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SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

PÅTALEVEDTAK Dok. nr.

SAK NR 10964955 253/15-123

POLITIETS FORFØLGELSE AV MOTORVOGN OG BRUK AV
SPIKERMATTE MED PERSONSKADE OG MATERIELLE SKADER.

Anmeldelsen

Søndag 12. april 2015 kl. 04.10 ble Spesialenheten for politisaker varslet av Vestfold
politidistrikt om en bilforfølgelse som hadde skjedd tidligere samme natt. Politiet i
Vestfold hadde lagt ut spikermatte for å stanse en bil som opprinnelig var ranet fra en

person i Oslo og deretter var forfulgt av patruljer fra flere politidistrikt. Bilen hadde til
slutt kjørt over en spikermatte, unnlatt å stanse, og deretter kjørt inn i flere sivile biler

som stod bak politibilen på stopposten, ca 500 meter lenger fram.

Det ble opplyst til Spesialenheten at i ålt ni personer var lettere skadet. Kl. 09.30 ble

Spesialenheten orientert om at åtte personer var utskrevet fra sykehus, mens en person
var til behandling for bruddskade.

På bakgrunn av metodebmk og opplysninger om at det var oppstått både personskader

og materielle skader i stort omfang, besluttet Spesialenheten for politisaker å etterforske

saken.

Spesialenhetens undersøkelser
Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesak mot føreren av den forfulgte

bilen for brudd på vegtrafikkloven, jf. sak ^^^^B. Saken ble opprettet av Søndre
Buskerud politidistrikt, og er senere overtatt av Oslo politidistrikt fordi hendelsen
begynte der. Fra Søndre Buskerud politidistrikt har Spesialenheten innhentet fotografier

fra stedet hvor spikermatten ble lagt ut.

Spesialenheten har innhentet oppdragslogger fra Vestfold politidistrikt og Søndre
Buskerud politidistrikt om forfølgelsen, bruken av spikermatten, og fra arbeidet på

ulykkesstedet.

Spesialenheten har vært i kontakt med Y v/ Statens vegvesen ulykkesgmppen. Han var

på stedet for ulykken og undersøkte dette. Y har opplyst at det ikke ble utarbeidet noen
rapport om undersøkelsene.

Spesialenlieten har ved bruk av Google Maps laget en oversikt med kart og bilder fra

stedet med plassering av spikermatten og stopposten.

Spesialenheten mottok brev av 4. mai 2015 fra advokat Z. Han representerer

Spesialenhefcen for politisaker
Besøk: Gmnfies/. 82

Post: Postboks 93, 2301 HAMAR
Tel: 62556100 Faks; 62556102
E-posl: posr@spcsklenhctcu.uo
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A som var passasjer i en av de sivile bilene som ble påkjørt. Vedlagt brevet fulgte

fotografier av skadene på bilen A var i.

Nærmere om sakens faktum
Den 11. april 2015 i 23.20-tiden fikk Oslo politidistrikt inn melding fra en person som
hadde blitt fraranet bilen sin i Oslo sentrum. Gjerningspersonen som hadde truet melder

med kniv, kjørte fra stedet mot El 8 i retning Drammen. Både Asker og Bærum

politidistrikt og Søndre Buskerud politidistrikt ble varslet om hendelsen, og noe senere
også Vestfold politidistrikt. Det ble meldt om at føreren var psykisk ustabil.

Sivil patrulje ^B fra Asker og Bæmm politidistrikt bestående av politibetjentene B og
C fulgte etter bilen fra Asker. Etter hvert kom to patruljer fra utrykningspolitiet (UP) til
og la seg bakerst i rekken. Dette var ^^^B v/ politibetjent D og ^^^B v/ politibetjent
E.

Føreren av den forfulgte bilen kjørte sørover på El 8 i normal hastighet. I bunnen av

Lierbakkene kjørte ^^^B forbi for å sperre avkjøringen til Lier. Det stod også en
patruljebil fra Søndre Buskerud politidistrikt i samme området og sperret en annen
avkjøring fra E18. Etter dette økte føreren av den forfulgte bilen hastigheten. Patruljen
fra Asker og Bærum politidistrikt fulgte etter og kjørte i ca. 200 km/t uten å ta innpå.
Etter en stund ble de passert av ^^^B som deretter tok innpå den forfulgte bilen.

