
jan H. Harsem 

Fra: 	 Morten Ameln <Morten.Ameln@firesafe.no> 

Sendt: 	 24. juni 2017 12:55 

Til: 	 'jan H. Harsem; Håkon Winterseth; tor.ronhovde@4service.no  

Emne: 	 SV: SV: SCAN STAR KOMMISJONENS RAPPORT 

Hei Jan 

Vi har ikke anledning til å kommentere dette noe ytterligere. Du får ta kontakt direkte med kommisjonen dersom du 

ønsker en nærmere utdypning. 

Med vennlig hilsen 

Firesafe AS 

Morten Ameln 

Adm.dir. 

Mobil 1 41 911 99 390 / Sentralbord -441 09 110 

Robsrudskogcn 15  i  PR 6411 f tterstad i NO 0605 Oslo 

firesafe.no  

Fra: jan H. Harsem [mailto:jan@harsem.no]  
Sendt: 24. juni 2017 12:29 
Til: Håkon Winterseth; Morten Ameln; tor.ronhovde@4service.no  
Kopi: jan@harsem.no  
Emne: SV: SV: SCAN STAR KOMMISJONENS RAPPORT 

Hei igjen 

Epost fra Håkon Winterseth gir ikke ønsket avklaring. 

Det vises til at mandatet var å «utforme en faglig forankring av de konklusjoner, hypoteser og oppfatninger 

som allerede var fremmet av Stiftelsen». Dette besvarer ikke hva Firesafe AS mener om de samme 

konklusjoner, hypoteser og oppfatninger. Dermed er det også uklart om det er en uttalelse på vegne av 

Firesafe AS at «Vi har så langt ikke oppfattet at det har fremkommet noe saklig grunnlag for at vi skal 

endre på våre konklusjoner i rapporten». 

Dette kan enkelt avklares ved at adm. dir. og/eller styreleder bekrefter at gårsdagens epost fra Håkon 

Winterseth er avgitt på vegne av, og representerer Firesafe AS. 

Mvh Jan Harsem 

Fra: Håkon Winterseth [mailto:Hakon.Winterseth@firesafe.no]  

Sendt: 23. juni 2017 09:39 

Til: Morten Ameln <Morten.Ameln@firesafe.no>; Jan Harsem <jan@harsem.no> 



Kopi:  tor.ronhovdeP4service.no   

Emne: SV: SV: SCAN STAR KOMMISJONENS RAPPORT 

Hei! 

Her er svar på dine spørsmål: 

1. Firesafe har forholdt seg til mandatet som ble gitt av kommisjonen (se kapittel 3 i vår rapport). Som 

tidligere nevnt, så var mandatet utformet slik at vi i størst mulig grad skulle faglig forankre de konklusjoner, 

hypoteser og oppfatninger om brannforløpet som allerede var fremsatt av Stiftelsen. Firesafe skulle ikke 

gjennomføre nye utredninger, men utforme en faglig forankring av de konklusjoner, hypoteser og 

oppfatninger som allerede var fremmet av Stiftelsen. Rapporten gir etter vår vurdering en god behandling 
med saklige grunngivelser av de forhold som fremkommer. 

2. De faglige vurderingene som ble foretatt i rapport datert 31.oktober 2016 er veldokumentert inn mot 

relevant faglig litteratur, vitneavhør, vurderinger foretatt av sakkyndig personell og foreliggende bilde og 
videomateriell (materiell tilgjengelig for Stiftelsen, Firesafe har ikke mottatt noe materiell fra hverken politi 

eller kommisjon). Vi har så langt ikke oppfattet at det har fremkommet noe saklig grunnlag for at vi skal 
endre på våre konklusjoner i rapporten. Firesafe har ikke fått anledning til å presentere vår rapport for 

kommisjonen — og har heller ikke mottatt noen spørsmål eller kommentarer etter at denne ble levert 
31.oktober 2016. 

