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Aktuellhendelse - etteporsking 

Ven 28. april 2008 ble det gjennomfm-t en hilforfolgclse i Agder politidistrikt, fra 
Nodelandsheia til Tronstadvegen (FV 303) i Songdalen kommune. Ca 2 km øst for 
konununegrcnsa til Marnadal kjørte føreren av den lorful ote bilen av veien og kolliderte 
med et tre. Føreren av den forfulgte bilen, døde på ulykkesstedet. 

Spesialenheten for politisaker hie kort tid etter hendelsen van,let om ulykken og startet 
etterforsking samme <lag. Spesialenheten har foretatt l3 vitneavhør. Tre 
avhørt med status som mistenkt. Del er politihøg.~kolcstudcut 
politibetjent og politioverbetjent 

Kriminaltekniker fra Agder politidistrikt har på oppdrag fra Spesialenheten utarbeidet 
åstedsrapport med fotomappe. Statens vegve.~en har foretatt teknisk undersøkelse av det 
forulykkede kjøretøy samt hastighetsberegning. Blodprøve av avdøde er analysert og det 
er utarbeidet sakkyndig uttalelse ved Folkehelseinstituttet Det er foretatt obduksjon av 
avdøde. 

Kjøreruten ble med bistand f~t gjennomkjørt og filmet den 14. mai 
2008. Politihøgskolestudent~ politibetjent har hver 
for seg deltatt ved gjennomkjøringer av kjørernten og har i sammenheng wed 
gjennomkjøringen på lydopptak forklart seg om aktuelle hendelser langs ruten. 

Advokat Robert Dymes Hovland er av Kristiansand tingrett oppnevnt som 
bistandsadvokat for de cuerlatte etter 
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N~-crmcrc om hendelsesforløpet. 

Den 28. upri~ordc politihøgskolestudent og 
politibetjent - pli dagtid ved Kristiansand politi~ta~j~ørte K21, som 
er en uniformert Mercedes Vito cellevogn. -var sjåfør, og-var pikett 
- var veileder for_, som da var inne i siu andre studieår ved 
Politihøgskolen. - hadde gjennomført opplæring i U\Tykningskjøring. 

Side 2 

Litt før kl 10.00 ble - bedt om å bistå med et oppdrag på Nodeland, ca 
20 minutters kjøring fra Kristiansand ~jon. Før de kom frem til det aktuelle 
stedet, mø1tc de to biler. Politibetjent - kjente igjen den kvinnelige føreren av en 
rø<l bil, og syntes føreren av den andre bilen, en blå Mitsubishi Lancer, liknet på • 
--· - visste at - ikke hadde førerkort. Patrnljen be~luttet derfor a 
~'tijnse og kontrollere den hlå Lancercn. Politibe~jent - hadde en gang tidligere 
sommeren/høsten 2007 stanset - på grunn av mistanke om kjøring i ruspåvirket 
tilstand. 

Da patruljen var ute av syne for Lanceren, si,udde -bilen, og fulgte etter 
Lanceren. De tok først igjen den røde bilen de hadde møtt, og brukte da blålys og 
lyshorn noen hundre meter for å komme forbi denne. Blålyset ble kort lid etter slått av. 
Etter å ha kjørt ytterligere noen hundre meter, så patruljen La.i1ceren for-.111 seg. -
slo da på hådc lyshorn og sirene, som deretter var i bruk gjennom hele forfølgelsen. 
~le hak Lanccrcn i en avstand som antas å ha vuriert mellom ca I 00 og 200 meter. 
-og-har forklart at hastigheten ikke var spesielt høy, og at det med 
unntak av en forbikjøring som Lanccrcn foretok, i eller i nærhet av en sving, ikke oppsto 
særlige faresituasjoner. 

Lanccren kjørte over en b111 ved Greip:;tau kirke, og tok så til venstre mot Rismyr. Den 
kjørte deretter inn i Rismyrveien, som er adkom~'tvei til el boligfol!, fortsatte i 
HagebT(llveien og inn i Kirkebytte til Tronstadvegen. Fra og med Rismyrvcicn og frem 
til Tronstadvegen er det lartsgrct1sc 30 km/t. Med uw1ta.k av <let siste stykket i 
Kirkebytte er dette et boligfoll med fartsdumper. 1 Kirkebytte er det grusvei frem til 
Tronstadvegen. 

Spesialenheten legger til gnmn at avstanden mellom bilene gjennom boligfeltet har vært 
vesentlig mindre enn 100 meter. Opplysninger fra vitner om avstander varierer og 
tjenestemennene har selv forklart at avstanden minket fordi - i perioder varierte sin 
hastighet slik at patruljen kom nærmere. 

Det er vanskelig å fastslå med hvilken hastighet bilene har kjørt igjeimom boligfeltet. 
Vitner som har observert kjøringen i boligfeltet har forklait seg noe ulikt om kjøringen. 

Vitnet som sto på sin veranda i Hagabrotveien har forklart: 
"Da vitnet så den.første bile11 komme opp hakken i Hagabrotvden så han at bi/e11 kjørte 
over en.fartsdump, slik at bilen gikk ned i veien med et krajiig smdl. Politibilen som kom 
etter var en stor kassebil som kom i tilsvarende jårt over fartsdumpen. Vitnet antar at 
hegge bilene kjørte rundt 65 kmlt over arisdumpen, som er markert i skissen. f>å stedet 
er det 30- sone hele veien." lbrklarcr videre at han tror at fruten ble slakket 
ned etter at de passerte fattsdumpen. I-Ia:n har anslått avstanden mellom bilene til 20 - 25 
meler. 



