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- l'OLITIBET,JENT A

Hcndebcu
Lørdag 23. juli 2011 kl. 22.38 lø~11el !)Qlilibetjent A et rettet skudd mot X inne på
Sarpsborg busstenni11a\ i forbindelse med at X skulle pågripes. Sk-\1ddet traff X i liiret.
H.in ble kort Lid eller lraktel til Sykehuset 0stfold Hl:i og operert.
Spe~iale.nheten for politisaker mottok samme kveld underretning li'a opera~jonslcder ved
Østfold politidistrikt om at to tjenestemenn hadde avfyrt henhold~vi~ eU v<1rselskudd og
en rettet skudd i forbindelse med pågripelse av en antatt drapsmann. Det ble videre
opplyst al de lo tjenestemennene som løsnet skudd var tatt ut av tjeneste og ble holdt
,tl~kill.
Spesialenheten for politisaker besluttet å i verkseile ~(n1kse1terli,rsking av saken i
medhold av påtaleinstruksen § 34-6 annet ledd. Ileslemmelsen lillgir al etterfr,rsking skal
settes i verk dersom noen dør eller blir alvo[lig skadet som folge av politiet~
tjeoesteutøvelse, uavhengig av om det foreligger g1unn til mistanke om strntlbar
ha.udliug.

Spesialenhetens etterforsking
Politibe1ient A og politibetjent S ble avhørl av Spesi<1lenhelen samme nan som
hendelsen fant sted. Det var politibetjent A som avlyrle del relteue skuddet som traff X i
låret. Han er avhø1t med status som mistenkt. På bakgrunn av opplysningene moll.all fra
0stfold politidistrikt om politibc1jent 8s brnk av tjenestevåpenet i forbinJelse meu
avly1ing av varselskuddet, fant Spesialenheten ikke rimelig grnnn til årette
ellerfor,,kingen mol ham. Han er derfor avhørt som vitne.
De fire øvrige tje11es1cmen11c11e som deltok i pågripelsen av X er også avhørt som vitner.
Delte er politihe~enl D, polilihe!jcnt E, politibc~jent C og politibetjent r. Spesilllenheten
har moltall våp(;ffigodkje1ming for i>amtlige involverte \jcncstcmenn.
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Utover dette er X avhørt ~om l\)mærr.1ei. i saken. X har også fritatt helsepersonell for
Utushetsplik.t, og legejournal fra Syk.ehw;el Øslfold HF er innhen!ct.
Etter at X var pågrepet, opprettet politiet strnflbak mot ham for forholdet som
foranlediget pågripelsen; politiets sak med anmeldelsesuummer 11713093. Saken er
innhentet og gjennomgått. Den inneholder blant a1u1ct oppdragslogg, politirapporter,
foreløpig obduksjonsrapport av fomærmede i straffc.~aken, videoopptak fra
bussterminalen (uten lyd), bilde1·, mobilopp!.tk Iht mobilen til et sivilt vitne og avhør av
sivile vitaer og av X.

I forbindelse med behov for ,hledsunder!;Økelse ved 8arpsb.org bussterminal søkte

Spesialenheten å innhente bi::;tand fra båd<;: K1ipos og tilgrensende politidistrikt. Dotte lot
seg imidlertid ikke gjøre, gnumet hendelsene ved Regjeringskvartalet og på Utøya den
22. juli 2011. På denn.e bakgrunn har Østfold politidistrikt selv ved V ved
Kriminalteknisk avsnitt, Sarpsborg politistasjon foreu1tt umlersøkelsene og u!arbeidet
åsteds- og undersøkelsesrapport. Oet er verken opplysninger-i rapporten eller øvrige
opplysninger i saken .som gir grunn til å stille spørsmål ved rapportens objektivitet.

Pit bakgrunn av hva som har l,i-emkornrnet av forkla1ingcne og de tekniske
mtdersøkelsene foretatt ved bussterminalen, h.ir Spesi,1lenhelen ikke funnet det
nødvendig å foreta prøveskyting av de oo tjenesteviipnene som hie avlyrt i forbindelse
med hendelsen.
Nærmere 0111 hcnddsen

