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Lørdag 15.03.08 kl. 03.47 hie Spesialenheten varslet av Helgeland politidistriktoru at 
det hadde skjedd en ltlykke utenfor Sandnessjøen ca. kl. 03.00 med dødelig utgang for 
fører av motorvogn som hadde prøvd å unndra seg politiets kontroll og påfølgende 
forfølgelse. 

Med hjemmel i påtaleinstruksen§ 34-6, andre ledd, i verksaue Spesialenheten 
umiddelbar og obligatorisk etterforsking. :Etter ulykken er del ikke moU.aU noen 
anmeldelse mot de involverte polititjenestemennene 

Spcsialc~ctcos etterforsking: 
Spesiulet1helen ankom ulykkesstedet tidlig samme dag. Ved ankomst til Sandnessjøen, 
ble Spesiulenheten møtt på Jlypla~:;en av en enhet fra politiet, som på vei til 
ulykkesstedet kjørte den siumne rute som ulykkesbilen og poli1ibilen hadde kjørt før 
ulykken. 

Vegvesenets Ulykkeskommisjon, brannvesenet og enhet li-a politiet var på å&te<lct da 
representantene fra Spesialenheten kom til stedet. Bilen lå fortsatt på t.1ket slik den 
hadde landet etter ulykken. 

Vegvesenets ulykkesrapport er mottatt. Videre har Spesialenheten gjennomgått lydlogg 
som gje11gir politipalruljens samband~dialog med politidistriktets opcra~jonssentral. 
Politiet har overlevel't relevant utdrag fra polilidi~triktets operasjonslogg og fotoserie 
med beskrivelser fra ulykkesstedet og kjøren1len. 

Spesialenheten har avhørt politibetjent og politibeijent-
1 i!! Ø 11cd ~tatus som misteukt. Begge utgjorde patruljen som hadde forsøkt å stoppe 
ulykkesbilen. 

Spesialenheten har foretatt avhør av 6 sivile vitner. Spesiulenheten har ogsi'i innhentet 
video fra Shell bensinstasjon som ligger langs Riksvei 17, hvor ulykkesbilen og politiets 
bil hadde kjml forut for ulykken. 
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Det er foretall ru.~middelanalyse av avdøde. Avdøde er obdusert etler begjæring fra 
S pcsialenheten. 

Nærme.re om sakens faktum: 
På bakgrunn av opplysningene fremkommet i avhør og etter gjennomgang av innhentet 
dokumentasjon, legger Spesialenheten t.il grunn følgende hendelsesforløp: 

Ca. kl. 0300 på vei inn mot Sandnes~jøen ved krysset Holberi;?S'late/Novikveien., 
observerte nolitipatruljen., som besto av politibetjent og politibetjent 

P' . - + -· ?;:J - . --- ·-_ • en mørkegrønn BMW personbil som kjørte i høy hastighet i 
Novikveien ut fra Sandnessjøen sentr1.tm og tvers over midtrabatten i veikrysset . 

Politibetjent M,~ og politibetjent .. besluttet å kontrollere 
tøreren og tok opp forføtgelse av bilen. Det ble benyltet hlålys. Politibetjent J _ 5 __ rt Jlfll var fører av tjenestebilen. BMW personbilen llkselererte og kjørte Fv. 143 
gien11om Rishatt-tunnelen og videre mot Rv. 17. I krysset ved Rv. 17 ~jører Bl'\.{W'en 
nordover langs Rv. 17 i høy hastighet. Ved neste kryss svinger han inn i Botneveien og 
stanser ved et lagerbygg. Polititje11estebilen har fulgt etter med blålys påtent, og stanser 
l<,ran BMW'cn. BMW'en rygget unna, kjørte ut igjen på Rv. 17 og fortsatte videre 
non.lover i høy hastighet. Da bi lene slo stille i nærheten av hverandre ved lageret, 
oppfatle( tjenestemennene førere11 som oppjaget, ruset og fjern. 

