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PÅTALEVEDTAK

SAK NR 14185204 170/18-123

MELDING FRA ØST POLITIDISTRIKT OM VEITRAFIKKUHELL MED
PERSONSKADE - FØRER POLITIBETJENT A

Anmeldelsen
Øst politidistrikt har i påtegning 28. februar 2018 oversendt anmeldelse av veitrafikkulykke.
Det fremgår av anmeldelsen at ulykken fant sted 10. august 2017 ca. kl. 22.56.1 forbindelse

med politiets forfølgelse av en motorsykkel med registreringsnummer ^^^B- hadde fører av
motorsykkelen. B, kjørt i kantstein på en trafikkøy i rundkjøring på Kløfta og veltet. Det
oppstod alvorlige skader på B og mindre materielle skader på motorsykkelen.

Det fremgår av anmeldelsen at politibetjent A hadde foretatt en fartsmåling av
motorsykkelen på E6 nordover ved Djupdalen. Målingen viste en gjennomsnittshastighet

på 151,76 km/t på fire-felts motorvei. Høyeste tillatte hastighet på stedet var 80 km/t.
Politiet hadde startet forfølgelse av motorsykkelen, og ved to anledninger forsøkt å stanse den
ved å sperre kjørebanen. Ifølge anmeldelsen ble forfølgelsen avbrutt før ulykken inntraff.

Åstedet har gatebelysning, det er god sikt og på ulykkestidspunktet var det lite trafikk. Det var
tørr asfalt i kjørebanene.

Vedlagt Øst politidistrikts påtegning fulgte blant annet også Ulustrasjonsmappe fra
åstedet og analyseresultat etter blodprøve av B.

Spesialenhetens etterforsking

Spesialenheten har innhentet og gjennomgått kopi av dokumenter i politiets sak med
anmeldelsesnummer ^^^^B og innhentet utskrift fra politiets Politioperative register
(PO-logg) for den aktuelle forfølgelsen.

Det fremkommer av føringer i PO-loggen at videopptak i tjenestebilen ikke fungerte under det
aktuelle oppdraget. Øst politidistrikt oppga i e-post7. mars 2018 at det ikke var opptak av
forfølgelsen fordi opptakerfunksjonen ikke var i funksjon.

Lydopptak mellom operasjonssentralen og patruljene slettes automatisk etter 90 dager og

var således slettet da Spesialenheten mottok anmeldelsen fra Øst politidistrikt.

Spesialenlieten har foretatt befaring på strekningen for den aktuelle forfølgelsen. Det er
tatt opp video av befaringen.

C, D, E og F er avhørt som vitner. Samtlige er tjenestepersoner ved Øst politidistrikt.

B er avhørt som fornærmet.

Politibetjent A er avhørt som mistenkt.



Nærmere om sakens faktum
Av politiets anmeldelse av B i sak ^^^^B fremgår at politibetjent A 10. august 2017 kjørte
trafikkovervåkning på Nedre Romerike i sivil tjenestebil. Han kjørte på E6 nordover ved
Djupdalen på fire-felts motorvei med høyeste tillatte hastighet 80 km/t

En motorsykkel, som senere viste seg å være ført av B, kom bakfra i høy hastighet og passerte

politibetjent A. Politibetjent A startet fartsmålingen da motorsykkelen var på høyde med
tjenestebilen og avsluttet målingen da de nærmet seg avkjøringen Hvam ved Olavsgaard.

Målingen ble foretatt over en strekning på 739 meter og viste en gjennomsnittshastighet på
151,76 lan/t. Politibetjent A skrudde på blålys og sirene og markerte at motorsykkelen skulle
svinge av ved Hvam for konb-olL Motorsykkelen akselererte kraftig og fortsatte nordover på

E6. Politibetjent A kjørte etter med blålys og sirener. Motorsykkelen kjørte forbi et par biler
på høyre side og svingte av ved Skedsmovollen og fortsatte på riksvei 120. Politibetjent A
hadde løpende kontakt med operasjonssentralen og det ble besluttet å avslutte forfølgelsen da

motorsykkelen nærmet seg Gjerdrum kommune. På dette tidspunktet var hastigheten høy.

