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STATENS VEGVESEN OG DERES BRUK AV T]LIKE DATAVERKTØY
Det vises til riksadvokatens brev 20. desember 2019 som finnes på riksadvokaten.no, hvor
det ble gitt pålegg om stans i bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen med
utgangspunkt i dataverktøyet CrashCube i fremtidige og pågående straffesaker.
Riksadvokaten utvider dette pålegget til å omfatte alle rapporter og uttalelser til politi og
påtalemyndighet fra Statens vegvesen som baserer seg på informasjonfra alle dataverktøy
som er brukt til uthenting av informasjon fra kjøretøy. Eksempler på andre dataverktøy i
tillegg til CrashCube er; Bosch Crash Data Retrieval (Bosch CDR), Bosch KTS/ESI og
Vagcom VCDS.
Rapporter og uttalelser er som hovedregel avgitt etter at politi og påtalempdighet har
sendt anmodning til Statens vegvesen om teknisk bistand til undersøkelse om tekniske
datalcomputer/dataverktøy e.l. ikjøretøy, for blant annet å få fastslått fart på kjøretøy som
har vært involvert i en trafikkulykke. Kjøretøy har eksempelvis data lagret i
kollisjonsstyreenheten som kan danne grunnlag for å avgjøre hendelsesforløpet ved en
ulykke. Denne enheten lagrer datafør og under en ulykke, og dataverktøyene brukes til å
hente ut dataene som ligger lagret i enheten om eksempelvis kjøretøyets hastighet, gass- og
bremsepedalers posisj onering og rattvinkel.
Pålegget om stans omfatter alle dataverktøy 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 påtaleavgiørelser eller ved iretteføring av løpende saker.

Postadresse:
Postboks 2102 Vika
0125 Oslo

Kontoradresse:
Stortorvet 2
0155 Oslo

Telefon: +4'7 22 47 78 50
Telefaks: +47 22 33 3l 12
E-post: postmottak@riksadvokaten.no

Foreløpig omfatter pålegget fremdeles verserende straffesaker, og det vurderes fortløpende
om det er grunnlag for å komme med næÍnere føringer der uttalelser eller rapporter har
vært benyttet som bevis i rettskraftig avgjorte saker. Riksadvokaten awenter en
tilbakemelding på sitt brev til vegdirektØren av 20. desemb er 2019.
Kripos har mottatt en anmeldelse fra Statens vegvesen knyttet til bruken av rapporter som
omtalt over. Saken er under etterforsking av særorganet.
Kripos har etter pålegget ble gitt i desember 2019, varslet aktuelle politidistrikt om saker
hvor Kripos har hatt kunnskap om at feilaktige rapporter kan ha vært benyttet som bevis i
avgjorte saker. Det enkelte politidistrikt må på selvstendig grunnlag vurdere om
opplysningene tilsier noen tiltak fra deres side.
Påtaleansvarlige, etterforskingsledere, fag- og opplæringsansvarlige for etterforsking og
påtale i politiet, samt sentrale personer i fagapparatet bes gjort særlig oppmerksom på
problemstillingen.
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