Håkon 

Med vennlig hilsen 
Firesafe AS 

Håkon Winterseth 
Faglig leder 

Mobil +47 98 23 60 53 / Sentralbord +47 55 19 55 30 
Kanalveien 105 i N-5068 Bergen 

firesafe.no  

Fra: Morten Ameln 
Sendt: 22. juni 2017 18:07 
Til: Jan Harsem 
Kopi:  torsonhovde©4service.no; Håkon Winterseth 
Emne: Re: SV: SCAN STAR KOMMISJONENS RAPPORT 

Hei 

Beklager at dette har litt tid, men du får svar fra Håkon Winterseth. 

Mvh 

Morten Ameln 

Sendt fra min iPhone 

Den 22. jun. 2017 kl. 17.55 skrev Jan Harsem <lan@harsem.no>: 

Hei igjen 

Da jeg etter snart to uker ennå ikke har mottatt svar, ber jeg igjen om følgende avklaring: 

2 



1. Hvorvidt Firesafe AS sto bak de faglige vurderingene i rapport datert 31. oktober 

2016 til Stortingets kommisjon? 

2. Hvorvidt Firesafe AS i dag opprettholder de faglige vurderingene i samme rapport, 

eller om Firesafe AS har korrigert sine vurderinger? 

I denne sammenheng er det bekreftelse på hva Firesafe AS som selskap og brannfaglig 

kompetansemiljø jeg har behov for å få avklart. Jeg sender derfor denne påminnelsen til 

adm.dir og styreleder. 

Mvh Jan Harsem 

Fra: Morten Ameln[mailto:Morten.AmelnPfiresafe.no] 
Sendt: 14. juni 2017 12:35 

Til: 'jan H. Harsem' <jan@harsem.no>; Håkon Winterseth <Hakon.Winterseth@firesafe.no> 

Emne: SV: SCAN STAR KOMMISJONENS RAPPORT 

Hei 

Du får svar fra Håkon Winterseth i løpet av uken. 

Vårt oppdrag var for kommisjonen, så det begrenser seg litt hva vi kan uttale oss om til andre. 

Med vennlig hilsen 

Firesafe AS 

Morten Ameln 

Adm.dir. 

Mobil +47 971 99 390 / Sentralbord +47 09 110 

Robsrudskogen 15 / P3 6411 Etterstad i NO-0605 Oslo 

firesafe.no  

Fra: jan H. Harsem [mailto:janharsenn.no] 
Sendt: 14. juni 2017 12:25 
Til: Morten Ameln; Håkon Winterseth 
Kopi:  jan@harsem.no   
Emne: SV: SCAN STAR KOMMISJONENS RAPPORT 

FIRESAFE ATT.: ADM DIR MORTEN AMELN  

Hei igjen 

Har du hatt tid til å se på dette? 

Mvh Jan Harsem 
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Fra: Jan Harsem [mailto:jan(harsem.no] 

Sendt: 12. juni 2017 16:35 

Til: 'Morten Ameln' <Morten.Anneln@firesafe.no>; 'Håkon Winterseth' 
<Hakon.Winterseth@firesafe.no> 
Kopi: 'Jan Harsem' <Ian@harsem.no> 
Emne: SV: SCAN STAR KOMMISJONENS RAPPORT 

Hei igjen 

Takk for rask tilbakemelding. 

Tilsvarende spørsmål er sendt til Pierre Palmberg, Stiftelsen v/ Weddegjerde og flere andre. 

Firesafes vurderinger er særlig viktige fordi kommisjonen særlig behandler rapporten som ble levert 

av dere, og det er Firesafes rapport det refereres til ved den branntekniske gjennomgangen. På 

bakgrunn av svaret vil jeg gjerne ha avklart: 

1. Sto Firesafe som selskap bak de faglige vurderingene i rapporten til Stortingets kommisjon? 
2. Står Firesafe fortsatt for de faglige vurderingene i rapporten som ble levert til Stortingets 

kommisjon? 