Spesialenhewn legger på hakgrum1 av euerforskingen følgende faktum til gnmn:
Lørdag 23.juli 2011 r.:11. kl. 22.18 :lill operuajons~enlrale11 ved Østfold politidistrikt inn
melding fra en kvi= oru at en person hadde ~1ukket ned mannen hennes med kniv. Hun
oppga adressen xxxgatc i Sarpsborg. Kort tid etter kom det inn melding fra el vitne,
som under samtalen med opera:<[jonssentralcn observe1tc to gutter, hvor enuv .dem ~lukk
den .indre med kniv. nere!ler kom del inn melding fra et vitne i yyygata i Siupsborg
om ut det lii en livlø~ per~on i gallt. Politie! hie i forhindclse med meklingene gjort kjent
med at mulig gjerningsmann var X.
Det følger iiv PO-loggen lll det ble besluUet bevæpning av politiinspektør \V. I henhold
til oversendt dokumentasjon fra Østfold pol ilidi~tri kl har W siden 30. mars 2009 vært
bemyndiget til å gi bevæpn.ingsordre i Østfold politidishikl, eller godkjenning fra
Politidirektoratct,jf. våpeninstmksen § 10 tredje ledd. Politiforslebetjenl R hie utpekt
som im1satslc<ler.
Uniliumerl polilipatrulje me<l kallesigmtl 8-30 bestående av politibe~jc.nt E og
politibetjent F rykket ut. Da de nænnet seg antall å~tc<l, påtraff de kvi1wen som hadde
rin!,'1: iun den første meldingen. Hun var ~vært opprørt og hadde C!!lblcmer med å gjøre
seg forstått. Kvinnen fortalte at hun og nmllllen bodde i xxxga!e
og al de hadde fått
besøk av en person, som etter hvert hadde hegy1,t å snakke om Gud og Jesus og så
"flippet helt ut". ]fon hadde drutl frem lo bn1<1kniver som han hadde forsøkt å stikke
kvinnen med. IIun fortalte politibetjentene at htm hadde kommet seg ut, men at ma1uten
hennes mulig var igjen i leiligheten sammen med personen med knivene. Mens E og F
stod og :snakke! med kvinnen, fikk de beskjed på sambandet om at det skuli<;: ligge e11
person i yyygat,i_ ne kjørte så mot yyygata sammen med innsatsleder R, som vur
kommet til stedet.
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Mellom yyyguta og xxxgate observerte de en livløs p·crson, og R meldte fra til
operasjonssentralen og ba om fo~l,;irkninger. Polirihetjent F har forkhut at hun gikk hort
til personen som lå livløs i en blodpøl pii bakken. Eller at hun hadde undersøkt om
vedkommende hadde puls og snudd ham pii ryggen, har hun forklart at hun forstod at
mmmen var død, i del øynene stod ut og det rant blod ut :fra den apne munnen.
Politibetjent F, har på sin side forklart at det var fryktelig mye blod og al hun ikke så noe
tegn til pust eller bevegebe på magen. Hun har videre forklart ut F forsøkte lørstcltjclp,
men at alt virket "punkte~t", da del ikke var noe som "holdt igjen". I henhold til
foreløpig r.ippnrt av 25.juli 2011 fra sakkyndig likundersøkel~e ble avdøde påført syv
knivstikk i hodet, hvorav fom gikk gjem1om kraniet og inn i hjernen, :xuut seks
stikkskader på rygg/nakke, en på bryst og en i en hånd. Det ble videre påvist
underhudsblødning og k raniehrudd på høyre side av hodet.
Mens fl undersøkte avdøde, hie et vindu knust i annen eta~je i xxxgatc
X kom til
syne i vinduet. Han kastet gjcnsumder ut uv vinduet, og i henhold til E ropte han blant
,mnd al tie ·"skulle komme seg u1ui.a, eller så dreper jeg dere alle sammen".
Opplysningene er i tråd med vitneforklaringer i politiets slrnJT.bak, ~amt rapport "Første
enhet på åstedet" i slrall~sak l l 713093, skrevet av innsatsleder R sa1nme nal!. Det
fremgår videre av rapporten al X villei med noe i hendene og gjorde hugghevegelser ut
av vinduet. De tre tjenestemennene på stetlel trakk seg da tilbake, sperret av gl!len,
meldte sine observa..<;joner inn til opt,-rasjo1L~sentralcn og ba på nytt om bisumd fra andre
enheter.
Kort tid etter ankom patrulje S-20 bestAende av politihetjent C og politibetjent S, samt
patrulje F-30 hestående av politi~jeut A og politibeljent D. Innsatsleder R utpekte
politibetjent A som aksjonsleder med ansvar fora forsøke å på1:,>ripe antatt
gjerningsperson/gjerningspersoner. I henhold til A selv og de øvrige til,;ted.eva,'t'Cndc
~jenestcmennene fikk A ingen næm1ere ordre fra innsatsleder oru hvordun oppdmgct
skulle løses.
·
Politibetjent A har forklart at han først ville evakuere personen som lå på bakken og fii
dmtt vedkommende til amhulans~n som stod lengre opp i v,;iien. Politibetjent F
underrettet ham da om at hun var overbevist om lll vedkommende var død og ut <let
derfor .ikke var nødvendig å evakuere hrun fra stedet, Pvlitihetjent A besluttet på denne
b1.1kgrnnn ah.le skulle rykke frem og ffi kontroll på gjerningsmanne11. Innsatsleder R ble
igjen ved avdøde, og flere patruljer kom etter hvert til og bistod vetl drapsåstcdet.
l)e seks polititjenestemennene - A, D, S, C, F og E stilte seg i rekkefonnusjon mol
huset, med politibetjent D som skjoldbærer i front. De gjorde seg klare til åta seg inn i
xxxgale
hvor X hadde blitt observert i vimluet i annet\ etasje. Da de nærmet seg
husi,t, l:tøi-le tle lyder fra haksiden. Ve kom s.eg rundt huset og oppdaget da at X hadde
kQmmet seg ul og ~lod i xxxgatc. Han hadde armene i været og gikk frem og tilbake i
gaten mens han ropte.
'ljenestemennene løp mot X. Etter hvert som de kom nærmere, så cte at han hadde en
kniv i den høyre hånden og en hammer i den venstre. De tilkjennega seg om politi og
ropte "bevæpnet politi" og he,>rdrel ham til å stå i ro og slippe det han h,1dde i hendene.
X stanset ikke og beveget seg opp )Tlo( Sarpsborg busstenni.n.al. Et stykke opp i gaten
kom en mopedist k;jø,rendc fra venstre side. I henhold til de mottatte forklaringene hogg
X metl kniven etler mopedisten, som så vidt klarte it svinge unna og deretter kjørte raskt
fra stedet. Like etler tok polititjenestemennene igjen X. De gjen(ok fortløpende anropene

