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Kloakkrør til besvær 
Sakssammendrag 

 
Tirsdag 30.08.22 og natt til onsdag 31.8.22 regnet det kraftig i Oslo. Kl. 01:40 oppstod 
det et stort krater i høyre siden av Trondheimsveien retning Oslo Sentrum, på høyde 
med Aker sykehus / Nye Oslo Legevakt. En bil med en familie på 6 personer kom 
kjørende nedover Trondheimsveien og kjørte ned i hullet i stor fart. Alle de seks i bilen 
døde på stedet i sammenstøtet. 
 
Ved nærmere undersøkelser viste det seg at nede i hullet lå det overvanns- og kloakkrør 
med 1,5 m diameter. Et av rørene på ca. 5 m. lengde hadde kollapset i en lengde på ca. 
2 m. Kloakkledningen ved siden av i samme dimensjon, hadde og sprekkdannelser. Vann 
fra overvannsledningen hadde over tid gravd ut et hull under høyre kjørefelt på 
Trondheimsveien på ca. 4 m. bredde og 4,5 m lengde. På det dypeste var hullet 2,3 m. 
Vannet hadde seget ut i grunnen/skråningen på siden av veien og tatt med seg massene 
under veibanen. Asfaltveidekket kollapset trolig av vekten av bilen. 
 
Innledende undersøkelser foretatt av T-38 brakte på det rene at det ble utført utskiftning 
av kloakkrør og overvannsrør for 12 år siden. Ansvarlig fra Oslo Kommune var Ole 
Mørkved. Rør ble levert av Bruun Entreprenør Gjelleråsen. Rørene var tilsynelatende 
innkjøpt fra en spansk leverandør. Ved nærmere undersøkelser fant man at rørene var 
fremstilt i Romania. Dette gav en lavere kostpris, men gav dårligere kvalitet enn hva som 
kom frem i dokumentasjon, som tynnere gods og annen betongsammensetning, mm. Til 
sammen leverte Bruun Entreprenør 14 km. rør til en samlet pris 400 millioner kr. til Oslo 
kommune. 
 
I etterkant av ulykken har Oslo kommune gjort egen internkontroll. De har avdekket det 
de tror er mulig dokumentforfalskning mm. knyttet til kjøp av de aktuelle kloakkrørene. 
Oslo kommune har kontaktet Oslo Politidistrikt og levert diverse dokumentasjon til 
etterforskerne på saken. På grunn av flere pågående drapsetterforskninger i Oslo har de 
bedt Kripos bistå i denne saken og Kripos har overtatt saksansvaret. 
 
På grunnlag av innlevert dokumentasjon fra Oslo kommune har Kripos kommet frem til 
at det er grunnlag for å mistenke Ole Mørkved og Jesper Kallestad for mulig korrupsjon, 
samt at Sergei Ivanovich har oppnådd flere fordeler fremfor andre leverandører til Oslo 
Kommune. 
 
De tre ble siktet for grov korrupsjon og ble pågrepet 14.09.22. Samme dag ble 
arbeidsplassene og bopelene deres ransaket. I forbindelse med ransakingene ble det 
gjort beslag i en rekke gjenstander, Mobiler, PC, nettbrett mm 
 
Ole Mørkved var svært preget da han ble avhørt ut på ettermiddagen 14.9.22. Etter 
samtale med sin forsvarer opplyste han at han ville komme med en uforbeholden 
tilståelse i saken, og legge alle kort på bordet.  
 
Han forklarte at han i en årrekke hadde samarbeidet med Jesper Kallestad som er 
bedriftsøkonom og revisor i Oslo kommune, og at Oslo kommune over lang tid (20 år) 
har kjøpt mye fra Bruuns Entreprenørfirma. Mørkved og Kallestad har i hele perioden 
mottatt smøring fra daglig leder Sergei Ivanovich for at Bruun Entreprenørfirma skulle få 
detaljkunnskaper som gjorde entreprenørfirmaet i stand til å vinne anbudsrunder. 
Kallestad og Ivanovich har imidlertid nektet for å ha gjort noe galt. 
 
Ivanovich med familie har besøkt familien Mørkved i Kroatia og familien Kallestad når de 
har vært i Spania. 
Etterforskningen tar sikte på i knytte aktørene til saken, avdekke hvilke roller de har hatt 
og hvor utbytte er blitt av, mm. 




