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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2021-64448 
 

 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 

Dato 2022-01-04 

Publisert LB-2021-64448 

Stikkord Erstatningsrett. Sivilt krav i straffesak. Uskyldspresumsjonen. 

Skadeserstatningsloven § 3-5 og § 5-1. Bilansvarsloven § 7. Straffeprosessloven § 

435. 

Sammendrag Saken gjelder særskilt anke over avgjørelse av sivilt krav i straffesak, jf. 

straffeprosessloven § 435. Mann frifunnet i tingretten for overtredelse av 

straffeloven § 280 og vegtrafikkloven § 3. Han hadde med varebil kjørt på en 

motorsykkel han hadde vikeplikt for, med den følge at han ble alvorlig skadet. Han 

ble i tingretten også frifunnet for oppreisingskravet fra den skadelidte. 

Lagmannsretten kom enstemmig til at føreren av varebilen hadde handlet grovt 

uaktsomt da han kjørte ut i fylkesveien uten å overholde vikeplikten. Vilkåret om 

årsakssammenheng var også oppfylt. Lagmannsretten drøftet, men tok ikke endelig 

stilling til, om det gjaldt et skjerpet beviskrav. Oppreisningsbeløpet ble fastsatt til 

95 000 kroner. Det forelå ikke medvirkningsansvar fra skadelidte. 

Saksgang Søndre Østfold tingrett TSOS-2020-140806 – Borgarting lagmannsrett LB-2021-

64448 (21-064448ASD-BORG/02). 

Parter A (advokat Hege Solberg Sandtrø) mot B (advokat Per Christian Bjørge). 

Forfatter Lagdommer Trine Christin Riiber, førstelagmann Marianne Vollan og 

ekstraordinær lagdommer Axel Slettebøe. 
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Saken gjelder særskilt anke over avgjørelse av sivilt krav i straffesak, jf. straffeprosessloven § 435. 

Bakgrunnen for saken er en trafikkulykke som fant sted 31. august 2020. B, som kjørte ut på en fylkesvei med 

sin varebil, kolliderte med A, som kom kjørende langs veien på sin motorsykkel. A ble alvorlig skadet i 

ulykken og måtte amputere høyre legg. Også bilen og motorsykkelen fikk store materielle skader. 

Som følge av ulykken ble B tiltalt for overtredelse av straffeloven § 280 og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. 

§ 3. Tiltalebeslutningen var som følger: 

I Straffeloven § 280 

for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse. 
 

 

  Grunnlag: 

Mandag 31. august 2020 ca. kl. 17.54 i Haldenveien 77 i Fredrikstad kjørte han varebil 

[kjennemerke]. I det han skulle ta til venstre ut fra YX bensinstasjon var han ikke tilstrekkelig 

hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han ikke i tide ble oppmerksom på en motorsykkel som 

kom fra hans venstre side og som han hadde skiltet vikeplikt for. Han kjørte ut i veibanen slik at 

det oppstod sammenstøt mellom bil og motorsykkel. Hendelsen medførte alvorlig personskade på 

fører av motorsykkelen, A, som måtte amputere høyre bein fra kneet og ned. 
 

II Vegtrafikkloven § 31 første ledd. jf. § 3 

for å ha overtrådt bestemmelsen om 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. 
 

 

  Grunnlag: 

Til tid og på sted som under post I forholdt han seg som der beskrevet. 
 

I forbindelse med straffesaken fremmet A krav om oppreisningserstatning i medhold av skadeserstatningsloven 

§ 3-5. 

Under hovedforhandlingen i tingretten nektet B straffeskyld etter tiltalebeslutningen, og nedla påstand om 

frifinnelse for kravet om erstatning. 

Fredrikstad tingrett avsa 16. mars 2021 dom med slik domsslutning: 

1., født, frifinnes for overtredelse av straffeloven § 280 og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3. 
 

2. B, født [00.00.1965], frifinnes for As oppreisningskrav. 
 

3. Sakskostnader idømmes ikke. 
 

A har anket over dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder tingrettens avgjørelse av 

oppreisningskravet, domsslutningen punkt 2. B har tatt til motmæle. Ankeforhandling er holdt 16. og 17. 

desember 2021 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger og avga 

forklaring. Det ble avhørt fem vitner, hvorav to sakkyndige. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. 

 

 

Den ankende part, A, har i hovedtrekk anført: 

Tingrettens avgjørelse av det sivile kravet bygger på feil bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Vilkårene for 

oppreisningserstatning etter bilansvarsloven § 4, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 er oppfylt idet B handlet grovt 

uaktsomt da han ikke overholdt vikeplikten. A ble påført en alvorlig og betydelig skade som følge av dette. Det 

gjelder et lavere beviskrav i sivilprosessen. Det er derfor ikke noe i veien for å idømme oppreisningsansvar selv 

om B er frifunnet i straffesaken. 

Det er ikke tilfellet at A holdt for høy fart med motorsykkelen, og derfor er å klandre for ulykken. A er en 

ansvarlig motorsykkelsjåfør. Han har kjørt motorsykkel uten uhell siden han var 18 år. 

Det er flere svakheter ved rapporten fra Rekon, som er innhentet av B, og som konkluderer med at As fart var 

for høy. Det gjelder særlig beregning av EES-verdien som ikke i tilstrekkelig grad hensyntar de konkrete 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-25/§435
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§280
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/§31
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/§3
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§280
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/§31
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/§3
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-26/§3-5
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-26/§3-5
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§280
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/§31
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/§3
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1961-02-03/§4
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-26/§3-5
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skadene på bilen og motorsykkelen. Konklusjonen i rapporten fra Rekon er dessuten i strid med de øvrige 

bevisene i saken. Den vurderer heller ikke siktforholdene og Bs opptreden som også er sentralt i bevisbildet. 

Tingretten har videre uriktig lagt til grunn at videofilmen som viser selve kollisjonen, bekrefter at A holdt for 

høy hastighet. Det er en feil på videoen – et hakk/klipp i bildet – som tingretten ikke har hensyntatt. At det var 

feil av tingretten å legge til grunn at A holdt for høy fart, underbygges klart av en rapport fra C ved NTNU, som 

A har innhentet i anledning ankesaken. 