' \·,

om at de:: v.ir bevæpnd politi og at han skulle stanse og slippe dei. han hadde i hendene.
Samtlige tjenestemenn har forklart ut X ikke viste tegn til,\ følgerordre. Da de anropte
ham, rettet han oppmerksomheten mot den som ropt.e. lfon gikk mol dem, og mens han
gapet og skrek, gjorde han en rekke utfall med kniven og hammeren hevet over hotlel,
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Poli(ibe!jent A har forklart al han ga ordrenmat tjenestemennene skulle tenke på
altemative maktmidler, sutnl .il noen ~kulle gjøre seg klar med pepperspray og noen med
batonger. Dette bekreftes 11v de øvrige tjenestemennene i avhør.
X ble gi(( var:sel om br\tk av pepper:<p,-ay dersom han ikke la fra seg det han hadde i
hendene. Råde F, C og F, h,1r forklart al de deretter hruklc pepperspray mot X og at de
trnff hllm midt i ansiktet. X reuger!e kun ve-d å gni seg i øynene. Han snudde seg så og
begynte å løpe. Da tjenestemennene igjen auropte ham, kom han tilbake mot dem.
'J'jcncstemcnnenc stod da rundt politibe~jent D som hole.It skjolde!, samtidig som de ropte
"bevæpnet politi" og "kast fra deg knivene". Det ble igjen benyttet pepperspn1y. l
henhold til forklaringene lot X seg ikke affisere av dette og gikk mot
polititjenestemenne11e med munnen åpt-"11 og tunga ut···nærmest som oru han drakk
:,pr.iyen. HaJ1 gjor.<le flere u!foll mot dem, rm han snudde og løp videre mot Sarpsborg
busstermi.nul ved Storbyen kjøpesenter.

l henhold til PO•loggen ble det kl. 22 .34 meldt inn til opernsjonssentmlen ut X løp mot
Storbyen og at det var rutt i bruk peppen,pray.
l:'ol.itibe~jent 11. har forklart at det stod en bil utenfor Sarpsborg buss(enn.inal med
motoren i gang, som X løp ren imot. 'Jjcnestemennene ropte alt det de klarte at fureren
målte komme seg unna, og bilen kjørte av gårde for X nådde frem.
X løp deretter inn på Sarpsborg bu~stenninal. Ru~slenninale11 ligger på hakkt,-plan i
til.knytning til Storbyen kjøpesenter. Det fremgår av r~~ledsrl!JlPor\en al hele siden mot
Drowiingensgatc mot øst er åpen for innkjøring, mens det er åpning for utkjøring på det
meste av siden mot Roald A.mundsensgatc i vest. llusstcrminalen har i alt ni spor med
syv r-ahaller, og er på ca. 1344 kvm. Oet fremgår av både politi~iencstcmennenes
forklaringer og av videoopptaket fr·J hu.~stenninalen at stedet er godt opplyst.
Del var llere petso11cr tilstede inne på terminalen pa dette tidspunktet, og X løp mot tre
yngre per:,oner :,amti~Hg: ~om han hogg med knivt-"11 fremfor seg. 'ljenestemenncne var da
et stykke bak X og skrek llt de vur politi og al folk mi\Ue komme seg velde Rett før X
kom frem til de tre sivile personene, skjønte de hva som skjedde og løp hort fra stedet.
En jente snublet i en midtrabatt og mistet i den forbindelse vesl<en ~in. Hun reiste seg
raskt og løp videre, og lot vesken ligge igjeu. Det fremgår av foreliggende video<>pptak
fra bussterminalen at klokken på dette tidspunktet var 22.35.
l henhold til forklaringene lh1 polititienestemennene var det videre to jenter som satt på
en benk lenger iune på bussterminalen som ikke ~yntes i\ f'otsli\ hva som skjedde. De
reagerte ikke på anropene fra polititjenestemennene og ble si(le11de på benken. Politiet
ropte til jentene at de måtte komme seg hort og forsøkte ii danne en sirkel rundt X for å
isolere ham. De lykkes ikke i c.lel!e og hleståe11de i en halvsirkel. X oppdagetjentene og
løp rett mot dem mens hun ropte og folete! med kniven og hammeren. Rett før X kom
frem, skjønte jentene hva som foregikk og begynte å pakl-e ::;ammen pose11e de hadde og
reiste seg. Klokken var da i henhold til foreliggende videooppbtk 22.36. Poli!ibeljent A
hadde løpt ut av skjoldrekka for å avverge sin1aajonen. Ha11 kom seg meUom X og