Operasjonsleder hadde varslet politiheUkopteret og tanken var at dette skulle ta over
observasjonen av motorsykkelen og at politibilen skulle legge seg lenger bak.

Gjennom Ask sentrum hadde politibetjent A økt avstanden til motorsykkelen og inntatt en
observasjonsrolle. Motorsykkelen svingte til høyre i Ask sentrum i retning Kløfta. Han hadde

stor hastighet i svingen og måtte foreta en tohjulsskrens. Dette medførte at politibetjent A
kom forholdsvis tett på motorsykkelen igjen. Politibetjent A fulgte deretter etter så langt bak
han kunne, men uten å miste motorsykkelen av syne. Han skrudde på blålys i skarpe svinger

for å varsle eventuelle andre trafikanter. Det var lite trafikk på veien.

Utrykningspolitiet ved politibetjent F og politioverbetjent C, sto på stoppost ved
Kongsvingerveien på Kløfta. En annen patrulje laget stoppost ved Kongsvingerveien ved E6.

Motorsykkelen kjørte forbi begge postene, og akselererte kraftig etter å ha kjørt forbi
patruljen som sto ved E6. Politibetjent A kjørte etter med blålys og sirene. Da motorsykkelen

kom til en rundkjøring, kjørte B rett inn i steinkanten på rundkjøringen, falt over styret og
landet i gresset. Politibetjent A ga B nødvendig hjelp og tilkalte ambulanse og brannvesen.
Ifølge politibetjent A har han til sammen gjennomført forfølgelse av motorsykkel 30-40
ganger de siste årene. I denne situasjonen vurderte han at det ikke var fare for ham selv eller

andre underveis. Føreren av motorsykkelen medførte høyere risiko, og i samråd med
operasjonsleder ble det besluttet å avbryte forfølgelsen. Han fortsatte en etterfølgelse, det vil

si at man tar sikte på å observere slik at man kan posisjonere andre enheter til sperring eller

søk. En etterfølgelse skal ikke presse opp hastigheten.

Politibetjent A har også forklart at han aldri var nærmere motorsykkelen enn 300-400 meter
fra Skedsmokorset til Ask. Ved inngangen til Ask sentrum var det fortsatt stor avstand, men

han kom nasrmere i krysset ved Gjerdrumsveien. Dette mønsteret gjentok seg videre fra Ask.
Underveis fra Ask til Kløfta er veien svingete og motorsykkelen var på et tidspunkt nede i
grøfta. Dette var ved Gjerdrum meieri og avstanden på dette tidspunktet var ca. 300 meter.

Politibetjent A har forklart at motorsykkelen senket farten til gangfart da den kom til politiets
post ved E6, og at han selv derfor kom "rett bak". Politibetjent A tenkte at motorsykkelen

ville stanse, og forberedte seg på det. Plutselig akselererte motorsykkelen kraftig over E6, og

kjørte rett inn i muren ved rundkjøringen.



B har forklart at han ved avkjørmgen til Olavsgaard forstod at politiet lå ved siden av ham i en
sivil bil. Da politiet slo på blålys og sirene og markerte at han skulle svinge av og stanse, fikk
han «jernteppe» og «blackout» og kjørte videre. Han hadde ikke fortalt eieren av
motorsykkelen at han hadde tatt den, og han har heller ikke førerkort.

Ifølge B fulgte politibilen hakk i hel. Han fikk aldri inntrykk av at de på noe tidspunkt avbrøt
forfølgelsen. På et tidspunkt kjørte han ned i grøfta, og da han kom opp på veien igjen, var

politibilen nær ved å kjøre inni motorsykkelens bakhjul. Han mener at han ikke på noe
tidspunkt kjørte under 150 km/t, med unntak av de gangene han svingte til høyre, og kan ha

