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 pÅ anleGGet: Stefan 
Halvardsson i Mesta jobber med 
å sette opp rekkverk. 
 FOtO: StatenS veGveSen

baGn: Denne uka kan 
høstferiebilistene få slippe 
til på den vestlige delen av 
miliardprosjektet Bagn 
– Bjørgo. 
Ingvar Skattebu
ingvar.skattebu@oa.no

Høstferietrafikken på E16 gjen-
nom Valdres kan glede seg til å 
kjøre to kilometer på den nye 

E16-traseen fra Bjørgo-krysset 
og sørover. Statens vegvesen og 
entreprenøren Skanska åpner 
vegen midlertidig mot slutten 
uka.

Denne uka jobber folk fra un-
derentreprenøren Mesta med å 
sikre vegen med rekkverk. 
Samtidig jobber en annen un-
derentreprenør, Veidekke, med 
å legge asfalt.  

– Det er god framdrift på ar-

beidet med nyvegen mellom 
Bjørgo og Klosbøle, sier bygge-
leder Andreas Rønningen i Sta-
tens vegvesen.

Trafikken har allerede tatt i 
bruk en kilometer av det som 
skal bli ny E16. Når trafikken fø-
res inn på nyvegen, skal Skan-
ska fjerne restene av den gamle 
E16-traseen som ikke blir en del 
av ny veg.

Det gjelder blant annet jern-

baneundergangen til Valdres-
banen ved Bjørgo, som ender 
sine dager som fyllmasse. Til 
erstatning er det støpt en ny 
undergang for lokaltrafikken.

– Planen er å sette opp støy-
skjermer og veglys i 2018. I til-
legg skal det legges et nytt as-
faltlag, sier prosjektleder Bjarte 
Næss i Skanska.

Slipper på trafikk på splitter ny e16

GJØviK: Forsvareren 
til to menn som ble 
frikjent etter fem års 
straffeprosess, er 
kritisk til politiets 
sene saksbehandling.
Morten HøItoMt
morten.hoitomt@oa.no

Oppland Arbeiderblad omtalte 
dommen tirsdag. De tiltalte ble 
anmeldt i september 2012. 
Først i september 2017 kom sa-
ken deres for retten. 

– Det er lang tid. Veldig lang 
tid, konstaterer advokat Ran-
veig Tufte, som representerte 
begge mennene i hovedfor-
handlingen i Gjøvik tingrett. 

De to bøndene, som er far og 
sønn, sto tiltalt for grovt bedra-
geri. Det gjaldt urettmessige 
søknader om til sammen 
171.000 kroner i landbrukstil-
skudd.

hukommelsessvikt
Etterforskningen var ferdig vå-
ren 2014 og tiltalen forelå i juli 
samme år. Likevel ble saken lig-
gende ytterligere tre år før den 
ble oversendt til tingretten.

«Aktor har opplyst at bak-
grunnen for dette skyldes res-
sursmangel hos politiet, og at 
saken til tider har blitt glemt», 
skriver retten i dommen.

– Dette gir utfordringer i for-
hold til rettssikkerheten. Vit-
ners hukommelse svekkes over 
tid, slik at det blir større fare for 
feilinformasjon, fra både for-
svarets og aktoratets vitner. Vi-
dere er den lange ventetida en 
stor belastning for de involver-
te. Særlig når de også er uskyl-
dige, påpeker forsvareren.

ba om henleggelse
Tufte, som selv har vært dom-
merfullmektig i Gjøvik tingrett 

en periode, brukte tid på å 
snakke om saksbehandlingsti-
da i hovedforhandlingen.

– Det var et viktig poeng for 
oss å framheve. Vi var også i 
kontakt med politiet om det 
flere ganger før rettssaken. Vår 
henstilling til politiet i forkant 
var at de henla forholdet, for-
teller hun.

Det ble ingen henleggelse. 
Saken ble ført som planlagt, og 
aktor avsluttet hovedforhand-
lingen med å legge ned påstand 
om 45 dager betinget fengsel. 
For den tiltalte sønnen ville tre 
dager varetekt blitt trukket fra.

Varetektsopphold og fem års 
straffeforfølgelse til tross: Det 
endte med frifinnelse. En en-
stemmig tingrett festet lit til de 
tiltaltes forklaring om at de 
hadde misforstått regelverket. 
Flertallet frikjente dem også for 
uaktsomt bedrageri og falsk 
forklaring.

Kan kreve erstatning
Hadde de blitt dømt, ville men-
nene fått betydelig straffera-
batt på grunn av politiets sen-
drektighet. Tingretten påpeker 
i dommen at saksbehandlingen 
er et brudd på Den europeiske 
menneskerettighetskonven-
sjon.

Ved frifinnelse under tilsva-
rende omstendigheter, stiller 
mange tiltalte krav om erstat-
ning for urettmessig straffefor-
følgelse.

– Det har jeg ikke diskutert 
med mine klienter ennå. Man 
kan si det er naturlig med er-
statning ut fra sakens varighet, 
men på den annen side forlen-
ger det en prosess som lenge 
har vært en stor belastning for 
dem, sier Ranveig Tufte.

Hun avventer også ankefris-
ten etter dommen. Påtalemyn-
digheten har mulighet til å anke 
til Eidsivating lagmannsrett.

FOrSvarer: Ranveig Tufte, som selv har vært dommerfullmektig ved samme domstol, representerte 
begge de nå frikjente mennene i Gjøvik tingrett. arKivbilde

advokat: – Stor fare 
for feilinformasjon


