RAPPORT
Åstedsbefaring ulykkesområde Drivdalen

Sammendrag
-

-

Statens Vegvesen har gjort en alvorlig målefeil, som ledet partene i
saken til å tro at svingen hvor skrensen oppstår er betydelig krappere
enn den i virkeligheten er
De partsakkyndige ble dermed gitt feil datagrunnlag, noe som
umuliggjorde korrekte vurderinger og kontradiksjon
UAG-rapporten ble ikke fremlagt i Lagmannsretten. Denne har
informasjon som bekrefter at Statens sakkyndige må ha foretatt
målefeil, og at retten og partene dermed ikke kunne gjøre riktige
vurderinger av hendelsesforløp og årsak.
Denne rapportens konklusjon er i samsvar med UAG-rapportens
opplysninger

Thomas Elverum er dømt for å ha kjørt for fort i en sving han aldri var i
Statens sakkyndige har i undersøkelsene av ulykken som fikk Thomas Elverum dømt for
uaktsomt drap, enten foretatt en alvorlig målefeil, eller rett og slett målt feil sving.
Nye åstedsundersøkelser viser at dommen baserer seg på feil fakta. Det Statens Vegvesen
hevder er en sving med en radius på 445 meter, er i virkeligheten en sving med en radius
på ca. 570 meter. Dette fjerner grunnlaget for rettens konklusjon om at det var fart som
var årsak til ulykken, og øker dømtes troverdighet om at det var tekniske forhold med
semitraileren som var årsak til at den fikk skrens. Det er imidlertid en venstresving ETTER
ulykkespunktet som har en radius på ca 450 m.
Stridens kjerne i Elverum-saken er om fører har skyld i ulykken fordi han har holdt for stor
fart i forhold til veiens utforming og kjøreforhold. I hovedsak påvirkes dette av to forhold –
kurvradius og friksjonsforhold.
Dommen bygger på at svingen der skrensen startet har en kurvradius på R=445 m. Selv med
denne kurvradius har fører GOD sikkerhetsmargin for å unngå skrens på kjøretøyet.
Sakkyndig Arvid Aakre dokumenterte for retten at fører holdt en hastighet som er over 30%
lavere enn ”farlig” hastighet mht skrens. Dommen sier også dette, men hevder marginen er
”liten”. Derfor tillegger Lagmannsretten at fører må ha foretatt en ”korreksjon” som
fremprovoserte skrensen (noe han nekter for å ha gjort). Dette er det sentrale resonnement
for å dømme fører for uaktsomt drap.
I retten ble ikke UAG-rapporten fremlagt. Hadde denne vært fremlagt, kunne man unngått
at dommen ble basert på feil faktum. Både påtalemyndighet, begge siders sakkyndige og
ikke minst retten trodde at Elverum fikk skrens i en sving med radius på 445 m. I UAGrapporten blir det imidlertid dokumentert at svingene før treffpunktet (der skrensen startet)
er mellom 500 – 800 m i radius. Dette samsvarer med våre nye åstedsundersøkelser som
viser at skrensstarten er i et område hvor radiusen er ca 570 meter. Dette øker
sikkerhetsmarginen for skrens på grunn av fart til minst 50 %, altså i praksis usannsynlig, og
troverdig gjør Elverums påstand om at det var bremsefeil som forårsaket skrensen.
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Svingradius
R=450 m

Svingradius
R=570 m

Kjøreretning

Kjøretøyet kommer ut av en svak venstresving som har en stigning på 2-5 % mot der hvor
skrensen starter. Etter toppen kommer en svak høyresving, så en litt krappere
venstresving som er ulykkespunktet.
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Åstedsundersøkelse 2017 - Befaring, måling og utregning av kurvradier
Helge Andersen (28 års erfaring med tungbil og teknisk kontroll fra Statens Vegvesen), Per
Yngve Knudsen (over 35 års erfaring med tungbil og teknisk kontroll fra Statens Vegvesen)
og Steinar Nomeland (Daglig leder i Nomeland Anlegg AS – over 30 års erfaring med
tungtransport og anleggsvirksomhet) kjørte juni 2017 til Drivdalen for å måle kurvradier i
svinger som var relevante for ulykken. Målingene ble foretatt mellom klokka 18:30 og 19:50.
Under viser vi resultatene av målingene. Ulykkespunktet er nøyaktig fastsatt av SVV som EV
006, HP 01, km: 18754. Avstanden før ulykkespunktet merkes minus, avstand etter
ulykkespunktet merkes pluss.
Vi tok flere målinger med beregning av kurveradier. Første måling var på minus 400, det vil
si 400 m før ulykkespunktet. Deretter to målinger på minus 250 m og en måling på pluss 75
m. Målingene med resultater og bilder er vist nedenfor.