Vitnet __ , som var ute ved gara~jen i Hagabrotveieu I, har forklart at han 
antar at avstanden mellom bilene v.ir 40 til 50 meter og at det ikke var noe kvining i 
dekkene da bilene kjørte inn i svingen i IIagabrotveien. Han så hi lene hare i et kort 
glimt, men vil anslå at hastigheten rnudt svingen i lfoi,'llbrotveien var 40 - 45 km/I. 

Vitnet , som observerte kjøringen fra sitt kontor i Rismyrveien har 
forklart at politibilen holdt på å ka11tre da den svingte opp Hagabrotveien og at han synes 
begge bilene kjørte som "griser". H,m synes del er vanskelig å anslå hastigheter, men 
forklarer at han opplevde kjøringen som ".~ilmsylc'. 

Vitnet som observerte bilene fra et vindu i 
har anslått at bilene holdt en hastighet mellom 60 og 80 kw/t. 

Vinet , som observerte bilene idet de kom ned fra Hagabrotveien 
mot Kirkehyttet, forklarer at avstanden mellom bilene var 70 til 80 meter og at bilene 
idet de passerte ham holdt en hastighet av 40 - 50 km/t. - tillegger; "På det aktuelle 
stedet er dette veldigforr". satt på en traktor og forklarer at begge bilene måtte ut 
av veien for å passere ham. har på spørsmål om han oppfattet kjøringen som 
uforsvarlig svart: "Vitnet syne-s det var helt riktig av politiet å bruke blålys og siro11e pa 
det tettbebygde strøket, og så lenge de brukte dette så syntes ikke vitnet at kjøringen til 
politibilen isoler/ sett var uforsvarlig. Dette b"·unnet at.folk da ville ha blilf greit 
oppmerksom pa politibilen grunnet lyd og lysbruk. " 

Etter at Laneeren hadde kjørt gjennom Kirkebytte, tok den til venstre på Tronstadvegen 
(Fv 303), og kjørte på delllle frem til ulykkesstedet. Patruljen l'ulgte elter, og avstanden 
mellom bilene antas ii ha vært ca 50 - 100 meter da de kjørte inn pa Tronstadvegen. 
Patruljen hadde da øycnkootakt med Laneeren. 

Sick.l 

Tilbakela1:,'1: distanse fram til utkjøringen på Tronstadvegen er av Spesialenheten beregnet 
til å være ca4,5 km, hvorav ca de ~I med blålys og sirene. 
Spesialenheten legger til grunn at--var klar over at patruljen ønsket å 
stoppe ham, og at ban ved sin kjøring motsatte seg ii ~toppe ·for politiet. 

Etter at de ha~ølt inn på Tronstadvegen, har politibetjent - forklart at ban 
observerte at - som fører av Lanceren en gang ble uoppmerl<.~om og fikk hjulene 
utenfor vegen. Han hentet seg imidle1tid inn igjen, men - har forklart at han da 
tenkte at føreren av Lancercn kunne være ruset. 

Fra de kom inn på Tronstadvegen og til ulykkesstedet har Spesialenheten beregnet 
avstanden til ca 9 km. Vegen er her fylkesveg, til de~ete ~'8iktlig og med 
varierende fartsgrenser mellom 50 km/t og 80 km/t. - og - har forklart at 
de holdt god avstand til Lanceren, men at avstanden varierte. De prøvde å justere sin 
avstand slik at de ikke lå like bak Laneeren, men at de I1oen ganger tok innpå slik at de 
måtte slakke av for at avstanden skulle øke. 

Både -og.-har forl<lwt at det ikke ble kjørt i høy hastighet, og at det sikk 
relativt sakte. Spesialenheten har avhørt tre vitner som møtte bilene på denne 
strekningen. fngen av disse vitnene har reagert på hastigheten, verken til - i 
Lanceren eller hastigheten til politibilen. Vitnet som møtte bileoe ved 
Tronstad, har forklart følgende; "Pa stedet hvor vitnet mølle disse er det så smalt at det 
så vidt går to biler møtende mot hverandre. Vitnet hadde hørt .,il'enen fra politibilen før 
hun·"' hi/ene, og hun hold! godt ut til siden slik at det gikk greit å pussere de to møtende 



kjøretøyene. Vitnet ji1rklarer at de to møtende hile ne ildæ holdt 1we11 storja ri, og hu11 
oppfattet situasjonen dit he11 at politibi/cm var på vei med utrykning til ett elle,· anm,t. og 
at dem gav lyd/lyssignal til den foran kjørende bilenfor å kommeforbi . ...... Hun huslær 
at hun syntes at politiet kjørte veldig pent til å være på utrykning og at bilen også lfiørte 
pent med ji.,ll kontroll på det korte øyeblikket hun "å de. " 

Elter å ha tilhakelagt noen kilome~ronsta<lvegen, foreslo poli~nl - at 
de Sk\tlle foreta en torpe<leringav-bil, alt~å for&:1ke åstoppe -veda kjøre 
politibilen kontrollert inn i Lanceren for å få denne til å ~tanse og eventuelt kjøre ut av 
veien. Dette forutsatte al - holdt relativt lav hastighet, og at forholdene på stedet 
tilsa at dette kunne gjøres uten fare. Spesiale11heten legger til grunn at -og 
- diskuterte hvord,m en slik torpedering burde gjøres, llJens de ventet på en 
passende anledning. Intensjonen synes åha vært å treffe -bil bak på siden for å 
skyve den ut av vegen. 

har forklart at ået tidspwlkt holdt en hastighet på ca 20 km/t., og 
har forklart at da sa "her kan vi ta han" eller lignende. 

