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Gjenopptakelse Viggo Kristiansen 
 

Forslag til mandat for sakkyndig uttalelse 

Vi viser til brev fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ved leder Siv Hallgren, 

datert 28.01.2020. I brevet fremlegges kommisjonens forslag til mandat for sakkyndig uttalelse 

om DNA. 

Vi har gjennomgått det foreslåtte mandatet og har kommentarer.  

Lengst ned har vi oppstilt et revidert forslag til mandat. 

Spørsmål angående valg av sakkyndig 

Vi har ingen forhåndskjennskap til den foreslåtte sakkyndige, Frederik Torp Petersen, men har 

spørsmål som vi mener er fornuftig å få avklart. 

Den sakkyndige opplyses å ha 13 års erfaring innen fagfeltet. Et vesentlig tema som den 

sakkyndige skal uttale seg om gjelder spørsmålet om risiko for kontaminering. I Oslo tingrett i 

2011 (dok 68) uttaler Bente Mevåg at man på det tidspunktet var mer oppmerksom på risikoen 

for kontaminering enn i år 2000, og at man i 2011 hadde iverksatt flere tiltak. En naturlig 

slutning av denne uttalelsen er at risikoen for DNA-smitte var høyere i 2000 enn i 2011.  

For å vurdere risikoen for at analysene i år 2000 kan ha vært kontaminert, mener vi derfor det er 

av betydning at den sakkyndige kan støtte seg til fagpersoner med kunnskap om forholdene for 

hva gjelder kontamineringsrisiko i den aktuelle tidsperioden. I og med at den sakkyndige selv 

ikke har erfaring som går tilbake til år 2000 ber vi om en avklaring av hvordan en vil tilnærme 

seg dette temaet. 

http://www.smco.no/
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Vi ønsker også å avklare hva slags faglig samarbeid som eksisterer mellom Retsmedicinsk 

Institut ved Københavns Universitet og Oslo Universitetssykehus/RMI.  

I tillegg ønsker vi en uttalelse fra den sakkyndige angående hans personlige samarbeid med OUS 

og hans kjennskap til eller samarbeid med Bente Mevåg, dersom det er eller har vært et slikt 

faglig samarbeid på tvers av institusjonene og landegrensene. 

Det kan også være fornuftig om den sakkyndige på forhånd klargjør i hvilken grad han har 

kjennskap til GENA og Ragne Farmen, samt FSS og Susan Pope. Det kan også være fornuftig å 

avklare om den sakkyndiges har hatt noen form for samarbeid med Principal Forensic Services 

(Pope) og Universitetet i Stavanger (Farmen).  

Bakgrunnen for spørsmålene om faglig samarbeid 

I Baneheia-saken er det reist kritikk mot analyser av fire sporprøver utført i USC i Spania. Denne 

kritikken gjelder i særdeleshet hvordan analyseresultatene har blitt forstått og presentert i Norge.  

En kan si at hovedtyngden i kritikken av DNA-analysene retter seg mot Rettsmedisinsk Institutt 

(Oslo Universitetssykehus), i første rekke representert ved Bente Mevåg. Av forhold som har 

blitt kritisert, nevnes hvordan analysene ble presentert for politiet under etterforskningen (politiet 

forstod DNA-analysene som hundre prosent sikre bevis), hvordan resultatene ble presentert for 

retten (sikre bevis for to gjerningsmenn), manglende formidling til retten av flere 

forklaringsmuligheter og manglende formidling av de forbehold som finnes i rapporten fra USC. 

Mevåg har også blitt kritisert for å vitne i retten om DNA-analyser hun, etter eget utsagn, ikke 

har gjort seg opp en selvstendig faglig mening om (jfr. dok 68 hvor Mevåg uttaler at hun i retten 

kun fungerte som et mikrofonstativ for USC). 

Mevåg har også blitt kritisert for å motarbeide forsvarernes forsøk på gjenåpning ved å gi 

uriktige opplysninger til forsvarer om at DNA-ekstrakter var destruert. Mevåg har senere også 

blitt kritisert for å ikke svare på forespørsel om testingen som fortsatte hos USC etter at rapporten 

i år 2000 var levert, og hva resultatene av disse testene var. Den rettsmedisinske kommisjon har 

også poengtert at Mevåg, som rettens sakkyndige, ikke har fremlagt en sakkyndig erklæring med 

bevismessig eller statistisk vekting.  

