
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 

VEDTAK I SAK 070255 / 200700241 

BILFORFØLGELSE I ROGALAND POLITIDISTRIKT 26. APRIL 2007 HVOR 
PERSON PÅ SYKKEL DØDE ETTER Å HA BLITT PÅKJØRT AV DET 
FORFULGTE KJØRETØYET 

Hendelse 

~ l 2007 ca kl 15.10 på E 39 ved avkjørselen til Hinna, retning sør, ble politib~ 
--forbikjørt av en eldre volv~onsvogn som manglet kjennetegn. I følge -
"vrengte" volvoen seg inn foran ham. - kjørte sivil tjenestebil utstyrt med sirene og 
blålys, en såkalt "kojak-lampe" for plassering i bilens dashbord. Etter å ha passert ~ 

volvoen av E 39 og inn på den såkalte "diagonalen" (Rv 44) mot Sandnes. Politibetjent 
- fulgte etter og bestemte seg på grunn av manglende registreringsskilter og førerens 
kjøreatferd for å stanse bilen. 

Politibetjent - satte på blålys og sirene like ved krysset ved Jåttåveien. Volvoen blinket 
til side som for å stoppe, men i stedet for å stoppe fortsatte den inn i Jåttåveien. Jåttåveien har 
fartsgrense 50 krn/t og er relativt bred og oversiktlig i første del for deretter å smalne med 
uoversiktlige partier med sving. Etter å ha ti I bakelagt ca 1,5 km i Jåttåveien, kjørte volvoen 
forbi en forankjørende bil og økte hastigheten markert. Da llllillllhadde passert samme 
forankjørende bil kom han ut på en rett slette med utsyn ca 200 meter fremover. Volvoen 
antas da å ha befunnet seg mel lom 100 og 200 meter lenger fremme, i ferd med å foreta 
ytterligere en forbikjøring av en rød varebil i samme kjøreretning. Denne forbikjøringen 
skjedde på et sted hvor en ikke har oversikt over møtende trafikk. I det volvoen passerte den 
røde varebi len kjørte den på en syklist som kom i mot. Syklisten ble kastet 10-15 meter over 
et gjerde og landet på et jorde like ved. Volvoen traff umiddelbart etter påkj ørselen en 
betongrampe som sto i veikanten, og ble kastet i været før den landet lenger fremme på et 
steingjerde hvor den ble stående med fronten ut i veien og bakparten i steingjerdet. Da 
volvoen landet traff den en annen syklist. Da volvoen ved sammenstøtet med den siste 
syklisten hadde mistet det meste av farten, ble den siste syklisten ikke skadet. Den første 
syklisten omkom av skadene hun ble påført ved påkjørselen. 

Politibetjent ~ jørte utrykning med sirene og blålys under hele forfølgelsen av volvoen. 

Spesialenhetens etterforsking 

Spesialenheten ble varslet om hendelsen den 26. april 2007 og iverksatte etterforsking med 
grunnlag i påtaleinstruksen§ 34-6, annet ledd; "Selv om det ikke er grunn til mistanke om en 
straffbar handling skal, skal etterforsking settes i verk dersom noen dør eller blir alvorlig 
skadet som følge av politiets eller påtalemyndighetens tjenesteutøvelse." 
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Politibetjent - ble avhørt av Spesialenheten 26. april 2007 kl. 22.30. Han har i 
avhøret hatt status som vitne. 

Statsadvokatene i Rogaland oppnevnte settepolitimester for etterforsking av den del av 
hendelsesforløpet som gjelder påkjørselen av syklistene. Etterforskingsansvar ble her gitt til 
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Spesialenheten har mottatt kopi av dokumenter i 
Haugaland og Sunnhordland politidistrikts sak 9892368. Det er her tatt avhør av føreren av 
det forfulgte kjøretøyet, passasjer i kjøretøyet og 4 vitner. 
Spesialenheten har for sin etterforsking ikke funnet at det er grunn til å oppta egne 
forklaringer av de samme personene og baserer her sine vurderinger på den etterforsking som 
er utført av Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. 

Det bemerkes at Spesialenheten ved advokat Bjørn Vikse var på ulykkesstedet den 26. april 
2007, og avklarte etterforskingsskritt med tilkalt kriminaltekniker og representant fra 
Vegtilsynets ulykkesgruppe, som også var på stedet. 