Politibilen lå da ikke så langt hak-• og-økte sin hastighet og kjøne inn i 
- bil, slik at han traff l:>i len midt p(i bak. Det oppsto ett sammenstøt, men uten at 
dette hadde den ønskede effekt, idet- fortsane sin kjøring. -har forklart at 
han ikke har vært me<l på dette før, og følte at han kiinskje ikke helt turte, og at halt 
derfor "trakk seg litt'' like lør han lraffhilen ved å slippe opp gassen. 

Oet er noe usikkert nøyaktig hvor bilen ble forsøkt torpedert. Det var ingen vitner til 
hendelsen. Ut fra den forklaring politibe~jent - ga da kjøreruten ble gjenomgiltt 
den 14. mai 2008, antas stedet å ligge ca 1,3 - 1,4 km før ulykkesstedet. 

Etter to cdcringsforsøket hie avstanden til - i følge forklaringene fra og 
på ny justert, s~atruljen hle liggende et stykke hale Råde og 
har forklart at - da kjørte roer "vinglete" enn tidligere, ved at han gjorde 

rnttbevegelser frem og tilbake. mm kjørte imidlertid ikke helt ut til sidene av vegbanen, 
og dette skjedde i korte perioder, ikke hele tiden. Uan la seg inn i sin del av vegbanen og 
kjørte "vanlig' før han på ny begynte å "vingle". Ut fra de tekniske undersøkelser som 
er foretatt av Statens Vegvesen, legger Spesialenheten til grunn at den beskrevne 
"vingling" ikke var en konsekvens av skade hans bil ble påført ved påkjørselen. 

Den siste del av kjøreruten stiger mot en bakketopp. På bakktoppen begynte i følge 
tjenestemennenes forklaringer Lanceren "å vingle" på ny. Sannsynligvis like etter 
denne bakketoppen møtte - en bil som kom kjørende imot. På del antatte 1nøtestedet 
er det rett strekning og oversiktelig. 

Vitnet , som lll0tte - og politibilen umiddelbat1 før ulykken 
inntraff har forklart følgende: "Den møtende bilen passerte 11wt1 problem. LikewJ var 
det noe som sa han at bilen lljørte merkelig. Det var noe med hele ~;øre.~tilen. Bilen lå 
midt i veien, men la seg ut nå,· de møll&. Det var i 11gen kl'ise.~iluasjon i dette møtet. 
Selve passeringen var ikke ubehagelig. Det var noe med bevegelsen på bilen som gjorde 
at ltan la merke til den. Bilen kjørte merkelig. Da han hadde passertfortsa/te vitnet opp 
ba/,ketoppen. Del gikk noen se/mnder før han så politibilen. Den lcom ikke reit bak Dd 
var ikke slik al politibi/en !ti oppe i rumpa pti denførste. hile.11. Dersom man teller sakte 
tit 5, kan det indikere tiden mellom de to hikne. Han anslo at det kan væ,·e 5 sekunder 
mellom de to bilene." 

Side 4 



Side 5 
-har på spørsmål om ha~tigheten til den møtende bilen, anslått deune til 80 km/I. 

Statens vegvesen har i sin rappon av 21. mai 2008 uttalt lølgende om hendelsesforløpet: 

"Føreren av ulyklæshi/en, en Milmbishi Lancer 1992, mistet kontrol/cm på en 
uoversiktlig bctkketopp i det den mølle en annen bil og kom utenfor asfaltkanten på høyre 
side av vegen. Dette medføne at.føreren ga kraftig rattutslag mot venstre.for å prøve å 
komme opp på vegen igjen. Bilen ha>· sannsynligvis hrått.fåu takl vegskulderen på høyre 
side og har så kommet is krens jø1:rt mot høyre og ckre.tterjall tm enda k.rafligere 
kontraskrens mot ven,~tre, Dette har medfør/ at hi len har snurret helt rundt og skrenset 
skrått side.vegs med venstre side mot et tre på høre side av vegen. " 

Vegbredden er målt til 4, 12 meter på bakketoppen og 3,80 meter på ulykkesstedet. 
Skrensespor er registrert 59,8 meter fra ulykkestedet. Den tekniske undersøkelse av 
Laneeren viser redusert bremseeffekt foran. Bilbeltet anws ikke å ha vært i hrnk da det 
ikke finnes tegn til strekk i bilbeltets fibere på førerplassen. 

Om hastighetsberegningen og konklusjonen uttaler Statens vegvesen: 

"Bilens sannsynlige hastighet er ca 67 km/ti det den begynner å .~krense sidevegs.før 
den tr~tfer treet. Bilens hastighet har sannsynligvis væ11 noen lem/i høyere i det føreren 
mistet kontrollen pa bakke.toppen likejør. 

Det ble fi,nnet noen kjøre røytekniske.feil ve.d bilens hremser som lu.m ha vær/ 
medvirkende årsak til ulykken, men hovedårsaken til at ulykken skjedde var at bilen først 
kom utenjiw asjulilcanten på høyre side av vegen." 

