalt å ha store mengder acetylen om bord på passasjerskip i drift. Om bord på Scandinavian Star var det 
iht våre opplysninger ikke arbeider hvor sveising var påkrevd, dette betyr at alt utover en liten flaske med 
acetylengass om bord vil derfor være unormalt. Når vi da kan telle opp minst 7 store flasker og ett antall små flasker i 
tillegg, så er det svært unormalt. 
 
Disse flaskene er eiet av Unitor og det måtte betales dagleie for flaskene. At disse bare lå igjen helt tilfeldig i ukesvis er 
derfor lite sannsynlig. 
 
Som illustrasjon, så kan det her nevnes at ett rørleggingsskip normalt vil ha i størrelsesorden 2 store 
acetylenbeholdere

4
, se også illustrasjonsfoto under (Figur 3). På dette foto kan man se at det er plass til en tredje 

beholder, men at det er det hele. Legg også merke til at det er fast innfestning av beholderne om bord på dette 
produksjonsskipet hvor sveising er en del av den daglige rutine. 
 
Det er selvfølgelig eget rom for oksygen beholdere, oksygen og acetylen skal aldri lagres sammen. 

                                                                 
4
 Opplyst av skipsinspektør Gisle Weddegjerde. 
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Figur 3: Illustrasjonsbilde fra ett Acetylen lagerrom ombord på ett produksjonsskip. 

2.7 Beregninger 
Vi kan se på bildene at flaskene er plombert, hvilket betyr at de er fulle. Gitt antallet flasker og størrelsen på disse, 
som er hentet fra standardstørrelsene 40 og 5 liter, så kan vi regne ut hvor mye gass disse flaskene inneholdt med 
acetylen.  
 

Størrelse flaske (liter) Innhold Mengde gass (m3) Antall flasker Sum mengde gass 
 40 Acetylen 5,651777575 7 39,56 m3 

5 Acetylen 0,729261623 3 2,19 m3 

    
41,75 m3 

 
Fra SFPE håndbokens [2] Appendix C, tabell C.1 kan vi finne at Acetylen har en Hc

5
 verdi på 48220 kJ/kg. Men en 

tetthet
6
 på 1,097 kg/m

3
 så gir denne mengden en potensiell energi på 2.208.476 kJ. 

 
Denne energi mengden gir en TNT ekvivalent på 491 Kg. Det er da ikke tatt hensyn til den sterkt uforsvarlige 
samlagringen med oksygen som vi kan se på bildene. Oksygen vil gjøre en eksplosjon i acetylenet betydelig kraftigere 
(man må da gange opp effekten 2-3 ganger) – altså vil dette da representere i størrelsesorden minimum 1-2000 kg 
TNT, avhengig av hvor effektivt oksygenet vil være i eksplosjonsprosessen. 
 
 

2.8 Gassflasker på Poop dekket 
På bilder og video kan vi se at det står plassert acetylengass, oksygengass og 2 bokser (ca 10 liter hver) med 
brannfarlig malingstynner

7
 på Poopdekket (akter på Gulf dekket, dekk 5). Disse er plassert under den åpne 

ventilasjonskanalen som går ned til maligsrommet (Paintstore) på bildekket.  
 

                                                                 
5
 Hc er en forkortelse for Heat of Combustion. Dette er en verdi som beskriver den totale energien som frigjøres når 

ett materiale gjennomgår en fullstendig forbrenning med oksygen ved standard forhold. Måles i energi pr. 
mengdeenhet, typisk J/kg. 
6
 Se http://wssproducts.wilhelmsen.com/gases-refrigerants-and-cylinders/gases-and-cylinders/acetylene for 

egenskaper for Acetylen. 
7
 Vi vet ikke nøyaktig hvilken maligstynner de brukte, men felles for disse er at de er både giftige og svært 

brannfarlige. Se også: https://en.wikipedia.org/wiki/Paint_thinner  

http://wssproducts.wilhelmsen.com/gases-refrigerants-and-cylinders/gases-and-cylinders/acetylene
https://en.wikipedia.org/wiki/Paint_thinner
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Figur 4: Bilde hentet fra Riksarkivets materiale. 

 
Figur 5: Stillbilde fra videofilm. 

 
Figur 6: Illustrasjon av plasseringen på Poop dekket. 

 
Som det kan sees på bildene, så er disse samlagret og festet i strid med reglene. Omregnet i TNT ekvivalenter, så vil 
acetylenet representere 66 Kg med TNT. Sammen med oksygenet vil man igjen kunne gange opp effekten 2-3 ganger – 
ca  100 – 150 kg med TNT. 

3  KONKLUSJON 

Det var lagret unormalt mye acetylen og oksygen om bord på skipet. Dette var lagret og sikret i strid med reglene for 
oppbevaring av denne typen brannfarlig vare. Døren til hydraulikkrommet var i åpen stilling

8
 hvilket gjorde at 

gassflaskene utgjorde en stor fare for eksplosjon ved brannspredning til bildekket.. 
 
Videre var det også fare for brannspredning fra Paitstore på bildekket via åpen ventilasjonskanal til Poop dekk hvor 
det var plassert malingstynner og acetylen/oksygenflasker. 
 
En eksplosjon i disse flaskene i hydraulikkrommet ville utløst en sprengkraft i størrelsesorden 500 kg TNT. 
Sprengkraften ville vært betydelig større hvis vi tar med oksygenet (1-2000 kg TNT). Dette ville sannsynligvis ødelagt 
akterdelen av skipet fullstendig og ville med svært stor sannsynlighet senket skipet. Sammen med «bomben» på 

                                                                 
8
 Muntlig beskrevet av vitnet Brannmester Ingvar Brynfors. 
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Poopdekket ville det muligens ha revet av hele akterskipet. Til sammenligning, så ble bomben i regjeringskvartalet i 
2011 beregnet til å ha tilsvart ca 500 kg TNT

9
. 

 

4 KILDER 

[1] NOU 1991: 1A Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990. 
[2] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition, 2002 Society of Fire Protection Engineers. 

 
 

                                                                 
9
 http://www.h-avis.no/nyheter/krim/siste-nytt/ekspert-bomben-tilsvarte-rundt-et-halvt-tonn-tnt/s/2-2.921-

1.7198260  

http://www.h-avis.no/nyheter/krim/siste-nytt/ekspert-bomben-tilsvarte-rundt-et-halvt-tonn-tnt/s/2-2.921-1.7198260
http://www.h-avis.no/nyheter/krim/siste-nytt/ekspert-bomben-tilsvarte-rundt-et-halvt-tonn-tnt/s/2-2.921-1.7198260
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SIMULERING AV BRANN 2 I GRAND LOUNGE 

1 INNLEDNING 

Brannen i Grand Lounge er filmet fra Stena Saga. Basert på filmen kan vi se at denne varer fra ca. 02:15 – 06:15 den 
7/4, altså ca. 4 timer. Dette var en voldsom brann. Vi har sett på hvor intens det er sannsynlig at denne har kunnet 
være ved å simulere dette i en brannsimulator. 

2 AVGRENSNINGER 

Vi har kun hatt tegninger som gitt i NOU rapporten [1] tilgjengelig. Vi har forespurt politiet i Oslo om de kunne 
oversende konstruksjonstegningene som de har i sitt arkiv slik at vi har kunnet bruke disse med mer eksakte mål på 
modellen, men disse er ikke mottatt pt. Målene er derfor tatt etter beste evne basert på foreliggende materiell og kan 
derfor være noe unøyaktige. 
 
Vi har benyttet bildemateriale for å fastslå hvilke vinduer som har vært «åpne» i brannen, se eksempler under. 
 
Babord side Styrbord side 

 
 

 

 

 
 

Figur 1: Her ser vi vinduene som er "åpne" fremstår ganske tydelig på hhv. babord og styrbord side. 

Delrapport 4 
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Figur 2: Her er bilde tatt på akterdekket med svømmebassenget i forgrunnen. Her ser vi tydelig at hele veggen inn mot Grand 
Lounge er "borte". 

 

2.1 Om Fire Dynamics Simulator (FDS) 
FDS-simuleringer er fluiddynamiske beregninger som simulerer brannforløp gjennom tredimensjonale kontrollvolumer 
som representerer aktuell byggverk og omgivelser. FDS 6 er designet for simulering av brann, og er vurdert som egnet 
for bruken og de aktuelle simuleringene. Se også hovedrapporten for flere detaljer vdr. simuleringene. 
 
FDS er sannsynligvis verdens mest brukte brannsimulator og har ett betydelig antall verifikasjonsstudier. Produktet er 
utviklet av NIST (National Institute of Standards and Technology

1
) siden år 2000. For ytterligere informasjon om FDS, 

verifikasjon, mv. så viser vi til hjemmesiden https://pages.nist.gov/fds-smv/. 

2.2 Oppsett og scenario 
Grand Lounge er samlingsområdet på skipet – en sosial sone. Vi har i annet delprosjekt beregnet påregnelig 
brannenergi som finnes naturlig i området. Området er delt fra resten av skipet i såkalte hovedsoner som går vertikalt 
gjennom skipet. Disse skal være både brann – og vann tette, og skal kunne motstå ett «fullstendig» brannforløp. 
Formelt skal disse være testet og godkjent etter kriteriene til brannklasse A60. Veggene begrenset brann 2 på Main 
dekk. 
 

 
Figur 3: Brann 2, utbredelse på Main dekk merket med rødt på tegningen. 

Denne simuleringen er begrenset til en påregnelig brann i Grand Lounge gitt tilførsel av diesel..  
 
Den naturlige brannenergien i Grand Lounge er beregnet til 280.876 MJ. Dette er gitt det vi kaller en «renbrenning» av 
området – dvs. absolutt alt brennbart brennes opp. Det er renbrenning vi kan se på bildene slik at dette er riktig å 
anta, selv om renbrenning i utgangspunktet er ganske uvanlig. Dette var en voldsom brann som veldig fort ble 
ventilasjonsstyrt. Vi har kjørt modellen til vi oppnådde «Steady State» - dvs. at en stabil brann oppnås. Dette gjør at 
tidsskalaen på grafen under (Figur 5) ikke vil reflektere de reelle tidsforhold, dette er kun modelltid. Modeller kjøres 
over en kortere tid, kun med de forhold man ønsker å sjekke, inntil man får Steady State - så stoppes de. Dette siden 
det er svært ressurskrevende å kjøre slike modeller. Å kjøre en slik modell med modelltid i 4 timer vil ta svært lang tid 
– og være unødvendig. 
 

                                                                 
1
 https://www.nist.gov/  

https://pages.nist.gov/fds-smv/
https://www.nist.gov/
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2.2.1 Akseptkriterium 
Det finnes ikke ett absolutt akseptkriterium i denne modelleringen – denne modellen søker å visualisere og så langt 
det går an å gjenskape deler av brann 2. Hensikten er å finne ut hvor stor branneffekten kan ha vært, hvor høye 
temperaturer som var i brannrommet, osv..  
 
Akseptkriterium her er de empiriske fakta som finnes blant annet ved å se på filmingen fra Stena Saga. 
 

2.3 Empiriske forhold 
Vi kan finne flere observasjoner som vil sannsynliggjøre ett scenario slik vi har skissert her. Observasjonene kommer 
da i tillegg til alle de andre forholdene som igjen ligger til grunn for valgte scenario som igjen empirisk sannsynliggjøres 
gjennom observasjon og sammenligning mellom modell og film. Vi har tatt noen nøkkelbilder hvor brannen om bord 
også har blitt stabil (Steady State). I en startfase vil effekten variere en del og brannen vil også flytte seg litt rundt i 
området før den stabiliserer seg ved brannarealet.  
 