Cs rapport vurderer ikke bare As fart, men også andre forhold som er sentrale for oppreisningsansvaret, nemlig 

siktlinjer og Bs handlemåte. Konklusjonene i rapporten samsvarer med øvrige bevis i saken, blant annet 

forklaringene fra partene og en korrekt vurdering av videobeviset. Rapporten fra C har derfor betydelig større 

bevisverdi enn rapporten fra Rekon, som i hovedsak bygger på usikre vurderinger av skadeomfanget på 

kjøretøyene. I tillegg til at rapporten bekrefter at A ikke holdt høyere fart enn 50-60 km/t, bekrefter den at Bs 

opptreden var grovt uaktsom. Vitneforklaringene til D og E og bilder tatt av B etter ulykken er ikke egnet til å 

belyse hva som skjedde. De har derfor liten eller ingen bevisverdi. 

Selv om lagmannsretten skulle mene at A holdt for høy fart, hadde B mer enn god nok tid til å oppdage 

motorsykkelen før han krysset forkjørsveien. At han ikke så A på de 160 meterne han hadde fri sikt mot 

venstre, er en åpenbar oppmerksomhetssvikt som er grovt uaktsom. Det var ikke omstendigheter som kan ha 

virket forstyrrende i trafikkbildet. 

Det kan ikke være tvilsomt at A ble påført en betydelig skade. Både behandlingsforløpet og rehabiliteringen har 

vært svært belastende for ham. Han har vært sykemeldt i over ett år, og er avhengig av hjelp fra en lærling for å 

kunne utføre jobben sin i dag. Oppreisningsbeløpet bør ligge på rundt 95 000 kroner i tråd med praksis fra 

lignende saker. Det er ikke grunnlag for å sette erstatningen ned eller la den bortfalle i medhold av 

bilansvarsloven § 7 på grunn av As medvirkning. 

Det er nedlagt slik påstand: 

1. B dømmes til å betale oppreisningserstatning til A, etter rettens skjønn, begrenset oppad til kr 

95.000,–. 
 

2. A tilkjennes sakskostnader fra det offentlige i henhold til tidligere oppnevning av bistandsadvokat, 

samt nødvendige kostnader og utlegg til sakkyndig vitne C. 

 

 

 

Ankemotparten, B, har i hovedtrekk anført: 

Tingretten har korrekt lagt til grunn at B ikke har opptrådt grovt uaktsomt, slik at vilkårene for 

oppreisningserstatning ikke er oppfylt. Det er ikke noe nytt i saken for lagmannsretten som tilsier en annen 

konklusjon. Bevisbyrden for grov uaktsomhet påhviler A, og den har han ikke oppfylt. Anken må derfor 

forkastes. 

Det er ikke korrekt at det var god sikt i den retningen motorsykkelen kom fra. Det pågikk veiarbeider på 

ulykkestidspunktet, og det var blant annet satt opp midlertidige skilt som forhindret og forstyrret sikten fra 

venstre. I tillegg buer veien seg. Flyfotoet som gir inntrykk av at veien er rett, er derfor ikke representativt for 

sikten fra utkjøringen. Dette bekreftes av bilder tatt av B dagen etter ulykken. B så seg uansett godt for, og 

ulykken skjedde fordi motorsykkelen plutselig dukket opp i veibildet. Eventuell uoppmerksomhet fra B var i 

tilfelle kun kortvarig, og kan under enhver omstendighet ikke karakteriseres som grovt uaktsom. 

A holdt for høy hastighet, og er selv skyld i ulykken. Han kjørte minst i 70 km/t. Han forklarte seg ikke korrekt 

til politiet når han opplyste at farten var rundt 45 km/t. Verken Rekon eller C legger en slik fart til grunn. Ifølge 

Rekon var farten mellom 62 og 79 km/t. Rapporten fra C som konkluderer med lavere fart, synes 

gjennomgående å legge til grunn den gunstigste vurderingen/alternativet for A. Dette fremgår ved at han legger 

inn alle momenter som kan tale for redusert hastighet. Dette bekreftes av Rekon som i anledning 

ankeforhandlingen har fått i oppdrag å vurdere Cs rapport. Lagmannsretten må derimot legge det mest 

sannsynlige faktum til grunn for sine vurderinger. På grunnlag av korrekte vurderinger av bevisene, kan ikke B 

bebreides for ikke å ha sett A før det var for sent. Han har under enhver omstendighet ikke opptrådt grovt 

uaktsomt. 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1961-02-03/§7


Utskrift fra Lovdata - 19.01.2022 13:55 

  

LB-2021-64448 

Side 5 

Det er også andre svakheter ved Cs rapport. Google-bildene i rapporten til C er misvisende fordi de gir et 

uriktig bilde av den faktiske situasjonen. Det bekreftes av andre bilder fremlagt i saken. Det er heller ikke riktig 

at Rekon har lagt til grunn for høy EES-verdi. Rekon har betydelig erfaring med slike beregninger som er gjort 

i saken her, og har blant annet tatt høyde for at motorsykkelen var stivere enn bilen og masseforskjellene. Fordi 

det var tørr veibane, er det også riktig å bruke 0,8 i friksjon ved oppbremsingen, og ikke lavere verdi slik C 

gjør. 

Videofilmen har begrenset bevisverdi. Den viser uansett at motorsykkelens hastighet er høy så lenge den er i 

bildet. 

Det er under enhver omstendighet ikke årsakssammenheng mellom eventuell grovt uaktsom kjøreadferd og 

faren, skaden eller forstyrrelsen/hindringen. Dersom A hadde kjørt i lovlig hastighet, ville ikke skaden skjedd. 

Han hadde i så fall greid å stanse før kollisjonen fant sted. 

Det bestrides ikke at A er påført de skadene/belastningene som han har redegjort for. Rent subsidiært bestrides 

heller ikke kravets størrelse, men det må tas hensyn til As medvirkning ved eventuell utmåling. 