Spesialenheten har foretatt egen beregning av tilbakelagt strekning under bilforfølgelsen. 

Spesialenheten finner saken tilstrekkelig opplyst for avgjørelse. 

Nærmere om hendelsen 

Politibetjent 11111 har vist til at volvoen manglet kjennetegn og at førerens kjøreatferd ble 
vurdert å være påfallende. Han fant det derfor nødvendig å prøve å stanse kjøretøyet. Da han 
like før innkjøringen i Jåttåveien befant seg ca. 20 meter bak volvoen satte han på blålys og 
sirene. Han oppfattet da at fører og passasjer i volvoen snudde seg og så på ham, og at det fra 
volvoen ble gitt tegn med høyre blinklys for å svinge inn Jåttåveien. Volvoen stoppet 
imidlertid ikke som forventet, men kjørte r~pover Jåttåveien. Volvoen økte etter hvert 
også farten noe og foretok en forbikjøring. _ , som fortsatt hadde blålys og sirene på, 
kjørte også forbi bilen foran. Han varslet omtrent til samme tid operasjonssentralen om at han 
fulgte etter en hvit volvo uten kjennemerke. I følge registreringer i oppdragsloggen fo r 
Rogaland politidistrikt ble melding om dette inngitt kl. 15. 14. I loggen er anført; "F 42 ligger 
bak en hvit volvo uten skilt. 2 damer i hi/en. Like ved Bryn gartneri. " 

Om den videre kjøringen har politibetjent 11111 forklart at han hadde "en viss a,,stand til " 
volvoen, og at han ikke lå tett oppi denne. Han forklarer også; "Han kjente ikke veien, og 
visste ikke noe om hvordan veiens beskaffenhet var, og vitnet var derfor noe "tilbakeholden " i 
sin ¾}øring. 

Det fremgår av llllls forklaring at volvoen i en sving 1~ framme kjørte forbi en hvit 
varebil, før den etter dette kom inn på en rett strekning. _ , som også passerte den hvite 
varebilen, forklarer at volvoen på rettstrekningen økte farten betraktelig og at han reagerte på 
at den hadde kommet så langt foran ham. Ved enden av rettstrekningen la volvoen seg ut til 
venstre for å kjøre forbi en rød varebil. Like etter dette så - at yolvoen ble kastet opp i 
lufta for deretter å lande i en steinrøys på venstre side i vefen.11111 forklarer at han på dette 
tidspunktet var så langt unna at han ikke kunne se noen detaljer i det som skjedde. 
I følge oppdragsloggen meldte 11111 kl. 15.20 til operasjonssentralen at det var behov for 
ambulanse og politibil til krysset Jåttåveien og Skogsbakken. Det ble samtidig meldt at en 
person er pågrepet og en er skadd. 
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Føreren av den hvite varebilen har forklart at han i speilet så den hvite volvoen komme i stor 
hastighet og at han derfor svingte til side for å la volvoen passere. Samme vitne har forklart at 
politibilen, som hadde satt på blålys og sirene, kom ca. 150 - 200 meter bak volvoen. Vitnet 
har beskrevet hastigheten på volvoen til langt over 50 krn/t. 

Føreren av den røde varebilen har forklart at han oppfattet det som han var alene på veien da 
det plutselig kom en bil i høy hastighet på hans venstre side. Han ble i det bilen passerte ham 
også oppmerksom på at en syklist kom i mot. Vitnet har for øvrig tilkjennegitt frustrasjon 
over at politiet gjennomførte en biljakt på en vei med så dårlig standard som Jåttåveien. 
Han har ikke kunnet si noe spesielt om hastigheter eller syklistens plassering i vegbanen før 
ulykken inntraff. 

Syklisten, som nettopp hadde blitt passert av syklisten som senere omkom, har forklart at hun 
hørte sirener og at hun etter hvert skjønte at det var utrykning på Jåttåveien. "Langtframme 
kunne hun se det hun antok var en sivil politibil. Det var den eneste bilen hun la merke til med 
det samme og det var den hun var fokusert på. Den kom kjørende i retning mot henne. Like 
etter la hun merke til at syklisten hun hadde blitt forbisyklet av fløy gjennom luften lengre 
fremme. " Vitnet har ikke kunnet anslå avstanden mellom volvoen og politibilen. 