Målemetode
Det var nymalte hvite kantlinjer som viste svingbuen. Vi brukte et stålbånd med lengde 40m.
Dette ble strammet mellom to punkter
på den hvite kantlinjen. Det blir kården
til sirkelen. På ½ kårdelengde (20
meter) måles høyden fra kården til
buen.
Den 20 m lange kården og avstanden
a
mellom pilene a og b gir grunnlag for å
beregne kurveradien.

b
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Måling av radie i
siste sving før skrensen oppstår (bilde 2)
Målingen er tatt i en svak venstresving på km: 18305, eller minus 453 m, dvs. 453 m før
ulykkespunktet. Det var en tydelig stigning opp mot bakketoppen.

Km: 18305

Målt kurveradie
R= ca 540 meter.
Bilde er sett i
kjøreretningen til
vogntoget

Bilde 2

Måling av skrenstartområdet (bilde 3)
Vi er nå like før en bakketopp. Personen i bildet markerer et midtpunkt for to målinger ved
km 18 504 eller minus 250 m. Dette er område hvor Statens Vegvesen mener første
skrensen startet. Vi ser at svingen fortsetter mot høyre etter minus 250 m. I følge rapport fra
Statens Vegvesen er kurven i denne svingen målt på kart til 445 m. Vi har tatt to målinger; en
i starten av svingen merket 2a på bildet og en lenger inn i svingen merket 2b. Våre målinger
samsvarer dermed med det som står i UAG-rapporten for denne ulykken.
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Minus 210m

Måling 2b
Kurvradien
er R=540m
Minus 250 m

Km: 18504

Bilde 3

Måling 2a
Kurvradien
er R=570
m.
Minus290m

Bilde av ulykkespunktet (bilde 4)

Den røde linjen
markerer
kollisjonspunktet
ved km: 18754.
Bilde 4

Måling av radie i sving etter ulykkespunktet (bilde 5)
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Måling av radien i
venstresving etter
ulykkespunktet.
Avstanden er pluss
75 m etter
ulykkespunktet.
Bilde 5

Kurvradien er ca.
R= 450 m

Statens Vegvesens målinger
Statens Vegvesen har målt radien på kart til R=445 m. Det er denne målingen som er brukt
for å beregne kritisk hastighet. Våre målinger er tatt på åstedet, i den svingen Statens
Vegvesen mener første skrensen startet. Vi kan nå fastslå at radien viser seg å være R= ca
570 m I området der skrensen startet. Se bilde 3 side 4.

Formelen for kritisk hastighet i sving er:
𝑣 = √𝑅 × 𝑔 (𝑓 + 𝑑)
akselerasjon,

v=hastigheten i m/s R = kurvradien i meter g = tyngdens

f = friksjonstallet d= kurvens dosering
Formelen viser at kritisk hastighet øker med større kurvradie, høyere friksjon og positiv
dosering.
Tabellen under viser kritiske hastigheter som vil medføre skrens pga fart. Det er brukt
samme dosering som SVV ved utregningene.
Vi legger til grunn at vogntogets hastighet har vært 80km/t
Metode
ansvar
SVV målt på kart
Målt radius på veg
Målt radius på veg

Kurvradie
I meter
445
570
570

friksjonstall
0,15
0,15
0,20

Kritisk
Hastighet
106 km/t
121 km/t
135 km/t

Sikkerhet
Mot skrens
32%
51%
68%

Ved kjøring i kurve vil sentripetalkraften hindre at kjøretøyet trekker ut i kurven. Kraften
avhenger av kjøretøyets vekt og friksjonen mellom dekk og vegbane. Den vil være lik uansett
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kurvradie. Sentrifugalkraften trekker kjøretøyet ut i kurven. Kraften avhenger av vekt,
hastighet og kurvradien. Ved større kurvradie minsker sentrifugalkraften, mens
sentripetalkraften blir uendret. Det betyr at det er lettere å foreta eventuelle
kurskorrigeringer. Muligheten for kontrollert kurskorrigering vil øke med økt kurvradie.

Utdrag fra UAG rapporten

Rapporten sier at de relevante kurvene har en radie på mellom 500-800m, men den siste
venstrekurven har radien 450m. Denne svingen er ikke relevant for den første skrensen, da
den er ved ulykkespunktet. Er det denne kurven SVV har målt til 450m?

Konsekvens ved bruk av feil svingradius
Alle parter i Elverumsaken har fra dag én tatt Statens Vegvesens angivelse av svingradius
som et premiss for å vurdere kritisk hastighet, hendelsesforløp og konsekvenser. Dette
gjelder både politi- og påtalemakt, partssakkyndige og to rettsinstanser.
Sivilingeniør Arvid Aakre ble brukt i retten som en av landets ledende fagpersoner innen
ulykkesetterforskning og teori.
Han brukte ulike faktorer for å beregne hvilke sikkerhetsmarginer Elverum hadde under de
rådende forhold. Han brukte friksjonsforhold, stigning, tverrfall og ikke minst den opplyste
kurveradius i sine kalkulasjoner. Det var enighet i retten om at Aakres beregninger er
korrekte. Nedenfor er den tabell han laget for å vise/illustrere dette overfor retten. Dette
viser at med den korrekte svingradiusen, så er tallene ikke engang tatt med i tabellen som
stopper på R=550 m.
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Denne rapport er utarbeidet av:
Helge Andersen
Steinar Nomeland
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