jcnt:;nc, og X dreide da oppmerksomheten mot A Politibetjent S ga så v=-el. ;;m al
våpen ville hli hrukl og avfyrte et varselskudd.
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De to jentene på benken er avhørt av polilie:ll i forbimklse med straffesaken mot X.
I;ork:laringenc de har gitt er i samsvar med polititjenestemenne,:,es beskri vel se av X og
situa:<tioncn. En av jentene har betegnet seg selv som ~jokkskadet og forl<lar(e ai hun
derfor fortsal! hie si Hende. Da hun hørte et skndd, løp hun etter venninnen mot utgangen.

r henhold til J.>O-loggen ble del kl. 22.36 meldt inn til opcra:<[jonssentralen at det var

avfyrt et varselskudd.

Om bakgrunnen lor avfyringe11 av varselskuddet, har politibetjent S forklart at han :blant
,mnel håpet var~el~kltddet ville gjøre de sivile personene som var i nærheten
oppmerksomme på situa.sjonen. Han .inropte X og gj<.mtok at det var bevæpnet politi og
at X måtte slippe kniven. S hadde sett seg li( en betongsøyle som var ca. 5 x 5 meter og
rettet skuddet midt i søylen. I henhold til S "frøs" da X Lil i e{l ~ekund, lør han i&ien
begynte å vifte med kniven og hammeren. S meldte fm pil. siimbandet at han hadde avfyrt
et varselskudd.

s~ liirklaring er i tråd m1;id de tekniske undersøkelsene som er foretatt på stedet. Det

fremgår av åstedsrapporten at det ble funnel en hylse til en 9 mm patron ved enden av
rahatt 3 i spor 4 mot øs!. r henhold til åstedsrapporten vil hylsen uorm11lt bli kiistet ut ,tv
våpenet til høyre og ll.tt li-emover. Reh1ingcn kan imidlertid variere fra våpen til våpen,
samt avhenge av pussen på vlipenet. Anslaget etler prosjektilet er lokalisert til en
betonb>vegg mellom spor I og 2. Betongveggen har en bredde pii. 5 meter. Anslaget på
veggen var 1,2 meter opp fra bakken og 1,02 meter inn fra åpniogen li I høyre for
anslaget. Det var videre ca. 0,5 cm dypt. l henhold til rapporten var det san1Js)11ligvi~ et
anslag tilt1ærmet vinkelrett mot veggen, avfyrt fra en avstand på anslagsvis 12 til 16
meler lra vegge:ln. Proi;jektilet hie ikke funnet. Det fi-cmgår videre av rapporten at et
skudd på 12 til 16 meters hold mol en betongvegg med hrcdde på 5 meter vmderes å
være et sikkert mfil. I henhold til de innhen!ede forklaringene var det ikke personer
mellom stedet skuddet ble avfyrt og beton1,n:eggen.
På bakgrunn av etterforski11gen, herunder gjennomgang av videoopptaket fr.1
bussterminalen., åstcdsrappo1ten samt forklaringene fra poliLitjene~teme11ne11c og de to
_jentene, legger 8pesialenheten til grunn at varselskuddet ble avfyrt mol ~ikker hakgrunn
uten fare for noen av de tilstedeværende.
X reagerte ikke på vatsel~kuddet. Tjenestemennene har forklart at de fo1tsattc å anrope
X med ordre om al han skulle legge Jh1 :,eg knivene, saml at det g.jcntatte ganger ble ropt
til X at det kulllle bli brnkt våpen mot ham der.;om han ikke i;lapp det ha11 hadde i
hendene. X reagerte fremdeles ikke på anropene, og fortsatte å skrike, vine med
kniven/hammeren og gjøre utfall mot den av tjenestemennene som påkalte seg
oppmerksomhet. På grunn av at X beveget seg mye og srndig forsøkte ii angripe
poliliij1;ine:,temennene, har de forklart at de ikke lykkes i å stanse og blokkere ham.
Kort tid etter at varselskuddet var avfyrt, kom politibetjent A seg bak en ~øyle og fikk
slått med batongen over Xs høyre underarm. 1\nnen gikk litt ned, men X beholdt !,'repet
om kniven og gikk mo\ A mens han lektet med denne. Politibe~jent D skrek da mot X for
il piikalle seg oppmetksomhet, og X begynte i stedet å gå mot ham. I henhold til 1)
rygget han bakover med skjoldet i hendene og traff en søyle slik at han holdt på å falle.
Han har forklart at han var redd og sikker på at han kom til it bli stukket, n,en at ha11 kom

:,eg imna. F.Her·detle l,1han lra seg skjoldet og tok frem batongen, da skjoldet var for
tun!,'1: å hiu1dtere.