FDS viser ikke flammer i seg selv, men gjengir flammer som områder hvor forbrenning over 200 kW/m

3
 finner sted. 

Dette er en standard innstilling og gir normalt ett fornuftig bilde av hvor i volumet det skjer forbrenning som gir 
flammer. Det er dette som vises. 
 
I modellen er brannarealet sentrert der ventilasjonens hovedavtrekk befinner seg.  

 
Sammenligning 

Film Modell 

  

Bildet er tatt ca klokken 04:55 i filmen og viser flammene 

som står ut av Grand Lounge på babord side. 

Vi kan se at flammene visuelt ser ganske like store ut 

som på filmen (omtrent ett dekk opp). Vi kan også se at 

flammene er litt tilbaketrukket mot akter, hvilket er ett 

resultat av at brannflaten er trukket litt inn i Grand 

Lounge. 

  

Bildet er tatt ca 05:30 i filmen og viser babord side. 

Livbåten er en god markør (henger i høyde på dekket over) 

og gir en god illustrasjon av flammenes høyde. 

I modellen kan vi se tilsvarende flammehøyde. I tillegg 

kan vi se flammene fra styrbord side, i filmen ser vi bare 

røyken fra styrbord side (dekkene over Main er ikke 

tegnet inn i modellen) 

 
Det er ikke så mange gode bilder man finner fra denne filmen. De fleste er også tatt mot babord side. Bildene man kan 
se gir imidlertid ett inntrykk av at simulert brann og brannen i Grand Lounge empirisk stemmer ganske bra overens. 
Dette er en indikasjon på at modellen kan betraktes som relevant og dermed gi relevant input på blant annet 
sannsynlig branneffekt, temperatur i brannrommet, mv.  
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2.4 Sensitivitet til simuleringen 
Denne modellen er i seg selv ikke spesielt kompleks. Det er geometrien som er krevende, selve beregningene som 
gjøres i modellen er ganske standard. Vi har satt opp geometrien med stålkonstruksjoner så korrekt vi kan uten 
konstruksjonstegningene, lagt inn en standard diesel brann med ett areal på 80 m

2
 og ellers kjørt modellen med 

standard innstillinger. Lufttilgang, osv. styres av tilgangen på luft via geometrien og det vi ser resultatet av er en brann 
som kun er drevet av naturlige krefter gitt en dieselbrann med tilført 20 m

3
/time inne i Grand Lounge. Se også utsnitt 

av modellen i Figur 4. 
 
Det var ikke ventilasjon i drift – og det var ikke vind som kunne påvirket scenariet, det fremstår derfor som ganske 
robust gitt mangel på utenforstående forhold som kan påvirke modellen. 

2.5 Brannscenario 
Vi har ikke nøyaktige data for pumpen som eventuelt ble benyttet, men det er normalt å ha tilgjengelig slik pumpe 
som har kapasitet i størrelsesorden 20 m

3
/time

2
. Hvis man regner om 20 m

3
/time ved bruk av standard masse 

avgivelsesrate for diesel (0,055 kg/m²·s [2] Tabell 3-4.8) og en tetthet på 0,8 kg/liter
3
 så får man at ett påregnelig 

brannareal med bruk av denne mengden diesel vil være 81,4 m
2
 ~ 80 m

2
. I dette scenarioet har vi derfor benyttet 80 

m
2
 brannareal med dieselbrann i Grand Lounge som dimensjonerende for å finne ut hvor mye effekt en 

ventilasjonskontrollert brann i disse lokalene kan gi. 
 
Dette scenarioet gir ett potensielt dieselforbruk (sannsynlig branneffekt i 4 timer hvor den naturlige brannlasten 
brennes opp etter 1 time og 10 minutter + diesel som kan drive brannen i de neste ca. 3 timene) på 20 x 3 timer = 60 
m

3
. 

 
Figur 4: Utsnitt av modellen som viser brannflaten som er 4 x 20 meter plassert like under hovedavtrekket. 

2.6 Resultater 
Som vi kan se av figuren under, så ligger en Steady State i dette tilfellet på ca. 67 MW hvilket er en betydelig brann. 
Dette representerer en maksimalbrann i disse arealene gitt de ventilasjonsforholdene vi kan se på bildene (hvilke 
vinduer som er knust). I utgangspunktet, så vil effekten til en ventilasjonskontrollert maksimalbrann være ganske 
uavhengig av hva som faktisk brenner. Hvis man regner ut hvor lang tid en slik brann bruker på å brenne opp den 
naturlige energien (280.876 MJ) i dette området, så vil man finne at denne er brent opp etter ca 1 time og 10 
minutter. Dette var en brann som eskalerte og ble stor veldig fort slik at vi i dette regnestykket har sett bort fra en noe 
roligere vekstfase. Denne brannen er begrenset av tilgang på oksygen og det er dette som hovedsakelig er 
begrensende for hvor stor branneffekten kan bli. Teoretisk maksimaleffekt er ikke beregnet, men vil sannsynligvis 
ligge i størrelsesorden 150 - 200 MW for denne brannen (dvs. hvis den ikke blir ventilasjonsstyrt og ellers har optimale 
forhold og nok brensel). 
 

                                                                 
2
 Oppgitt av skipsinspektør Gisle Weddegjerde. 

3
 http://www.engineeringtoolbox.com/specific-gravity-liquid-fluids-d_294.html angir 0,8 - 0,95.  

http://www.engineeringtoolbox.com/specific-gravity-liquid-fluids-d_294.html
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Figur 5: Graf over branneffekten. 

Når modeller er satt opp, så kan vi også finne andre verdier for brannen i lokalet. Her vil også for eksempel temperatur 
være av interesse. Teoretisk, så vil man ofte følge ISO brannkurven for å få en tilnærming til temperaturen i 
brannrommet, men i virkeligheten så vil ofte temperaturen være betydelig lavere enn det brannkurven vil tilsi. Dette 
er særlig tilfelle i en brann som er ventilasjonskontrollert. 
 

 
Figur 6: Typisk temperatur snitt ved Steady State i brann 2. 

På Figur 6 kan vi se tempersturfordelingen i brannrommet. Siden dette er en simulering, så vil den ikke være 100% 
korrekt, men gir en god indikasjon på hvordan det var inne i brannrommet. Denne gir oss også svar på hvorfor A60 
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vegger holder hele forløpet. Som vi kan se, så er temperaturen i veggområdet «bare» mellom 400 – 600 grader. 
Kurven som benyttes som referanse for godkjenning av A60 konstruksjonen krever kontinuerlig temperatur på over 
900 grader, hvilket krever mye mer av en slik konstruksjon. Vi kan også se at det er fronter i brannen som gir 
temperatur på rundt 1000 grader, hvilket forklarer en del av de skadene som tross alt har oppstått på skipet. Det var 
en voldsom brann. 
 

2.7 Konklusjon 
Vi finner rimelig samsvar mellom modellen når den tilføres diesel og de empiriske holdepunktene vi har i saken. Den 
naturlige brannlasten er beregnet og når vi kjenner sannsynlig branneffekt, så er det en enkel sak å regne ut hvor lang 
tid det vil ta for brannen å brenne opp dette (1 time og 10 minutter). Resterende 3 timer av den observerte 
branntiden må da ha tilførsel av drivstoff, beregnet i dette tilfellet til å være i størrelsesorden 60 m

3
 ved bruk av diesel 

som skissert i dette tilfellet. 

3 KILDER 

3.1 Referanser 
[1] NOU 1991: 1A Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990. 

[2] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition. 
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SIMULERING AV BRANN 3 I 300 KORRIDOREN, OLJEBRANNEN 

1 INNLEDNING 

Brannen i 300 korridoren var voldsom og spektakulær på sin måte. Den var voldsom og brannvesenet klarte ikke å 
komme inn i korridoren, samtidig som den var ventilasjonskontrollert. Det litt spesielle her er at selve korridoren ble 
utbrent i brann 2 og alle lugarene var egne brannceller, brannklasse B30. Det betyr at en brann her normalt vil ha 
problemer med å klare å oppnå – og holde en intensitet (effekt) slik vi kan se beskrevet i vitneavhør og se restene av 
på bilder. Brannspredning mellom branncellene (lugarene) skal også etter designkriteriene til skipet være nærmest en 
umulighet – her skjer det mellom alle branncellene - raskt. 
 
Brann 3 startet ca. 5 timer etter at brann 2 var slokket, ca klokken 1130 (litt før slepet inn mot Lysekil startet klokken 
11:55) og var slutt før båten kom inn til Lysekil (klokken 21:17

1
). Dette var en brann som varte i minst 6-8 timer.  

 
På bakgrunn av at branneffekten tilsier at naturlig brannenergi er brent opp etter 1 time – og brannen varte i 
nærmere 6-8 timer, så har man sjekket om det er sannsynlig at en brann hvor det ble tilført diesel i korridoren via 
bruddet i hydraulikkrøret kan brenne på den måten som er beskrevet av vitner – og potensielt hvilken intensitet 
(effekt) en slik brann ville kunne ha.  

2 AVGRENSNINGER 

Vi har kun hatt tegninger som gitt i NOU rapporten [1] tilgjengelig. Vi har forespurt politiet i Oslo om de kunne 
oversende konstruksjonstegningene som de har i sitt arkiv slik at vi har kunnet bruke disse med mer eksakte mål på 
modellen, men disse er ikke mottatt pt. Målene er derfor tatt etter beste evne basert på foreliggende materiell og kan 
derfor være noe unøyaktige. 
 
Vi har benyttet bildemateriale for å fastslå hvilke vinduer som har vært åpne i simuleringen, se blant annet bildet 
under som gir ett ganske tydelig bilde. 
 
Styrbord side 

 
På bildet kan vi se 5 koøyer hvor det har vært veldig varmt rundt slik at malingen har flasset av. Slik vi også kan se 
der hvor det har vært knuste vinduer/glass på andre området på skipet og vi har observert brann. Det vil derfor 
være naturlig å anta at disse også her har vært åpne ved branntidspunktet. 

                                                                 
1
 Tidspunkter hentet fra loggen «KRONOLOGISK BESKRIVNING AV GÖTEBORGS BRANDFÖRSVARS MEDVERKAN 

I RADDNINGSINSATSEN GENOM UTDRAG UR SKILDA RAPPORTER». 

Delrapport 5 
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2.1 Om Fire Dynamics Simulator (FDS) 
FDS-simuleringer er fluiddynamiske beregninger som simulerer brannforløp gjennom tredimensjonale kontrollvolumer 
som representerer aktuelle bygning og omgivelser. FDS 6 er designet for simulering av brann, og er vurdert som egnet 
for bruken og de aktuelle simuleringene. Se også hovedrapporten for flere detaljer vdr. simuleringene. 
 
FDS er sannsynligvis verdens mest brukte brannsimulator og har ett enormt antall verifikasjonsstudier. Produktet er 
utviklet av NIST (National Institute of Standards and Technology

2
) siden år 2000. For ytterligere informasjon om FDS, 

verifikasjon, osv. så viser vi til hjemmesiden https://pages.nist.gov/fds-smv/. 