Dersom Gjenopptakelseskommisjonens sakkyndige gir en uttalelse til støtte for de kommentarer 

som er gitt av FSS (Pope) og GENA (Farmen) om analysene i USC i 2000, vil det potensielt 

kunne reises alvorlige spørsmål knyttet til det forhold at Oslo Universitetssykehus og Mevåg i 20 

år har gått god for bevisverdien til DNA-analysene fra USC. 

Avklaring av hvilket faglig samarbeid som eksisterer mellom Retsmedicinsk Institut ved 

Københavns Universitet og OUS/RMI, samt i hvilken grad dette omfatter den sakkyndige, vil 

derfor være av betydning for vurdering av den sakkyndige oppnevningen. 

Spørsmål som den sakkyndige må besvare 

Vi forutsetter at formålet med å oppnevne en sakkyndig for DNA er at kommisjonen ønsker å 

belyse spørsmålene som er reist fra domfelte om DNA-bevisene.  

Hovedspørsmålet som reises fra den domfeltes side angående DNA er hvorvidt analysene som 

ble presentert i retten utgjør sikre bevis for at ugjerningene ble begått av to gjerningsmenn, slik 
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retten la til grunn som et vesentlig bevis mot domfelte. Spørsmålene som stilles til den 

sakkyndige må i første rekke være egnet til å belyse og besvare dette spørsmålet. 

Vi ser at det kan være fornuftig å også belyse underliggende forhold og spørsmål som det har 

vært diskusjon om mellom partene i gjenopptakelsesprosessen, men hovedspørsmålet om 

hvorvidt DNA-analysene utgjør sikre bevis for at ugjerningene ble begått av to gjerningsmenn, 

må formuleres tydelig i mandatet. 

Et annet spørsmål som reises fra domfelte er om DNA-analysene som ble brukt i retten 

tilfredsstiller de faglige standarder som gjelder for rapportering av DNA-bevis. 

Bakgrunnen for spørsmålet er at FSS (Susan Pope) i sin kommentar til DNA-analysene fra 2000 

påpeker at analysene ikke tilfredsstiller kravene til DNA-bevis i Storbritannia. Pope uttaler at 

analysene fra 2000 i seg selv ville utgjort et grunnlag for gjenåpning. Pope påpeker også at USC i 

sin rapport fra 2000 ikke oppstiller egne retningslinjer for rapportering, og at slike retningslinjer 

kom fra USC først i 2010, og at analysene fra 2000 ikke tilfredsstiller de retningslinjer som USC 

selv oppstiller. 

Ragne Farmen uttaler også at analysene fra 2000 ikke tilfredsstiller de nåværende krav til DNA-

bevis i Norge og at bevisene ikke ville vært tillat brukt i retten nå.  

I rapporten som NFC fremla for Den rettsmedisinske kommisjon angående analysene som ble 

utført i Sverige i 2018 oppstiller NFC krav til rapportering som ikke oppfylles av analysene fra 

USC i 2000.  

Følgelig kan man si at sakkyndige fra Norge, Storbritannia, Sverige og USC i Spania i dag 

benytter standarder og krav til rapportering av DNA-bevis som analysene fra 2000 ikke 

tilfredsstiller.  

I mandatet til den sakkyndige må man be den sakkyndige ta stilling til om analysene som ble 

fremlagt for retten i 2000 tilfredsstiller kravene som nå gjelder for rapportering av bevis i en 

straffesak. Dette er direkte knyttet til spørsmålet om gjenåpning etter strpl § 391 nr. 3 hvor ny 

kunnskap og teknisk innsikt kan føre til at bevisbildet vurderes som nytt. 

Et tredje spørsmål er kvaliteten på metoden som USC benyttet i 2000. Både Pope og Farmen 

knytter kommentarer til metode-bruken hos USC i 2000. Utviklingen innen DNA-testing har 

vært betydelig siden 2000 og dette gjelder også krav til å benytte robuste metoder i analysene. I 

mandatet må det derfor formuleres spørsmål til den sakkyndige om hvorvidt metoden som ble 

benyttet av USC i 2000 var tilstrekkelig robust, eller om den har svakheter som påvirker 

vurderingen av analyseresultatenes pålitelighet. 

