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Foreløpig evaluering av prøveprosjekt - utrykningskjøring 

 

Vi viser til direktoratets brev av 28.02. d.å. hvor det foretas en foreløpig 
evaluering av prøveprosjektet som Tollregion Øst-Norge har gjennomført hva 
angår bruk av blålys og utrykningskjøring. 
 
Vi er ikke kjent med ordlyden i Finansdepartementets oppdragsbrev, men vi 
formoder at  lovhenvisningen skal være vegtrafikklovens § 11 som hjemler 
fravikelsene av reglene i lovens §§ 4 - 9.  
 
Utrykningskjøring med tilhørende fravikelse av trafikkreglene innebærer en økt 
trafikkrisiko og betinger grundig opplæring og erfaring. Vi konstaterer at Toll-
etaten nå har 77 førere som er utdannet i henhold til « Kode 160». Gjennom 
NAFs trafikksikkerhetsarbeid er vi godt kjent med koden og finner utdannelsen 
betryggende i forhold til de trafikale situasjonene man kan komme opp i under 
utrykningskjøring. Dette styrkes ytterligere ved det samarbeidet man har med 
Politihøyskolen, Kongsvinger og UP. 
 
De praktiske og konkrete funn som er gjort i løpet av prøveprosjektet fremstår å 
være av positiv karakter sett hen til de oppgavene tollmyndighetene har 
herunder en effektivitetsøkning i kontrollarbeidet. I likhet med  Tollregion  Øst-
Norge har heller ikke NAF mottatt noen klager fra våre over 500.000 medlemmer 
hva angår virksomheten som inngår i prøveprosjektet. 
 
Avslutningsvis takker vi for at vi ble gitt anledning til å fremkomme med våre 
synspunkter knyttet til evalueringsrapporten. 
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