2.2 Oppsett og scenario 
300 korridoren er en boligkorridor med 7 tilknyttede lugarer. I hver ende av korridoren er det A60 dører inn mot 
trapperommet. Trapperommet til venstre på Figur 2 er samme trapperom (Ds) som Brann 2 brukte når den spredte 
seg fra 200 korridoren hvor den ble antent. Siden branndørene ikke ble lukket tidsnok ved brann 2, så spredte denne 
seg og brant ut 300 korridoren også. Lugar 315 og 317 ble evakuert – personene i de andre lugarene i 300 korridoren 
omkom. 
 

 
Figur 1: Oversiktsbilde over Y-bor dekk hvor brann 3 oppstod og brant. 

 
Figur 2: Nærmere bilde av området hvor brann 3 oppstod og brant. 

Slik man kan se på tegningene, så er hver lugar egen branncelle. De 2 lugarene hvor man klarte å rømme kan døren til 
korridoren ha blitt stående åpen, men for de andre som ikke klarte å rømme, så vil det være naturlig å anta at døren 
inn til lugaren var og forble lukket. 
 
Denne simuleringen er foretatt for å se om det er sannsynlig at diesel kan ha blitt tilført som brennstoff i tillegg til det 
som naturlig er i området. Den er derfor begrenset til en brann i 300 korridoren hvor vi forutsetter tilført diesel.  
 
Den naturlige brannenergien i en lugar er beregnet til 6.652 MJ – hvis vi regner med en absolutt worst case hvor alle 
lugarene legges sammen og vi ser helt bort fra brannskillene (hvilket ikke er særlig realistisk), så gir dette en 
brannenergi på 46.564 MJ. Dette er gitt det vi kaller en «renbrenning» av området – dvs. absolutt alt brennbart 
brennes opp. Dette er lite sannsynlig, gitt de fysiske brannskillene som vi vet var der. Vi har allikevel brukt dette som 
tilfelle, gitt det vi kan se på bildene. Det korrekte vil normalt være å benytte verdiene fra 1 lugar. 
 
I sakkyndige uttalelse fra Servi Group

3
 på side 50 så uttales følgende: 

«Hvis hydraulikktanken tilføres dieselolje og begge hydraulikkpumpene er startet vil det teoretisk være mulig å pumpe 
60 lpm. ut på systemet og ut av lekkasjepunkt».  
 
Om det her er benyttet en transferpumpe eller om det er tilført dieselolje via hydraulikkpumpene har vi ikke klare 

                                                                 
2
 https://www.nist.gov/  

3
 Politiets prosjektrapport datert 08.09.2016. 

https://pages.nist.gov/fds-smv/
https://www.nist.gov/
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holdepunkter for, men det spiller for så vidt liten rolle – poenget er at det er enkelt å tilføre diesel via 
hydraulikkanlegget og rett inn i brannen. Vi har også tidligere (før Politiets prosjektrapport ble offentliggjort) tatt 
utgangspunkt i omtrent 60 lpm. for denne brannen.  
 
Hvis man regner om 60 lpm. Så vil det gi en potensiell brannflate på ca 14 m

2
 ((60/60)/(0,055/0,8) = 14,5). Det er 

benyttet en brannflate på litt i underkant av 14 m
2
 i den eksisterende modellen. 

 
Dette var en voldsom brann som veldig fort ble ventilasjons styrt. Vi har kjørt modellen til vi oppnådde det vi ofte 
referer til som «Steady State» - dvs. at en stabil brann er oppnådd. Vi bruker en svært kort vekstfase i modellen, dette 
gjør at tidsskalaen på grafen under ikke vil reflektere de reelle forhold, dette er kun modell tid. Modeller kjøres over 
en kortere tid, kun med de forhold man ønsker å sjekke, inntil man får Steady State - så stoppes de. Dette siden det er 
svært ressurskrevende å kjøre slike modeller.  Å kjøre en slik modell med en modell tid på mange timer vil ta svært 
lang tid – og være unødvendig. 

2.3 Brann i en madrass 
Vi har kjørt en case der lugardørene var åpne og koøyene var lukket. Dette er etter vår vurdering den mest sannsynlige 
brannen i denne delen av skipet – gitt naturlig brann. 
 
Hvis vi antar en brann i den underste madrassen i køyesengen, lukkede koøyer og åpne lugardører, så får man en 
temperaturprofil som vist på bildet under (tatt 1,7 meter over «gulv» i lugaren). 
 

 
Figur 3: Representativ temperaturprofil på simulering i 300 korridoren v/brann i underste madrass, åpne lugardører og lukkede 
koøyer. 

Det er også kjørt scenario hvor koøyene er åpne, se temperaturprofil under. 
 

 
Figur 4: Representativ temperaturprofil på simulering i 300 korridoren v/brann i underste madrass, åpne lugardører og åpne 
koøyer 
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Her kan vi se en høyere temperatur i brannen og brannrommet, mens temperaturen ellers er lavere. Vi antar at dette 
skyldes at kald luft fra koøyene i de andre lugarene bidrar til utlufting og dermed lavere temperatur. Vi ser også at i 
denne casen, så får vi større brannspredning i brannrommet enn i caset med lukkede koøyer. 
 
Basert på temperaturen vi kan se i modellene, så er det ingen fare for brannspredning fra en lugar til en annen lugar 
ved en brann i en madrass. Korridoren er allerede utbrent (brant i brann 2), slik at spredning av brann til korridor er 
ikke et realistisk scenario – selv med frisk luft fra åpent koøye. 

2.4 Akseptkriterium 
Det finnes ikke ett absolutt akseptkriterium i denne modelleringen – denne modellen søker å visualisere og så langt 
det går an å gjenskape essensen av brann 3. Hensikten er å finne ut hvor intens denne brannen var og derigjennom å 
kunne finne ut hvordan dette var mulig å få til ved å bekrefte eller avkrefte observerte faktum - empiri.  
 
Vi har derfor lagt inn det vi vet om brannen og justert inn selve brannen etter teorien om tilførsel av diesel for å se om 
denne også kan forklare andre vesentlige forhold enn bare den manglende dieselen. Ett annet forhold som er relevant 
å se dette opp mot i denne brannen er det faktum at brannvesenet ikke kom inn gjennom døren pga. det de opplevde 
som en «voldsom» varmeutvikling. 
 
Denne brannen foregikk i stor grad samtidig med brann 4, som brant ut «krematoriet» på Gulf dekket. Disse bør til en 
viss grad sees i sammenheng. 

2.5 Empiriske forhold 
Det forklares av brannvesenet at de ikke klarte å komme til brannen fra sitt angrepspunkt via Ds trapperommet, fra 
dekket under (C-dekk). Den var for intens til at utstyr og mannskap kunne klare det

4
.  

 
Vi kan finne flere observasjoner som vil sannsynliggjøre ett scenario slik vi har skissert her gjennom 
vitneobservasjoner og bilder. Bildet under (Figur 5) er tatt like før skipet ankommer Lysekil og vi kan tydelig se 
varmeutredningen i malingen på skroget der hvor trapperom Ds går vertikalt gjennom skipet. Dette betyr at det her 
har vært ekstra varmt. Det er sannsynlig at slik varmeutredning kan forekomme ved oppvarming på mellom 150 – 250 
grader avhengig av type maling. Det ryker fortsatt fra skipet – hvilket kan indikere at det fortsatt brenner, men 
sannsynligvis ikke så intenst som vi har sett tidligere. 
 

 
Figur 5: På bildet kan man se varmeutredning på skroget. Denne følger trapperom Ds. 

2.6 Hydraulikkanlegget 
Hydraulikkanlegget har ett brudd i 300 korridoren. Dette er helt sentralt og ligger til grunn for det scenarioet vi har 
kjørt – med tilførsel av brennbart materiale (diesel).  
 
Når man ser hydraulikkrørets beliggenhet ved siden av mange andre rør, så er det påfallende at dette er det eneste 
røret som er påvirket, dersom man mener at dette bruddet skyldes varmepåvirkning fra brannen i korridoren. Det er 
tydelig at dette rørbruddet har vekket interesse hos flere av de som deltok i arbeidet like etter brannene, siden det 
finnes ett betydelig antall bilder av dette rørbruddet.  

                                                                 
4
 Se eget dokument «Färja i Brand», . 

https://www.dropbox.com/s/rkzztsdlkar6rr6/1990%20Brand%20i%20f%C3%A4rja%20-%20G%C3%B6teborg%20brandf%C3%B6rsvar.pdf?dl=0
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Flere av disse bildene viser også skrape merker på veggen like bak rørbruddet, hvilket kan indikere bruk av utstyr med 
harde kanter for å jekke ut røret. Noen av merkene kan også indikere at himlingen har blitt revet ned med makt, 
hvilket ikke gjør utbøyingen av røret mindre påfallende. 
 

  
Her ser vi bilde av området hvor vi ser tydelige 
skrapemerker på veggen. 

 

  
 Som vi kan se på dette bildet, så synes det urimelig at 

utbøyingen har noe med varmepåvirkning fra brannen å 
gjøre. Dette siden alle andre rør er helt upåvirket. 

 

2.7 Sensitivitet til simuleringen 
Denne modellen er i seg selv ikke spesielt kompleks. Det er geometrien som er krevende, selve beregningene som 
gjøres i modellen er ganske standardiserte. Vi har satt opp geometrien med stålkonstruksjoner så korrekt vi kan uten 
konstruksjonstegningene, har lagt inn en standard diesel brann med ett areal på ca 14 m

2
 og ellers kjørt modellen med 

standardiserte innstillinger for brann. Lufttilgang, osv. styres av tilgangen på luft via geometrien og det vi ser 
resultatet av er en brann som kun er drevet av naturlige krefter gitt en dieselbrann med tilført 60 liter pr. minutt inne i 
300 korridoren.  
 
Brann 3 pågikk samtidig med Brann 4. Etter vår vurdering, så vil dette påvirke Brann 4 mer enn Brann 3. Dette gitt 
ventilasjonsforholdene til Brann 3 og det at denne ligger fysisk under lokasjonen til Brann 4 (varme og brann trekker 
naturlig oppover). 
 
Ventilasjon var ikke i drift – og det var ikke vind som kunne påvirket scenariet, det fremstår derfor som ganske robust 
gitt mangel på eksterne forhold som kan påvirke modellen. 

2.8 Resultater 
Som vi kan se av figuren under så ligger en slik Steady State i dette tilfellet på ca 13 MW hvilket er en betydelig brann i 
disse relativt små volumene. Hvis man så regner ut hvor lang tid en slik brann bruker på å brenne opp den naturlige 
energien (46.564 MJ) i hele korridoren (altså alle lugarene summert), så vil man finne at denne er brent opp etter 
ganske nøyaktig 1 time. Dette var en brann som eskalerte og ble stor veldig fort slik at vi har i dette regnestykket sett 
bort fra en noe roligere vekstfase. Denne brannen er begrenset av tilgang på oksygen og det er dette som er 
begrensende for hvor stor branneffekten kan bli. Teoretisk maksimaleffekt er ikke beregnet, men vil sannsynligvis 
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ligge i størrelsesorden 35 - 40 MW for denne typen brann (dvs. hvis den ikke blir ventilasjonsstyrt og ellers har 
optimale forhold og nok brensel). 
 

 
Figur 6: Graf over branneffekten. 

 
Dette scenarioet gir ett potensielt dieselforbruk, hvis vi regner konservativt med en brann som varer i 6 timer, på 60 
liter pr. minutt x 60 minutter x 6 timer = 21.600 liter ~ 20 m

3
 diesel. 