I vårt forslag til mandat (lenger ned) oppstiller vi tre hovedtema som belyser de viktigste 

spørsmålene og påstandene fra domfelte angående DNA: 

1) Utgjør DNA-analysene fra USC i 2000 og 2010 sikre bevis for at det var to menn som 

utførte ugjerningene? 

2) Ble analysene som USC utførte i 2000 gjennomført med en tilstrekkelig betryggende og 

robust metode? 

3) Tilfredsstiller analyseresultatene fra USC i 2000 de retningslinjer som i dag gjelder for 

rapportering av DNA-bevis i retten?  
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Øvrige spørsmål til den sakkyndige må være egnet til å belyse og underbygge konklusjonen for 

disse tre spørsmålene. 

Svakheter med det foreslåtte mandatet fra kommisjonen 

I mandatet fra kommisjonen ser vi flere svakheter og feil. I ytterste konsekvens kan feilene føre 

til at svarene fra den sakkyndige ikke er egnet til å opplyse spørsmålene fra domfelte angående 

DNA. 

Det største problemet er at spørsmålene synes å være formulert for å underbygge rapporten fra år 

2000 og fremleggelsen av denne i retten, istedenfor å belyse spørsmålene som er reist angående 

påliteligheten i analyseresultatene og konklusjonene som ble presentert for retten.  

Det er også stilt spørsmål som synes ledende for svaret. Vi ser også spørsmål og forutsetninger 

som bygger på feil faktum. Særlig ledende er påstanden om at DNA-analysene er analyser av 

sæd. Dette er ikke riktig og må korrigeres (se vår kommentar til spørsmål 1 nedenfor). 

I sum har vi så vidt store betenkeligheter knyttet til spørsmålstillingen og formuleringene i 

mandatet at vi mener det er risiko for at den sakkyndige uttalelsen ikke vil være egnet til å belyse 

betenkningene ved DNA-analysene i saken, dersom mandatet ikke endres.  

Nedenfor er våre kommentarer til spørsmålene i mandatforslaget fra kommisjonen. Lengst ned 

fremlegger vi vårt forslag til mandat. 

Spørsmål 1 (DNA fra to menn) 

Spørsmålet bygger på feil faktum og må rettes.  

Spørsmålet inneholder en påstand om at analysefunnene fra 2000 stammer fra 

sædcellefraksjonene. Dette er ikke korrekt. Sædcellefraksjonene av RMIs ekstrakter ga negativt 

svar for y-kromomalt DNA da de ble testet hos USC. Dette følger ettertrykkelig av rapporten fra 

USC datert 23. november 2000 (dok 03,08).   

Det fremgår av rapporten fra USC at det ikke var RMIs ekstrakter, men egne ekstrakt fra 

vattpinnene (swabs) som ga utslag for y-kromosomalt DNA.  

På side 1 i rapporten fra USC fremgår det hva USC mottok av materiale fra RMI. Her er RMIs 

ekstrakt fra sporprøvene B-22, B-24, B-25 og C-25 gitt benevnelsene Sample 1 til 4. I samme 

liste er vattpinnene tilhørende de samme sporprøvene gitt benevnelsen Sample 5 til 8.  

Nederst på side 2 redegjøres for undersøkelsene av Sample 1 til 4 (ekstraktene fra RMI). Her 

heter det «The results for these samples were all negative as shown in table 2.». Tabell 2 er 

gjengitt midt på side fire 4 i rapporten. Her fremgår det også at alle ekstraktene fra RMI var 

negative da de ble undersøkt av USC.  

Det er i analysene av vattpinnene (swabs) hvor det i 2000 er angitt utslag for y-kromosomalt 

DNA. 

