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STATENS VEGVESEN OG DERES BRUK AV DATAVERKTØYET CRASHCUBE  

 
Riksadvokaten ble i går gjort kjent med informasjon fra Kripos som innebærer at politi og 

påtalemyndighet blant annet kan ha mottatt rapporter med feilaktig innhold fra Statens 

vegvesen som har vært benyttet i straffesaksbehandling.  

 

Den foreløpige informasjonen er knyttet til rapporter og uttalelser med utgangspunkt i 

dataverktøyet CrashCube.  Dette dataverktøyet kan hente ut ulike typer data fra kjøretøyer. 

Den antatt uriktige informasjonen gjelder både uthenting og fortolkning av informasjonen 

fra dette dataverktøyet som har dannet grunnlag for rapporter og uttalelser fra Statens 

vegvesen som kan være gitt i ulike typer straffesaker. Disse kan være feilaktige og skal 

ikke legges til grunn som bevis i fremtidige og pågående etterforskinger, ved 

påtaleavgjørelser eller ved iretteføring av løpende saker.  

 

Foreløpig omfatter pålegget verserende straffesaker hvor bevismidler er innhentet fra 

Statens vegvesen ved sakkyndig bistand gitt med utgangspunkt i dataverktøyet CrashCube. 

 

Riksadvokaten har i vedlagte brev bedt om et møte og en nærmere redegjørelse fra Statens 

vegvesen om sikring fra kjøretøy ved bruk av ulike typer dataverktøy og deres 

arbeidsmetodikk, samt kvalitetssikring av kompetanse og arbeidsprosesser når de avgir 

uttalelser til bruk i straffesaker. Herunder blant annet en beskrivelse av hvilke dataverktøy 

de benytter som grunnlag for sine uttalelser ved uthenting av informasjon fra ulike 

kjøretøy, og hvordan de går frem ved utvelgelse og fremstilling av uthentet informasjon. 

Videre bes om en beskrivelse av den etterfølgende tolkning og utarbeiding av rapporter 

som benyttes ved sakkyndig bistand til politi og påtalemyndighet i forbindelse med 

eksempelvis etterforsking av alvorlige trafikkulykker.  

 

Riksadvokaten vil vurdere om det er grunnlag for å komme med nærmere føringer der 

uttalelser eller rapporter har vært benyttet som bevis i rettskraftig avgjorte saker.  
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Påtaleansvarlige, etterforskingsledere, fag- og opplæringsansvarlige for etterforsking og 

påtale i politiet, samt sentrale personer i fagapparatet bes gjort særlig oppmerksom på 

problemstillingen. 

 

 

  

 

Jørn Sigurd Maurud 
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           Katharina Rise 

                   førstestatsadvokat 
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