Ved en rett strekning på E18 i Koppervikdalen hadde uniformert patrulje ^^| fra
Søndre Buskerud politidistrikt med politibetjentene F og G tatt oppstilling for å legge ut
spikermatte. Det var gitt beskjed om dette fra poUtio verbet] ent H i ^^. På stedet var
det tofelts motorvei med dobbelt autovem som skilte møtende trafikk. På bakgrunn av at
den forfulgte bilen kjørte så fort og at det var relativt mye annen trafikk på stedet, ble

ikke spikermatten tatt i bruk.

Den forfulgte bilen fortsatte sørover på El 8 i en hastighet opp mot 200 km/t. Den brukte
nødblink og ^^^B lå som første bil bak. På grunn av veiarbeider tok den forfulgte
bilen av El 8 i Islandskrysset på Grelland nordvest for Holmestrand. Klokken var da ca.

23.50. Forfølgelsen fortsatte videre sørover på rv 35 i Bispeveien. ^^^B fikk like
etterpå problemer med bilen, og ble derfor forbikjørt av ^^—.

I følge egenrapport fra D i ^^^B var det Ute trafikk i Bispeveien. Den forfulgte bilen
hadde høy hastighet og kjørte til venstre i to rundkjøringer. For øvrig hadde D kun tidvis
visuell kontakt med bilen foran. Etter noen kilometer kom patrulje ^B fra Vestfold
politidistrikt og la seg foran ham. De meldte fortløpende imi hvor de var. Etter litt gikk
det ut på sambandet at det var besluttet bruk av spikermatte.

Operasjonssentralen i Vestfold politidistrikt hadde ca. kl. 23.45 meldt fra om
forfølgelsen til alle enheter. Uniformert pat-ulje ^B (med politibetjentene J og K, samt
politihøgskolestudent L), sivil patrulje ^B (med pohtiførstebetjent M og politibetjent
N), samt innsatsleder ^B| (i^ed politioverbetjent O), kjørte alle nordover på
Bispeveien.

hadde spikermatten ("Stop Stick") i bilen og fikk beskjed fra operasjonssentralen
om å finne et egnet sted for bruk av denne. Patruljen valgte rettstrekningen ved en
mindre bru ved Bjuneveien og meldte dette til operasjonssentralen. I følge rapporten fra

M var det "god sikt over en lang strekning nordover, hvor forfølgelsen kom fra. Det var

også god sikt over en lengre strekning sørover". |^B v/politio verbet] ent O stanset også
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her slik at det sto både en sivil og en uniformert polititjenestebil i nordgående kjørefelt.
Begge kjøretøyene brukte blått blinkende lys.

M opplyste videre at det kom 3-4 biler sørover på Bispeveien, og at bakerste bilen

foretok flere forbikjøringer. Han skjønte at dette var den forfulgte bilen. M trakk deretter
spikermatten over sørgående kjørefelt og hørte at den forfulgte bilen økte farten. Så

kjørte den over spikermatten i høy hastighet. M dro umiddelbart matten av vegen slik at

andre biler kunne passere. Etter kort tid ble det meldt på sambandet om kollisjon på
stopposten, og de kjørte dit for å bistå.

Kl 23.57 noterte operasjonssentralen at spikermattepost og stoppost var opprettet. Kl.

00.02 ble det meldt fra om at fluktbilen hadde kjørt over spikermatten og at flere biler
var involvert i en kollisjon.

På bakgrunn av sakens opplysning og oppmåling ved bruk av Google Maps, legges til
grunn at det var noe over 500 meter fra spikermatten og frem til stopposten med patrulje

l. Strekningen var relativt rett med jorder på begge sider av veien.