~ Rv. 809 ~jørtc B:MW'en til høyre mot Hclgelandsbnia. Politihctjcnt 
og politibetjent fulgte på ny ener. Pa de passc11c 

avkjøringen ved Harald Hårfagrc.~vci gjorde de sisu, observasjon av 131vfW'llJ1, som 
pa%erlc en bakketopp i andre enden av en laug rett strekning foran dem ved Samines 
skole. Neste observasjon av BMW'en var på ulykkesstedel Politihctjcnt I I!· ,g polilihctjcnt så ikke selve ulykke11. 

1 politidistriktet~ lydlogg er følgende meldinger registrert: 

Kl. 03.06.46: Patmljen melder i fra om at de ligger bak en bil som kjører uvørent, hvor 
.fureren virker rnset og at patruljen har valgt i\. ligge langt hak. 

Kl. 03.09.10: Pan·uljen melder at foifølgelsen går mot Helgelandsbroa. 

Kl. 03.09.32: Pat.rnljen mele.ler al BMW'cn har kollidert og ber opera~jonssentralen 
rekvirere ambulanse og brannvesenet. 

l følge rapport av 25. april 2008 fra Statens vegvesen viser undersøkelser på stedet at 
BMW'en har vært med venstrehjulene på kanlstnpen i motsatt kjørebane, lør hilcn må 
ha skrenset over til høyre grøft og ble kastet rUJ1dt llerc ganger. Bilen ble liggende pil 
taket påløl'l store materielle skader. l rapporten er ulykkesstedet beskrevet som lang 
oversiktlig strekning med svak høyrekurve og at det var tørr asfult da ulykken skjodde. 
Statens ve!,'Vesen legger til grullll at BMW'en må ha hatt bøy hastighet da ulykken 
inntraff. 

I ob<luk~jonsrapport av 30. april 2008 er dødsårsaken for 
oppgitt til å være hodeskader han synes i\ må ha fått da bilen gil; k rundt og havarerte. 
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Side:, 
Det fremkommer i svarrapport av 7. april 2008 om toksikologiske analyser ved rettslige 
obduksjoner llt 1adde en promille på ca. 1,6 sllmt en 
konsentra~jon av TIIC på 0,041 mil<romol i blode( da han døde. Oet er konklude1t med 
at konsentrasjonene av etanol og TIIC erter all sannsynlighet har medført en alvorlig 
svekkelse av avdødes evne til å ~jøre bil. 

Spesialenhetens \'llrdering: 
Spesialenheten skal nt stilling !il om ansatle i politiet har begått straffbare handlinger i 
tjenesten. Det sentrale spørsmål ved vurdering av om tjenestemennene begikk en 
straffbar handling er om det var forsvarlig å oppta og fo1tsette bilforfulgelsen. 

Bilforfølgelse 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 kjøring fra den som blir forfulgt. 

Eller trafikkreglene§ 2 nr. 4 kan politiet fravike trafikk-reglenes §§ 4 - 9, som blant 
armet gjelder fartsgrenser, hvis det er til vesentlig lette i tjene.sten. TrafikkTeglene gir 
ikke adgang til å fravike reglene om aktsom kjøring etter veitrafikldoven § 3, men 
ak.tsomhetsao:nnen må vurderes i lys av at det gjelder utrykning, jf. Rt. 1994, s, 1478. 

I tillegg til å vurdere saken i forhold til mulig straffeansv11r etter veilnilikkloven § 3, er 
det i forfølgelses~aker ogsi\ naturlig å vurdere spørsmålet om straff i forhold til 
straffeloven § 325 nr. I om grov uforstand i tjenesten. 