vært oppe i en hastighet på 250 km/t. Ifølge B sto tjenestepcrsonene på post stille og
signaliserte at han skulle stanse. Ved siste sperring kom også en politibil kjørende mot ham på
broen over E6. Han la seg i høyre felt og antar at han da kom borti brokaret. Da han var 50-70
meter fra neste rundkjøring, skjønte han at det ikke ville gå bra. Han giret ned i første. Han

fikk ikke bremset ettersom det var glatt. Han hadde så stor fart at han ikke klarte svingen inn

mot rundkjøringen. Han husker ikke om politibilen bak hadde kontakt med ham fordi han
hadde mer enn nok med å følge med på det han selv holdt på med. B har forklart at han pådro
seg brudd i setet og hofta, og at han har fått innsatt skruer og plater. Han var på sykehus i 14

dager. Platene i kroppen skal sitte i hele livet og hverdagen hans er totalt forandret.

Politibetjent F har forklart at de plasserte sin tjenestebil slik at den sperret det ene kjørefeltet.
Han gikk ut med refleksvest og stoppspake påmontert en maglight. De kunne høre

motorsykkelen nærme seg på grunn av høy motorlyd og dens høye hastighet. Motorsykkelen

bremset ikke nevneverdig, og politibetjent F måtte flytte seg raskt for ikke å bli påkjørt.

Politibetjent F har anslått at det tok 5-6 sekunder før han så politibilen etter at motorsykkelen
hadde passert, og at det ble holdt en hastighet på 50-100 km/t. Tjenestebilen kjørte uten blålys
og sirene.

PoUtioverbetjent C har forklart at avstanden mellom politibilen og motorsykkelen var 400-500
meter da de passerte. Også politioverbetjent C har forklart at tjenestebilen kjørte uten blålys
og sirener. Politioverbetjent C og politibetjent F fulgte deretter etter politibetjent A og
motorsykkelen, men mistet de av syne. På vei gjennom Kløfta sentrum så de igjen baklysene

til politibilen. Det ble kjørt med blålys gjennom Kløfta sentrum og farten var da ganske lav.
Ifølge politio verbet] ent C kan B ha oppfattet at politiet lå tett på gjennom rundkjøringen ved
Shell på Kløfta og gjennom den andre rundkjøringen. De kjørte til den neste stopposten og så
da at motorsykkelen og politibilen hadde passert. Deretter så de at bremselysene til politibilen
bli stående påslått.

Ved rundkjøringen ved E6 på Kløfta sørgående rett før broen over E6, hadde politibetjent E
plassert tjenestebilen i ett av kjørefeltene. Hun har forklart at det mellom Ask og Kløfta var

fullt mulig for politibetjent A å ha en passiv rolle og samtidig følge motorsykkelen, selv om
det er noen svinger på strekningen. Hun har også forklart at det var en del trafikk i området,
og at motorsykkelen måtte senke farten og kjøre sikk-sakk. Etter at motorsykkelen passerte

henne, akselererte den kraftig over brua og ut av hennes synsfelt. Deretter kom to
tjenestebiler, blant annet den sivile tjenestebilen A førte, som da hadde påsatt blålys og sirene.

PIun synes det er vanskelig å anslå avstanden mellom politibilene og motorsykkelen på dette
tidspunkt. Det var i hvert fall et par biler mellom motorsykkelen og politiet.

Strekningen som ble kjørt mellom Skedsmokorset og Kløfta, varierer mellom

tettbebyggelse og landevei. Fartsgrensen på strekningen varierer mellom 40 km/t og 80



km/t.

Det ble i Bs blodprøve påvist amfetamin, metamfetamin, diazepam, Ndesmetyldiazepam
og THC. Konsentrasjonen av THC alene tilsvarte en promille på høyrere enn 1,2.

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.

Av vegtrafikkloven § 3 første ledd følger at enhver skal ferdes hensynsfullt og være

aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen
trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Overtredelse er straffbart etter vegtrafikkloven

§31. Skyldkravet er uaktsomhet.