 
Det var betydelige temperaturer inn mot trapperommet som brannvesenet forsøkte å angripe brannen fra. I modellen 
kan vi se at temperaturene ligger på mellom 400 – 750 grader C. I tillegg kan vi se at brannen genererte en betydelig 
lufthastighet gjennom døren inn mot trapperommet. Denne ligger på mellom 2 og 5 m/s, hvilket forsterker 
temperatur effekten ganske dramatisk for innsatspersonellet. Årsaken til denne variasjonen er hovedsakelig at denne 
brannen er meget ventilasjonskontrollert og man får da ett fenomen som kaller «pusting» - dvs. at brannen dør litt ut 
– for så å trekke til seg friskt oksygen og flamme opp igjen. Dette gjentar seg gjennom hele brannen inntil den har 
brent såpass ut at den ikke lenger er å regne som vesentlig ventilasjonskontrollert. Det er naturlig nok også variasjon 
vertikalt i snittet gjennom tilkomsten. 
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Figur 7: Utsnitt av simuleringen som viser typisk utsnitt av temperaturfordelingen når modellen er i Steady State. 

 

 
Figur 8: Utsnitt av simuleringen som viser lufthastigheter som er generert av brannen. 
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3 KONKLUSJON 

Naturlig brannenergi er brukt opp etter 1 time. Brannen varte i 6-8 timer, derfor må det være tilført brennbart 
materiale. Vi finner at ved å tilføre diesel, så gir dette en brann som kan gi en fornuftig forklaring på de forholdene 
som beskrives av vitner og de empiriske holdepunktene vi har om denne brannen på bilder og annet materiale – som 
for eksempel den fullstendige renbrenningen i 300 seksjonen, utfordringene til brannvesenets innsats og 
varmeutredningene på utsiden av trapperommet Ds.  

4 KILDER 

4.1 Referanser 
[1] NOU 1991: 1A Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990. 

[2] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition. 
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SIMULERING AV BRANN 4 I «KREMATORIET» PÅ GULF DEKKET 

1 INNLEDNING 

Brannen på Gulf dekk som også har fått tilnavnet «Krematorium-brannen» etterlot seg ett område med lugarer som 
var fullstendig brent til pulver. Denne brannen er nok en brann som er veldig voldsom, som varer lenge og som 
tilsynelatende er vanskelig å forklare.  
 
Alle lugarene er egne brannceller – og korridoren vet vi fra forsøk hos SINTEF brant raskt og intenst – men varte kun 
kort tid siden det stort sett bare er PVC belegget og gulvteppet som er brennbart.  
 
På bakgrunn av bilder ser man det som mest sannsynlig at brann 4 startet like etter brann 3 – dvs. en gang mellom 
klokken 12 og klokken 13. Det er bilder av store mengder røyk som kommer ut av vinduene på Gulf dekk når skipet 
slepes igjennom skjærgården, hvilket betyr at brannen fortsatt brenner. Lysekil ligger ikke langt inne i skjærgården, så 
det vil være naturlig å anta konservativt at brann 4 varte under så godt som hele slepet i hvert fall til klokken 19 – altså 
litt over 2 timer før ankomst Lysekil.  
 

 

 
Skipet i åpent farvann, det ryker betydelig både ved 
skorsteinen (fra Grand Lounge området) og foran fra 
Gulf dekket – begge deler på babord side. Dette tyder 
på at både brann 3 og brann 4 brenner. Grunnen til at 
det også kommer røyk fra Grand Lounge området er at 
brann 3 bruker trapperom Ds som skorstein og denne 
ender oppe i Grand Lounge, som på dette tidspunkt er 
fullstendig utbrent. 
Dette bildet er tatt ganske tidlig under slepet siden 
brann 5 enda ikke er synlig på utsiden av skipet. Brann 
5 er den brannen som oppstår foran i 300 korridoren, 
tar seg ut i trapperommet og brennmerker 
resepsjonen. Den blir ikke noen stor brann, men den 
lager sotmerker på utsiden av skroget på styrbord side 
ved start. 

Her ser vi skipet når det nærmer seg Lysekil. Det brenner 
tilsynelatende godt på Gulf-dekket på dette tidspunktet.  
 

Delrapport 6 
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Ett bilde tatt litt nærmere når skipet entrer skjærgården. Som vi kan se på bildet, så ryker det godt fra vinduene på 
Gulf dekket. Det kan også se ut som om det ryker fra vinduene på dekket over og litt akterover fra Grand Lounge.  

 
Brann 4 startet ca. 6 timer etter at brann 2 var slokket, og har vært vurdert som avsluttet før båten kom inn til Lysekil 
(klokken 21:17

1
). Det er avdekket bilder som kan indikere at brann 4 fortsatte å brenne, også etter at båten ankom 

Lysekil, men her har vi regnet konservativt med en varighet på 6-8 timer. For å kunne brenne så lenge og lage de 
skadene vi kan observere på bilder, så er det en teori om at det ble tilført brennbar væske (diesel) via kanalnettet til 
ventilasjonssystemet. Vi har derfor simulert denne brannen med tilførsel av diesel som brennstoff for å se på om dette 
er sannsynlig.  

2 AVGRENSNINGER 

Vi har kun hatt tegninger som gitt i NOU rapporten [1] tilgjengelig. Vi har forespurt politiet i Oslo om de kunne 
oversende konstruksjonstegningene som de har i sitt arkiv slik at vi har kunnet bruke disse med mer eksakte mål på 
modellen, men disse er ikke mottatt pt. Målene er derfor tatt etter beste evne basert på foreliggende materiell og kan 
derfor være noe unøyaktige. 
 
Vi har benyttet bildemateriale for å fastslå hvilke vinduer som har vært åpne i simuleringen, se blant annet bildene 
under som gir ett ganske tydelig bilde. 
 
Styrbord side  

 
 

På babord side  

                                                                 
1
 Tidspunkter hentet fra loggen «KRONOLOGISK BESKRIVNING AV GÖTEBORGS BRANDFÖRSVARS MEDVERKAN 

I RADDNINGSINSATSEN GENOM UTDRAG UR SKILDA RAPPORTER». 
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2.1 Om Fire Dynamics Simulator (FDS) 
FDS-simuleringer er fluiddynamiske beregninger som simulerer brannforløp gjennom tredimensjonale kontrollvolumer 
som representerer aktuelle bygning og omgivelser. FDS 6 er designet for simulering av brann, og er vurdert som egnet 
for bruken og de aktuelle simuleringene. 
 
FDS er sannsynligvis verdens mest brukte brannsimulator og har ett enormt antall verifikasjons studier. Produktet er 
utviklet av NIST (National Institute of Standards and Technology

2
) siden år 2000. For ytterligere informasjon om FDS, 

verifikasjon, osv. så viser vi til hjemmesiden https://pages.nist.gov/fds-smv/. 

2.2 Oppsett og scenario 
Dette området består av 500, 600 og 700 seksjonene.  
 
Disse korridorene er boligkorridorer med mange tilknyttede lugarer. I hver ende av korridorene er det A60 dører inn 
mot trapperommet mot akter og resepsjonen foran. Trapperommet nede til venstre på Figur 2 er samme trapperom 
(Ds) som Brann 2 brukte når den spre seg opp fra 200 korridoren hvor den ble antent – og som brann 3 brukte som 
«skorstein». Siden branndørene ikke ble lukket tidsnok ved brann 2, så spredte denne seg, brant ut 300 korridoren og 
røykfylte 5, 6 og 700 seksjonene. Her omkom svært mange mennesker.. 

 
Figur 1: Oversiktsbilde over Gulf dekk hvor brann 4 oppstod og brant. 

 

                                                                 
2
 https://www.nist.gov/  

https://pages.nist.gov/fds-smv/
https://www.nist.gov/
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Figur 2: Nærmere bilde av området hvor brann 4 oppstod og brant. 

Slik man kan se på tegningene, så er hver lugar egen branncelle. Her var det veldig mange omkomne og for de som 
ikke klarte å rømme, vil det være naturlig å anta at døren inn til lugaren var og forble lukket. Når man ser på 
oppbyggingen av brannceller angitt på Figur 3, så er omfanget overraskende, gitt branncelleinndelingen.  
Det betyr at vi har sett på hvordan en brann her kan forløpe, gitt brannenergien som naturlig er tilstede og det 
potensialet som ligger i muligheten for å tilføre diesel.  
 
 

 
Figur 3: Oversikt over skadegrad på de omkomne i 5,6 og 700 seksjonen (øverst) samt i 300 seksjonen (under). 
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2.2.1 Akseptkriterium 
Det finnes ikke ett absolutt akseptkriterium i denne modelleringen – denne modellen søker å visualisere og så langt 
det går an å gjenskape essensen av brann 4. Hensikten er å finne ut hvor intens denne brannen var og derigjennom å 
kunne finne ut hvordan det var mulig å få til ved å bekrefte eller avkrefte observerte faktum - empiri. Vi har derfor 
regnet ut påregnelig branntid ved brann av naturlig brannenergi. Så har vi lagt inn det vi vet om brannen og justert inn 
selve brannen etter teorien om tilførsel av diesel for å se om den kan forklare andre vesentlige forhold i tillegg til den 
manglende dieselen. 
 
Denne brannen foregikk i stor grad samtidig med brann 3, som brant ut 300 korridoren på Y bor dekket. Disse bør til 
en viss grad sees i sammenheng. 
 

2.3 Sensitivitet til simuleringen 
Denne modellen er i seg selv ikke spesielt kompleks. Det er geometrien som er krevende, selve beregningene som 
gjøres i modellen er ganske standardiserte. Vi har satt opp geometrien med stålkonstruksjoner så korrekt vi kan uten 
konstruksjonstegningene, lagt inn en standard diesel brann med ett areal på ca 50 m

2
 og ellers kjørt modellen med 

standardiserte innstillinger for brann. Tilførselen av diesel har nok kunnet være større, men siden den maksimale 
branneffekten i hovedsak er styrt av tilgangen på oksygen, så er det viktigste for effekten at brannen har «nok» 
brennstoff. Denne gir sannsynligvis omtrent 20 m

3
/time – og 80 m

2
 er da sannsynlig brannflate, hvis vi her regner om, 

så vil sannsynlig tilført mengde diesel ved 50 m
2
 brannflate være ca. 12,6 m

3
/time. 

 
Lufttilgang, oksygen, osv. styres av tilgangen på luft via geometrien og det vi ser resultatet av er en brann som kun er 
drevet av naturlige krefter gitt en dieselbrann med tilført 210 liter pr. minutt inne i 6-700 korridoren.  
 
Det faktum at Brann 3 i 300 seksjonen pågikk samtidig er ikke tatt med i denne simuleringen. Dette er nok ett forhold 
som burde sjekkes ut nærmere siden dette sannsynligvis vil påvirke tilgangen på frisk luft til Brann 4. Brann 4 kan her 
trekke oksygen fra underliggende plan, ved en samtidig pågående Brann 3, så vil ikke denne muligheten være til stede. 
Brann 3 vil også kunne tilføre Gulf dekket varme gasser.  
 
En ventilasjonskontrollert brann vil alltid være sensitiv ovenfor tilgangen på luft (oksygen). Det er også denne 
simuleringen. Ventilasjon på skipet var ikke i drift – og det var ikke vesentlig vind som kunne påvirket scenariet, utover 
det at simuleringen ikke har med Brann 3, så det fremstår den som ganske robust gitt mangel på eksterne forhold som 
kan påvirke brannen. 
 
