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Unik kartlegging av vitner i Baneheia 

 
I to nye episoder av serien Baneheia – kampen om sannheten har dokumentarteamet for første 
gang kartlagt alle bevegelser rundt drapstidspunktet, og mener å ha funnet et tidsvindu på noen få 
minutter hvor Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen har forlatt badebrygga usett. 
  
– Vi har gjort et omfattende kartleggingsarbeid der vi har plottet bevegelsene til alle vitnene som var 
i Baneheia om kvelden den 19. mai 2000, og kryssjekket observasjonene mot hverandre. På denne 
måten har vi funnet en tidsluke på bare fire minutter hvor jentene kunne ha lagt ut på hjemveien 
usett. Vi utforsker hva dette vil si for vurderingen av mobiltrafikken til Viggo Kristiansen, andre 
objektive funn i saken og forklaringene til Jan Helge Andersen, forteller produsent Kelly Lillesund. 
  
18. februar i år ble Viggo Kristiansens sak besluttet gjenåpnet, etter 20 år i fengsel og seks forsøk på 
gjenåpning av saken. I juni ble han løslatt fra fengselet hvor han sonet for voldtekt og drap på Stine 
Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia, og påtalemyndigheten skal nå ta stilling til om 
Kristiansens sak skal prøves for retten på nytt. De to nye episodene på strømmetjenesten discovery+ 
tar for seg selve gjenopptakelsen av saken, og går nærmere inn på de ulike momentene flertallet av 
kommisjonen vektla da de valgte å gjenoppta saken. 

  
Innpass hos Kristiansen-familien 
I de nye episodene får dokumentarteamet en ny og oppsiktsvekkende ekspertvurdering av DNA-
analysen som var en viktig brikke i dommen mot Kristiansen, og for første gang forteller også en 
norsk politioverbetjent sin historie om hvorfor hun varslet Gjenopptakelseskommisjonen etter å ha 
analysert mobilbevisene. Som det eneste mediet i Norge får dokumentarteamet også være til stede 
hos Kristiansen-familien når de får vite at saken skal behandles på nytt og at Viggo Kristiansen blir 
løslatt. 
  
– Det er fascinerende at det selv etter over tjue år med massiv pressedekning, er mulig å komme 
fram med nye perspektiver og kunnskap gjennom god journalistikk. Det har vært for få medier som 
har våget å stille kritiske spørsmål til politiet og påtalemyndighetens historiefortelling om Viggo 
Kristiansen. Denne saken skiller seg ut ved svært ensidig pressedekning helt opp til i dag, og det er 
nok ingen tilfeldighet at Monsters dokumentarteam er de eneste som har fått tilgang på Kristiansen-
familien dette siste året, sier Espen Skoland, ansvarlig redaktør i TVNorge og operativ leder i 
Discovery Norge. 
 
Det er produksjonsselskapet Monster som har produsert dokumentarserien for discovery+ og 
TVNorge. De to nye episodene legges ut på discovery+ 13. oktober, og vises på TVNorge 27. og 3. 
november. 
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