Politibetjent J var leder og sjåfør av patmlje A-30.1 henhold til rapporten fra
politibetjent K (på samme patrulje) opprettet de på beskjed fra innsatsleder i ^B en
stoppost og etablerte denne utenfor en eiendom i Bispeveien 364. De skulle stanse

trafikken nordover og parkerte derfor politibilen på skrått i egen vegbane med blålysene
på. Så stanset de fire biler som kom etter dem i nordgående retning. Disse ble dirigert

inn til siden bak politibilen og fikk beskjed om å slå på nødblinken. Selv stod de noen
meter utenfor veien til høyre (øst) for politibilen og ventet. K opplyste videre i
rapporten;
"Jeg så da at det kom en grå bil mot oss og bak den kom det en sort bil i høy hastighet. I
den sorte bilen satt siktede. Da den grå bilen var på høyde med politibil forsøkte siktede
å kjøre forbi den grå bilen. Siktede kræsjet i bakre del av den grå bilen og traff deretter
den andre bilen vi hadde stanset i front. Bilen han traff i front ble slengt flere meter ut av

veien på et jorde."

P satt i den første bilen bak politibilen på stopposten. Han ble avhørt av politiet på stedet
og forklarte følgende om kollisjonen;
"Videre forklarer vitne at da han stod stille bak politibilen, så han at det kom biler i
motgående kjøreretning. Retning mot Tønsberg. Det kom en sort bil i stor hastighet.
Foran denne bilen, så lå det en annen bil. Da denne bilen cirka var vis a vis vitnet sin bil,

la den sorte bilen seg ut og forsøkte å kjøre mellom vitnet sin bil og den andre bilen.
Som lå foran den sorte bilen. I det dette skjedde slang vitnet kroppen sin over mot

passasjersiden."

På bakgrunn av sakens opplysning, deriblant politirapporter, vitneavhør av P (satt i den

første bilen bak politibilen på stopposten), og fører av den forfulgte bilen,
Q, legger Spesialenheten følgende til grunn:

Etter å ha passert spikermatten fortsatte Q kjøringen i høy hastighet. Da han nærmet seg
stopposten, tok han igjen R som kjørte en grå VW Passat i samme kjøreretning. Da

Passaten var på høyde med politibilen, startet Q en forbikjøring av Passaten. Da Q var på
høyde med bilen til P, traff han Passaten på dens venstre side bak. Bilen ført av Q traff
deretter den andre sivile bilen som var blitt stanset i stopposten, en Nissan Primera ført
av S. Etter sammenstøtet ble bilen til S slynget mellom 25 og 30 meter ut av veien og ut

påjordet. Fluktbilen og de øvrige to bilene som stod parkert bak S, henholdsvis en
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BMW 518i ført av T hvor A var passasjer, og en Audi A6 ført av U med V som
passasjer, støtte deretter inn i hverandre og ble stående i veibanen. Det oppstod relativt

store materielle skader på alle kjøretøyene som ble truffet.

Etter kollisjonen ble sjåføren i den forfulgte bilen straks pågrepet av politibetjentene K
og J. Han ble identifisert som Q. Han forklarte i avhør hos politiet senere samme natt at

han så politibilen med blålysene stå i motgående kjørefelt og at han ønsket å passere
denne. Han oppdaget da en sivil bil foran seg i samme kjøreretning og ville passere da

den var på høyde med politibilen. Han kjørte i l 60-170 km/t og klarte ikke å unngå
kollisjonen som deretter oppstod. Q ble også avhørt av politiet i Oslo senere samme dag.

Han forklarte da at det nok var to personbiler foran ham rett før de kom til politibilen
som stod i venstre kjørefelt. Han ville kjøre forbi bilene som lå i eget kjørefelt og la seg
da over i motgående kjørefelt. Rett før politibilen svingte han tilbake, men kjørte da inn i
bilen foran ham. Han opprettholdt sin tidligere forklaring om hastigheten han hadde hatt
under kjøringen.

Flere patruljer kom til stedet kort tid etter ulykken og det ble iverksatt førstehjelp og
undersøkelser på skadestedet. Politioverbetjent O fra Vestfold politidistrikt ledet det
operative arbeidet på stedet og utpekte politibetjent F fra Søndre Buskerud som
etterforskingsleder. Ulykkesgmppen til Statens vegvesen ble videre varslet og kom til
stedet! O l-tiden.