.:.{\c!:

Flere av de andre tjenestemennene har i avhør forklart at de følte X trnende og at de vitr.·
redde da han kom mot dem med k11ivcn og gjorde huggbevegelser. Flere har også
forklarl ,1l de lryk(C;ll X skulle ~kaue noen av de sivile personene på veien til eller i1we på
busstetminalen, eller noen av kollegene. Samllige tjenestemenn har forklart at de vekslet
mellom å anrope X og gi ordr.e om at han skulle slippe kniven. X etterkom ikke delte, og
beveget seg mot og gjorde utfull mot dcu tjenestemannen som til enhver tid anropte ham.
Slik heveget d.e seg rundt inne på busslem,inalen. Det hie igjen brukt pepperspray mot
X. I henhold til forkfaringene Spesialenheten har motu1U ble del i alt hruk! seks bokser
med pepperspray mot X i løpet av 11ele seansen, 11len al det hau.de noen elfek!.
llåde S og A har forklart at S spurte i\ om han skulle forsøke å fli inn et rettet skudd, og
fikk beskjed om at han kunne sk)1e X i bena dersom han fikk mulighet. Politibetjent S
har forklart at han på el tidspunkt hadde trygg hakgnum og ropte til X at det var hans
siste mulighei til å legge li-a seg kniven lør det ble skutt mot ham. Det varda ca. 10
meler i:nellom X og politibeyen( S. S har forkl.u-l al han sikle! på X, men så kom politibetjent D i bakgrunnen slik at han ikke kunne skyte. D,1 D Il yllet ~eg, kom X løpende
mot S, som da valb'le å senke våpenet og løpe unna.
Det fremgår av forklaringene fra tjene~temennene og av videoopplaket fra
bussterminalen at X etter hvert beveget seg nedover mol utkjøringsomi:-.idel mot Roald
J\mundsensgate og ble stående mot eu murveg.g. 1]enestemermene :.'tod i en halvsirkel
rundt X med politibetjent A lengst til venstre. /1. hadde trukket pistolen, og det ble på
n_yll ropt !il X al hal\ ville hli skut! om ha11 ikke la fra seg det han hadde i hendene. Kort
lid eller avl.yrte A et rettet skudd som ln1ffX i venstre lår. Det venstre benet ble vridd og
X falt ned på bakk.en. IIim ble sittende på rumpa., forL'x!tl mC;l(,l kniven og hammeren i
hendene.
I henhold til PO-loggcn hie det kl. 22.38 meldt itui til operasjonssentralen at det var
avfyr! skudd i fot til gjemingsmann, men at de ikke har kontroll på personen euda og at
han ikke ~lipper kniven.

'l:icneslemennenc anropte X og ha ham igjen slippe det han hadde i hendene. flere av
tjenestemennene har fork for! al X sa "Gud, gi meg Sl)'Tke" og reiste seg og gikk noen
skritt for hm1 måtte støtte seg til veggen og ~lille ~eg ned pli hal<ken igjen. Han fortsatte
med å skrike og fektet rnndt seg med mmene, hvor han fort~all hold! knivet\ og
hammeren. Det ble brukt pepperspray mot ham, men i henhold til tjenestemennene
svarte X med a gape med munnen, og det fremstod som om han ville drikke
pcpperspray1.,'l\.
Polilibeljentene F, C og A kom ~eg bak X og slo med batonger mot anncne hans for å få
ham til ii slippe våpnene. Politibetjent C fikk :,li\.tl h.ilongen over kniven X holdt i sin
høyre hånd slik at knivbladet brnkk. X kastet da fra seg knivskallet og hylle! hammeren
over til høyre håud og viftet og truet videre med den. Til slutt klatte politibe\jenl Få l'å
inn et slag med batongen over Xs høyre hi'ind, slik al X mistet hammen,'11. Politihe~jent 1)
løp da frem og kustet seg over X. [fon fikk X over på magen slik at de fikk tak på
hendene hans og påsatt ham håndjern. De oppdaget da ul X hijdde (o lm!dlmiver slukket i
bukselinningen og fikk fjernet disse.

I henhold til PO-loggen hie' ,fot kl. 22.40 gitt melding om kontroll på person til
open1sjonsse11lralen.
1jenestcmcnnenc startet med førstehjelp og fikk klippet opp buksen til X for å finne
skuddsåret. Kort tid senere kom ambulansepersonell til stedet og tok over. J h1;mhold til
videoorptake! fra husstenninalen ankom ambulansen kl. 22.41.
Tjenestevåpenet politibetjenl A skjøt med var en ristol av typen Hecklcr & Koeh 9 mm.
Om situasjonen før han avfyrte skU\Wet, har A li,rklarl al han mente de hadde forsøkt alt
de hadde av lvangsmidler uten.at det hadde noen effekt. Hau oppfurtet videre X solll
ul.rolig truende og folle al de mål.le la kontroll på ham før det kom andre iDll på
busslem1inalen. Han avlyr(e i henhold lil egen forklaringskuddet stående på 7-10 meters
hold og siktet mot lår.et til X. A har videre forklart al han hadde forsikret seg om at
bakgrunnen var sikker, i tilfelle han skulle bomme.
l henhold til åstedsrapporten er betongveggen som vur hak X da skuddet ble avlyrl 9
meter hrcd. Langs veggen er det et sykkelstativ. Det ble fowiet en hylse til en 9 mm
patron ca. 6 meter ul fra vegge11. Avstanden fra hylsen til venstre/søndre ende av
betongveggen ble mi'1ll til 8,6 meter, mens avstanden mellom hylsen og høyre/nordre
ende av betoni,,yeggen ble målt til 6,6 meler. Rapporten gir verken nøyaktig svar på
hvorfra eller i hvilken retning det rettede skuddet ble avlyrl, eller hvor X hcfant seg på
Jette tid~punktel.