I vårt tilsvar til kommisjonen den 20. november 2019 adresserer vi denne feilen i påstandene fra 

statsadvokaten. Vi viser her til Bente Mevågs vitnemål for Oslo tingrett i 2011 (dok 68). Som i 

rapporten fra USC fremgår det av Mevågs vitnemål at RMI både sendte ekstrakter og vattpinner 
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til Spania, og at det var nye ekstrakter som USC gjorde fra vattpinnene som ga utslag. Mevåg 

uttaler også eksplisitt at det ikke ble foretatt utskillelse i sæd og epitel-fraksjoner hos USC.  

Vi ber kommisjonen korrigere de uriktige påstandene om at DNA-analysene fra USC stammer 

fra sædfraksjoner.  

Videre vil vi påpeke at spørsmål 1 er formulert mangelfullt.  

Spørsmålet i mandatforslaget om hvorvidt prøvene fra 2000 viser DNA fra to menn mangler 

tilleggsspørsmålet om hvorvidt DNA også kan sies å med sikkerhet stamme fra ugjerningene 

(altså hvorvidt det stammer fra to gjerningsmenn). Det var en slik forståelse som retten la til 

grunn for domfellelsen av Viggo Kristiansen, at DNA-analysene viste sikre funn av to menn som 

begikk ugjerningene. Da er det dette spørsmålet som må besvares.  

Når man kun spør om prøvene fra 2000 viser DNA fra to menn, så kan det også tolkes til å 

omfatte kontaminering, altså DNA fra mannlige bidragsytere som ikke begikk ugjerningene.  

Retten drøftet ikke muligheten for at forekomst av mannlig DNA kan stamme fra andre 

bidragsytere enn to gjerningsmenn. Manglende informasjon til retten om risiko for 

kontaminering og manglende oppfølgingsspørsmål til den sakkyndige om disse sidene ved DNA-

bevisene er påpekt og fremholdt som viktige moment i kommentaren til FSS (Pope). Det er 

derfor ikke tilstrekkelig opplysende å innsnevre spørsmålet i mandatet til om DNA-fragmentene i 

analyseresultatene kan stamme fra to menn.  

Spørsmål 2 a (vurdering av prøve C25) 

Spørsmålet er formulert klart ledende for svaret. Det oppstilles fire spørsmål hvor svaret på alle 

fire spørsmålene synes å være gitt på forhånd. Ingen av disse spørsmålene er reist fra domfeltes 

side og det er heller ikke bestridt. Spørsmålene bærer preg av å være satt opp for å gi fire positive 

svar som skal bygge opp under en påstand om at analyseresultatet til prøven C-25 er pålitelig, 

men uten at man i spørsmålsstillingen bringer inn de betenkninger som er fremsatt. 

Spørsmål 2 b (retest av prøvene B-22, B-24 og B25) 

Temaet for spørsmålene er relevant opp mot påliteligheten og bevisverdien av analyseresultatene 

fra 2000. Spørsmålene er likevel alt for vagt og upresist formulert. Slik spørsmålene er utformet 

risikerer man å få svar på noe annet enn det vi formoder at kommisjonen ønsker at den 

sakkyndige skal belyse: Om resultatene fra prøvene B-22 og B-25 i 2000 er pålitelige og har 

bevisverdi. 

Spørsmål 2 c (rapportering av prøve B-24) 

Temaet for spørsmålet er relevant opp mot spørsmålet om gjenåpning av straffesaken og de 

spørsmål som er reist fra domfeltes side, men også her ser det ut til at spørsmålsstiller ikke i 

tilstrekkelig grad innretter mandatet for å belyse de spørsmålene som er reist. 

Det første spørsmålet, om resultatet fra B-24 gir holdepunkter for DNA fra en eller fra flere 

menn, er upresist formulert og utgjør en avsporing fra spørsmålene som har betydning for 

gjenåpning av straffesaken. Slik spørsmålet er formulert er det egnet til å bli brukt mot Viggo 

Kristiansen og gjenåpningsbegjæringen enten svaret blir det ene eller det andre på spørsmålet. 
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Det er flere alvorlige spørsmål fra domfeltes side knyttet til analysene og rapporteringen av B-24 

som ikke adresseres slik mandatet er formulert.  