Fartsgrensen pa 11lykkestedel er 80 km/t. 

Etter ulykken ble - sittende fastklemt i bilvraket. Det lykkes ikke å få ham ut, og 
kranbil som befant seg i nærheten ble rekvirert, kom til og løltet vraket opp på vegen. 
Ambulanse fra Kri~ kom til og overtok det livreddende 
førstehjelpsarheid. ---døde før transport til sykehus i Kristiansand. 

Av obduksjonsrapporten fremgår at dødsårsaken er flere brudd i brystkassens skjelett 
samt avrivning av hovedpulsårens brystdel med blodansamling i brysthulene, forårsaket 
av kraftig stump vold forenlig med den beskrevne trafikkulykken. I obduksjonsrapporten 
er også bemerket at det ikke kwme sees noen merker etter bilbeltet. 

Analyse av blodprøve tatt av - 28. april 2008 kl 12.50 påviser amfetamin. 
metamfotamin og klonazepam i avdødes blod, og i sakkyndig uttalelse av I I.juli 2008 
har Folkehelseinstituttet konkludert med at "det foreligge,· køy gmd av sa 1111sy11lighe1for 
trafikkfarlig pdvirkning under den aktuelle kjøringen. Fon"ingelse 11v vu,·deringsevne og 
økt impulsivitet el' fellesej}idaer for begge de påvist<i stoffene." 

I følge egenrapport fra spesialetterforsker Tom Erik Søreide vedrørende gjennomgang. 
av lydlogg fra opera.~jonssentralen i Agder politidistrikt er før~'te kontakt om hendelsen 
mellom patruljen og operasjonssentralen kl. 10.1 l.08. Det gis da melding om at bil 
stikker. Klokk.en I 0.20.41 gis melding om at bilen har kjørt ut. Tidsrommet mellom de 
nevnte tidspunktene er 9 minutter og 33 sekunder. 



Si<lt. 6 
l>et kau ut fra etterforskingsresultatet legges til grunn at operasjon.~sentralcn ikke på noe 
tidspunkt ga overordnede føringer for gjennomføring av forfølgelsen. 

Open1sjol1sle<ler har blant annet forklart følgende om de meldinger mv. 
som innkom fra patruljen mens forfølginge11 pågikk: 

"På deue tidspunktet gikk mistenkte bon til de andre på operasjonssentralen og hadde 
slå på/alaivisere kanal 1 I, slik al de kwine høre på sambandet. Etter hvert kom det inn 
flere mt:lding~,r fra K 2 I om flere ting, blant annet slik mistettkte OPP.fattet det som at det 
gikk sent, og i retning et sted som heter Øyslebø. Pa dette stedet lig~l og 
Audnedal lensmannskontor. Mistenkte ringte derfor til lensmann,m - Denne 
kjm-ze ut og mc/die seg på sambandet, men det er dårlig dekning t dette om"ådet." 

- har videre forklart at "han.f oppfaueL1/e av sihwsjonen ikke tilsa at det var 
nødvendig for ham. å vurdere hvo1'vidt en forfølge/sli skulle ji>rtsette eller ei, og dette 
gnmnet at ha11 mente p11truljen hadde kontroll... " 

- ble mens forfølgningen pågikk ikke orientert om at det var et 
torpederingsforsøk. 

Spesialenhetens vurdering. 

Riksadvokaten har i en avgjørelse av 23. desember 2005 (RE 05-1348 AG/GF.K) 
redegjort fhr de sentrale spørnmål i vurderingCll av oru en ansatt i politiet har begått en 
straffbar handling ved forfølgelse av kjøretøy. Spesialenheten vil her gjengi deler av 
riksadvokatens avgjørelse. 

"Vet se11trale spørsmål ved vurderi11g av om tjcm<'.sfem,mn,me begikk en strajflwr 
handling er om det var forsvarlig og oppta og/ort sette bilforjølgelse11, herunde,· om 
hilforfølgel,en skjedde på en etlerforholdenefors varlig måte. lJilforjølgelse innebærer 
alltid en ,·isilwfi>r jø,·eren og ~-venluelle passasjerer i bilen som blir.foifulgt,for 
polititjen<'-Stemenn,me, og ofte ogsii ji11· andre trajikanter. F ar1.wvertredelser i11n.ebærer i 
seg selv en risiko, men del er også en.fare for at forfulgte bilførere kan.foreta 
ufon,tsigbare og trajikk/arlige manøvre. Del kan allikevel være nødvendig åforfølge 
biler som unnlater å stansefor kiintroll. 

Bilforfølgelse er ikke i seg selv ulovlig, men politiets egen kjøring må ikke stride mol 
traflklcregler som det ikke er tillatt å bryte under ut1ykni11g og jo~følgelsen mil som 
hovedregel avbrytes dersom den forårsaker uforsvarlig kjøringfra den som bli,-Ji»:fulgt. 

Det Ji?,-eligger ingen lovbestemmelse som særskilt regulerer bilfoifølgelse, men regler 
er 1:,1tt i scmtml instmk~ avJustisdepal'temeniet av 28. mai 1999 (GP 4027) 
(Kommentnr: Videreført ved instruks fra Politidircktorntet av I. au sust 200 I ow 
utrykningskjøring og forfølgelse av kjøretøy) 

F:tter instrnksen skal hiljinjølgel,e kun skje når det antas il<M å innebære unødig.fare, 
og forfølgelsen sknl straks avbrytes. hvis det an.mf ujim,varlig åfor/sette. 
Nødvendigheten av å fortsette slral vurde,·,is jiwtlø pende. Overtredel,e av in.vtruk~e11 er 
ikke i seg selv straffbar, mett det vil være et moment som kcm tale fin· strajfamva,· etter 
.,tra./Jeloven og/eller vegt raflkkloven dersom instruksen er brutt. 