På bakgnmn av foreliggende videoopptuk fra busstemiinalen, ~.tmmenholdt med de
innhentede forklaringene, finner Spesialenheten å kunne legge til 1:,,runn al X stod inntil
den høyre/nordre halvdelen av veggen da han ble skutt i benet, at lmn satte seg ned, før
han reiste ~eg og gikk noen skritt mot nord før han satte seg ned igjen. Det er ftumet
blotlJJekker på asfalten der X mesl sa1msy11lig lå da han ble behandlet av
iunbulansepersonalet, ved nordenden av belongveggen. Del har ikke rrcmkotwnct
opplysninger i forbindelse med etterforskingen som skulle tihi al del rei.lede skuddet
itmebar noeu fare for de øvrige tilstedeværende ved bussterminalen.
l'oli1ibetje11! F har i avhør forklart at oppførselen til X ener at han ble skutt vi1r "opp og
ned". Han pralet om Gud og Jesus og var veldig aggressiv, og selv etter at han var lagt
på båren forsøkte han å sparke etter en ambulansemedarbeider. I fon spurle videre
ambulansesjMøren om han var sønn til Lucifer og om dcruoner som nuitte fjernes o~v.
Tre ungdommer som opphold( seg i merhele11 av både drapsstedet og bussterminalen hllr
hl.irt avhørt av Østfold politidistrikt som vitner i dn1pssaken. Forklaringene deres
underbygger forklaringene til tjenestemennene med hensyn til x~ hevegelscr og atferd,
og hvordan ~jeneslemennene forholdt seg. I henhold til forklaringelle hadde X videre
ropt til dem og blant annet spurt om de var mCW1csker eller demoner. To av dem hadde
da gåu vekk, mens en av jentene hadde blitt stående. X hadde da S!ll,'t til henne gjenial\e
ganger al del eneste han lro<ltle pa vay fanlasien, før han begynte å riste i et gjerde,
kllll.ret over det og gikk motjenLa, ~<1mlidig som han sa at han skulle drepe henne. Hun
løp da fra stedet. Nevnte mohilopplak er lh1 hennes mobiltelefon.
X har i si1l forklaring for Spesialenheten lortall at han forstod at det var politiet som V!lr
etter hiun siden de var ikledd unifomi. Han husker al de omringet ham, og at han
fo1tsatte å gå imot dwi. Videre husker hun i1t de en gang ropte al han skulle slippe
kniven. På spørsmål om hvorfor han ikke slapp knivene da politiet løp eller ham, har X
forklart al han opplevde polilict som besatte og at politiet ville skade ham. I fon fitlte al

Sid~?

det ikke var riktig av ham aslippe kniYerl, samtidig som han ikke folle frykt. Han ville
bare komme seg unna politiet, men de folgte etter ham. Han var derl'or klar for il sloss
mot dem. IIm1 kun ikke huske om han te11kle al politiet ville skyte ham.
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I henhold til legeuttalelse fra Sykehuset Østfold IIF ble X tru Il el midt i 11enstre lårben.
Dette medførte et brudd som var opera~ionstrengende, og han ble operer( :,amme kveld.
Den 26. juli 2011 ble X overført fra Sykehuset Østfold HF til Sykehuset Østfold HF,
divisjon for psyki~k ht:lsevem.
Spesialenhetens vurdcriogcr