Spørsmål 2 d (Holdepunkter for kontaminering) 

Temaet er sentralt opp mot spørsmålet om gjenåpning av straffesaken, men her legges omvendt 

bevisbyrde til grunn. Istedenfor å be den sakkyndige drøfte risikoen for kontaminering, er 

spørsmålet snudd til om den sakkyndige kan påvise kontaminering.  

Å påvise kontaminering ut fra et skriftlig prøveresultat kan være tett på umulig. Man kan se om 

det er utslag for DNA eller ikke, men ikke hva som er kilden til DNA-materialet. Ved å spørre 

om det er holdepunkter for kontaminering i prøveresultatet har man i realiteten bundet opp den 

sakkyndige til et forhåndsgitt svar, istedenfor å føre en reell diskusjon og gi en faglig vurdering 

av faren for at funn av enkelt-alleler i resultatene fra 2000 kan skyldtes kontaminering.  

Retten diskuterte ikke andre muligheter enn at DNA-analysene påviste DNA fra gjerningsmenn. 

At det kan finnes andre forklaringer og at retten ikke ble forelagt muligheten for kontaminering, 

er påpekt av FSS (Pope) og Gena (Farmen).  

Også Mevåg (RMI/OUS) uttalte i Oslo tingrett i 2011 at kontaminering ikke kunne utelukkes. På 

bakgrunn av at retten ikke ble informert om faren for kontaminering og heller ikke drøftet denne 

muligheten, må den sakkyndige svare på om kontaminering kan utelukkes og gi sin vurdering av 

denne risikoen. 

Spørsmål 2 e (vurdering av usikkerhetsfaktorer og metode) 

Temaet er relevant opp mot spørsmålet om gjenåpning av straffesaken, men mandatet låser den 

sakkyndiges vurderinger i så stor grad at sentrale spørsmål angående rettens DNA-vurderinger 

ikke kan vurderes. 

Begrensningen i mandatet er formodentlig foretatt på bakgrunn av at retten la til grunn at DNA-

analysene ikke kunne knyttes mot Viggo Kristiansen på profilnivå.  

Begrensningen i spørsmålstillingen utgjør likevel et alvorlig hinder for den sakkyndiges mulighet 

til å belyse svakheter ved metodene som ble benyttet i USC i 2000 og hvilke konsekvenser 

eventuelle svakheter i metode-bruk fikk for hva som ble rapportert for retten og hvordan retten 

forsto DNA-analysenes bevisverdi. 

Med begrensningen ser en vekk fra spørsmålet om det er trygt å rapportere til retten at én enkelt 

markør kan knyttes til ugjerningene, uten å formidle muligheten for at det kan stamme fra en 

person som ikke hadde noe med ugjerningene å gjøre (kontaminasjon).  

Begrensningen i mandatet tar heller ikke hensyn til en vesentlig forutsetning ved domfellelsen, at 

retten også la til grunn at Kristiansen ikke kunne ekskluderes som bidragsyter. 

Når retten konkluderte med at Kristiansen ikke kunne ekskluderes som bidragsyter til de DNA-

markørene man fikk utslag for, må den sakkyndige også drøfte om metode-bruken var 

tilstrekkelig sikker med tanke på å kunne ekskludere Kristiansen. 

Et eksempel som viser problemstillingen: 
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Hvis forekomsten av allel 10 i DYS391 kom fra DNA-smitte i laboratoriet, slik man har sett i 

andre saker, blant annet Orderud-saken, så er det en avgjørende mangel at analysene ikke har 

konsentrert seg om markører som kunne ekskludert Kristiansen. Hvis DNA-analysen er 

kontaminert er det helt irrelevant om retten har lagt til grunn at materialet kom fra en mann. Det 

er risikoen for at DNA-markøren kan stamme fra feil mann, som er det vesentlige for om 

dommen er materielt riktig. Det er ikke tilstrekkelig at retten korrekt la til grunn at allel 10 også 

finnes hos 54,6% av menn i Norge, når retten både konstaterer at DNAet stammer fra en 

gjerningsmann og at Kristiansen ikke kunne ekskluderes. Da må den sakkyndige vurdere om 

metode-bruken støtter forutsetningene om at Kristiansen ikke kunne ekskluderes og at to 

gjerningsmenn er påvist. 

