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UTVIK SENIOR - VURDERING AV VÆRFORHOLDENE PÅ YTTERSIDEN AV 
SENJA 17. FEBRUAR 1978 
  
Det vises til Deres rapport av juni 2003, kommisjonens brev av 24. juli 2003 og Deres tilleggsrapport 
av september 2003. Videre vises det til samtale av 12. november mellom Magnar Reistad og Brit 
Ankill.  
  
Etter en gjennomgang oppfatter kommisjonen det slik at man i den siste rapport har en foretar endel 
endringer og  modifiseringer i forhold til hva som fremkommer i den første rapporten.  
  
Kommisjonen tar sikte på i nær fremtid å gjøre sakkyndigrapporter som er innhentet i anledning 
ulykken, offentlig tilgjengelige. Både for å unngå mulige unødige misforståelser samt lette 
tilgjengeligheten og forståelsen av rapporten, finner kommisjonen behov for å be om at de vurderinger 
som er gjort av værforholdene på yttersiden av Senja 17. februar 1978 samles til en avsluttende 
rapport.  
  
Det anmodes om at det i den avsluttende rapport klart fremgår hvilke bølge og strømforhold som er 
lagt til grunn  i tidsrommet fra kl. 21.00 - 22.00 i området hvor hovedmotoren etter Utvik Senior ble 
lokalisert. Herunder forutsettes redegjort for bakgrunnen for de konklusjoner som trekkes, samt i 
hvilken grad bunnforhold og topografi i området vil kunne influere på bølgeforholdene.  
  
Kommisjonen tar sikte på å avholde et møte i uke 48, og om mulig anmodes om at avsluttende rapport 
ovensendes i god til før dette møtet. Vi ber om en snarlig tilbakemelding på om og eventuelt når 
instituttet kan være behjelpelig med å omarbeide ovennevnte rapporter til en. Dersom arbeidet 
medfører omkostninger bes dette opplyst, herunder størrelsen på disse.   
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