Fører av utrykningskjøretøy og førere av annet kjøretøy i politiets tjeneste kan fravike

regler som er fastsatt i eller i medhold av vegtrafikkloven §§4-9 når det er "nødvendig

ellertil vesentlig lette i tjenesten", jf. vegtrafikkloven § 11 Jf. forskrift av 12.mars 1986
nr. 47 om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene) § 2 m'. 4 bokstav a og b. Føreren er

likevel bundet av grunnregelen om aktpågivende og varsom kjøring i lovens § 3.
Hvordan aktsomhetsnormen skal forstås når den skal anvendes på politikjøretøy i en

utrykningssituasjon, beror på en konkret vurdering der det foretas en avveiing mellom

behovet for å få gjennomført tjenesteoppdraget og hensynet til trafikksikkerheten, jf.
bLa.Rt 1994 side 1478.

Bilforfølgelse er som metode godkjent og regulert i instruks fra Politidirektoratet. I

Politidirektoratets instruks for utrykningskjøring og forfølgelse av kjøretøy
datert l. mai 2009 (jf. Rundskriv 2009/05) § 3 fremkommer blant annet følgende:
"3.2. Forfølgelse som innebærer utrykningskjøring..., kan kun skje i det enkelte
tilfelle når det vurderes forsvarlig og ubetinget nødvendig. Forfølgelse må

hele tiden veies opp mot den trafikkfare man utsetter seg selv og andre for.

3.3. Forfølgelsen skal straks avbrytes dersom det anses uforsvarlig å fortsette.
Det forfulgte kjøretøy kan isteden følges på avstand for å observere hvor

kjøretøyet tar veien.

Brudd på instruksen medfører ikke i seg selv straffeansvar, men vil være av betydning

for vurdering av straffansvar etter lovbestemmelsene angitt ovenfor.

Den strafferettslige bedømmelsen av forholdet må, på samme måte som i andre straffesaker,

bygge på de strafferettslige bevisvurderingsprinsippene. Et sentralt prinsipp er at enhver
rimelig og fomufEig tvil skal komme mistenkte til gode. Dette innebaerer at det alternativ som

er mest gunstig for mistenkte må legges til grunn ved tvil om faktum.

Videre må spørsmålet om straffansvar vurderes ut fra en samlet vurdering av hvordan

situasjonen der og da fortonet seg for de aktuelle tjenestemennene J f. straffeloven § 25.

Disse prinsippene gjelder generelt i strafferetten og ikke bare for politiet.

På bakgrunn av Bs kjøreadferd mener Spesialenheten at politiet hadde anledning til å oppta
forfølgelse av motorsykkelen for å forsøke å stanse denne. Hastighetsoverskridelse var
konstatert ved fartsmåling. B unnlot dessuten å stanse for kontroll Jf. vegtrafikkloven § 10.



Politibetjent A og B har forklart seg ulikt om avstanden mellom politibilen og motorsykkelen.
Politibetjent As forklaring støttes av forklaringene fra tjenestepersonene som sto på post.
Videre var B ruset under kjøringen, noe som kan ha påvirket hans oppfattelse av blant annet

fart, avstand og bruk av blålys. Spesialenheten legger etter dette til grunn politibetjent As
forklaring om at han i all hovedsak holdt en avstand på 300-400 meter, og at han i samråd

med operasjonsleder etter hvert avbrøt forfølgelsen. Spesialenheten kan ikke se at politibetjent

As kjøring på dette tidspunktet var uforsvarlig.

Spesialenheten legger videre til grunn at B senket farten ved siste stoppost, og deretter

akselererte kraftig før han kort etter kjørte inn i kanten på rundkjøringen. Selv om politibetjent
A kom tett på motorsykkelen som følge av at denne bremset, er det etter Spesialenhetens

mening ikke holdepunkter for at politiets kjøring på tidspunktet for ulykken var uforsvarlig.
Spesialenheten har etter dette kommet til at politibetjent As forsøk på å stanse B og den
påfølgende forfølgelsen, ikke kan lede til straffansvar.

Vedtak
Saken henlegges for A som intet straffbart forhold anses bevist.

B og A underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes Politimesteren i Øst politidistrikt til orientering.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 22. oktober 2018


