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NYHETER  BRANN  FORNEBU  RUSS

Sak henlagt etter at
russebuss brant opp

 Av Marianne Vinje 04. mai 2018, kl. 15:00

Onsdag ble én russebuss og én såkalt partybuss totalskadd i brann. Nå har
politiet henlagt saken.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

UTBRENT: To busser ble totalskadd i en brann på Fornebu denne uken. Nå er saken henlagt. Foto: KARL BRAANAAS

Det var onsdag morgen denne uken at nødetatene rykket ut etter melding

om brann i en bussgarasje på Fornebu.

I garasjen sto det fem busser parkert, to russebusser, en såkalt partybuss

og to vanlige turbusser.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I brannen ble den ene russebussen og partybussen totalskadd. Den andre

russebussen fikk mindre skader som følge av varmeutviklingen i garasjen.

LES OGSÅ: Russejenter: – Vi er helt sønderknust

Ifølge jurist og påtaleansvarlig, Anne Cathrine Christiansen, har politiet

undersøkt saken og besluttet at det ikke vil være mulig å finne endelig

brannårsak.

– Det har brent mellom to av bussene i garasjen, men det er uklart om

brannen startet i fronten på den ene eller i bakenden på den andre

bussen. Brannvesenet skal ha gitt politiet opplysninger om at brannen

utviklet seg så fort at det er vanskelig å vite sikkert hvor arnestedet er, sier

Christiansen.

Har sjekket videobilder
Rune Martinsen, som eier bussene, er ikke helt fornøyd.

– Jeg synes det er rart at politiet henlegger saken nå etter så kort tid, sier

han.

Siden brannen startet har det versert rykter om at den kunne være påsatt,

noe jurist Christiansen hverken kan avkrefte eller bekrefte.

– Vi kan ikke si med sikkerhet hva som har skjedd. Det har heller ikke vært

mulig for politiet å finne en eventuell gjerningsperson, sier Christiansen.

Rune Martinsen mener det kan ha vært fullt mulig for uvedkommende å ta

seg inn i garasjen, uten at han hadde lagt merke til det.

– Noen kan ha sneket seg forbi porten før jeg låste den for dagen, sier han.

Politiet har sikret seg bilder fra et overvåkingskamera som skal være i

nærheten av innkjøringen til garasjen.

– Det er ikke funnet noe av påfallende interesse på disse bildene, sier

Christiansen.

Vil gi russen et tilbud
Siden brannen har det ifølge Martinsen gått i ett for å sørge for at russen

skal få et busstilbud videre i mai. Nå jobber han spesielt for å få

bærumsbussen «Catch my drift» på veien igjen.

LES OGSÅ: Busseier: – Livsverket mitt er ødelagt

– Det vil nok skje i løpet av få dager. Den andre russebussen og

partybussen blir kondemnert, forteller Martinsen.

Jurist Anne Cathrine Christiansen understreker at selv om saken på

nåværende tidspunkt er henlagt, betyr ikke det at politiet ikke vil se på den

på nytt.

– Skulle det dukke opp nye opplysninger som skulle lede til oppklaring vil

det være aktuelt, sier Christiansen.

Lik Budstikka på Facebook

Liker 42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: nyheter brann Fornebu russ

ØDELAGT: Bussen Soft City 2018 tilhørte en gjeng med jenter fra Nesodden. Bussen deres ble totalskadd i brannen og må

kondemneres. Foto: KARL BRAANAAS
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