Det er nedlagt slik påstand: 

1. B frifinnes. 
 

2. B tilkjennes sakens omkostninger. 

 

 

 

Lagmannsretten bemerker: 

Saken gjelder erstatningskrav ved straffbar handling. B er frifunnet for straffekravet. Beviskravene er mindre 

strenge ved et sivilt krav om oppreisning enn i straffesaker. En frifinnende dom i en straffesak er derfor ikke til 

hinder for at fornærmede/skadelidte blir tilkjent oppreisning med grunnlag i samme handling som tiltalte ble 

frifunnet for i straffesaken jf. blant annet Rt-1999-1363. Avgjørelsen angående kravet om oppreisning må 

imidlertid være begrunnet på en slik måte at det ikke blir skapt tvil om tiltaltes strafferettslige uskyld, jf. EMK 

artikkel 6 nr. 2 og blant annet Høyesteretts avgjørelse i HR-2021-1585-U avsnitt 13. Det stilles derfor særlig 

strenge krav til begrunnelsen for idømmelse av oppreisningserstatning når en part er frifunnet for straff, jf. Rt-

2004-321 avsnitt 27 og HR-2018-1909-A avsnitt 55. 

Lagmannsretten nevner i forlengelsen av dette at bevisbildet er noe annerledes for lagmannsretten enn det var i 

straffesaken for tingretten. Ankende part har fremlagt en ny sakkyndig vurdering som ikke bare vurderer 

motorsykkelens fart, men også siktforhold og Bs handlemåte. Erklæringen inneholder også en vurdering basert 

på detaljert analyse av overvåkingsfilmen fra ulykken. Den sakkyndige erklæringen som var fremlagt for 

tingretten, var basert på et mer begrenset faktisk grunnlag, og vurderte kun motorsykkelens hastighet før 

ulykken. 

Etter skadeerstatningsloven § 3-5 bokstav a kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt skade på 

person, dømmes til å betale oppreisning for skade av ikke-økonomisk art. 

B har bestridt å ha handlet grovt uaktsomt. For at en handling skal regnes som grovt uaktsom, kreves det et 

markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte, jf. HR-2018-2427-A avsnitt 39 med henvisning til Rt-2009-6 

avsnitt 49. Det må dreie seg om opptreden «som er sterkt klanderverdig, og vedkommende må være vesentlig 

mer å klandre enn hvor det er tale om vanlig uaktsomhet», jf. HR-2017-1977-A avsnitt 44. 

De faktiske forholdene i saken er partene langt på vei enige om. Ulykken ble også filmet, og videofilmen er 

fremvist for lagmannsretten. På enkelte sentrale punkter er det likevel uenighet om faktum. Dette kommer 

lagmannsretten tilbake til. Først er det nødvendig å si noe om hvilket beviskrav som gjelder. Dette var ikke et 

særskilt tema under partenes prosedyrer, men i alle fall A har bygget sin argumentasjon på overvektprinsippet, 

der det mest sannsynlige faktum skal legges til grunn. 

I rettspraksis er det imidlertid anvendt et skjerpet beviskrav for omstendigheter som er særlig belastende for en 

part, jf. Rt-2005-1322 avsnitt 28. Det er i slike tilfeller stilt krav om kvalifisert, klar eller sterk 

sannsynlighetsovervekt, jf. Rt-2014-1161 avsnitt 22. I dommen avsnitt 21 er det gitt følgende eksempler: 

[...] Et typetilfelle her er avslag på krav om forsikringsutbetaling fordi skaden hevdes fremkalt 

forsettlig, se Rt-1990-1082 med henvisning til tidligere praksis. Beviskravet skjerpes også ved krav om 

https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-1999-63-a
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2021-1585-u/a13
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2004-379-a/a27
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2004-379-a/a27
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2018-1909-a/a55
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-26/§3-5
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2018-2427-a/a39
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2009-64-a/a49
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2009-64-a/a49
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2017-1977-a/a44
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2005-1654-a/a28
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2014-2364-a/a22
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2014-2364-a/a21
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1990-1082-123a
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oppreisningserstatning etter frifinnelse for alvorlige straffbare forhold, som for eksempel seksuelle 

overgrep, se Rt-2005-1322 hvor også tidligere dommer på området gjennomgås. Jeg viser også til HR-

2014-2324-A avsnitt 44-48, som gjaldt erstatningsansvar for dødsfølge i forbindelse med straffbare 

handlinger. 

Hvorvidt beviskravet skjerpes, må avgjøres ut fra en konkret vurdering av det aktuelle forholdet, jf. Rt-2005-

1322 avsnitt 28 og HR-2016-2579-A avsnitt 36-39. 

Oppreisningsansvar i saken her vil bygge på at B har opptrådt grovt klanderverdig og er sterkt å bebreide for å 

ha kjørt på A, med den følge at han måtte amputere deler av et ben. Dette er utvilsomt et belastende faktum. For 

lagmannsretten er det i saken her likevel ikke nødvendig å konkludere med hensyn til om det er særlig 

belastende slik at det gjelder et skjerpet beviskrav. Det skyldes at lagmannsretten mener at det er minst klar 

sannsynlighetsovervekt for de faktiske forhold som retten legger til grunn for sin avgjørelse. Noe skjerpet 

beviskrav ut over dette, kan ikke være aktuelt, jf. dommen i Rt-2005-1322. 

Trafikkulykken skjedde mandag 31. august 2020 ca. klokken 18.00 på fylkesvei 130 like utenfor en 

bensinstasjon i Haldenveien 77 i Fredrikstad. 

A har forklart for lagmannsretten at han var på vei hjem etter et besøk hos sine foreldre i [sted]. Han kjørte 

motorsykkel av typen Harley Davidson langs fylkesveien i retning Fredrikstad. 

B har forklart for lagmannsretten at han hadde hjulpet kjæresten sin med å flytte, og var på vei hjemover i sin 

firmabil, en varebil av typen Volkswagen Caddy. Han stoppet på bensinstasjonen i Haldenveien 77 for å fylle 

diesel, og skulle kjøre ut på fylkesveien i retning [sted] da ulykken skjedde. 