Mvh Jan Harsem 

Fra: Morten Ameln [mailto:Morten.Amein@firesafe.no]  
Sendt: 12. juni 2017 13:38 

Til: 'jan H. Harsem' <jan@harsem.no> 

Kopi: Håkon Winterseth <Hakon.Winterseth@firesafe.no> 
Emne: SV: SCAN STAR KOMMISJONENS RAPPORT 

Hei 

Se svar nedenfor på dine spørsmål. 

Spm. 1: Kommentarer til Kommisjonens rapport: 

Firesafe sitt mandat ble til gjennom en dialog og hensikten med bestillingen var i størst mulig grad å 

få fram en fullstendig fremstilling av Stiftelsens arbeid innen det branntekniske. 

Kommisjonen engasjerte Firesafe for å utarbeide en brannteknisk rapport, som i størst mulig grad 

skulle 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 ble ikke engasjert 

for å gjennomføre en ny utredning av brannforløp basert på nye bevis, og Firesafe ble heller ikke 

engasjert til å gjennomføre en ny utredning av brannforløp basert på allerede foreliggende bevis. 

Vi i Firesafe har ikke hatt anledning til å sette oss tilstrekkelig inn i Kommisjonens rapport, slik at vi 

kan gi gode kommentarer til denne. VI viser til Stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen 

Scandinavian Star som innehar både brann- og skipsteknisk kompetanse på området og som vi har 

fått forståelsen av nå jobber fram kommenterer til Kommisjonens rapport på ett saklig faglig 
grunnlag. 
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Spm 2: KS 

Firesafe har sentral godkjenning innen høyeste tiltaksklasse for prosjektering og kontroll av 

branntekniske forhold. Dette innebærer krav til ett strengt kvalitetsregime som vi er vant til å jobbe 

innenfor. De samme rutinene for kvalitetssikring ligger også til grunn for disse arbeidene. 

Du kan event ta kontakt med Håkon Winterseth hos oss hvis du har flere spørsmål. 

Med vennlig hilsen 

Firesafe AS 

Morten Ameln 

Adm.dir. 

Mo hil +47 971 99 ?90 SentralLord --47 09 110 

Rol---Judskogen 15 i PB 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo 

firesafe.no 

Fra: jan H. Harsem [mailto:jan@harsem.no]  
Sendt: 10. juni 2017 20:43 
Til: Morten Ameln 
Kopi:  jan@harsem.no   
Emne: SCAN STAR KOMMISJONENS RAPPORT 

FIRESAFE ATT.: ADM DIR MORTEN AMELN  

Hei! 

Vi hadde en kort sms-kontakt i januar i etterkant av oppslag i BA. 

Stortingets kommisjon overleverte sin rapport 1 juni. 

https://www.storti  nget. no/no/Hva-skier-pa-Storti nget/Nyh etsa rkiv/Hva-skjer-

nyheter/2016-2017/sca ndinavian-star-rapporten-overlevert/  

Firesafes rapport dato 31. oktober 2016 inngår som vedlegg. 

Støttegruppen forbereder en omfattende høringsuttalelse til kommisjonens rapport og 

konklusjoner, og vil levere dette til det nye Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite 

etter valget til høsten 

Til dette arbeidet går vi ut til alle involverte, med anmodning om kommentarer til 

kommisjonens sluttrapport: 

1. Hvilke kommentarer har Firesafe til rapporten fra Stortingets Scandinavian Star-

rapport? 

2. Hvilken intern kvalitetssikring ligger bak Firesafes avgitte rapport 31 oktober 2016? 

Med vennlig hilsen 



Jan Harsem, for Støttegruppen 

Tlf.: 95 77 199 

Epost: jan@harsem.no   

Adresse: Postboks 23, 1371 Asker 

6 