Spesi.i\enheten f\ir politisaker skal etterforske og påtaleavgjøre saker som gjelder
~pørsmitlet om 11nsatte i poli(iel eller pi1talemyndighete11 har begå.n straffbare handlinger
i tjenesten., swut tilfeller der noen dør eller blir alvorlig skade! sc>1n følge av politiets
~jenesteutførclsc. I sistnevnte tilfelle skal etter.lorsking iverksettes uavhengig av
mistanke om straffbar handling. I riksadvokatens rundskriv nr. 3/2006 pkt. IV, 2.2,
fremgår al hvis politiet har skadet noen ved bruk av skytevåpen, hør det gje1momgåcndc
iverkseile~ el(erl(>r~king uavhengig av anmeldelse.
Det er på det rene at det var politibetjen! A som avfyrte del rcttedc·skuddet som traff X i
låre!. Detle folger av forklaringene til samtlige tilstcdeværeude polititjenestemenn,
henmder A selv. SakeD er pil denne bakgrunn v11rdert for politibetjent Ai forhold til
bestemmelsen om legemsbeskadige1~e vec.l bruk av særlig farlig rcdskap,jf. straffeloven
§ 229,jf. § 232.
Det er ikke tvil om at X har blitt utsatt for en legemsbeskadigelse ~om i utgangspunktet
mmmes .iv de ovennevnte straffchc.~tcmmelscr. Spørsruålet om straffansvar for
politibetjent A avhenger av om han har opptrådt i samsvar med reglene for politiets
maktanvendelse.
Utgangspunktet for Østfold politidistrikts væpnede aksjon var at opera~ionsscntralen i
løpet av et kort tidsrom mottok tre uavhengige meldinger om at en person skulle ha
slukk.et mil en annen med kniv. Det fremstår som klart at det i denne akutte, uavklarte
og potensielt farlige situa~jonen var gnmnlag for å be.slutte bevæpning. Uct vises til
våpeninstruksen for politiet § I0 første ledd bokstava) og b), fo1or <let fremgår at det kan
gis ordre om bevæpning med skytevåpen når det er grunn til å tro at politimann i
tjenesleoppdn1g vil ,;tå overlc,r en hevæpnet person eller oppdraget fremstår som ~ærlig
farlig for de impliserte tjene~lemenn. Revæpni11g.~ordrcn anses å være i samsvar med
våpeninstruksen§§ 10 og 12, idet den ble gitt av polilii11spektør med bemyndigelse i
medhold av våpeninstruksen§ 10 tredje ledd.
Politiloven § 6 gir alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utløres. \Jndcr
~jenesteullirrelsen skal politiet ikke ta i bruk sterkere midler uten at sv.ikere midler må
anl.l~ ttlil~trekkelige eller 11hensik1smessige, eller uten at slike forgjeves er for..,økl. De
midler som anvendes må videre være nødvendige og stå i forhold til sittm~jonens .ilvor,
tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig,jf. polililoten § 6 annet ledd.
Reslemmelsen gir anvisning på en trinnvis makteskalering.

For pågripelser j?jefder i tilfogg slrajfe/ove.n § 48 om nf!dverge. lJestemmelsen
iflnebærer ar handlinger som er nødvendig,,.for agjennomføre en p&gripeMe, er .~trqffrie
de1wf>m handlingen ikke fremstår som ubetinget utilbørlig;jf stra.fjefovim § 48 11·,u:{ie

ledd. Høyestere/1 har tid/ig<m.1 påpekl Cif del er behuu>jiir romslighet i vurderingen av
lovligheten av politiets tjenesteutøvelse og hm· i Rr. 1995 :;ide 664 gi/I sin tilslutning til
.folgende premissuttalelsefra hyretren;
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«I den forhi11delse er det grunn til 11 understreke at politiet er det organ som kan utøve
maklanvenc.lel~e ove;irfor borgerne ulen ~,l dette uten vic.lere skal fore til strafferettslige
reakajoner. Dette er .helt nødvendig for at politiet skal uUøre ~ine roller som ordensvern
og det legges generelt til grunn at politiet må kunne utøve den makt som an~e~
nødvendig for å fil. gjennomført tjenestooppdrnget. Vurderingen må skje der og da og del
må levnes politiet en forhold~vis rommelig n1mme når nmn skal vurdere handlingen i
eUerli(b>.