Etter trqfikkreglene § 2 nr. 4 kan politietfravike trafikkreglene§§ 4-9, som hlant annet 
gjelder fartsgrenser, hvis det ,11· nødvendig elll<r til vesentlig lette i tjenesten. 
Trafikkreglene gir ikke adgang til åfravike reglene om aktsom kjøring etter 
veJ,Tfrajikki<rven § 3, men alclsomhets11ormen må vurd,m,s i ~ys av al dlil g;e Ider 
11tryklling, jf Rt. 1994 "· I 4711 hvor i løyes ter ett uttalte: 

"Hvor langt man i en sliksitz,u-;jon stud lempe på de krav som gjeld er.fiJr andre 
bilførere, må bero dels på hvor viktig det ji-arnstiller seg åfå stanset og eventuell 
pågrepel den. som forfølges, og dels pd tmfiklcsiluasjonen. og ri.vikn for at s lauie 
kan bli voldt. Det må foretas en aweining mellom behovet fin· at politiet skal løse 
sine tjenesteoppdrag og hensynet til trafikksikkerheten." 

Rt. /994 s. 1478 gialdt spørsmål om politi.et hadde overtnJ.dl vegtrq/ikklove.11 § 3 under 
en biifo,følgelse. Politiet observerte to ukjente 111en11 som nattestid forlot ett adresse som 
var l:jentjiir å ha tilkllyining til narkotika og annen kriminalitet og bestemte seg.for å 
sjekke mennene. De forsøkte å stanse bilen som økte.farten til over HO km/ti en 30- sone. 
Polili(jeneslemennene holdt en avstand som på d(it nærmeste var 10 meter. Da bilen 
brentfet opp, kom politiet borti bilen som fikk et lite dunk. Byretten.frifant fø,·eren av 
polizibilen, og Høyesterett forkastet patalemyndigheum.~ anke på dette punktet. De,·imot 
fant Høyeste1·elt at det vi dere he11delsesji.irløp ble rammet av vegtrafikk/oven § 3 i, jf: § 
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3. Hiter sammenstøtet kjørte bilen inn i en Nerrgale, og politiet fulgte etter. Bilen hadde 
stanset opp, og politiet klarte ikke å bremse eller svinge unna, og kolliderte med hi/en. 
Det oppsto ikke personskader, men mate,·ielle skade1: Høyesterett påpekte at del ikke var 
tvingende nødvendig å stanse bilen, og at politiet allik,:vel svingte inn i en tverrgate som 
de ikke hadde ove1wik1 over. Risikoen var derfor/or sto,· i jiJrho/d til viktigheten av åfå 
stoppet bilen. I denne .,aken var det politiet som kolliderte med den finfulgte bilen, men 
avgjørelsen er også relevant ntir risikoen består i at.føreren av den jin:fulgte bilen kan 
miste herredømmet over bilen." 

T tillegg til å drøfte mulig straffansvar etter vegtralikklovcn § 3, er det i forfølgelsessaker 
1:1aturlig å vurdere spørsmålet ow straff i forhold til slralfoloven § 325 om grov uforstand 
i tjeneste1:1, Høyesterett har uttalt at det for grov uforstand i ijenestcn kreves "en 
kvalifisert klanderverdig opptre.den som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på 
aktsomhet". (Rt. 1986. side670,jf. også Rt. 1995 side l 195). 

Spørsmål om straffansvar for politiet i samruenheng med vurderinger og tiltak w1der en 
bilforfølgelse må vurderes i lys av de alminnelige regler for hvordan polititjenesten skal 
utføres, jf. politiloven§ 6. Metodebruk og inngrep må vurderes under hensyn iil 
prinsipper om nødvendighet, forsvarlighei og forholdmessighet. Straffeloven § 48, tredje 
ledd gir en noe videre ra.trune for lovlig makluløvelse enn det som følger HV politiloven § 
6. Av denne bestemmelsen følger at politiets maktbruk i sammenheng med en lovlig 
pågripelse bare vil lede til straff31l8var dersom handlingen er 11 anse som "ubeti.uget 
utilbørlig". Pet vises vedrørende forholdet mellom politil.ove11 § 6 og straffeloven § 48, 
tredje ledd til IIøyestereus kjennelse i Rt. 2007 side 1172. 

Spesialenheten vil nedenfor drøfte bilforfølgelsen i forhold til dens ulike faser og 
helhetlig. Vurderinge11 mil knyttes opp mot bestemmelser gilt i medhold av 
vegtrafikkloven og Politidireklnralets instruks for utryknin~jøri11g og forl'ølgclse av 
kjøretøy (Politiets trafikktjene~'te GP-4027 pkt. 5.1.). Det rettslige utg-,1J1gspunklel lbr 
poliliet er, som nevnt, at ve~'trafikklovens hestemmclser §§ 4-9 kan fravikes av fører av 



utrykningskjøretøy og av annet kjøretøy i politiets tjcneste,jt: lovens§ 11 og 
trafikkreglene§ 2 nr. 4 a) og b). 