Politi trur en synes klart å ha hatt !:,'TUJln lag for ii stoppe og kontrollere iiiiiiiii. 
ut fra den kjøreatferd de hwlde observert. Når politibe~jer•'l'ltff 

og politihetjen1 · besluttet å følge etterØ ~ adde han satt opp 
farten og vi"le ikke teim til å ville stoppe. Ved politiets bruk av blulys legge.~ det til 
grunn at må ha forstått at politiet ville kontrollere hum. Eller 
veitrafikkloven § I 0, lør..te 11:ldd har fører av kjøretøy plikt til straks å stanse for kontroll 
av politiet. 

Etter Politidirektoratets instruks for utrykningskjøring og forfølgelse av kjøretøy punkt 
1.5, kau fo1følgelse av kjøretøy foretas for å stoppe dette eller for å sikre nødvendig 
bevis. Det er videre re:,,'Ulert i at slik forfølgelse skal kun skje når det antas ikke å 
innebære unødig fare for andre veifarende. Det er videre i instTuksens punkt 2-7 bestemt 
at patruljeleder fortløpende må vurdere nødvendigheten av å fortsette forfølgelsen og at 
forfølgelsen straks må avbrytes dersom han a.wier det uforsvarlig å fortsette. 
Patrn.ljeleder bør i stedet forsøke å følge etter på avstand for å observere hvor den 
forfulgte tur veien. 

forfølgelsen synes å ha vært foretalt på reglementert måte, bl.a. ved at blålys ble 
benyttet. Bilforfølgelse innebærer alltid en risiko for føreren og cvcnn1clle passasjerer i 
bilen som blir forfulgt, for polititjenestemennene og ofte også for andre trafikanter. 
Det fremkommer tydelig av både polili~ ,,,~~bc~jentØ sin 
forklaring at de med utgangspu11k let i .. - _ ~jørcatfcrd har vurdert 
risikoen ved fortssatt forfølgelse. Disse løpende vurderinger fremkommer bl.a. i 
polilidisltiktets lydlogg. Slik saken fremstfu- for Spesialenheten har han ikke vist tegn til 
å stllnse og visl al han var villig til å kjøre svæ1t risikofylt for å unndm seg politiets 
kontroll. Etter å ha fulgt eller ulykkesbilen over en viss strekning, har patruljen loretail 
en farevurdering og besluttet ii avbryte forl'ølgelsen. Det synes som om 



tjenestemennenes oppfatning av førerens tilstand etter å ha halt øyekontakt med han og 
måten han kjørte på har vært avgjørende ror beslutningen om å avbryte forfølgelsen. Det 
vises til situ~jonen hvor bilene sto stille i nærheten av hverandre ved lagerbygget i 
Rolneveien., hvor tjenesteme1mene oppfattet føreren som OPP.iaget, rusel og fjern. 

Etter lit beslulninoen om å avbryte lorfoloclsen ble tutt, legge.~ det til gru1111 ut 
pol.itibetjer~BN1g politibetjent1Mru1gte etter for å observere og at avstanden 
mellom ulykkesbilen og polititjeneskbilen økte. Det legges videre til gruW1 at det ikke 
var synskontakt mellom bilene da den tragiske ulykken fant sted. Del foreligger derfor 
ingen mistanke om at politipatruljen har "presset" opp farten eller fysisk vært i kontakt 
med ulykkesbilen. 

Det er ingen opplysninger som kan tilsi al noe straflbart forhold skulle foreligge for 
politihe~jen og politibetjen 

Vedfak: 
s~ken henlegges for politibetjent~ og for politibetjent 
.. idet intet straffbart forhol~ 

Pårørende til 
politibetjent 

politibetjent 
ui1der1-eites om vedtaket. 

Kopi av veduikel oversendes politin,esteren i Helgeland til orientering. 

og 

Saken er avgjort med delegert påtalekompetanse fra Sjefen for Spe~ialenhctcn,jf. 
påtaleinstruksen § 34-3, ,mnet ledd, jf. første ledd. 

Spe.~ialenbeten for politisaker, 3. september 21108 

Johan Martin Welhaven 
as:;isterendc sjef 
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