Et vitne som arbeidet i en gravemaskin i svingen før ulykkesstedet, har forklart at han hørte 
sirene og kikket ned på veien. "Da så han først en sivil politibil med blålys. Han så bilen rett 
før krysset til Refsnesveien. Da han kikket lengre fram så han en hvit volvo. Han så at begge 
bilene kjørte fort, man kan ikke anslå hastigheten nærmere. Men han er sikker på at det var 
over 50 kmlt. " Han har anslått avstanden mellom bilene til ca. 100 meter. 
Vitnet har bemerket at han ble bekymret når han så bilene passere i slik hastighet fordi det er 
smalt på veien og mye syklister og fotgjengere der, spesielt på det aktuelle tidspunkt på 
dagen. "Han må selv ferdes forsiktig når han bruker Jåttåveien, bl.a. med traktor. " 

Føreren av volvoen har i avhør som siktet den 27. april 2007 forklart at hun kort tid etter at 
hun hadde kjørt inn på Rv 44 hørte at det var sirener bak henne. Hun så også i speilet det hun 
oppfattet å være en sivil politibil med blålys på dashbordet. Hun fikk panikk og kjørte da inn 
Jåttåveien som var første mulige avkjørsel. Hun oppgir at politibilen holdt varierende 
avstand til henne. "Noen ganger følte hun at den lå telt opptil henne og andre ganger var 
avstanden større. Like før u(vkkesstedet var det en rett vegstrekning. Da siktede k1ørte pa 
denne obsen•erte hun politibilen, s111e spetl og hun følte da at politibilen la mer enn 3 
sekunder bak og hun forklarte avstanden hun opplevde ved å henvise til markering av 1001 -
l 002 - 1003 som finnes langs motorveien. " Føreren av volvoen har i avhøret erkjent 
straffskyld i sammenheng med vegtrafikkuhellet og forklart at hun hadde inntatt alkohol både 
før og under kjøringen. 

Passasjeren i volvoen, som også har vært avhørt som siktet, har blant annet forklart at de hørte 
sirenen og at hun snudde seg og så at det var politiet som lå bak. Føreren av bilen oppgis å ha 
sagt at hun var godt kjent i området å kunne kjøre fra hvem som helst. Passasjeren har forklart 
at føreren kjørte fort, men kan ikke si hvor høy hastigheten var. 

Det går av rapport i saken fram at høyeste tillatte hastighet i Jåttåveien er 50 km/t. I følge 
måling fortatt av etterforsker i Spesialenheten er avstanden fra det punkt hvor Ill~ å 
ha satt på blålys og sirene og fram til ulykkestedet 2,05 km. Stedet hvor politibetjent -
har oppgitt å ha varslet operasjonssentralen om at han ligger bak en volvo mv, Bryns gartneri, 
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ligger ca. en kilometer fra ulykkesstedet. Ved å kjøre i en hastighet av 60 km/tvil en følgelig 
bruke ca. ett minutt fra Bryns gartneri fram til ulykkesstedet. 

Spesialenhetens vurdering 

Riksadvokaten har i en avgjørelse av 23. desember 2005 (RE 05-1348 AG/GEK) redegjort for 
de sentrale spørsmål i vurderingen av om en ansatt i politiet har begått en straffbar handling 
ved forfølgelse av kjøretøy. Spesialenheten anser det for sin avgjørelse riktig å ta 
utgangspunkt i riksadvokatens vurdering. 

"Det sentrale spørsmål ved vurdering av om tjenestemennene begikk en straffbar 
handling er om det var forsvarlig å oppta og fortsette biffo,følgelsen, herunder om 
bi/forfølgelsen skjedde på en etter forholdene forsvarlig måte. Bi/forfølgelse innebærer alltid 
en risiko for føreren og eventuelle passasjerer i bilen som blir forfulgt, for 
polititjenestemennene, og ofte også for andre trafikanter. Fartsovertredelser innebærer i seg 
selv en risiko, men det er også en fare for at forfulgte bilførere kan foreta uforutsigbare og 
trafikkfarlige manøvre. Det kan allikevel være nødvendig å forfølge biler som unnlater å 
stanse for kontroll. 