På grunnlag av bevisførselen og det som ble opplyst under ankeforhandlingen, legger lagmannsretten videre 

hendelsesforløp til grunn som uomstridt: 

Den aktuelle ettermiddagen var det lite trafikk. Veibanen var tørr, og det var ellers gode lysforhold. 

Fartsgrensen på fylkesveien er normalt 60 km/t, men på grunn av veiarbeider var fartsgrensen midlertidig 

redusert til 50 km/t. Fylkesvei 130 er forkjørsvei, slik at B hadde vikeplikt for motorsykkelen. 

Ulykken skjedde idet B kjørte ut fra bensinstasjonen og skulle krysse motgående kjørefelt. Han så først mot 

høyre, som var den retningen han oppfattet som mest uoversiktlig, deretter mot venstre, og så en siste gang mot 

høyre før han kjørte ut for å krysse veien. Han har forklart at han ikke så motorsykkelen før ulykken var et 

faktum. 

A så varebilen som sto stille i utkjøringen, men la til grunn at han ikke kom til å kjøre før veibanen var klar i 

begge retninger. Idet han skjønte at varebilen likevel kjørte bremset han alt han hadde. Bremsesporet er i 

ettertid målt til 15,3 meter. Dette var likevel ikke tilstrekkelig til å unngå kollisjonen. Motorsykkelen la seg 

over på siden like før den traff fronten av varebilen og havnet delvis under bilen. 

A ble fraktet bort i ambulanse. På sykehuset Østfold ble det konstatert at han var påført brudd og 

knusningsskader i høyre legg og ankel. Fordi eventuell rehabilitering ville være langvarig, og det var usikkert 

om det ville fungere, ble A anbefalt å amputere høyre legg og få underbensprotese. Leggamputasjon ble utført 

14. september 2020. Etter amputasjonen var han på et lengre rehabiliteringsopphold ved [behandlingssted]. Han 

var 100 % sykemeldt frem til 13. mars 2021. Etter dette har han ved hjelp av betydelig tilrettelegging gradvis 

kommet tilbake i 100 % arbeid som prosessoperatør fra 1. oktober 2021. 

Både motorsykkelen og varebilen fikk store skader. Motorsykkelen ble kondemnert. Varebilen ble reparert. 

Dette kostet over 200 000 kroner. 

Som nevnt har partene på enkelte punkter under ankeforhandlingen hatt ulikt syn på de faktiske forhold. 

Lagmannsretten vil nå komme inn på disse punktene. 

Uenigheten gjelder for det første hvilken sikt B hadde fra utkjøringen fra bensinstasjonen. Politiet har ved hjelp 

av laserinstrument målt fri sikt i 160 meter fra utkjøringen i den retningen A kom fra (mot venstre). 

Politibetjent Aasnes forklarte i lagmannsretten at han vurderte utkjøringen som oversiktlig med god sikt. 

B har anført at sikten må vurderes fra der varebilen sto, på innsiden av den hvite kantstripen. Han har fremlagt 

et fotografi tatt dagen etter ulykken, som etter hans oppfatning viser at veien buer noe, slik at han ikke hadde fri 

sikt i så mye som 160 meter. 

https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2005-1654-a
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2014-2324-a/a44
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2014-2324-a/a44
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2005-1654-a/a28
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2005-1654-a/a28
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2016-2579-a/a36
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2005-1654-a
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Lagmannsretten er enig med B i at fotografier som politiet tok på ulykkesstedet, ikke er helt representative for 

sikten fra utkjøringen fordi de er tatt midt i veibanen. Lagmannsretten bemerker samtidig at fotografiet B har 

fremlagt, er tatt noe lengre inn på bensinstasjonsområdet/utkjøringen enn der overvåkingsvideoen viser at 

varebilen sto før den svingte ut i veien. Sikten må derfor ha vært bedre fra den hvite vegstripen enn det Bs 

fotografier gir inntrykk av. 

Sakkyndig vitne, sivilingeniør og forskningsleder C, har også gjort vurderinger av sikten fra utkjøringen. Det 

fremgår av hans rapport 13. april 2021 og hans forklaring for lagmannsretten at han på grunnlag av kart, flyfoto 

og bilder har beregnet sikten som god i ca. 150 meter med utgangspunkt i der varebilen sto plassert ved den 

hvite vegstripen. Dette stemmer godt med politibetjent Aasnes' forklaring om at politiets avstandsmåling ble 

tatt med utgangspunkt i sikten fra utkjøringen på bensinstasjonsområdet, og flyfoto fremlagt for 

lagmannsretten. Det er også i samsvar med As forklaring om at han så varebilen som sto ved utkjørselen 

tydelig, fra han kom rundt svingen. Det legges derfor til grunn som klart sannsynlig at B hadde fri sikt mot 

venstre i ca. 150 meter da han kjørte ut i veien. 

Det har videre vært et tema under ankeforhandlingen at det i den retningen A kom kjørende, sto noen 

trafikkskilt langs veien. Det var et permanent vegvisningsskilt som viste en avkjøring, samt et forbudsskilt og et 

fareskilt med underskilt som trolig var satt opp midlertidig i forbindelse med det pågående vegarbeidet. B har 

anført at skiltene delvis har hindret sikten mot venstre. I lagmannsretten forklarte han at hans eneste forklaring 

på hvorfor han ikke så A før kollisjonen, er at motorsykkelen var skjult bak fareskiltet som sto ca. 70 meter fra 

utkjøringen fra bensinstasjonen da han så seg for mot venstre. 

Ut fra skiltenes plassering er det kun fareskiltet som er relevant for siktlinjen til B. De andre to skiltene er 

plassert slik at de ikke kan ha påvirket sikten hans. Tingretten konkluderte med at det ikke kunne utelukkes at 

motorsykkelen var delvis skjult bak skiltet. Etter lagmannsrettens vurdering er det lite sannsynlig. Fotografier 

fremlagt for lagmannsretten viser at fareskiltet sto plassert godt ut mot kanten, utenfor den hvite kantstripen. A 

forklarte at han normalt ligger nokså midt i veibanen, og snarere mot den gule midtlinjen enn ut mot den hvite 

kantlinjen. I så fall kan han ikke ha vært skjult av vegskiltet i det hele tatt. Uavhengig av motorsykkelens 

plassering i veibanen anser lagmannsretten det klart sannsynlig at den ut fra skiltets plassering og størrelse, 

uansett har vært delvis synlig for B enten under eller til venstre for skiltet. Det vises til Cs rapport om at 

fareskiltet i høyden kan ha virket forstyrrende for sikten, men ikke skygget for hele motorsykkelen. Som 

lagmannsretten kommer tilbake til, er det uansett uomstridt at sikten var fri i 70 meter fra fareskiltet til 

utkjøringen. 