Det kom i ålt seks ambulanser, to braimbiler, samt legehelikopter og Seaking til stedet.

Alle de involverte i ulykken var ved bevissthet og ble fortløpende tatt hånd om og fraktet
vekk fra stedet. Litt etter kl. 01.00 var alle skadde kjørt vekk, og skadestedsleder fra

helsevesenet opplyste at fire personer ble kategorisert som hardt skadet. Kl. 02.55 ble det

meldt inn til operasjonssentralen i Vestfold politidistrikt at ingen var alvorlig skadet,
men at en person blant annet hadde brukket en arm.

Spesialenhetens vurdering
Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske og påtaleavgjøre saker som

gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar
handling i tjenesten J f. påtaleinstruksen § 34-1 første ledd.

Utover brudd på vegtrafikklovens bestemmelser, kan tjenesteutførelse i strid med
foreliggende instrukser etter omstendighetene medføre straffansvar etter straffeloven §<
324 og 325 første ledd nr. l, som omhandler henholdsvis forsettlig tjenesteunnlatelse og

grov uforstand i tjenesten. I henhold til rettspraksis kommer straff etter nevnte
bestemmelser bare til anvendelse dersom tjenestepersonen ved handling eller unnlatelse
har utvist en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for

mangel på aktsomhet, jf. blant annet Rt. 1986 side 670. Ellers må det - for

polititjenestepersoner som for andre tjenestepersoner - være et visst spillerom før man
konstaterer at dårlig utførelse av arbeidet representerer en straffbar handling, jf. Rt. 1995

side 1195.

Ub-ykningskjøring og forfølgelse av kjøretøy er regulert i instruks fra Politidirektoratet
14. april 2009. Tvangsmessig stansing av kjøretøy ved bruk av blant annet spikermatte
er regulert i instruks fra Politidirektoratet 21. desember samme år.

Forfølgelse av kjøretøy ved utrykningskjøring ~- altså kjøring som medfører fravikelse av
vegtrafikklovens bestemmelser om blant annet hastighet - kan iverksettes når det
vurderes forsvarlig og ubetinget nødvendig. Forfølgelse iverksettes av fører av politiets
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kjøretøy og skal snarest mulig varsles til operasjonssentralen. Forfølgelsen skal avbrytes

dersom det anses uforsvarlig å fortsette.

Spesialenlieten finner etter en gjennomgang av saken ingen holdepunkter for at

polititjenestepersoner fra de involverte politidistriktene handlet i strid med foreliggende
instruks for utrykningskjøring og forfølgelse av kjøretøy. Det vises til opplysningene om
at vedkommende i det forfulgte kjøretøyet hadde ranet til seg bilen, og etter det opplyste
var bevæpnet med kniv og psykisk ustabil. Selv om forfølgelsen etter hvert skjedde i høy

hastighet, er det ingen opplysninger som tilsier at kjøringen var uforsvarlig med hensyn
til hastighet, vær, føreforhold, vegstandard og trafikkbildet for øvrig.

For all bruk av maktmidler - også ved tvangsmessig stansing av kjøretøy - gjelder
politilovens grunnvilkår om at tiltaket må være nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig,

og at lempeligere midler forgjeves er forsøkt eller åpenbart ikke vil føre frem, jf.

politiloven § 6 andre og fjerde ledd. Det vises også til politiinstruksens §§ 3-1 og 3-2 om
dette.

Tvangsmessig stansing av kjøretøy skal besluttes av operasjonsleder.
Polititjenestepersonene som gjennomfører tiltaket må likevel foreta en selvstendig

vurdering, både med hensyn til om tiltaket skal brukes og hvis så; hvor, når og hvordan.

I henhold til Instruks for tvangsmessig stansing av kjøretøy pkt. 2.1 kan spikermatte

benyttes for å stanse kjøretøy når føreren ved sin kjøremåte er til fare for seg selv eller

andre, når det fremstår som nødvendig med umiddelbar pågripelse for å hindre skade på
person, for å sikre viktige bevis for alvorlige steaffbare handlinger eller for å beskytte

viktige samfunnsinteresser.