FSS (Pope) reiser spørsmål om USC i tilstrekkelig grad søker å ekskludere Kristiansen. I sin 

rapport stiller hun opp tabeller over Y-STR-locus hvor man normalt skulle sett allel som 

samsvarte med Kristiansens DNA dersom han var bidragsyteren til de utslag man fikk i analysen 

hos USC. Pope skriver: «Overall, there are 7 alleles (highlighted in bold) that should be seen if 

KRISTIANSEN had contributed but which were not detected. 2 of these were at loci with a lower 

MW than DYS39, where the additional allele was seen.»  

Disse kommentarene fra Pope er helt avgjørende for om DNA-materiellet har bevisverdi og om 

det i det hele tatt skulle vært presentert for retten som bevis. Dette er åpenbart spørsmål som den 

sakkyndige må ta stilling til. Mandatet kan derfor ikke låses slik at den sakkyndige ikke gis 

anledning til å vurdere relevante kommentarer til påliteligheten av DNA-analysene fra 2000.  

Det er også reist spørsmål om USC hadde et for snevert fokus. I rapporten fra USC heter det at 

man arbeidet ut fra hypotesen om at en eller begge mistenkte var gjerningsmann, og hvor man av 

den grunn fokuserte analysene inn mot noen få Y-STR-loci. 

Den sakkyndige må vurdere om denne metode-bruken, hvor man kun undersøker for enkelt-loci, 

er forsvarlig med tanke på å unngå at en mistenkt ble uriktig koblet til DNA-analysene uten selv 

å være bidragsyter. 

Skal en sakkyndig uttalelse benyttes til å vurdere om retten sto på trygg grunn da det ble 

konkludert med at DNA-analysene viste at det hadde vært to gjerningsmenn og at Kristiansen 

ikke kunne ekskluderes, må den sakkyndige få anledning til å vurdere metodikken i analysene i 

sin helhet. Den sakkyndige må også vurdere risikoen for å gi retten feil inntrykk av analysenes 

bevisverdi ved å presentere kun én markør som bevis for flere gjerningsmenn. 

Spørsmål 2 f (kvinnelig DNA-materiale i prøvene) 

Vi kan ikke se hvilken problemstilling kommisjonen ønsker å belyse med dette spørsmålet. Det 

er fra domfeltes side ikke hevdet at y-kromosomalt DNA kan stamme fra kvinner. 

Spørsmål 2 g (om sædcellefraksjon kan påvirkes av annet materiale) 

Mandatet legger feil faktum til grunn. 

Premisset om at DNA funn i 2000 og 2010 stammer fra sædcellefraksjoner er feil og må 

korrigeres. Se vår kommentar til spørsmål 1 lenger opp. 
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I og med at det ikke var sædcellefraksjonene fra RMI som ga utslag i 2000 og 2010, er 

spørsmålstillingen om celler kan smitte over ikke relevant for å belyse om analyseresultatene fra 

Spania i 2000 er pålitelige.  

*** 

FORSLAG TIL SAKKYNDIG MANDAT 

 

1) Den sakkyndige bes ta stilling til påliteligheten av resultatene og konklusjonene fra DNA-

analysene av sporprøvene B-22, B-24, B-25 og C-25 hos USC i år 2000 og 2010.  

Den sakkyndige skal vurdere om forekomsten av allel 10 for locus DYS391 med 

sikkerhet stammer fra en mannlig bidragsyter. Den sakkyndige skal også angi med 

hvilken grad av sikkerhet forekomsten av allel 10 for locus DYS391 kan sies å være DNA 

som ble avsatt av en gjerningsmann under ugjerningene.  

Den sakkyndige bes om å begrunne svarene. Dersom det hefter usikkerhet ved svarene, 

må det også redegjøres for graden av usikkerhet.  

Den sakkyndige bes om å gi sin vurdering av analyseresultatene fra USC opp mot 

vurderingene som foreligger fra FSS (Susan Pope) og GENA (Ragne Farmen). 

I vurderingen av punkt 1 bes den sakkyndige også gi sine vurderinger av følgende 

spørsmål: 

a) Kan det utelukkes at forekomsten av allel 10 for locus DYS391 kan skyldes 

kontaminering? 