Det grunnleggende forholdsmessighetsprinsippet for politiets maktutøvelse er yUerlige;ire
innskjerpet i våpeninstruksen § 19 første ledd, hvor det er fustsatt Ilt skytevåpen bare mii
brnkes som siste utvei etter at lempeligere midler forgjeves har vært forsøkt, eller i
situa::tioncr hvor alternative midler åpenbart ikke vil føre frem. l § 19 annet ledd er det
gitt næ1111ere regler for når skytevåpen ka11 brukes. I henhold til bestemmelsens bokstav
a) km1 :,ky(evi'1pen brul<e~ 11a:rpolilim,umen ~elv eller ,u1dre true.~ med våpen eller
alvorlig voldS1mvemlelse, og bruk uv våpen fremstår som nødvenc.lig i(n' ii hindre tap av
menneskeliv eller alvorlig personskade. Videre kan skytevåpen i henhold til bok~tav b)
brnkes når det anses påkrevd med umiddelbar pågripelse av person som er mistenkt for
drap eller andre grove voldshandlinger.
Når bevæpniugsordre er gin, er deu enkelte polititjenestemann selv ansvarlig for at hans
beslutning om bruk av skytevåpen er i samsvar med våpcninstruksen,jf. instruksens§ 16
forste ledd.
Del følger av våpeninstruksen § 20, at for en politim<1nn gjør bruk ,tv våpen, mil han la
hensyn til de furer eller skader han kan 11tsette utenforstående for. Når omste11c.lighelene;i
tillater det, skal hau ved tydelige tilrop oppfordre vedkommende til å etterkomme hans
pålegg og samtidig gi varsel om al våpen vil bli brukt for å gjelllloruføre pålegget. Han
skal videre tilkjennegi al ha11 handler i egenskap av politimann, jf. bestemmelsens første
ledd. Del fremgi'1r videre av § 20 annet ledd al del ved bruk av skytevåpen før.-:t skal
skyles el varselskudd, moo mindre ornslemlighelene tvinger tjenestemannen ril annet.
Endelig følger del av vape11instrnkse11 § 16 fjerde ledd at dersom våpen biukes, skal
skadevirkningen syike/. begrenset me~t mulig.
På gnumlag av etterforskingsresultutet i denne sak.en, fremståt politibetjent As hruk av
skytevåpen som nødvendig og i samsvar med de regler soru er gjengitt ove11for.
Politi~jenestcmcnnene hadde på det tidspunktet al<-~jonen ble iverksatt grullll til å tro X
nylig hadde knivstukket en mann til døde. X opptrådte videre verbalt og fysisk trnendc
og aggressiv( overfor bade pol ililjeneslemennene og sivilister. Herunder vises det til at
han beveget ~eg rundt i sentrurnsomri'i.c.le og pi't en b\1~isterminal, hvor det pil en
lørdag:;kveld på denne tiden av året no1malt er mange mennesker \1le. Han var synlig
bevæpnet med en kniv og en hammer og gjorde stadige utfall med disse., og han
fremstod å viere \1le av konlroH og i p~ykisk uhalanse. X u!gjorde således stor fare for
omgivelsene, slik ut hm1 miitte pågripes umiddelbart.

rør politibe~jent A avfyrte det .rettede skuddet, var X gjentatte ganger blitt am-opt og bedt
om å holde seg i ro og kaste fra seg det han hadde i hendene. '1:icllesreme.nnene hadde da
forgje~es brukt pepper~pn1y og batong fot 11 uskadeliggjøre X. Endelig var det gitt varsel
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om at skytevåpen ville hli hmkt om ha,1 ikke etterkom påleggene.; samt avfyrt et
varselskudd. lnge11 av liluikene hadc.k imidlertid innvirkning pii X, som opprettholdt sin
atferd ved i'1 løpe mot tjenestemennene mens han gjorde utfall med kniven. På bakgrunn
av Xs forklaring til Spesialenheten legger Spesialenheten til grnnn at han var innforstått
med hva politiet ønsket av ham og at politiet var bevæpne!..

Side JO

På bakgrunn av cucrforski11gen llnner Spesiulenheten lit situasjonen forut for
skuddløsningen var av (il~(1'<lkl<elig alvorlig og farlig karakter, at bruken av skytevåpen
var hjemlet i ovennevnte regelverk. I forhold til politibe~jent i\ vises det til at han i
situusjonen må vurderes 1'i ha hau grunn til å lro at både h~n selv, h~ll,S kolleger og sivile
personer i nærheten stod overfor en reell fore fo.r å bli drept eller i1lvorlig skadet av X,
især om politiel. ikke r-askt likk kontroll pil ham. Druk av mwdre inngripende maktmidler
hadde slik som he.~krevel foran ikke furt frem.

Ved rette( skudd skal skadevirkningen begrenses i størst mulig grad og den som blir
skutl skal gis etterfølgende behandling. Dette vurderes ivarel.all 1 del foreliggende
til feilet, idet politibc~jent J\ rettet skuddet mot Xs hen og ikke;i avl)'Tic, y\lerligere ~ktilkl
etter at X satte seg på hakken. Str-aks elter ,1l X v.ir i1vvæprn:t og p.ii.satt håndjern, ble det
iverksatt forstcl\jelp, og .imbulansepersouellet kom raskt til stedet slik. at X fikk
medisinsk hehamlling.
Politibctient As hruk av tjenestevåpenet fremstår etter dette både soru nødvendig,
forsvarlig og forholdsmessig. llan har dermed handlet innenfor de rammer for lovlig
maktbruk ~om er llllgitt i politiloven § 6 og våpcninstrnksen, og bruken av skytevåpen i
den .aktuelle situa~jonen er følgelig også straffri.
Vedtak

Saken henlegges for politibetjent Ai forhold til straffeloven§ 229,_jf. § 232 med den
begrunnelse at illlet straffbart forhold anses bevist.
l'olitibc~jent i\ underrettes om vedtaket.
Kopi av vedtaket oversendes politimesteren i {1sl.fold politidistrikt til orienl.ering.

Spesialenheten beklager al det har tatl lang tid å avgjøre saken.
Vedtaket er ,1vgilt etter delegert fullmakt fra Sjefen for Spesialenhetcn,_jf.
påtaleinstruksen§ 34.3 annet lcdd,_jf. første ledd. Sakens behandling ved Spc.<,ialcnhet1.,"1l
har ikke reist særlige habilitctsproblcmel'.
Spesialenheten for politisaker, 20. februar 2012

Paal-Henrich Berle
Advokat/leder Rllerlor..kingimvdelfog Vest-Norge