Spesialenheten finner ingen holdepunkter for at beslutningene om bruk av spikermatte

var i strid med foreliggende regelverk. Det vises til opplysningene politiet hadde om

bakgrunnen for forfølgelsen og om føreren av den forfulgte bilen, jf. ovenfor.

Selve gjennomføringen av bruken av spikermatte er regulert i instruksen pkt. 2.3 og 2.4.
Det fremgår av pkt. 2.3 at sperreposten hvor spikermatten skal legges ut skal bestå av

uniformert kjøretøy med blålys og at kjøretøyet skal plasseres til siden for eller på veien
i motgående kjørefelt. Hvis det er mulig skal sperreposten merkes med skilt hvor det
varsles om spikermatte som er plassert slik at det gis rimelig tid til å stanse foran

sperringen.

Det ble i dette tilfellet ikke brukt skilt. Sperreposten var imidlertid bemannet av to
politibiler hvorav den ene var uniformert, og begge gjorde bruk av blålys. Posten var

videre etablert på et oversiktlig sted. På bakgrunn av omgivelsene og trafikkbildet for
øvrig, har Spesialenheten ingen bemerkninger til bruken av spikermatte på tid og sted

som gjemiomført.

I henhold til instruksen pkt. 2.4 skal møtende trafikk "så vidt mulig stoppes på

hensiktsmessig sted i god avstand fra sperringen (helst minst 400 m fra sperringen).

Dette utføres av egen post besatt av uniformert tjenesteperson med godkjent

utrykningskjøretøy. Blålys skal benyttes.

Møtende trafikk ble i dette tilfellet stanset i overkant av 500 meter fra stedet hvor

spikermatten ble lagt ut. Strekningen mellom sperreposten med spikennatte og

stopposten var rett med en slak kurve noe etter sperreposten, dog slik at stopposten ville
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være synlig for den forfulgte bilen på relativt lang avstand etter at spikermatten var

forsert. Også plasseringen av stopposten må derfor anses å være i tråd med foreliggende

regelverk.

Tvangsmessig stansing av kjøretøy ved bruk av spikermatte vil alltid Innebære en risiko.

Risikoen ved bruken av tiltaket må holdes opp mot risikoen ved å la kjøretøyet kjøre
videre. I dette tilfellet valgte føreren av fluktbilen å fortsette ferden etter å ha kjørt over
spikermatten og forsøke deretter å passere VW Passaten i samme kjøreretning når denne

var på høyde med politibilen. Det gikk ikke. Han kjørte først i venstre bakside på
Passaten og deretter med høy hastighet rett inn fronten på bil nr 2 bak politibilen.
Deretter ble bil nr 3 og 4 bak politibilen også truffet

Spesialenhetens undersøkelser viser at de vurderinger og beslutninger som ble tatt

vedrørende forfølgelsen og bruken av spikermatte, samt gjennomføringen av
spikermattebruken, var i tråd med gjeldende regler. Det er ingen bevismessige

holdepunkter for at noen av de involverte polititjenestepersonene gjorde seg skyldig i

straffbare tjenestehandlinger.

I det sakens opplysning med særlig styrke taler mot at det ble begått en straffbar
handling fra ansatte i politiet, blir saken å henlegge som intet straffbart forhold anses
bevist.

Vedtak
Saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Da saken anses å kunne ha interesse i lærings- og erfaringssammenheng sendes den til

politimesteren i Vestfold politidistrikt til administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen §
34-7 annet ledd. Det vises sserlig til vurdering av avstand for stoppost.

Kopi av vedtaket sendes til politimesterne i Oslo, Asker og Bærum, og Søndre Buskerud

politidistrikt. Sjefen for Utrykningspolitiet og Politidirektoratet til orientering.

A v/advokat orienteres om utfallet av saken.

Sjefen for Spesialenhefen for politisaker, 21. august 2015