Det har også vært et sentralt tema under ankeforhandlingen om motorsykkelen holdt fartsgrensen. I tråd med 

det strafferettslige beviskravet la tingretten, på bakgrunn av en rapport 2. november 2020 utarbeidet av 

sakkyndig vitne, ingeniør Henrik Nesmark, til grunn at det ikke kunne utelukkes at A kjørte i 79 km/t før han 

bremset opp. Tingretten kom til at B dermed hadde så kort tid til å se A før de kolliderte, at han ikke kunne 

bebreides for ulykken. 

Nesmark har i sin rapport lagt til grunn at motorsykkelens sannsynlige fart før oppbremsingen var mellom 62 

km/h og 79 km/h, men mest sannsynlig rundt 70 km/h. C er ikke enig i dette, og mener at farten før kollisjonen 

mest sannsynlig var mellom 50 og 60 km/t. 

Metodikken de sakkyndige benytter for å beregne farten til motorsykkelen, er nokså sammenfallende. Grunnen 

til at de likevel kommer til ulike konklusjoner, skyldes at de tar noe ulike utgangspunkter for sine beregninger. 

Det gjelder særlig EES-verdien (Energy Equvivalent Speed), som fastsettes ut fra en skjønnsmessig vurdering 

av skadeomfanget på kjøretøyene. Verdien brukes til å beregne hvilken energi som går med til å deformere 

kjøretøyene. Når denne verdien sammenholdes med blant annet sannsynlig effekt av motorsykkelens 

oppbremsing (retardasjon), og legges inn i et dataprogram med erfaringsbaserte data, simuleres ulykken. På 

dette grunnlaget kan de sakkyndige uttale seg om hvilken fart kjøretøyene sannsynligvis holdt før ulykken. 

Hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningene, får avgjørende betydning for konklusjonene. 

Begge de sakkyndige er enige i at det er flere usikkerhetsmomenter som gjør seg gjeldende i saken her, blant 

annet på grunn av måten kollisjonen skjedde på, at det er stor vektforskjell mellom kjøretøyene, at 

motorsykkelen – en Harley Davidson – har en stiv konstruksjon, og at særlig skadene på motorsykkelen er 

dårlig beskrevet i saken. Dette er grunnen til at begge de sakkyndige opererer med nokså stort intervall for 

hvilken fart de anser at motorsykkelen mest sannsynlig hadde før kollisjonen. Det er likevel liten avstand 

mellom Nesmarks nedre anslag på 62,5 km/t og Cs øvre anslag på 60 km/t. Hvis man sammenholder de to 
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rapportene, er de sakkyndige enige om at det er sannsynlig at motorsykkelen holdt en fart mellom 50 og 70 

km/t før kollisjonen. 

Etter lagmannsrettens vurdering er det mye som tyder på at Nesmark har beregnet noe høye EES-verdier både 

for varebilen og motorsykkelen. Lagmannsretten viser til at C har lagt til grunn lavere verdier, og at han har 

begrunnet det i at motorsykkelen har en stiv konstruksjon uten særlige deformasjonssoner, at skadene på bilen 

delvis ble påført da motorsykkelen ble trukket frem fra bilen, og at det er gått med energi til bevegelsene etter 

kollisjonen da varebilen skjøv motorsykkelen ca. 2,5 meter fremover. Det er likevel ikke nødvendig for 

lagmannsretten å ta endelig stilling til hvem av de sakkyndige som har rett. Som det fremgår av drøftelsen 

nedenfor, får ikke EES-verdiene avgjørende betydning for konklusjonen, fordi det er lite sannsynlig at 

motorsykkelens fart, selv med de høyere EES-verdiene Nesmark har lagt til grunn, var høyere enn rundt 60 

km/t. Lagmannsretten går derfor ikke nærmere inn på de sakkyndiges uenighet knyttet til EES-verdiene. 

C mener at en øvre hastighet på 79 km/t, slik Nesmark har beregnet, er «helt urealistisk». Nesmarks anslag 

bygger på at bremseeffekten før kollisjonen var 8 m/s2 som, slik lagmannsretten oppfatter det, forutsetter at A 

bremset på en nokså optimal måte; med låst bakhjul og maks effekt uten låsing på forhjulet. 

Begge de sakkyndige er likevel enige om at det ikke er sannsynlig at det var slik oppbremsingen foregikk. 

Nesmark legger til grunn at det er mest sannsynlig at A bremset med låst bakhjul og halv effekt på forhjul. I så 

fall var bremseeffekten 6 m/s2, noe som gir en sannsynlig hastighet før kollisjonen oppsto, på 70 km/t. Dette er 

grunnen til at Nesmark kommer til at dette er den mest sannsynlige hastigheten. C mener at gjennomsnittlig 

retardasjon sannsynligvis var lavere, og anslår den til mellom 3 og 5 m/s2. 

Det er en svakhet ved de sakkyndiges rapporter at de ikke selv har snakket med A. I lagmannsretten forklarte A 

at han er en erfaren motorsykkelsjåfør. Han har kjørt tung motorsykkel i 37 år, og er godt kjent med hvordan 

han må bremse dersom det oppstår en uforutsett situasjon. A forklarte at han i situasjonen som oppsto, først 

bremset alt han kunne uten samtidig å låse forhjulet. Videre at han deretter slapp forbremsen og forsøkte å 

svinge mot venstre fordi han vurderte det som sin eneste mulighet for å kunne unngå kollisjonen. Det førte til at 

motorsykkelen la seg over på siden, og at bremseeffekten ble liten. Dette stemmer bra med det 

hendelsesforløpet C har lagt til grunn på side 12 i rapporten, der det heter: 

Både ut fra skadebildet og overvåkningsvideoen ser vi at sykkelen delvis har lagt seg på sin venstre 

side før kollisjonen. I en slik situasjon vil det være relativt liten bremsevirkning. Ettersom sykkelen 

legger seg på siden (mot venstre), så kan det tyde på at det hovedsakelig har vært brukt bakbrems og at 

bakhjulet låser seg. 