Etter vår oppfatning, så bør både en bedre tilpasning av designbrannen og samtidigheten med Brann 3 utredes for å få 
ett enda bedre bilde av – særlig Brann 4. 
 

2.4 Resultater 
Som vi kan se av Figur 4 under, så ligger en Steady State i dette tilfellet på ca. 23 MW hvilket er en betydelig brann i 
disse relativt små volumene. Hvis man regner ut hvor lang tid en slik brann bruker på å brenne opp den naturlige 
energien i dette området, vi kan anta at anslagsvis 25 lugarer ble totalt renbrent (tilsvarer 166.300 MJ), så vil man 
finne at denne brannenergien er brent opp ca. 2 timer. Det at brannen faktisk varte i minst 6-8 timer gjør at det er 
sannsynlig at det her er tilført brennbart materiale, derfor er det sett nærmere på om tilføresel av diesel er ett 
sannsynlig scenario. Dette var en brann som eskalerte og ble stor veldig fort slik at vi har i dette regnestykket sett bort 
fra en noe roligere vekstfase og sluttfase hvilket vil forlenge den naturlige brannen noe. Denne brannen er begrenset 
av tilgang på oksygen og det er dette som er begrensende for hvor stor branneffekten kan bli. Teoretisk 
maksimaleffekt er ikke beregnet, men vil sannsynligvis ligge i størrelsesorden 100 - 150 MW for denne typen brann 
(dvs. hvis den ikke blir ventilasjonsstyrt og ellers har optimale forhold og nok brensel). 
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Figur 4: Graf over branneffekten. 

 
Dette scenarioet gir ett potensielt dieselforbruk, hvis vi regner konservativt med en brann som varer i 7 timer, på 210 
liter pr. minutt x 60 minutter x (7-2=) 5 timer = 63.000 liter ~ 60 m

3
 diesel. 

 
Det vi kan se i simuleringen er at flammefronten trekker ut mot korridor, akter, og ut mot vinduene der hvor frisk luft 
er tilgjengelig. Det er denne prosessen vi kan se på effektkurven fram til rundt 900 sekunder ut i modelleringen hvor 
flammefronten er etablert og stabiliserer seg der hvor oksygen er tilgjengelig. Dette at volumet nærmest blir tømt for 
oksygen gjør at temperaturen inn mot midten av volumet, og inn mot de lugarene hvor vinduene ikke er knust, faller 
og blir liggende på mellom 2-400 grader C. Når Steady State inntrer, så kan vi observere at det i enkelte av lugarene 
inn mot midten av skipet (700 seksjonen) har temperaturer helt ned mot 100 – 150 grader. Se Figur 5, Figur 6 og 
Figur 7. Dette har vesentlig innvirkning på det resultatet vi kan observere på bilder tatt etter brannen og gir en 
forklaring på hvorfor noen av de omkomne ble kremert

3
 og andre ikke samt noen arealer pulverisert og andre ganske 

intakt. 
 

                                                                 
3
 Se Hovedrapporten. 
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Figur 5: Utsnitt av simuleringen som viser utsnitt av temperaturfordelingen når modellen er ganske tidlige fase. 

 

 
Figur 6: Utsnitt av simuleringen som viser utsnitt av temperaturfordelingen når modellen er i en middels utviklet fase. 
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Figur 7: Utsnitt av simuleringen som viser utsnitt av tempersturfordelingen når modellen når Steady State. 

3 KONKLUSJON 

Den naturlige brannenergien i dette området er brent opp i løpet av omtrent 2 timer. Brannen varer i minst 6-8 timer, 
hvilket betyr at det må ha vært tilført brennbart materiale. Vi finner at ved å tilføre diesel, så gir dette en brann som 
kan forklare de forholdene som beskrives av vitner og de empiriske holdepunktene vi har om denne brannen – som 
den fullstendige renbrenningen og kremeringen i enkelte områder og den mye mindre påvirkningen på andre 
områder. Brann 4 bidrar også til varmeutredningene vi kan observere på utsiden av trapperommet Ds.  
 
Det at flammefrontene trekker så vidt langt ut i korridor og trapperom kan indikere at brannen har blitt tilført mindre 
diesel enn det vi har tatt utgangspunkt i. Det finnes forskjellige typer transferpumper som gir forskjellige mengder (en 
annen aktuell størrelse er 5 m

3
/time). Det er ikke uvanlig å ha flere typer pumper ombord på ett skip. Dersom det 

hadde blitt tilført mindre diesel, så ville branneffekten blitt noe lavere (når brannen gikk fra kun 
ventilasjonskontrollert til også brensels kontrollert), flammefrontene ville sannsynligvis trukket inn mot det sentrale 
brannområdet (6-700 seksjonene) – og dermed gitt ytterligere oppvarming der og mindre lenger ut. Dette er 
imidlertid ikke utredet og kan med fordel utredes slik at man kan ta høyde for en nærmere tilpasning av dette 
scenarioet opp mot observerte forhold. 
 

4 KILDER 

4.1 Referanser 
[1] NOU 1991: 1A Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990. 

[2] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition. 
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SIMULERING AV BRANN 2 I STARTFASEN 

1 INNLEDNING 

Dødsbrannen, brann 2, startet i en korridor i 200 seksjonen. Det er angitt av flere at det oppstod en situasjon der 
bildekksventilasjonen ble skrudd på mens tilluftsventilene ble lukket slik at luften ble trukket fra skipets innredning (se 
Figur 1). Dette medførte at luftstrømmene trakk brannen fra 200 korridoren, opp trapperommet, gjennom 
tverrkorridoren på Gulf dekket, ned gjennom trapperommet på babord side og ut på bildekket. Her traff de varme 
gassene en hvit varebil som vi kan se bilde 
av, se Figur 2. 
 
Dette scenarioet ble også testet i det som 
ofte refereres til som «ballongtesten»

1
 som 

ble gjennomført på Scandinavian Stars 
søsterskip (Jupiter) i Bergen. Hensikten med 
denne simuleringen er å se om dette lar seg 
gjenskape i en simulator hvor vi også kan få 
informasjon om effekten av brannen samt 
temperaturprofiler på strategiske steder. 
 
Brann 2 startet ca. klokken 02:15 og varte til 
ca. 06:15. Denne simuleringen tar for seg det 
som hendte de første minuttene av denne 
lange brannen før bildekksventilasjonen slås 
av og brannen ender opp i den voldsomme 
brannen vi kan se på filmen fra Stena Saga og 
som vi har simulert separat.  

2 AVGRENSNINGER 

Vi har kun hatt tegninger som gitt i NOU rapporten [1] 
tilgjengelig. Vi har forespurt politiet i Oslo om de kunne 
oversende konstruksjonstegningene som de har i sitt arkiv slik at 
vi har kunnet bruke disse med mer eksakte mål på modellen, 
men disse er ikke mottatt pt. Målene er derfor tatt etter beste 
evne basert på foreliggende materiell og kan derfor være noe 
unøyaktige. 

2.1 Om Fire Dynamics Simulator (FDS)  
FDS-simuleringer er fluiddynamiske beregninger som simulerer 
brannforløp gjennom tredimensjonale kontrollvolumer som representerer aktuelle bygning og omgivelser. FDS 6 er 
designet for simulering av brann, og er vurdert som egnet for bruken og de aktuelle simuleringene. 
 
Vi viser til hovedrapporten for ytterligere detaljer. 
 

                                                                 
1
 «Ballongtesten» ble utført på Jupiter (søsterskipet). Årsaken til at testen ble utført var uttalelser fra 

hovedetterforsker fra Oslo politiet, Øyvind Thorkildsen. Han fortalte på møte hos Hasse Magnusson den 21.02.2001 at 
medlemmer i besetningen hadde fortalt han at de hadde utført en slik test på veien over atlanterhavet – og at brann 2 
var som en reprise av dette (Stiftelsen har lydopptak av dette). Se også eget Brennpunkt program om dette (2005). 

Figur 2: Utsnitt fra NOU [1], skader på bil ved 
trapperom Db, der brann 2 blir trukket ut på bildekket. 

Delrapport 7 

Figur 1: Utsnitt fra NOU vedlegg 19 som viser luftstrømmene i startfasen. 
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2.2 Oppsett og scenario 
Dette området består av C dekk, Ybor dekk, Gulf dekk og Main dekk.  
 
 
 

 
Figur 3: Oversikt over C dekk og brann2 sitt startpunkt i korridoren ut i trapperommet, og trapperommet på babord side hvor 
flammer og røyk kom ned igjen. 

 

 
Figur 4: Oversikt over Y bor dekk hvor brann 2 sprdde seg til tilliggende korridorer på styrbord side og trapperommet på babord 
hvor brannen ble trukket ned. 

 

 
Figur 5: Oversikt over Gulf dekket hvor brann2 kom opp trappen og blir trukket på tvers av skipet og nedover trapperommet på 
babord side. 

 
Denne simuleringen er begrenset til en brann i 200 seksjonen. Vi har ønsket å se på en maksimalbrann gitt et 
ventilasjonskontrollert brann scenario, hvilket er det mest sannsynlige i disse volumene. Vi har benyttet diesel som 
brennstoff. Vi har ikke mistanke om at det er tilført ekstra brennstoff i denne delen av brannen, utover det som har 
vært stablet opp i korridoren som vitner forteller om.  Det som var stablet i korridoren bestod i stor grad av 
skummadrasser og lignende. Skummadrasser var det store mengder av på skipet. Disse består i stor grad av 
polyuretan, som brenner ganske likt som diesel (som en hydrakarbonbrann). Vi har derfor benyttet en kombinasjon 
hvor vi har plassert ut diesel med en definert brannreaksjon som polyuretan. Vi ønsket en maksimalbrann begrenset 
av ventilasjonsforhold – og i et slikt scenario, så er dette en helt grei tilnærming.  
 
Det er også lagt inn en liten tilluftspalte i akterenden av korridoren for gi tilluft, dette simulerer tilluft via 
trapperommet akter for 200 korridoren. Dette er sannsynliggjort ved at døren (dør nr 7) mellom korridor og 
trapperom var åpen, se [3] side 418, vedlegg 17. Det er også lagt inn en åpning i akterporten til bildekket (ref. 
vitneobservasjoner

2
) og ett lekkasjeareal foran på bildekket. 

 

2.2.1 Akseptkriterium 
Det finnes ikke ett absolutt akseptkriterium i denne modelleringen – denne modellen søker å visualisere og så langt 

                                                                 
2
 Fremkom i samtaler som Stiftelsen har hatt med Øyvind Olaussen, dette forholdet ble ikke tatt med i vitneavhøret. 

Se også intervju i Aftenposten 13.04.2013 (http://www.aftenposten.no/norge/--De-lot-barna-ligge-igjen-og-reddet-
seg-selv-122640b.html). Og i vitneforklaring av Benno Thomson, se [4] side 18174. 

http://www.aftenposten.no/norge/--De-lot-barna-ligge-igjen-og-reddet-seg-selv-122640b.html
http://www.aftenposten.no/norge/--De-lot-barna-ligge-igjen-og-reddet-seg-selv-122640b.html
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det går an å gjenskape essensen av starten på brann 2, altså det at brannen ble trukket ned av bildekksventilasjonen. 
Vi har derfor lagt inn det vi vet om brannen og geometrien og søker å gjenskape denne hendelsen ut fra de 
vitneobservasjoner og beskrivelse vi kan finne i avhør og på bildemateriell.  
 