Bi/forfølgelse er ikke i seg selv ulovlig, men politiets egen kjøring må ikke stride i mot 
trafikkregler som det ikke er tillatt å bryte under utrykning, og forfølgelsen må som 
hovedregel avbrytes dersom den forårsaker uforsvarlig kjøringfra den som bli forfulgt. 

Det foreligger ingen lovbestemmelse som særskilt regulerer bi/forfølgelse, men regler er gitt i 
sentral instruks av Justisdepartementet 28. rna i 1990 (GP 4027) .............. . 
(Kommentar; Videreført ved instruks fra Politidirektoratet av 1. august 2001 om 
utrykningskjøring og forfølgelse av kjøretøy.) 

Etter instruksene skal bilfo,følgelse kun skje når det antas ikke å innebære unødig fare, og 
forfølgelsen skal straks avbrytes, hvis det anses uforsvarlig å fortsette. Nødvendigheten av å 
fortsette skal vurderes fortløpende. Overtredelse av instruksene er ikke i seg selv straffbar, 
men det vil være et moment som kan ta/efor straffansvar etter straffeloven og/eller 
vegtrafikkloven dersom instruksen er brutt. 

Etter trafikkreglene .f 2 nr. 4 kan politiet fravike trafikkreglenes§§ 4-9. som blant annet 
gjelder fartsgrenser, hvis det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten. Trafikkreglene 
gir ikke adgang til å fravike reglene om aktsom kjøring etter vegtrafikkloven § 3, men 
aktsomhetsnormen må vurderes i lys av at det gjelder utrykning, jf Rt. 1994 s. 1478 hvor 
Høyesterett uttalte: 

"Hvor langt man i en slik situasjon skal lempe på de krav som gjelder for andre 
bilførere, må bero dels på hvor viktig det framstiller seg å få stanset og eventuelt 
pågrepet den som forfølges, og dels på trafikksituasjonen og risikoen for at skade kan 
bli voldt. Det må foretas en avveining mellom behovetfor at politiet skal løse sine 
tjenesteoppdrag og hensynet til trafikksikkerheten. " 

Rt. 1994 s. 1478 gjaldt spørsmål om politiet hadde overtrådt vegtrafikkloven§ 3 under en 
bilforfølge/se. Politiet observerte to ukjente menn som nattestid forlot en adresse som var 
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kjentfor å ha tilknytning til narkotika og annen kriminalitet og bestemte seg for å sjekke 
mennene. De forsøkte å stanse bilen som økte farten til over 80 km/ti en 30-sone. 

Polititjenestemennene holdt en avstand som på det nærmeste var 10 meter. Da bilen bremset 
opp, kom politiet borti bilen som fikk en "liten dunk" Byretten frifant føreren av politibilen, 
og Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke på dette punktet. Derimot fant Høyesterett 
at det videre hendelsesforløp ble rammet av vegtrafikkloven § 31, jf§ 3. Etter sammenstøtet 
kjørte bilen inn i en tverrgate, og politiet fulgte etter. Bilen hadde stanset opp, og politiet 
klarte ikke å bremse eller svinge unna, og kolliderte ,ned bilen. Det oppsto ikke personskader, 
men materielle skader. Høyesterett påpekte at det ikke var tvingende nødvendig å stanse 
bilen., og at politiet allikevel i stor fart svingte inn i en tverrgate som de ikke hadde oversikt 
over. Risikoen var derfor for stor i forhold til viktigheten av å få stoppet bilen. I denne saken 
var det politiet som kolliderte med den forfulgte bilen, men avgjørelsen er også relevant når 
risikoen består i at føreren av den forfulgte bilen kan miste herredømmet over bilen. 

I ti legg til å drøfte mulig straffansvar etter vegtrafikkloven§ 3, er det i forfølgelsessaker 
naturlig å vurdere spørsmålet om straff i forhold til straffeloven § 325, første ledd nr. I om 
grov uforstand tjenesten. 

Spesialenheten mener det var berettiget av politibetjent 1111 å forsøke å stanse volvoen etter 
at han hadde registrert at den manglet kjennetegn og kjøreatferden i tillegg ble vurdert å være 
påfallende. Det anses ut fra omstendighetene heller ikke å være grunn til å kritisere ham for at 
han etter at bilen ikke stanset innledet en forfølgelse. Situasjonen tilsa at forfølgelse var 
nødvendig for å stoppe kjøretøyet eller for å sikre bevis, jf Instruks for utrykningskjøring og 
forfølgelse av kjøretøy pkt. 1.5. 