Med et slik hendelsesforløp, oppfatter lagmannsretten at de sakkyndige er enige om at motorsykkelens 

hastighet var nærmere 60 km/t enn 70 km/t før ulykken skjedde. Nesmark konkluderer med at bremseeffekten 

med låst bakhjul er på 4 m/s2, som, sammenholdt med skadeomfang på begge kjøretøyene, gir en sannsynlig 

hastighet på 63 km/t før kollisjonen. Cs konklusjon er som nevnt at farten var mellom 50 og 60 km/t. Han har 

da lagt til grunn gjennomsnittlig retardasjon på mellom 3 og 5 m/s2 og noe lavere EES-verdi enn Nesmark. 

C har også analysert overvåkingsvideoen som viser hendelsesforløpet de siste 2,5 sekundene før ulykken 

skjedde. Grunnen til at videofilmen kun viser de siste 2,5 sekundene av hendelsesforløpet, er at dette er et 

opptak av den originale overvåkingsfilmen, som er tatt av politiet sannsynligvis med videokamera på en 

telefon. Den originale filmen er slettet. C har beregnet motorsykkelens fart over denne strekningen ved å 

vurdere/måle hvor langt motorsykkelen har beveget seg i løpet av de sekundene filmen varer. Han har 

konkludert med at det tilsier en hastighet mellom 53 og 56 km/t. Det er presisert at beregningen er usikker, men 

at den uansett underbygger hans konklusjon om at farten var mellom 50 og 60 km/t på grunnlag av spor og 

skader. Nesmark har kommet med noen innvendinger til Cs videoanalyse i en tilleggsuttalelse 29. april 2021. 

Lagmannsretten finner ikke å kunne tillegge disse noen vekt. Det fremgår ikke av Nesmarks 

rapport/tilleggsuttalelse at han har sett videofilmen. Hans innvendinger bygger uansett på at C etter hans 

oppfatning ikke har tatt høyde for bremsetiden. Dette har C tilbakevist i sin tilleggsuttalelse 6. november 2021, 

der han viser til rapporten 13. april 2021 side 16 om at bremsetiden er hensyntatt. Det er lagmannsretten enig i. 

Det vises til at C opererer med «gjennomsnittsfart» over strekningen på 50 km/t. Dette gir nødvendigvis høyere 

starthastighet, slik han også har presisert både i sin opprinnelige rapport og tilleggsuttalelsen. 

Overvåkingsvideoen fra bensinstasjonen er avspilt også for lagmannsretten, og det er fremlagt stillbilder som 

viser kjøretøyenes bevegelser de siste 2,5 sekundene før kollisjonen. Det fremgår av videoen og stillbildene at 

motorsykkelen var godt synlig for varebilen under hele filmen. Ut fra motorsykkelens plassering et stykke inn 
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på bildet, må den ha vært synlig noe lengre. Det vises til at omtrent en tredjedel av vegstrekningen som er 

synlig på filmen, er bak motorsykkelen når filmen starter. Lagmannsretten oppfatter at også B er enig i det, og 

viser til at det er uomstridt mellom partene at sikten var god for B i minst 70 meter. 

På bakgrunn av bevisførselen legger lagmannsretten etter dette til grunn som klart sannsynlig at motorsykkelen 

holdt en hastighet som oversteg den midlertidige fartsgrensen på stedet, som var 50 km/t. Det er imidlertid lite 

sannsynlig at farten var så høy 70 km/t fordi dette tar utgangspunkt i for høy bremseeffekt. I tråd med Cs 

rapport anser lagmannsretten det klart sannsynlig at bremseeffekten var mellom 3 og 5 m/s2. Når det ses hen til 

at Nesmark, på bakgrunn av høyere EES-verdier enn C, kommer til at farten i en slik situasjon var rundt 63 

km/t før kollisjonen, legger lagmannsretten til grunn som klart sannsynlig at motorsykkelen i alle fall ikke holdt 

høyere fart enn dette. Dette underbygges også av videofilmen. Målinger basert på videofilmen er riktignok 

usikre, men tilsier uansett at hastigheten til motorsykkelen ikke overskred 63 km/t, slik C konkluderte med på 

bakgrunn av analyser av spor og skader. Dette er også i tråd med politiets vurderinger på stedet. Det vises til 

forklaringen fra politibetjent Aasnes om at politiet på bakgrunn av overvåkingsvideoen, ikke vurderte at 

motorsykkelen holdt for høy fart, og at dette også var i tråd med forklaringen til vitnet D da han ble avhørt på 

stedet. 

Motorsykkelen var dermed uansett synlig for B i flere sekunder før han kjørte ut i veien. Dette fremgår av 

beregninger C har redegjort for, og som ikke i seg selv er omstridt mellom partene. Lagmannsretten inntar for 

ordens skyld tabellen på side 7 i Cs rapport som viser dette: 

Hastighet 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 

Tidsforbruk på 160 14.4 sek 11.5 sek 9.6 sek 8.2 sek 7.2 sek 

Tidsforbruk på 70 meter 6.3 sek 5.0 sek 4.2 sek 3.6 sek 3.2 sek 

 

Det er derfor ikke nødvendig for lagmannsretten å konkludere om hvilken fart motorsykkelen holdt. Det er 

likevel klart mest sannsynlig at farten var rundt 60 km/t og at sikten var god i ca. 160 meter. I så fall var A godt 

synlig for B i åtte til ni sekunder før han kjørte ut fra bensinstasjonen. Selv om farten var noe over 60 km/t, og 

også opp mot 70 km/t, hadde B rundt syv til åtte sekunder på å oppdage motorsykkelen. 