For Agder r,olitidistrikt foreligger også lokal instruks om utrykningskjøring og 
forfølgefae av kjøretøy av 31. oklnher 2002. 

Den innledende fase. 

Spesialenheten vil først vurdere hvorvidt det forelå grunnlag for å starte bilfo.tfølgelse. 
Dette er regulert i instruks for utrykningskjøring og bruk av spikermatte gitt av 
Politidirektoratet l. august 2001, hvor det i pkt 1.5 heter; 

Forfølgelse av kjøretøy lwnforetasfor å stoppe dette eller fora sikre nødvendig bevis. 
Slik fmfolgelve skal ku11 skje når del antas ikke å innebære unødig fare for andre 
veifa,·end,~ Forfølgelse med pågripeL~e som mål bør kun skje når det fremstiller seg som 
ubetinget nødve,'lldig at pe,·son i detfo,fulgte kjøretøy øyeblikkelig pågripes. 

Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om pågripelse er av en sJ .vtur viki.ighet at det kan 
anses ji)rsvarlig å oppta f orfø/ge/se. 

l Agder politidistrikts spesialill~miks for utryknin~kjøring og forfølgelse av kjøretøy 
heter det i pkt 2.2: 

Fmfølgel"e av kjøretøy ka11 foretas 
-for å stoppe dette i den hen.,ikt å awerge.fare, eller 
-for å sikre nødvendig he vis, eller 
-med pågripelse som mål. 

For:følge/se slcal kun skje når det fremstil/er seg som ubetinget nødvendig at person i det 
_fiwlulgte /ciøretøv øyeblikkelif! stanses. l>et mo i hvert enkelt ti/felte vurderes om 
stansingen av kjøretø_yel er av ui stor viktighet at det kan anse.sforsva,·lig å oppta 
fo,jølge/se hensett til den ,·isilw ,wnnfordigger.for at den.forfillgte øker/anen og 
utseuer seg og andre for uakseptabel risiko. 

Fo,~varligheien av furfølgelse11 stea/ lwntinuerlig vurderes. 

Ut an •s unktet for fortølgelsen var at politibetjent - lll_en_t_c å k,jenne igjen -
som sjåfør, og at - ikke hadde furerkort.- hadde også stanset 

tidligere (solllllleren/høsten 2007) begrunn.et i mistanke om kjøring i påvirket 
tilRtand. 

Spesialenheten se~mcnncnc kan kritiseres for at de etter å ha observert 
den de antok var - bak rattet i den blå bilen, snudde eget kjøretøy og 
fulgte etter ham. Det inngår som en naturlig del av politiets trafikksikkerhetsarbeid å 
stanse og kontrollere førere som kan mistenktes for å kjøre uten førerkort. 
Spøn;målet er om det etter at - atferd kunne forstås som et for~øk på å unndn1 seg 
var nødvendig å forlølge ham. 

Slik Spesialenheten vurderer forholdet an~es det i lorhold til spørsmålet 0111 behov for å 
sikre bevis for kjøringen uten førerkort ikke å hu vært 11belingel nødvendig å forfølge 
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--Som hevis for denne type trafikkforseelse vil i alminnelighet en tjenestemanns 
rapport/vitneu~m observasjonen av kjøringen kunne anses som tilstrekkelig bevis. 
Det forhold at - identitet og adresse var kjent for politiet innebar ogs1\ at han på et 
senere tidspllllkt kunne bli konfrontert med politiets ohserva.~oncr av ham som fører av 
den aktuelle bilen. Det forelå, slik Spesialenheten har opplat tet det, ikke erfaringer med 
- som sjå lør som tilsa at han hadde svæ1t mangelfulle kjørelerdigheter og av den 
grunn st111ks måtte stanses. 

Spesialenheten kan med bakgrunn i mistanken om kjøring uten. førerkort ikke se al det 
var av stor viktighet å pågripe-og at det uten videre var forsvarlig å oppta 
forfølgelse. Tjenestemeuncne-~ vurderinger på dette punkt kan ikke fullt ut anses i 
samsvar med politidirektoratets og politidistriktets inst111ks. 

Det forhold at en instruks ikke anses overholdt vil ikke alene medføre straffarisvar. 
Det må når en på dette området, som på andre områder, skal "urdere spørsmålet om 
straffansvar for politiet i sammenheng m.ed operativt arbeid "gis rom for feilvurderinger 
uten at det derved kan konstateres at vedkommende tjenestemann har gjort seg skyldig i 
noe strafibarl",jl". Rt. 2003, side 948. 

Spesialenheten anser ut fra ovennevnte ikke tjenestemennenes besh1tning 0111 å innlede 
og videreføre forfølgningen i den innledende fase av forfølgningen å være en stratlbar 
handling. Handlingen anses ikke å være så klanderver<lig at de11 rammes av straffeloven 
§ 325, før~te ledd nr. l. 

Senere vurdering og kjøringen ajennom boligfelte!. 
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T Poli1idirek1oratc1s utrykn.ingsinstruks pkt 2.7 er det gitt bestemmelse om den 
fortløpende vurdering som skal foretas ved un·y~kjøring. Bestemmelsen lyder slik: 

Patrulje/eder må.fortløpende vurde,·e nødvendigheten av åforlsetteforfølgelsen. 
Behovet for øyeblikkelig pågripelse mii han hele tiden veie opp mot den trafikk/åre han 
utsetter seg selv og andre for. Han skal strak.~ avbryte farfølgel~en. dersom han anser det 
uforsvarlig åfortsette. Han hør i steder forsøke li. følge etter på avstand fol' å observere 
hvor den foifulgte tar veien. 

