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STATENS VEGVESEN OG DERES BRUK AV DATAVERKTØY VED SAKKYNDIG 

BISTAND I STRAFFESAKER 

 

Riksadvokaten har funnet det nødvendig i vedlagte brev å gi politi og påtalemyndighet 

pålegg om stans i bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen som har blitt 

utarbeidet ved bruk av dataverktøyet CrashCube. 

 

Pålegget er gitt etter at Riksadvokatembetet i møte med Kripos 19. desember d.å. ble 

informert av Kripos om at politi og påtalemyndighet til bruk i etterforskingen og 

iretteføringen av straffesaker kan ha mottatt rapporter med feilaktig innhold fra Statens 

vegvesen, og at det det kan være avgitt vitneprov fra ansatte i Statens vegvesen som er 

basert på uriktige faktiske premisser. Bekymringen knytter seg til rapporter og uttalelser 

som har blitt til ved bruk av det nevnte dataverktøyet, og omfatter både uthenting og 

fortolkning av informasjonen ved bruk av dette dataverktøyet. Foreløpig omfatter pålegget 

stans i bruken av slike sakkyndiguttalelser i pågående straffesaker, men det er også 

nødvendig å identifisere allerede avgjorte straffesaker med sikte på å vurdere om fellende 

dommer kan ha blitt avsagt på uriktige faktiske premisser som følge av feil i de sakkyndige 

uttalelsene. Det nærmere omfanget av saker som kan være berørt fremstår foreløpig som 

uavklart, men helt foreløpige anslag kan tyde på at det dreier seg om et titalls straffesaker.  

 

På denne bakgrunn ber Riksadvokaten om et snarlig møte med Vegdirektøren hvor det gis 

en nærmere redegjørelse fra Statens vegvesen om sikring fra kjøretøy ved bruk av ulike 

typer dataverktøy som danner grunnlag for sakkyndige vurderinger i rapporter og uttalelser 

til bruk i straffesaksbehandling. Når det gjelder bruken av dataverktøyet CrashCube, 

ønskes en tilbakemelding om når og i hvilke straffesaker Statens vegvesen har avgitt 

sakkyndige uttalelser, og en gjennomgang av enhetens prosedyrer for uthenting og 

fortolkning av dataverktøyet.  

 

Det bes videre om informasjon knyttet til bruk av andre lignende dataverktøy med 

informasjon fra kjøretøy som har dannet grunnlag for sakkyndige vurderinger til bruk i 

straffesaker. I tillegg ønskes en orientering om arbeidsmetodikken og kvalitetssikring av 
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kompetanse og arbeidsprosesser når det avgis sakkyndig bistand til bruk i straffesaker. Det 

bes om en beskrivelse av hvilke dataverktøy som benyttes som grunnlag for Vegvesenets 

uttalelser til bruk i straffesaker ved uthenting av informasjon fra ulike kjøretøy, og hvordan 

en går frem i utvelgelse og fremstilling av uthentet informasjon. Videre ønskes en 

beskrivelse av den etterfølgende tolkning og utarbeidelse av rapporter som benyttes ved 

sakkyndig bistand til politi og påtalemyndighet i forbindelse med eksempelvis etterforsking 

av alvorlige trafikkulykker.  

 

Vi imøteser en snarlig tilbakemelding. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Sigurd Maurud 

(sign) 

 

 

 

           Katharina Rise 

                  førstestatsadvokat 
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Vedlegg 

 

 

 

Gjenpart: 

Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen 

Politidirektoratet 

 