Også med redusert sikt, og høyere fart enn 60 km/t, slik B har anført, kjørte han ut i veien minst to sekunder før 

motorsykkelen passerte fareskiltet. 

Lagmannsretten har ikke lagt vekt på vitneforklaringen til E som ble forbikjørt av en motorsykkel, som 

sannsynligvis var A, et lite stykke før ulykkesstedet. Han så ikke ulykken, og hadde heller ikke grunnlag for å 

mene noe om hvilken fart A holdt i 50-sonen som startet etter at han ble forbikjørt. 

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at det er klart sannsynlig at det ikke var noe i situasjonen som 

hindret B i å se A og vente med å kjøre ut til han var passert. Hovedårsaken til at B ikke oppdaget A i tide til å 

unngå sammenstøtet, må ha vært at han feilfordelte sin oppmerksomhet da han kjørte ut i veien. Han må ha hatt 

oppmerksomheten et annet sted, mest sannsynlig mot høyre kjøreretning, – og ikke, eller i for liten grad – mot 

venstre der A kom fra. Dette har støtte i hans egen politiforklaring og hans forklaring i lagmannsretten om at 

han oppfattet sin høyre kjøreretning som minst oversiktlig, og derfor så en ekstra gang mot høyre rett før han 

kjørte ut. Han har selv forklart at det ikke er riktig slik tingretten har lagt til grunn, at han så mot venstre til sist. 

Fordi varebilen var skråstilt, måtte han sannsynligvis bøye seg godt frem for å få oversikt over høyre kjørefelt. 

Dette kan ifølge C være en forklaring på at han ikke så motorsykkelen som lå i venstre kjørefelt. 

Ved den konkrete vurderingen av om B har opptrådt grovt uaktsomt tar lagmannsretten utgangspunkt i at han 

hadde vikeplikt for A, jf. trafikkreglene § 16 nr. 2. Behov for å krysse motgående kjørebane er en 

trafikksituasjon som stiller særlige krav til førerens aktsomhet, jf. Rt-2005-893 avsnitt 13 og HR-2017-1977-A 

avsnitt 47. Det vises til handlingens betydelige skadeevne. 

Det vises videre til at det fremgår av videofilmen at det var en oversiktlig utkjøring, noe som også ble bekreftet 

av politibetjent Aasnes og sakkyndig C i deres vitneforklaringer. Det pågående vegarbeidet med ekstra skilting, 

skjerpet kravet til aktsomhet, og kan ikke unnskylde at motgående trafikk ikke ble oppdaget. 

Når B likevel kjørte ut i veien rett foran A, til tross for at det ikke var noe i situasjonen som hindret ham i å se 

motorsykkelen, og valgte å fokusere til høyre i stedet for å forsikre seg om at det ikke kom et kjøretøy fra 

venstre, representerte det en grov feilvurdering. Det er slik lagmannsretten ser det, uforsvarlig å krysse 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1986-03-21-747/§16
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2005-1048-a/a13
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2017-1977-a/a47
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2017-1977-a/a47
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motgående veibane uten å ha oversikt over trafikkbildet på de 160 – eventuelt 70 – meterne som B hadde fri 

sikt. Videre legger lagmannsretten vekt på at den finner det klart at Bs manglende oppmerksomhet mot venstre 

ikke var helt kortvarig. Det vises til at det fremgår av hendelsesforløpet lagmannsretten har redegjort for foran, 

at motorsykkelen – selv om farten var noe høyere enn fartsgrensen på stedet – var godt synlig for B fra venstre 

før han kjørte ut i veien. 

Samlet sett er det lagmannsrettens oppfatning at det må regnes som en grov feilvurdering da B i situasjonen 

ikke hadde større oppmerksomhet knyttet til venstre kjøreretning. Hans handlemåte representerte således et 

markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte når han kjørte ut i fylkesveien uten å overholde vikeplikten. 

Saken er på dette punkt bedre opplyst for lagmannsretten enn den var for tingretten, ved den nye rapporten fra 

sakkyndig C. 

Lagmannsretten tilføyer at den ikke hadde sett annerledes på ansvarsspørsmålet om man la til grunn at Bs sikt 

var helt eller delvis redusert på grunn at A-stolpen/ vindusstolpen i varebilen, slik C nevner som en mulig årsak 

til at B ikke oppdaget A før det var for sent. I tilfelle må det regnes som grovt uaktsomt at han ikke sørget for å 

kontrollere sikten mot venstre enda bedre. B har heller ikke selv anført at dette var årsaken til at han ikke så A. 

Som nevnt så han mot høyre som det siste han gjorde før han kjørte ut i veien, og ikke mot venstre. 

Med det lavere beviskravet som gjelder for erstatningskrav finner lagmannsretten at konklusjonen om at B har 

opptrådt grovt uaktsomt når han kjørte på motorsykkelen til tross for at den var synlig for ham, ikke rokker ved 

den strafferettslige frifinnelsen for dette. Lagmannsretten bemerker at dette også er tilfelle med det skjerpede 

beviskravet «klart sannsynliggjort» som er anvendt i saken her. Lagmannsretten viser til Rt-2007-1601 avsnitt 

13 med henvisning til Rt-2003-1671 avsnitt 35 og Rt-2007-40 avsnitt 27. 

B har anført at det uansett ikke foreligger årsakssammenheng mellom hans handlemåte og skaden. Han har vist 

til at A etter hans oppfatning kunne stanset motorsykkelen før kollisjonen, dersom han overholdt fartsgrensen. 

Etter lagmannsrettens syn er det ikke tvil om at det foreligger årsakssammenheng. Det vises til redegjørelsen 

for hendelsesforløpet foran. Bs anførsel må forstås slik at han mener at A har medvirket til skaden, slik at 

erstatningen skal falle helt bort. Det vises til Askeland, Norsk Lovkommentar, skadeserstatningsloven § 5-1 

note 282, Rettsdata, revidert 2. september 2021 der det heter: «[s]jølve definisjonen av «medvirket» er at 

skadelidne ved å handla som han skulle, ville ha avbrote eller hindra – ev. ikkje initiert – den 

årsakssamanhengen skadevaldaren svarar for, slik at skaden dermed heilt eller delvis ville vore unngått eller 

hindra». Lagmannsretten kommer tilbake til spørsmålet om medvirkning nedenfor. 