På bakgrunn av at fagmiljøenes fokus på kontamineringsfare har økt etter år 2000, bes 

den sakkyndige i denne sammenheng spesielt om å vurdere om faren for 

kontaminering var større i år 2000 enn den er nå. 

b) Påvirkes sannsynligheten for kontaminering av at både Rettsmedisinsk institutt (Oslo) 

og USC foretok hver sine ekstrakt fra de samme vattpinnene (swabs) og at 

vattpinnene ble transportert fra Oslo til Santiago de Compostela før ekstraktene og 

analysene ble foretatt der? 

c) Sporprøvene B-22, B-24 og B-25 ble testet på nytt hos USC i år 2010. Alle prøvene 

fikk et annet resultat i 2010 enn i år 2000. Kan analysene som ble utført hos USC i år 

2000 ansees å generelt ha redusert pålitelighet på bakgrunn av at alle prøvene som ble 

testet på nytt i år 2010 fikk et annet analyseresultat enn i år 2000?  

d) Er forekomsten av allel 10 for locus DYS391 i analysene av sporprøve B-22 og B-25 i 

år 2000 å anse som mindre pålitelige på bakgrunn av at de samme sporprøvene ble 

retestet av USC i 2010 og vurdert som negative for y-kromosomalt DNA? 

e) Den sakkyndige bes om å gi sin vurdering av følgende kommentar fra FSS om 

sporprøve B-22:  
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«In the analysis carried out in 2000, sample B-22 gave alleles 10 and 11 in one 

test and allele 11 in a second test. It was reported by USC as having a possible 

contribution from two different donors. Allele 10 was not duplicated and the result 

does not meet the standards used by the FSS. It should be treated with caution 

since it could be the result of allelic drop-in. This would not be reported as a 

mixture under FSS guidelines.» 

f) Er forekomsten av allel 10 for locus DYS391 i analysen av sporprøven B-24 hos USC 

i 2010 et sikkert påvist DNA fra en mannlig bidragsyter? 

Hvis ja bes den sakkyndige om å vurdere om det foreligger en mulighet for at 

resultatet kan skyldes kontaminering.  

g) Den sakkyndige bes om å gi sin vurdering av følgende kommentar om sporprøven B-

24 fra FSS:  

«In 2010, this sample was reanalysed using a new test and gave a more complete 

result. The only conclusion that would be drawn if this result had been interpreted 

following FSS written procedures would be in relation to the major profile. The 

presence of the additional allele at DYS391 would be disclosed in the report but 

no evidential weight would be placed on it because of the possibility of 

contamination or allelic drop-out and the difficulty in evaluating it, as described 

in part C.» 

h) Den sakkyndige bes om å gi sin vurdering av følgende kommentar fra FSS om 

sporprøve B-25:  

«In the analysis carried out in 2000, sample B-25 gave alleles 10 one test and 

allele 11 in a second test. It was reported by USC as having a possible 

contribution from two different donors. Neither of these alleles was duplicated and 

the result does not meet the standards used by the FSS. It should be treated with 

caution since it could be the result of allelic drop-in. This would not be reported 

as a mixture under FSS guidelines.» 

i) Bør analyseresultatet av sporprøven C-25 fra USC i 2000 i dag behandles med større 

forsiktighet på bakgrunn av at de tre andre prøvene som ble retestet i 2010 alle fikk et 

annet resultat enn da prøvene ble analysert i år 2000? (Sporprøven C-25 ble ikke 

analysert på nytt hos USC i 2010).  

j) Den sakkyndige bes gi sin vurdering av følgende kommentar fra FSS:  

«In the analysis carried out in 2000, sample C-25 gave allele 10 in two tests. It 

was reported by USC as being compatible with Viggo Kristiansen. Although allele 

10 was duplicated, the quality of the result does not meet the standards used by 

the FSS. It should be treated with caution since it could be the result of allelic 

drop-in. since the result was extremely weak and allele 10 is found so commonly 

that even good quality duplication may not be sufficient to provide assurance that 

the allele came from the sample being tested.» 
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2) Den sakkyndige bes vurdere om analysene som USC utførte i 2000 ble gjennomført med 

en tilstrekkelig betryggende og robust metode  

I vurderingen bes den sakkyndige om å gi sine vurderinger av kommentarene fra FSS og 

GENA angående metode-bruk. 

