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ETTERFORSKING AV VEGTRAFIKKUHELL 11. JANUAR 2014 I FOLLO
POLITIDISTRIKT.

A OG POLITIFØRSTEBETJENT B VED ØSTFOLD POLITIDISTRIKT

Anmeldelsen

Follo politidistrikt varslet Spesialenheten for politisaker 11 Januar 2014 om et
trafikkuhell i forbindelse med bilforfølgelse i Eidsberg samme dag kl. 14:53. Bilen som
politiet forfulgte hadde kjørt av veien ut på et jorde, lettet og rullet rundt flere ganger.
Føreren av bilen. A, ble kastet ut av bilen og ble påført skader i nakken. A hadde vært

ved bevissthet og oppført seg utagerende under transport i ambulanse til sykehuset. Det
ble av lege opplyst at A var blitt påført en alvorlig skade øverst i nakken, men at den

trolig ikke var varig. Han ble grunnet nakkeskaden lagt i respirator.

På bakgrunn av As uavklarte helsesituasjon, besluttet Spesialenheten å iverksette

etterforsking.

Sjåføren av tjenestebilen var politiførstebetjent B ved Østfold politidistrikt.

Spesialenhetens etterforsking
Spesialenheten har vært i kontakt med A. Han ønsket ikke å forklare seg idet han ikke

husker noe fra hendelsen. Han har opplyst at han handlet som han gjorde fordi han
ønsket å ta sitt eget liv.

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets sak mot A for ikke å ha stanset for

trafikkontroll og for familievold. Videre er politiets oppdragslogg og lydlogg fra
hendelsen innhentet.

Politiførstebetjent B er avhørt med status som mistenkt. Politibetjent C, politibetjent D
og operasjonsleder E er avhørt som vitner.

Nærmere om sakens faktum
Spesialenheten har på bakgrunn av sakens opplysning lagt følgende faktum til grunn:

Follo politidistrikt fikk 11. januar 2014 kl. 14:12 melding om at A truet og utøvet vold
mot sine foreldre. Han var bevæpnet med kniv da han kjørte fra familiens hjem. Han var
alene i bilen, og kjørte sørover mot Rakkestad. Det ble gitt bevæpningstillatelse. Det ble

av operasjonsleder også besluttet tvangsmessig stans av A.
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Politiførstebetjent B møtte A i bil i Rakkestad sentrum. Politiførstebetjent B kjørte
uniformert Mercedes Vito. A kjørte en svart Volkswagen Touran. Politiførstebetjent B,

som har godkjenning for utrykningskjøring, snudde og kjørte etter A. Han signaliserte
med blålys at A skulle stanse. A gjorde ingen tegn til å stanse, og fortsatte i stedet ut av

Rakkestad sentrum. Han kjørte i fartsgrensen. En patrulje fra Follo politidistrikt hadde
tatt oppstilling på fv. 124 ved krysset fv. 124/Ringsbyveien, og de hadde lagt ut
spikermatte. I stedet for å stanse, svingte A brått til høyre ut på jordet, økte hastigheten

og kjørte inn på Ringsbyveien i retning fv. 646. Førstebetjent B har opplyst at han ikke
tok sjansen på å kjøre over jordet. Han måtte i stedet kjøre frem til krysset, vente på at

patruljen fjernet spikermatten for deretter å kjøre etter A på Ringsbyveien. I
Ringsbyveien så han Touranen kun sporadisk. Etter ca. l km på Ringsbyveien slo han av

blålysene for ikke å presse A. B klarte ikke å ta igjen A, og da B kom inn på fv. 646 var
A langt foran ham. Hastigheten er antatt tidvis å ha vært oppe i ca. 130 km/t Ved gården

Nygård åpner terrenget seg, og B så A kjøre av veien i en høyrekurve, at bilen snurret

rundt i luften og at den fortsatte å rulle bort over jordet. Måling i ettertid har vist at
politiførstebetjent B lå ca. 700 meter bak A da B så A kjøre av veien. As bil ble liggende
72 meter fra stedet der bilen hadde kjørt ut, og A lå 15 meter unna bilen. Han hadde ikke
brukt bilbelte og var blitt kastet ut av bilen. Han var hardt skadet og politiet startet
førstehjelp. A våknet etter hvert og var panisk/utagerende. Politiet holdt ham rolig til
ambulansen ankom stedet og han ble fraktet til sykehus.

Det er av As behandler ved Fredrikstad sykehus den 3. februar 2014 opplyst at A hadde
en positiv utvikling og at han skulle utskrives fra sykehuset 5. februar 2014.

Spesialenhetens vurdering
Spesialenheten for politisaker skal etterforske og påtaleavgjøre saker der det er spørsmål

om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten,
jf. påtaleinstruksen § 34-1. Videre skal Spesialenheten iverksette ulykkesetterforsking

dersom noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutøvelse, eller
noen dør eller blir alvorlig skadet mens de er tatt hånd om av politiet eller

påtalemyndigheten, jf. straffeprosessloven § 67 åttende leddjf. påtaleinstruksen § 34-6
annet ledd.

Det følger av vegtrafikkloven § 11 Jf. trafikkreglene § 2 nr. 4 bokstav a og b, at

utrykningskjøretøy og politikjøretøy i tjeneste kan fravike de nærmere angitte
bestemmelsene i vegtrafikkloven og trafikkreglene dersom det er nødvendig. Videre

følger det av instruks for utrykningskjøring og forfølgelse av kjøretøy av l. mai 2009,
pkt. 3.2 at bilforfølgelse kun skal skje når det vurderes forsvarlig og ubetinget

nødvendig. Av instruksens pkt. 3.3 skal forfølgelsen straks avbrytes dersom det anses

uforsvarlig å fortsette. Det forfulgte kjøretøyet kan isteden følges på avstand for å

observere hvor kjøretøyet tar veien. Tilsvarende følger av Østfold politidistrikts instruks

av 4. november 2011

Spesialenheten har ikke funnet det bevist at politiførstebetjent B har opptrådt på et vis som
kan medføre straffansvar. Det vises til at poUtiførstebetjent B kjørte bak A over en tid uten

at A gjorde tegn til å stanse. Dette til tross for at B kjørte med blålys. Frem til det tidspunkt
hvor A kjørte av fv. 124 for å unngå politiets stoppost, hadde hastigheten vært innenfor

skiltet hastighet. Etter dette holdt A en betydelig høyere hastighet, og politiførstebetjent B
hadde vanskeligheter med å følge ham. Spesialenheten filmer ikke å betvile

politiførstebetjent B' forklaring om at han på Ringsbyveien slo av blåslysene. Videre at B lå
forholdsvis langt bak A, ca. 700 meter, da A kjørte av veien. Det er ikke funnet grunnlag for
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å hevde at poUtiførstebetjent B presset A eller at B på annen måte kan lastes for ulykken. A
har til Spesialenheten uttalt at han ønsket å ta sitt eget liv, noe som antas var den

bakenforliggende årsaken til As høye hastighet, og som igjen førte til at han mistet
kontrollen over kjøretøyet og forulykket.

Vedtak
Saken henlegges for politiførstebetjent B som intet straffbart forhold bevist.

A, B og politimesteren i Follo politidistrikt underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket sendes politimesteren i Østfold politidistrikt til orientering.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 24. juni 2014