2.3 Sensitivitet til simuleringen 
Denne modellen er i seg selv ikke spesielt kompleks. Det er geometrien som er krevende, selve beregningene som 
gjøres i modellen er ganske standardiserte. Vi har satt opp geometrien med stålkonstruksjoner så korrekt vi kan uten 
tilgang på konstruksjonstegningene, lagt inn en standard diesel brann i 200 korridoren og ellers kjørt modellen med 
standardiserte innstillinger for brann. Lufttilgang, osv. styres av tilgangen på luft via geometrien og ventilasjonen nå 
denne skrus på. Det vi ser resultatet av er en brann som kun er drevet av naturlige krefter – samt suget fra 
bildekksventilasjonen.  
 

2.4 Resultater 
Som vi kan se av figuren under så ligger en slik steady state i dette tilfellet på ca. 13 MW hvilket er en betydelig brann i 
disse relativt små volumene. Legg merke til tidsrommet fra ca. 30 sekunder til ca. 120 sekunder hvor 
bildekksventilasjonen går. Her trekkes frisk luft inn i brannen som øker effekten voldsomt – helt opp i ca. 35 MW. Når 
viftene slås av, returnerer brannen til steady state på rundt 13 MW.  
 

 
Figur 6: Graf over branneffekten. 

På bildene fra tverrkorridoren tatt etter brannen kan vi se hvor voldsomt brannen har herjet her. På figuren under (se 
Figur 7) kan man se at temperaturen har vært opp i over 1000 grader C. Denne temperaturen kombinert med 
lufthastigheter på over 20 m/s (se Figur 8) gir en stor varmepåvirkning på konstruksjonene. At ikke skadene er enda 
større illustrerer at bildekksventilasjonen ikke har vært på lenge – antagelig ikke mer enn i noen minutter, anslagsvis 
10 – 15 minutter. 
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Figur 7: Utsnitt fra modellen som viser temperatur i trapperommene og tverrkorridoren på Gulf dekk mens 
bildekksventilasjonen går. 

Hvis vi ser på skadene på bilen i Figur 2, så kan vi her se hvorfor lakken er helt svidd på den ene side og helt hvit rundt 
hjørnet. Slike skarpe skiller tyder på stor lufthastighet. Som vi ser på figuren ovenfor, så ha temperaturen på de varme 
gassene som har blitt blåst på bilen med mellom 25 og 30 m/s holdt omtrent 400 grader. Hadde ikke bilen kun hatt 
stålside inn mot denne «vinden», så hadde sannsynligheten for en bilbrann vært svært stor. Denne typen biler var ofte 
dieseldrevet, hvilket kan forklare hvorfor det ikke ble en eksplosjon med tilhørende spredning av brannen til bildekket. 
 

 
Figur 8: Utsnitt fra modellen som viser lufthastigheter mens bildekksventilasjonen går. 

Vi har i denne simuleringen gjenskapt luftbevegelsene som blir vist til flere steder. Her er det usikkerheter, slik at det 
nok kan være rom for å jobbe videre med detaljer hvis man skal få disse til å stemme best mulig. Vår intensjon med 
dette var å se på de store linjene og til dette mener vi at modellen er akseptabel. 
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2.5 Konklusjon 
Ved å legge inn geometrien slik vi har den fra beskrivelsene i NOU’en og å legge inn en ventilasjonskontrollert 
maksimalbrann i 200 korridoren, så kan vi gjenskape starten på brann 2 slik vi har den beskrevet av vitner og kan se på 
bilder.  
 
Høye temperaturer og lufthastigheter når vi slår på bildekksventilasjonen med spredning oppover trapperom, 
bortover tverrkorridor, nedover trapperom og ut på bildekk på en voldsom måte reflekteres godt i modellen. 
Påfølgende spredning oppover til Grand Lounge når bildekksventilasjonen slås av gjenspeiles også godt. 
 
For å få til dette forløpet, så må man først stable nok brennbart materiale inn i 200 korridoren, så skal dette antennes, 
riktige dører skal settes i åpen posisjon – og andre skal lukkes for å få «riktig» trekkretning, tilluften til 
bildekksventilasjonen må lukkes og så skal bildekksventilasjonen slås først på – siden av igjen. Dette er lagt inn i 
modellen og hendelsesforløpet krever kunnskap og tilgang det ikke var så mange som hadde.  
 
Vi mener med dette å ha sannsynliggjort dette brannforløpet, som bla. bygger på den gjennomførte «Ballogtesten». 
Dette scenarioet krever aktiv planlegging og kan i praksis bare gjennomføres av personell som er kjent på skipet – og 
som har tilgang godt utover det en vanlig passasjer har. 
 

3 KILDER 

3.1 Referanser 
[1] NOU 1991: 1A Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990. 

[2] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition. 

[3] NOU 1991: 1B Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990. 
[4] Underlag fra Riksarkivet samlet i filen «Riksarkivet_OCR_MERGED.pdf», denne kan hentes på følgende link: 

«https://www.dropbox.com/s/gx8i5bazvzk86nf/Riksarkivet_OCR_MERGED.pdf?dl=0» (OBS! Stor fil).  

https://www.dropbox.com/s/gx8i5bazvzk86nf/Riksarkivet_OCR_MERGED.pdf?dl=0
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BRANNSPREDNING FRA GULF DEKK TIL 800 KORRIDOREN, BRANN 7 

1 INNLEDNING 

Det er fremsatt en teori om at brann 2 kan ha gjort stålplatene i skroget så varme at varmeledning i disse platene kan 
ha forårsaket de andre brannene om bord [3]. Dette ved at stålplatene skal ha magasinert varmen over flere timer og 
transportert denne til andre steder på skipet hvor det finnes brennbare materialer og frisk oksygen – for så å starte en 
brann mange timer etterpå. Det er også foretatt en simulering som brukes til å underbygge denne teorien.  
 
Vi har sett litt nærmere på dette da med tanke på brannstart i lugar 319 i 300 seksjonen og antennelse i lugar i 800 
seksjonen. 

1.1 Litt om simuleringer 
Vi har ikke hatt innsikt i input parameterne som er benyttet i simuleringen, eller resultatene forøvrig. Men i slike 
simuleringer, så er man helt avhengig av at input parameterne er rimelig korrekte – og at alle forhold er tatt med. Hvis 
det gjøres feil her, eller deler er uteglemt, så blir resultatene feil. 

2 ANTENNELSE AV MADRASS I LUGAR 319 

Det er som nevnt foretatt en simulering og det sies at denne sannsynliggjør at varmen fra den intense brann 2 i Grand 
lounge og bar området som ble slokket ca klokken 06.15 den 7/4, kan ha antent en madrass i lugar 319 i 300 seksjonen 
klokken 11.30 – altså litt over 5 timer etterpå. Dette skal ha kunnet skje ved at skroget har blitt varmet opp så mye ved 
barområdet og at dette har ledet varmen ned, forbi lugarene på Gulf dekket, ned til 300 seksjonen og inn i 319 lugaren 
og antent en madrass der 5 timer etter at brann 2 ble slokket. Skrogtemperaturen ved 319 lugaren påstås å ha vært 
mellom 4-500 grader Celsius. 

2.1 Observerbare forhold 
Ved varmepåkjenning vil maling først bli brunaktig – så mer svart etter hvert som malingen forkuller. Det er tatt 
mange bilder av Scandinavian Star mens den blir tauet innover mot Lysekil –i perioden etter at brann 2 er slokket og 
brann 3 oppstår, altså i den tidsfasen hvor det angis at brannspredning via slik varmeledning i skroget skal ha foregått 
fra Main dekk, forbi lugarene på Gulf dekk og til Y bor dekk. Båtens hovedfarge er hvit, hvilket gjør at en evt. 
oppvarming vil synes svært godt.  
Vi vet også at det ikke var noen form for dobbelt skrog på Scandinavian Star – kun enkelt skrog. 
Vanlig maling vil mørkne ved mellom 150 og 250 grader Celius – skal man ha maling som skal tåle mer varme, så må 
det benyttes spesialprodukter. Vi vet med sikkerhet at det ikke ble benyttet noen form for spesialmaling som tåler 
mer varme som utvendig maling på Scandinavian Star. 

Delrapport 8 
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Figur 1: Viser styrbord side, her vises ingen brennmerker på maling mellom barområdet og 300 seksjonen 2 plan ned. 

På Figur 1 kan man se skipssiden på styrbord side, arealet mellom barområdet og 300 seksjonen er markert med rød 
pil helt til høyre. Dette er strekningen som det angis at brannspredning har skjedd ved varmeledning i stålet på 
skipssiden. Varmen skal da ha passert lugarene på Gulf dekket før den kom til 300 seksjonen. På bildet ser man tydelig 
at det ikke er noen tegn til forkulling eller vesentlig oppvarming av malingen på skipssiden, dette kun med unntak av 
ett lite område over og på siden av vinduene i barområdet hvor vi kan se at malingen har flasset av – samt ett veldig 
lite område ved vindu (koøye) i 300 seksjonen. Det svarte vi ser ved koøyet i 300 seksjonen er sot.  
 
Dette er ett tydelig tegn på at denne delen av skipssiden ikke har blitt oppvarmet vesentlig (mer enn 150 – 250 
grader). Det angis i simulering 
foretatt i [3] en oppvarming av 
skipssiden ved barområdet til over 
800 grader (se Figur 2 og Figur 3). 
På billedmaterialet kan vi ikke se 
at det vises noen tegn til slik 
oppvarming på skipsskroget – 
hverken på styrbord eller babord side.  
 
Se Figur 1 ved merket 1. Her skulle da hele siden vært svidd av 
varmen. Hvis man ser på området til høyre for merket 1. Her er 
trapperommet (Ds) hvor brann 2 spredde seg oppover fra C dekk og 
brann 3 spredde seg fra 300 seksjonen ut i trapperommet og oppover. 
Her kan vi se at det har vært varmt, malingen har fått en brunfarge fra 
C dekk og oppover. Slik, eller mer svidd skulle det vært ved 
barområdet dersom det hadde vært temperaturer her som angitt i 
simuleringene.  
 

2.2 Konklusjon 
Når teorien ikke passer med de observerte faktum, så skal teorien forkastes. Dette er helt elementært og vanlig 
praksis. Teorien om brannspredning ved varmeledning i stålet i skipsskroget må således forkastes. 
 

Figur 3: Beskrivelse av figur som viser den simulerte varmespredningen fra rapporten. 

Figur 2: Fra simulering foretatt av forfatterne. 
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3 ANTENNELSE AV MADRASSER I KORRIDOR I 800 SEKSJONEN 

Omtrent klokken 03:00, natt til lørdag den 8/4 oppstår det en brann i 800 seksjonen, brann 7.  
 
Brann 2 ble slukket ca. 21 timer tidligere. Avstanden fra nærmeste punkt i 500 seksjonen til korridoren i 800 seksjonen 
er ca. 26 meter og går forbi den uskadede sykehusseksjonen og totalt 4 stykk A60 brannskiller inklusive ett 
hovedsoneskott + 6 stk. B30 brannskiller (se Figur 4). 
 

 
Figur 4: Branntekniske tegninger over skipet som viser inndelingen etter SOLAS. 

Dekket over er uskadet ved brannstart og dekket under er bildekket (uskadd) samt den uskadede delen av Y bor dekk, 
slik at brannen ikke har kunnet gå via over eller underliggende dekk.  
 