Selve forfølgelsen har i dette tilfelle vart i kort tid. Spesialenheten finner ikke grunn til å 
trekke i tvil politibetjent lllls forklaring om at kjøringen i første del av Jåttåveien foregikk 
uten at det forelå spesielle faresituasjoner for andre trafikanter. Det legges uten at det 
foreligger noen sikre indikasjoner på hastigheter til grunn at det har vært kjørt med hastigheter 
over tillatt fartsgrense. Det kan allikevel ikke legges til grunn at politibetjent 1111 etter 
forholdene har kjørt med uforholdsmessig høy hastighet. 

Politibetjent " I har ikke ligget like bak det forfulgte kjøretøyet, men har i følge egen 
forklaring og vitneobservasjoner holdt seg 150 200 meter bak. Det vises til forklaringen fra 
føreren av den hvite varebilen. Det legges til grunn at føreren av volvoen har foretatt en 
betydelig økning i egen hastighet omtrent samtidig med forbikjøringen av den hvite varebilen. 
Volvoen må antas å ha brukt relativt ta sekunder fra forb ikjøringen og til ulykken skjedde. 
1111 har i sin forklaring opplyst at han ved den rette strekningen før ulykkesstedet reagerte 
på at volvoen hadde kommet så langt foran ham. Slik forholdet er beskrevet i de foreliggende 
forklaringer, synes ikke 1111 å ha hatt noen markert foranledning til å vurdere å avbryte 
forfølgelsen pga mulig fare, før ulykken inntraff. 

Det skal bemerkes at området rundt Jåttåveien er dels boligområde, dels jordbruksområde. De 
fleste boligene er lokalisert rundt første del av forfølgelsesstrekningen hvor Jåttåveien er 
ganske bred og oversiktelig. På streknin~or siste del av forfølgelsen har området mer 
spredt bebyggelse og landbruksarealer. - var ukjent på vegstrekningen, og forklarer at 
han derfor kjørte noe "tilbakeholdent". For en ukjent på stedet var det etter Spesialenhetens 
oppfatning intet ved strøkets karakter som i seg selv burde tilsi at forfølgelsen burde avbrytes, 
selv om bredden på Jåttåveien etter hvert reduseres. 
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Spesialenheten har merket seg at vitner i saken har uttalt seg kritisk til at forfølgelsen ble 
gjennomført i Jåttåveien og har forståelse for denne kritikken. Kritikken kan imidlertid ikke i 
seg selv begrunne at man her står overfor et straffbart forhold fra politibetjent lllls side. 
Saken må også vurderes i lys av den praksis påtalemyndigheten og domstolene har lagt seg på 
med hensyn til å vurdere mulig straffansvar for politiet når bilforfølgelser fører til ulykker. 
Ved å godkjenne bilforfølgelse som en metode i politiets operative arbeid har en akseptert at 
det foreligger en risiko for føreren og eventuelle passasjerer i bilen som blir forfulgt, for 
polititjenestemennene, og ofte også for andre trafikanter. 

Spesialenheten har samlet sett ikke funnet at det er forhold ved politibetjent lllls handlinger 
som kan lede til straffansvar, verken i forhold til vegtrafikkloven§ 31, første ledd, jf§ 3 eller 
§ 325, første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. 

Konklusjon 

Selv om ikke politibetjent - er gitt status som mistenkt under etterforskingen, anses det 
naturlig at Spesialenheten avgjør saken i forhold til ham. 

Saken henlegges for politibetjent i forhold til vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf 
§ 3 og straffeloven § 325 nr. 1 fordi intet straffbart forhold anses bevist. 

Politibetjent - underrettes om vedtaket. 

Underretning gis også til advokat Erik Årstad, Stavanger, som ifølge opplysning fra 
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er oppnevnt som bistandsadvokat for avdødes 
pårørende. 

Kopi av vedtaket sendes Politimesteren i Rogaland og Politimesteren i Haugaland og 
Sunnhordland og advokat Arvid Sjødin. Sjødin har i saken opptrådt som forsvarer for føreren 
av den forfulgte volvoen. 

Hamar, 27. juni 2007 

Jan Egil Presthus 
sjef, Spesialenheten for politisaker 
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