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Børn faldt fem meter i busulykke
En bus med 41 børnehavebørn røg i går eftermiddag fem meter ud over en
vejbro. Flere blev kørt på Rigshospitalets traumecenter

AF SIMONE KIRSTINE HANSEN SIMONE.HANSEN@24TIMER.DK

I.

 n modkørende personbil bragede i går eftermiddag ind i en bus med 41 børnehave
E
børn på en vej i Hørsholm.

E.

 erefter røg bussen med børnene fra Øster Fælles Børnehus på Østerbro i
H
København ud over en vejbro og faldt flere meter. Bilisten i personbilen omkom ved
ulykken.

C.

» Det er en voldsom ulykke forstået på den måde, at bussen er blevet ramt frontalt,
er kørt gennem autoværnet og er faldet fire-fem meter ned på en vej og ligger på
siden. Chaufføren er fastklemt, og børnene er i bussen, « sagde Jesper Djurhuus,
indsatsleder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen i går.

A.

 traks efter ulykken blev der slået alarm, og ambulancer og akutlægebiler nåede
S
frem til bussen med børn, pædagoger og en fastklemt chauffør.

G.	»Vi så en bus, der lå på siden og en masse børn, der var meget stille – vi hørte en
stille klynken fra børnene, « fortalte Jesper Djurhuus til TV 2 Nyhederne.
D.

Børn blev kørt til tjek
Der blev sendt krisepsykologer til børnehaven for at tage sig af de bekymrede og
ulykkelige forældre, og også politiet var også til stede.

B.

 re personer blev ifølge vagtleder Palle Rugaard kørt til Rigshospitalets Traume
T
center, og en stor del af børnene blev efterfølgende kørt i to busser på skadestuen i
Hillerød til tjek, hvor de i løbet af aftenen blev genforenet med deres forældre.
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