Oppreisning er en erstatning for ikke-økonomisk krenkelse, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. Den skal fastsettes 

til et engangsbeløp og utmåles skjønnsmessig. Erstatningen er ment til en viss grad å kompensere for den 

smerte og annen skade av ikke-økonomisk art som skadelidte er påført. 

I henhold til rettspraksis, jf. blant annet Rt-2012-1773 avsnitt 22 og Rt-2011-769 avsnitt 22, legges det ved 

vurderingen normalt vekt på handlingens objektive grovhet, skadevolderens skyld, fornærmedes subjektive 

opplevelse av krenkelsen og arten og omfanget av de påførte skadevirkninger. Det vil ut fra forholdene i den 

enkelte sak kunne variere hvilke momenter som kommer i forgrunnen. I nyere rettspraksis er betydningen av å 

gi skadelidte kompensasjon fremhevet, jf. HR-2020-1345-A avsnitt 28 med henvisninger. 

Det er ingen tvil om at selve skadehendelsen har vært svært opprivende for A. Han opplevde at bilen kjørte rett 

ut i veien foran ham, og at han veltet og ble liggende med motorsykkelen over foten under fronten til varebilen. 

Deler av høyre ben ble så skadet at han etter fire mislykkede operasjoner, måtte amputere. A har forklart seg 

om hvordan leggamputasjonen preger hans hverdag, både sosialt og praktisk. Han har vært helt eller delvis 

sykemeldt i over ett år, og utfører i dag jobben som prosessoperatør med bistand av en lærling. Hans muligheter 

til å opprettholde en normal hverdag på fritiden er også blitt sterkt begrenset, fordi foten trenger hvile fra 

protesten utenom arbeidstiden. B har ikke bestridt at ulykken har hatt disse konsekvensene for A. 

Lagmannsretten tar hensyn til disse momentene ved utmåling av oppreisningserstatningen. I sammenlignbar 

rettspraksis synes oppreisningserstatningen å ligge på rundt 90 000 kroner. Det vises til LF-2021-37614, LG-

2021-12874, LF-2019-111110, LA 2018-7393, LB-2014-192351 og LA-2014-151944. For de eldste dommene 

må det tas hensyn til endringer i kroneverdien. Lagmannsretten bemerker at beløpet ligger i det øvre nivået som 

følger av sammenlignbar rettspraksis, men anser det likevel som rimelig ut fra en konkret vurdering av sakens 

faktiske omstendigheter. B har heller ikke hatt innvendinger til beløpets størrelse dersom lagmannsretten finner 

at vilkårene for oppreisningserstatning er oppfylt. Lagmannsretten har derfor kommet til at 

oppreisningserstatningen skal settes til 95 000 kroner i samsvar med As påstand. 

https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2007-1875-a/a13
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2007-1875-a/a13
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2003-227-a/a35
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2007-85-a/a27
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-26/§3-5
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2012-2203-a/a22
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2011-1048-a/a22
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2020-1345-a/a28
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lf-2021-37614
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lg-2021-12874
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lg-2021-12874
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lf-2019-111110
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/la-2018-7393
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lb-2014-192351
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/la-2014-151944
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I saken her er det ikke holdepunkter for at A selv har medvirket til ulykken ved egen skyld, jf. 

skadeserstatningsloven § 5-1. Lagmannsretten mener at ulykken ville skjedd selv om A hadde overholdt 

fartsgrensen på 50 km/t. Det vises til forklaringen fra C om at motorsykkelens bremselengde selv med optimal 

oppbremsing i 50 km/t, som var fartsgrensen, ville vært 12-13 meter. For motorsykkelen var det ikke 

påregnelig at varebilen skulle kjøre ut i krysset når han regnet med å være sett. Når varebilen likevel kjørte ut i 

veien ca. ett sekund før kollisjonen, ville ikke A vært i stand til å foreta en optimal oppbremsing, og stanset 

motorsykkelen før kollisjonen oppsto. Lagmannsretten kan heller ikke se at A ellers er å bebreide for ulykken, 

og viser til hendelsesforløpet beskrevet foran. 

Som det fremgår har lagmannsretten vurdert medvirkningsansvaret etter skadeserstatningsloven § 5-1. Selv om 

det er opplyst at Bs trafikkforsikrings-selskap vil være ansvarlig for oppreisningsbeløpet, mener lagmannsretten 

at det ikke er riktig å vurdere eventuelt medvirkningsansvar etter bilansvarsloven § 7, slik A har lagt opp til. 

Bilansvarsloven § 7 står i kapittel II som gjelder erstatningskrav rettet mot trafikkforsikringsselskapet. Kravet i 

saken her er imidlertid rettet mot B, jf. bilansvarsloven § 11, og det er han som har anført at erstatningsansvaret 

må settes ned eller bortfalle på grunn av medvirkning. Lagmannsretten tilføyer uansett at den konkrete 

vurderingen ville blitt den samme etter bilansvarsloven § 7 selv om den bestemmelsen er utformet noe 

annerledes enn skadeserstatningsloven § 5-1. 

 

 

Sakskostnader 

Det følger av straffeprosessloven § 100 tredje ledd og § 107 e at oppnevning som henholdsvis forsvarer og 

bistandsadvokat på det offentliges bekostning også omfatter fortsatt behandling av sivile krav etter tvistelovens 

regler. Det innebærer at det ikke skal tilkjennes sakskostnader, jf. HR-2018-2427-A avsnitt 53. 

Dommen er enstemmig. 

DOMSSLUTNING 

B betaler oppreisning til A med 95 000 – nittifemtusen – kroner innen to uker fra forkynnelsen av dommen. 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-26/§5-1
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-26/§5-1
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1961-02-03/§7
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1961-02-03/§7
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1961-02-03/kapii
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1961-02-03/§11
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1961-02-03/§7
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-26/§5-1
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-25/§100
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-25/§107e
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2018-2427-a/a53