I vurderingen bes den sakkyndige gi sine kommentarer til følgende punkter: 

a) Den sakkyndige bes om å gi sin vurdering av følgende utsagn fra FSS angående 

sporprøven B-24: 

«In the original tests carried out in 2000, this sample was reported by USC as 

being negative (table 3 and discussion, report dated 23rd November 2000).  

However, the results now supplied show that a series of alleles was detected at 9, 

10, 11 and 12. It is possible that these may have been considered to be due to 

either degradation of the sample or to contamination from the adjacent allelic 

ladder standard, but no explanation is given for this decision on the paperwork or 

report. The description of this finding as ‘negative’ makes it seem as though no 

peaks at all were detected, but if these peaks were being discounted for some other 

reason then that should be explained more fully. I have only seen the English 

translation of this report, but this should be explored further as there is a 

potentially serious inconsistency in approach to interpretation when compared 

with the other results obtained at the same time.» 

b) Den sakkyndige bes om å vurdere hvorvidt metode-bruken ved analysene i 2000 i 

tilstrekkelig grad var egnet til å ekskludere de mistenkte fra funn i analyseresultatene. 

Den sakkyndige bes vurdere følgende utsagn om metode fra USCs rapport av 23. 

november 2000. Fra side 5 (under discussion):  

«Working on the hypothesis that one or two of the suspects had committed the 

crime we concentrated our efforts on the DYS391 system.» 

Fra side 2 under punkt 2:  

«Analysis of all the samples for the Y-STRs DYS391 and DYS19. These systems 

were selected because of their small size and efficiency in the amplification.»  

Er det en tilstrekkelig robust metode for å utelukke mistenkte fra eventuelle funn at 

USC konsentrerte seg om analyser av to loci? 

c) I rapport fra FSS datert 10. juni 2010 kommenterer FSS analysen av sporprøven B-24 

i 2010.  

På side 8 er det opplistet tabeller over «Low MW loci (compared with DYS391)» og 

«High MW loci (compared with DYS391)». 

I tabellen med low MW loci er DYS456 «No 14 seen» og DYS389I «No 12 seen» 

Kommentert i bold.  
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I tabellen over high MW loci er ytterligere fem loci kommentert i bold med 

tilsvarende kommentar om at det ikke er funnet forekomst som stemmer med Viggo 

Kristiansens y-kromosomale DNA.  

Den sakkyndige bes om å gi sin vurdering av følgende kommentar fra FSS:  

«Overall, there are 7 alleles (highlighted in bold) that should be seen if 

KRISTIANSEN had contributed but which where not detected. 2 of these were at 

loci with a lower MW than DYS391, where the additional allele was seen».  

d) Den sakkyndige bes om å gi sin kommentar til punkt C. i FSS sin rapport datert 10. 

juni 2010 (side 9). Er 1,8513 er et rimelig estimat for bevisvekten av allel 10 i 

DYS391?  

I vurderingen bes den sakkyndige kommentere følgende utsagn fra FSS:  

«But when concidering the result from sample B24 obtained in 2010, this figure 

must assume that no weight at all is given to the absence of alleles at other loci.»

  

3) Den sakkyndige bes ta stilling til om analyseresultatene fra USC tilfredsstiller de 

retningslinjer som i dag gjelder for rapportering av DNA-bevis i retten. 

I vurderingen bes den sakkyndige gi sin kommentar til følgende punkter: 

a) Den sakkyndige bes redegjøre for de retningslinjer som gjelder for rapportering av 

DNA-bevis i straffesaker. 

b) Tilfredsstiller rapporten fra USC i 2000 de krav som gjelder for rapportering av DNA-

bevis? 

c) Ville Retsmedicinsk Institut rapportert DNA-analysene fra USC i 2000 som bevis for 

to gjerningsmenn? 

d) Ville Retsmedicinsk Institut rapportert DNA-analysen av B-24 fra USC i 2010 som 

bevis for to gjerningsmenn? 

*** 
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