Dette innebærer at brannen nærmest må ha «hoppet over» en seksjon (se Figur 5). I tillegg til at varmen må ha ligget 
magasinert ett eller annet sted i mange timer. 
 

 
Figur 5: Viser hvordan brann 7 må ha «hoppet over» en seksjon. 

Som Figur 5 viser, finnes det ingen naturlig forklaring på hvordan brann 7 oppstår. Denne oppstår nesten 1 døgn etter 
at brann 2 oppstår – og ca. 21 timer etter at brann 2 ble slokket. Brann 3/4 som varte fram til ca. ankomst Lysekil 
(klokken 21) og brann 7 er ikke i forbindelse med hverandre. Starten på brann 7 er filmet av Oslo brannvesen. Det blå 
området er ikke brannskadet, heller ikke på dekket under eller over er det brannskader i dette området ved brannstart 
på Brann 7. Det er også usannsynlig at brannen har spredd seg via varmeledning i stålet i skroget, da malingen på 
skroget i området ikke er misfarget og mellomliggende område ikke er brannskadet. Vi har ikke funnet noen naturlige 
spredningsmekanismer som kan forklare eller sannsynliggjøre dette. Mest sannsynlig brannårsak for Brann 7 er 
således aktiv brannstiftelse. 
 

 
Figur 6: Bilde 86 i Riksarkivet viser voldsom 
utbrenning av 800 seksjonen – og madrassbunner i 
korridoren. 

 
Figur 7: Bilde 92 i Riksarkivet viser den uskadede 
tilstanden i sykehusdelen av skipet som ligger 
mellom 700 seksjonen / Resepsjonen og 800 
seksjonen. 

 

«Krematoriet» 

800 seksjonen 
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3.1 Konklusjon 
Teorien om at brannen naturlig har spredt seg fra «Krematoriet» eller fra Brann 2 til 800 seksjonen synes særdeles lite 
troverdig. Alle observerbare forhold tilsier at dette er to helt uavhengige branner og aktiv brannstiftelse synes å være 
eneste sannsynlige forklaring.  
 
Normal logikk tilsier at en teori som strider mot observerbare forhold må forkastes, så også teorien om naturlig 
brannspredning fra Brann 2 og/eller Brann 3 og 4 til 800 seksjonen og Brann 7. 
 

4 REFERANSER 

[1] NOU 1991: 1A Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990. 

[2] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition. 

[3] Sakkyndig rapport datert 14.1.2015, 09.04.2015 og resyme av 03.01.2014,frigitt 9.4.2016, utført av Kjell Schmidt 

Pedersen og Øystein Jæger Meland 
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DIESELBEHOLDNINGEN 

1 DIESEL BEHOLDNINGEN 

Vi har gjennomgått dieselbeholdningen på skipet. Vi har dokumentasjon på når alle tanker ble fylt helt fulle, hvor mye 
skipet er brukt i mellomtiden – og forbruksdata samt peilerapport i etterkant.  
 
Forventet forbruk er forutsigbart på ett skip. Det er angitt i spesifikasjonene til skipet, se [3], side 10175.  
 
For å regne ut forventet forbruk, så følger man følgende prosess: 
 
1) Spesifikasjonen angir forbruksdata. 

 
Figur 1: Sammenhengen mellom forbruk av bunkers olje og diesel. 

2. Finn tank kapasiteten, her kjenner vi til kapasiteten til skipet (se [3], side 14072) 

 
Figur 2: Tank kapasiteten til skipet. 

3. Finn ut når tankene ble fylt, her har vi Deck Log Book som forteller at tankene ble fylt den 1. April 1990. På skip 

fylles alltid tankene helt fulle, bla. på grunn av tiden dette tar – denne prosessen startet klokken 0600 og var ferdig fylt 

klokken 1545 (9 timer og 45 minutter). 

Delrapport 9 
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Figur 3: Deck Log Book som forteller om start av fylling av drivstoff ved OK terminalen. 

 

Figur 4: Deck Log Book som forteller om at man er ferdig med fylling av drivstoff ved OK terminalen. 

Dette skjemaet er dessverre av dårlig kvalitet i [3] side 13731 og utover (pga. OCR prosessen), men kan finnes i 

underlagsfilene fra Riksarkivet, se Figur 4. Figuren her viser dette klart. 

4. Så kjenner vi mengden drivstoff på tankene etter brannene [9]. 
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Figur 5: Peilerapport fra København, Tungolje. 

 

Figur 6: Peilerapport fra København, Diesel 

Disse er innhentet fra selskapet som slepte skipet til Southampton, de ligger ikke i underlaget fra Riksarkivet. 

5. Det er velkjent hvor lenge skipet har vært i drift – og hvor lenge det har ligget ved kai. 

Fra klokken 1545 (1600) den 1/4 til 7/4 klokken 24 er det 152 timer. Basert på dekksloggboken har skipets 

hovedmotorer da gått ca. 75 timer – resten av tiden har man hatt drift tilsvarende det å ligge ved kai. Skip fyller alltid 

tankene helt opp. På dette skipet var det montert ett Overflow system, hvilket betyr at når man fyller tankene med 

drivstoff, så vil drivstoffet renne over i dette systemet når tankene er fulle – istedenfor at det blir oljesøl. Det at 

Overflow tankene her er målt med 10 m
3
 (se Figur 5) innhold viser at tankene ble fylt så fulle at de «rant over» inn i 

Overflow systemet. Dette gjør det ganske greit å kalkulere ett forventet forbruk av tungolje (til hovedmotorene og til 

kjeler for blant annet av forvarming tungoljen før den kan forbrenne) og dieselforbruk til andre formål.  

1.1 Forventet forbruk av tungolje 
Basert på drift av hovedmaskineriet i 75 timer og data gitt i sertifikatet (se [3], side 10175), så kan dette regnes ut som 

følger: 

 Hovedmaskineri: 75 timer * (45/24) = 140,6 m
3
. 

 Kjeler til oppvarming, herunder forvarming av HFO
1
. Forbruket på denne vil variere, men etter Stiftelsens 

Skipstekniske utreder og sakkyndig på området
2
 så er ett forbruk på rundt 4 m

3
/døgn ikke urimelig. Dette gir 

da ett forbruk for kjeler på 28 m
3
 de 7 døgnene systemene var operative.  

Dette gir da en sum estimert forventet forbruk på 168,6 m
3
 HFO i den uken skipet var i drift etter fylling av drivstoff.  

                                                                 
1
 HFO = Heavy Fuel Oil (tungolje) 

2
 Gisle Weddegjerde. 
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Peilerapporten [9] angir at det var en restbeholdning på 149 m
3
 HFO. Da full kapasitet for tankene med HFO er på 328 

m
3
, så gir dette ett reelt forbruk på HFO (328 – 149) på 179 m

3
.  

Her er forskjellen på estimert forventet forbruk og det reelle forbruket av HFO påvist ved peiling på ca 10 m
3
. Dette 

viser at den inputen vi har i regnestykkene er rimelig korrekt og gir oss ett realistisk underlag til å beregne forventet 

forbruk av diesel. 

1.2 Forventet forbruk av diesel 
Basert på sertifikatet på skipet (se [3], side 10175) og data vi har på til ved kai og til med drift på hovedmaskineriet, 

kan vi enkelt beregne hvor mye diesel som skal ha blitt forbrukt i de 7 dagene skipet var i drift: 

 Forbruk ved kai: (152-75) * (8/24) = 25,67 m
3
 

 Forbruk med drift på hovedmotorene: 75 * (6/24) = 18,75 m
3
 

Dette gir ett estimert forventet forbruk på 44,5 m
3
 diesel.  

Peilerapporten [9] angir en restbeholdning på 95 m
3
 diesel. Full kapasitet er 271 m3 diesel, hvilket betyr at reelt 

forbruk på diesel er (271 – 95) 176 m
3
.  

Forskjellen mellom forventet forbruk og reelt forbruk blir da på (176 – 44,5) 131,5 m
3
. Dette er ett veldig stort avvik – 

det er forbrukt over 400% mer diesel enn forventet basert på sertifikatet på skipet.  

1.3 Mannhullet på tank 7 
Vitnet Ronni Hanzen (skipsinspektør i den Svenske Sjøfartverket) forteller i rapport fra Sjöfartsverket datert 2.5.90 at 
mannhullet som sannsynligvis er i Diesel Olje tank nr 7 Styrbord (bunntank under aktre maskinrom – diesel generator 
rom) er skrudd av. Dette er meget spesielt, slike mannhull krever at man løsner mange skruer og gjøres stort sett bare 
ved inspeksjon eller rengjøring av tankene.   
 

 
Figur 7: Illustrasjon på type mannhull som brukes på 
slike dieseltanker. 

 
Figur 8: Utdrag (side 4) fra rapport fra Sjöfartsverket hvor Ronni 
Hanzen forteller om mannhullet til "bottentank" - som sannsynligvis er 
diesel tank nr 7, styrbord. Det refererte bilde nr 1 mangler angivelig i 
dokumentene, mulig det er fjernet. 

1.4 Konklusjon, dieselforbruk 
Ett overforbruk på 400% er veldig mye. Dersom dieselen hadde blitt sluppet ut i havet, så ville ett oljeflak vært svært 

synlig. Det var stille hav og et slikt oljeflak er veldig tynt, så det ville vært veldig stort og godt synlig på bilder, for 

helikoptre og andre redningsmannskaper som opererte i området. 

Det er ikke redegjort for hvor de manglende ca. 131,5 m
3
 med diesel har blitt av. Det er imidlertid ikke til å komme 

bort fra at flere av brannene om bord var unormalt intense og svært langvarige i forhold til tilgjengelig brannenergi.  

Dette sannsynliggjøres via beregning av påregnelig brannenergi etter [8], samt av regelverket som ligger til grunn for 

dimensjoneringen av skipets brannskiller [10]. Regelverket reflekterer regelmakers forventninger til brannenergi og 

dermed påregnelig brann. I dette tilfellet var forventningen til regelmaker brannenergi for maksimalt 30 minutter 

parametrisk branntid i en lugar. 
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Det er videre flere vitner som forteller om kraftig lukt av diesel og det rapporteres om «olje» i slokkevannet, se blant 

annet  [4] og [5]. Dette er ikke behandlet eller gjort rede for i hverken NOU’en fra 1991 eller behandlet av politiet i 

2016. Politiet oppga som årsak til at de ikke hadde behandlet dette at de ikke hadde avhørt vitner som hadde kjent 

diesel lukt (se [6] side 51 og [7], hvor dette uttales). Hvilket ikke er korrekt, gitt vitneavhørene. 

Det synes derfor som en logisk forklaring på den manglende dieselen at denne har blitt brent opp i løpet av de mange 

brannene på skipet i løpet av hendelsen. Dette kan også forklare den voldsomme intensiteten og varigheten på flere 

av brannene. 

2 REFERANSER 

[1] NOU 1991: 1A Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990. 

[2] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition. 

[3] Underlag fra Riksarkivet samlet i filen «Riksarkivet_OCR_MERGED.pdf», denne kan hentes på følgende link: 
«https://www.dropbox.com/s/gx8i5bazvzk86nf/Riksarkivet_OCR_MERGED.pdf?dl=0» (OBS! Stor fil).  

[4] Avhør av Reidar Stenseth. Se [3] side 18078. 

[5] Avhør av Gunnar Olav Strand. Se [3] side 18103. 