Hva gjelder ledelses- og ansvarsforhold, sier utrykningsinstruksens pkt 3.2 at det 
tilligger patruljeleder å vurdere behovet for utrykningskjøring og forfølgelse av k,jøretøy, 
mens pkt 3.3 fastslår førers ansvar for at selve utrykningiskjøriugen/fort'ølgelsen 
gjennomføres forsvarlig. Politibetjent må i denne sammenheng anses for å være 
patruljeleder, mens politihøg~kolestudent har føreransvaret. 

Da patruljen etablerte kontakt med den forfulgte hil, etter~ - 2 kilometers kjøring, 
har tjenestemennene beskrevet en forbikjøring foretatt av - som må betegnes som 
trafikkfarlig, idet den skjedde i eller i tilknyniing til en sving. For øvrig foreligger det 
ingen opplysninger som tilsier at kjøringen i den første fase representerte særlige 
faresituasjoner, verken for de involverte i forfølgelsen eller andre trafikanter. 

Etter at forlølgelsen fortsatte inn i Risrnyrveien og gjennom holigfcltet må det ha 
fortonet seg som klart at -var villig til å gå langt for å unnslippe fra patruljen. Han.s 
kjøreadferd vib"te dette med tydelighet. Selv om ikke tjenestemennene observerte myke 
trafikanter i boligfeltet, er det Spesialenhetens oppfatning at enhver bilforfølgelse i et 



slikt boligområde innebærer fare for andre. Kjøreforholdene er uoversiktlige, og 
uforuL~eue hendelser kan inntreffe. Hensett til den mistanke som lå til grunn for å starte 
forfølgelsen, og at det på dette tidspunkt ikke var ~-pesielle forhold ved -
kjøreadferd som ga grunn til behov for mniddelb:ut å pågripe - er <let 
Spesialenhetens oppfatning at forholdsmessighetsvurderingen som skal foretas etter 
utrykning..<:instruksens pkt 2.7 i dette tilfellet tilsa at patruljen burde ha avbrutt 
forfølgelsen. 

Ansvaret for at forfølgningen ikke ble avbutt arues særlig å ligge hos politibetjent 
- Det bemerkes hertil at operasjonsleder ikke fikk opplysninger om kjøringen 
slik at han kunne danne et grunnlag for å vurdere forsvarligheten av å fortsette. 
Han synes heller ikke å ha hedr om slike opplysninger. 

At en ve<l vurdering uv hendelsen i ettertid kommer til at forfølgelsen burde ha vært 
avbrntt før eller ved innkjøring i boligfeltet, er ikke i seg selv et forhold som kan danne 
grunnlag for en konklusjon om straffansvar. Selv om kjøringen for flere vitner har 
fortonet seg som dramatisk og åpenbart har medført en grad av økt fure for andre, anses 
det her ikke bevist at kjøringen har innbåret en slik grad av fare at det kan konkluderes 
med at det foreligger et brudd med aktsomhetsnom1en i vegtrafikkloven§ 3. 
Aktsomheten ve<l kjøringen er da vurdert i lys av at dette handler om utrykningskjøring. 
Spørsmålet om ~traff for overtte<lelse av straffeloven § 325 limte ledd nr. l må her 
vurderes på samme måte. 

Særlig om torpederingsforsøket. 
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Torpedering er en metode som k;jcnnetegnes ved at politiet bruker eget kjøretøy til å 
sette et annet kjøretøy ut av spill. Metoden er ikke nærmere rcgulc1t i politiets 
instruksverk,jf. dok. 09,02. Rettmessigheten ved bruken av metoden må bedømmes etter 
de alminnelige regler i stTalleloven § 48 tredje ledd og politiloven § 6, jf Høyesteretts 
kjennelse i Rt. 2007 side l J 72. Vilkårene foT at maktbrukei\ skal være rettmessig er etter 
dette at den både skal være "nødvendig" og ikke "ubetinget utilbørlig". net gir en noe 
videre ramme for lovlig maktutøvelse enn det som følger av politiloven § 6. 

Spesialenheten er, som tidligere nevnt, av den oppfatning at mistanken om kjøring uren 
førerkort ikke kunne tilsi at det var ubetinget n.ødvendig å ~tanse -
I forhold til tjenestemennenes forklaringer om at de etter at de kom ut på Tronstadvegen 
også fattet mistanke om mulig kjøring i påvirket tilstand, kan vurderingen være en 
annen. 

Innenfor en vurdering av hvorvidt <let var en nødvendig handling å torpedere hi len er det 
også et moment at politibetjent - underveis selv har påpekt beh(Wet for å få 
bistand fra Mandal-siden, som kunne komme dem i møte. Operd.sjonsle<le r hadde ogi;å 
skaffet slik bistand, idet lensmannen i Marnadal og Audnedal var varslet og rykket ut i 
uniformert tjene..~tebil fra Øyslebø. Patruljen kjørte imot forfølgelsen på Fv 303, og 
kunne noe senere ha medvirket til å stan-·e k'øringen. Ulykken ~kjedde imi<llerti<l før 
patruljen fra Øyslebø fikk kontakt med . 