[6] Politiets prosjektrapport «Scandinavian Star – Politiets etterforskning 2014 – 2016» datert 30.06.2016. 

[7] Politiets pressekonferanse den 9.8.2016. 

[8] NS-EN 3491-2 Prosjektering av konstruksjoner. Dimensjonerende laster Del 2 Påvirkning ved brann. 

[9] Peiling av drivstoff beholdning eller hendelsen i forbindelse med sleping av skipet. Denne ble gjennomført av 

Lloyds register sammen med Klaus Dwinger. 

[10] International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960, and Regulations (London, 17 June 1960). 

https://www.dropbox.com/s/gx8i5bazvzk86nf/Riksarkivet_OCR_MERGED.pdf?dl=0
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TRANSPORT AV DIESEL 

1 INNLEDNING 

Ved peiling av tankene før sleping av skipet fra København så viser det seg at det mangler diesel fra tankene. Dette 
sett opp mot forbrukstall oppgitt i papirene på skipet. Dette er gjennomgått i Delrapport 9. 
 
En sannsynlig forklaring på at det mangler betydelige mengder diesel fra tankene, samt det faktum at brannene var 
svært intense og langvarige er at brannene ble tilført diesel underveis. . 
 
Vi har her oppsummert de metodene som vi mener er mest aktuelle for å kunne gjennomføre dette i praksis. Vi kan 
også se tilretteleggingen på flere bilder, dette er kommentert underveis. 

2 VENTILASJONSROM OG DAGTANK 

På Sunset dekk (dekket over Main dekk), ligger det flere ventilasjonsrom. Her ligger også rom for nødaggregat med 
tilhørende dagtank med nærmere 4000 liter diesel. Dagtanken har en nivåbryter og fast røropplegg til hovedtankene 
som gjør at når nivået reduseres, så fylles dagtanken automatisk opp igjen. Dette betyr i praksis at dagtanken «alltid» 
er full – og at den i praksis har like stort volum som hovedtankene i bunn av skipet. 
 

 
Figur 1: Sunset dekk med ventilasjonsrom merket med blått og nødaggregat rom merket med grønt/rødt. 

Ventilasjonsrommene på Sunset dekk (angitt med blått på Figur 1) forsyner skipet med frisk luft – og trekker ut den 
brukte luften. Det betyr at det går ventilasjonskanaler fra disse ventilasjonsrommene ned til arealene under, inkludert 
Grand Lounge og Gulf dekket. 

3 TILFØRSEL AV DIESEL TIL GRAND LOUNGE, BRANN 2 

Grand Lounge er lokalisert på Main dekk som ligger under Sunset dekk hvor ventilasjonsrommene ligger.  

 
Figur 2: Main dekk hvor Grand Lounge var lokalisert. 

Maskinsjefen har angitt at tilluftssystemet i Grand Lounge på Scandinavian Star var defekt (se [3] side 495). Dette vil 
sannsynligvis innebære at kanalene for tilluften vil være koplet fra aggregatet på dekket over. Det nye kanalsystemet 
er angitt å være «under oppbygging» slik at dette i prinsippet er en åpen kanalføring fra ventilasjonsrommet ovenfor 
og rett inn i Grand Lounge med åpning i hver ende. Det er da mulig å helle inn brennbar væske inn i enden i 

Delrapport 10 
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ventilasjonsrommet og den vil da renne igjennom kanalen og komme ut i den andre enden – midt i brannen i Grand 
Lounge. 

 
Figur 3: Tegning av Grand Lounge hentet fra vedlegg 19 i [3]. 

Figuren under er laget for å illustrere hvordan dette kan gjøres. Vi vet også at brannspjeldene på Scandinavian Star i 
stor grad var manuelle og vanskelige å lukke (angitt i NOU rapporten), slik at disse i stor grad var åpne – også etter at 
brannene hadde brent ferdig. 
 

 
Figur 4: 3d figur som viser plasseringen av ventilasjonsrommet direkte over Grand Lounge og kanalforbindelsen mellom de to 
rommene. 

Vitner forteller at mannskapet legger ut brannslanger, se blant annet [8] og [7], ved nødaggregatrommet helt i 
startfasen av brann 2. Brannslanger kan også lede diesel, slik at hvis man kopler en transferpumpe mellom 2 slanger 
og setter den ene enden ned i dagtanken i nødaggregatrommet og putter den andre enden ned i kanalnettet som går 
ned til Grand Lounge fra ventilasjonsrommet på Sunset dekk, så vil man kunne lede betydelige mengder diesel ned i 
Grand Lounge.  
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Figur 5: Illustrasjon på hvordan det er mulig å lede diesel fra dagtanken til ventilasjonsrommet og videre inn i kanalnettet. 

3.1 Delkonklusjon 
Det fremstår som mulig å lede diesel inn i Grand Lounge området. Dette kan gjøres direkte fra dagtanken via 
ventilasjonsanlegget og ned i Grand Lounge. Utstyret som kreves er helt vanlig å ha på slike skip (brannslanger og en 
transferpumpe). Området er også overbygget slik at det ikke er synlig utenfra. 

4 TILFØRSEL AV DIESEL TIL 300 KORRIDOREN, BRANN 3 

Brann 3 oppstår i korridoren som har det mye omtalte bruddet i hydraulikkrøret. Dette var et returrør for 
hydraulikksystemet som blant annet ble brukt til å kjøre hengedekkene på bildekket opp og ned.  
 

 
Figur 6: Hydraulikkrørets plassering er merket med rødt sammen med bruddet utenfor lugar 319, dette går akterover til 
hydraulikkrommet. 

Hydraulikkrommet var ett «Høyt rom» - dvs. at det gikk over 2 dekk og var like høyt som bildekket (C dekk + Y bor 
dekk).  
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Figur 7: Her ser vi nærbilde av skjøten på hydraulikkrøret der 
mutteren er fjernet, skjærringen demontert og røret trukket 
ut av skjøten utenfor lugar 319. Dette skaper da ett brudd. 

 

 
Figur 8: Her ser vi retur røret som kommer ned fra Y bor dekk 
og som er bøyd ut til siden. Dette skaper da ett brudd. 

 
Hydraulikkrøret gikk fra 300 korridoren på Y bor dekk inn i hydraulikkrommet og ned til hydraulikkolje-tanken. 
Koplingen som vi ser på bildet ovenfor (Figur 8) er løsnet og røret bøyd ut til siden. Ved å kople på en slange på 
returrøret som igjen koples mot en transferpumpe og en slange, som vist på Figur 9 , kan man få kontakt med 
hovedtankene lenger ned i skipet og dermed pumpe diesel direkte fra hovedtanken og rett inn i 300 korridoren.  
 

 
Figur 9: Slangeutlegg fra hydraulikkerommet og inn i 200 korridoren til nødutgangen fra underliggende dekk. 

Det finnes en nødutgang fra maskinrommet på E dekk lenger ned i skipet. Denne går via en stige oppover via 
mannskapsarealene (D dekk) og ender opp i ett lite rom på siden av 200 korridoren på C dekk. Se bilder under. 
 



 

 WWW.FIRESAFE.NO 

 

SIDE 5 

 

Figur 10: Bilde fra E dekk og rømningsvei opptil 
mannskapsarealene på D dekk. 

 
Figur 11: Bilde fra rømningsstigen fra mannskapsarealene på D dekk. 

 
Figur 12: Bilde av luke hvor rømningsstigen kommer 
opp til rom ved 200 korridoren. 

 
Figur 13: Plassering av nødutgang (luke) i 200 korridoren, C dekk. 

Gjennom rømningsveien fra E dekk og opp til 200 korridoren er det mulig å legge slange.  
 
Vitnet Ronni Hanzen (skipsinspektør i den Svenske Sjøfartverket) forteller i rapport fra Sjöfartsverket datert 2.5.90 at 
mannhullet som sannsynligvis er i Diesel Olje tank nr 7 Styrbord (bunntank under aktre maskinrom – diesel generator 
rom) er skrudd av. Dette er meget spesielt, slike mannhull krever at man løsner mange skruer og gjøres stort sett bare 
ved inspeksjon eller rengjøring av tankene.   
 

 
Figur 14: Illustrasjon på type mannhull som brukes på 
slike dieseltanker. 

 
Figur 15: Utdrag (side 4) fra rapport fra Sjöfartsverket hvor Ronni 
Hanzen forteller om mannhullet til "bottentank" - som sannsynligvis er 
diesel tank nr 7, styrbord. Det refererte bilde nr. 1 mangler angivelig i 
dokumentene. 
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4.1 Konklusjon 
Det fremstår som fullt mulig å lede diesel inn i 300 korridoren fra bunntankene gjennom mannhullet - via 
slangeutlegg, transferpumpe til hydraulikkrøret og ut i bruddet i 300 korridoren. Dette kan gjøres med utstyr som er 
helt vanlig å ha på slike skip (brannslanger og en transferpumpe). Utbøying av hydraulikkrør kan gjøres med en 
portabel hydraulisk jekk med bøyestykke – man vil da få en pen og rund bøy, slik vi kan se på bilder av utbøyingen av 
hydraulikkrøret i 300 korridoren. Rapporten fra Sjöfartsverket hvor Ronni Hanzen forteller om mannhullet til 
"bottentank" - som sannsynligvis er diesel tank nr 7, styrbord, er åpnet underbyger dette.  

5 TILFØRSEL AV DIESEL TIL 600 KORRIDOREN, BRANN 4 

Brannen i 600 korridoren var brannen som også ble kalt «krematorium – brannen». Denne varte svært lenge og lagde 
svært store skader. Dette lugarområdet var lokalisert rett under Grand Lounge.  

 
Figur 16: Sunset dekk med ventilasjonsrom merket med blått, nødaggregatrom merket med grønt/rødt og Casing (sjakt) merket 
med gult. 

 
Figur 17: Main dekk med Casing (sjakt) merket med gult. 

 
Figur 18: Gulf dekk med Casing (sjakt) merket med gult, ventilasjonskanal merket med rød strek, tilluftspunkt i lugar merket med 
rødt kryss, stengte dører markert med blå strek og tilluft merket med blå/rød piler gjennom knuste vinduer. 

Ventilasjonsaggregatene ligger på Sunset dekk med kanalføringer via Casingen (sjakt) og ned og ut til de områdene 
som skal ventileres.  
 
Hvis man har en brannslange som ligger med den ene enden i dieseltanken (dagtanken) til nødaggregatet og den 
andre enden til en transferpumpe, så kan man kople en brannslange mellom transferpumpen og til det kanalnettet til 
ventilasjonssystemet som forsyner (eller trekker av) i den aktuelle lugar seksjon. Brannspjeld var stort sett av manuell 
type og stod åpne, slik at det ikke er noen hindringer for fri flyt nedover i kanalsystemet. Man må bare vite hvilke 
tilførselskanaler som går til det aktuelle området. 
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6 KONKLUSJON, TILFØRSEL AV DIESEL 

Etter vår oppfatning, så er det mulig å gjennomføre en handling som gjør at man på en effektiv, trygg og pålitelig måte 
kan tilføre diesel på alle disse områdene. I prinsippet er ikke disse mulighetene begrenset til disse delene av skipet, 
men denne måten å tilføre diesel til et hvilket som helst område om bord gjelder for alle områder som ligger lavere 
enn ventilasjonsaggregatene på Sunset dekk og/eller som har hydraulikkrør i nærheten.  
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