Operasjonsleder ble heller ikke forelagt spørswåJet om å torpedere den forfulgte bilen. 
Etter Sp~sialenhetens vurdering, er bruk av torpedering som maktmiddel av en slik 
voldsom karakter at operasjon~leder~ till<1telse, om mulig, hør innhente.~ før metoden 
benyttes. 
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Bakgrunnen for at operasjonsleder i henhold til instrnkseu om mulig ~al vurdere 
11ødvendigheten av lhrfølgel~e, antas blant annet begrunnet i at han fra sitt ståsted vil 
kunne foreta sin vurderinger uten å værle påvirket av intensiteten ved selve 
gjennomføringen av forfølgelsen. 

l avhør har operasjonsleder også uttrykt at han burde væit gjort kjent med 
"torpe<leringsforsøkel". forklarer og.så at han om han hadde fått forespørsel 
~ering, i utgangspunktet ikke ville gitt tillatelse til dette 
-tilføyer også at selv om det hadde vært et torpcdcringsforsøk som ikke hadde 
gitt resultat, ville han ikke nødvendigvis beordret forfølgelsen avbrutt. 

Etter Spesialenhetens vurdering er bruken av toq,c<lering som maktmiddel i den 
konkrete situasjone11 ikke i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet i politiloven § 6. 
Brnken av maktmiddelet anses ikke å stå i forhollt til den straftbarc handling det var 
mistanke om, og det behov som forelå for umid(lelbart å stanse og pågripe føreren av 
den forfulgte bilen. Foruten den fure for personskade og UJ1nen skade som maktmiddelet 
representerer dersom det lykkes etter siu hensikt, kommer også at en vanskelig kan 
forutsi den reaksjon en mislykket "torpedering" kan forårsake hos den som blir utsatt for 
den. Et mislykket lorpederingsforsøk antas klart egnet til medføre srad av stress hos 
den som forfølges. r situasjonen forelå også mulighet for å stanse - ved hjelp av 
møtende patnilje. 

Etter en sarnlet vurdering linner Spesialenheten allikevel ikke å anse 
torpederingsforsøket som uheti~tilhørlig. Del er her lagt vekt pil at forfølgelsen 
hadde pågått over noe tid og at - viste ~terk vilje ti I å unndra seg. Slik 
\jencstemcnacnc har forkla.t1 seg, synes også forholdene i den konkrete situasjonen på 
grunn av lav hastighet mv å ha ligget til rette for at torpedering kunne gjennomløres uten 
1hr stor grad av risiko. Det legges også noe vekt på at torpederingsforsøket, slik det ble 
gje:i:momført, vurdert ul i l'ra opplysninger om skader på kjøretøy mv. har innebåret en 
begrenset kraftbruk. 

Nærmere om straffbarhetsvurderingene. • konldusion 

Spesialenheten har på~ tvil om det kan være grutllllag for å straffe 
politihøgskolestudent ----og politibetjent for 
vurderinger og gjennomføring av den aktuelle bilforfølgelsen. Dette er særlig begrunl\et 
i nt forfølgningen ble igang.~an med bakgrunn i en straffbar handling som ikke kan an~es 
å være av alvorlig karakter. 

Selv om forfølgelsen må awes å ha skapt flere farlige situasjoner, fremstår imidlertid 
ikke gjennomføringen av denne forfølgelsen som mer farefull og dramatisk enn det som 
ofte synes fl være tilfelle ved bilforfølgelser. Sammenlignet med andre saker 
Spesialenheten har hatt til strafferettslig vurdering synes det som om hastighetene 
underveis har vært noe lavere enn det som ofte vil være situasjonen. Det vil ved bruk av 
bilforfølgelse som metode på et hvert ~tadium av forfølgel~en være en grad av fare for at 
!ører av den forfulgte bilen mister kontrollen med :,;itt kjøretøy. 

Selv orn kjøretøy ble forsøkt torpedert 1,3 - 1,4 kilometer for hun 
mistet kontrollen på bilen, anser ikke Spe.~ialcnhetcn det bevist at patrnljen i den siste 
fasen av forfølgelsen fram mot ulykkesstedet har h~digc 
faresituasjoner. Det vises til forklaringen fra vitnet ---

r 
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Spesialenheten har wed bakgrunn i ovennevnte drøftinger kommet til at saken må 
henlegges for politihøgskolestudent og politibetjent i 
forhold til vcgtralikkovcn § 31, fffi'RIC lcdd,jf. § 3 og straffeloven§ 325, første ledd nr. I 
eller bevisets stilling. 

For politioverbetjent 
auses bev ist. 

og 
underrettes om vedtaket. 

henlegges saken fordi intet straffbart forhold 

, politibetjent , politioverherjent 
etterlatte ved advokat Robert Dymes Hovland 

Vedtaket sendes Politimesteren i Agder. Spesialenheten ber politimesteren vurdere saken 
administrativt, jf. påtaleinstruksen§ 34- 7 annet ledd. Det hør etter Spesialenhetens 
vurdering tas opp til vw-dering om de foreliggende instrnkser forbilforfølgelse, sentralt 
og lokalt, gir klare nok førin.ger for i hvilke situasjoner metoden er forsvarlig å heuytte 
og hvilke omstendigheter som bør begrunne at forfølgeben avbrytes. Det vises også til at 
torpedering som metode ikke er regulert ved instruks. 

Kopi av vedtaket sendes og;å Politidirektøren. 

Sjcren ror Spesialenheten for politisaker, 9. jnnuar 2009 

Jan Egil Pre~tbus 


