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Oslo (BA): En buss 
med polske arbeidere 

ble overrasket av glatt veibane 
og veltet på riksvei 3 ved Uls-
berg i Sør-Trøndelag i går. 20 
personer ble skadd i ulykken.

Politiet fikk melding om vel-
ten i 0930-tiden. Bussen var på 
vei til Elkem Mosjøen med 41 
passasjerer om bord, da den 
kjørte utfor riksvei 3 i Nåver-
dalen i Sør-Trøndelag. Av de 

41 om bord skal det ha vært 37 
polske arbeidere og fire sjåfø-
rer.

Det ble først meldt om 20 
skadde etter ulykken, og at til-
standen var alvorlig for sju av 
dem. Det viste seg imidlertid 
senere at minst fire av disse 
kun hadde lettere skader. 

To luftambulanser, et Sea 
King-helikopter og sju ambulan-
ser fra distriktet rundt ble kalt 

ut for å ta seg av de skadede. 
Rennebu kommune etablerte 
også et kriseteam som tok seg 
av de uskadde passasjerene. 

– Ingen fikk tid til å være 
redde, i løpet av fem sekunder 
lå bussen i grøfta. Da var alt 
bare kaos, sier busspassasjer 
Krzysitios Sukienik til Oppda-
lingen.

Årsaken til at bussen veltet 
skal ha vært glatt veibane. 

– Bussen hadde frem til 
aktuelle sving i Nåverdalen 
kjørt på tørr veibane. I svingen 
var veibanen plutselig islagt, og 
dette overrasket sjåføren. Det 
var strøbil i området der ulykken 
inntraff, og det var også meldt 
om glatte kjøreforhold, sier ska-
destedsleder Helge Sumstad til 
Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
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20 ble skadd da bussen veltet
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41 passasje-
rer om bord 
veltet tirsdag 
morgen på 
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Seks skoleelever vant 
Hydroprisen, og til 
sammen 45 000 kroner 
på deling i en konkur-
ranse mellom elever 
i den videregående 
skolen. 
–Det kjekkeste er turen 
til Nordsjøen, uten tvil, 
sier en strålende fornøyd 
Benedicte Hjertnes fra 
Fana gymnas.

Hydros konserndirek-
tør Eivind Reiten delte ut 

sjekker til vinnerne under 
Hydros energiseminar i 
Grieghallen på tirsdag. 
Prisen er et samarbeid 
mellom Hydro og Bergen 
Vitensenter. 

Elevene har gjen-
nomført eksperimenter 
som er knyttet til lære-
planen innen matema-
tikk, fysikk, kjemi og 
biologi, og de har skre-
vet en oppgave innen 
aluminium. 

– Det er kjempemoro 
å dele ut Hydroprisen 
når jeg vet hvor mye 
innsats elevene har lagt 
ned, sa Reiten. 

Han ga også noen 
gode råd til de glade 
elevene etter utdelin-
gen. 

–Det kan lønne seg å 
vente til de verste vinter-
stormene har lagd seg 
før dere reiser offshore, 
tipset han vinnerne om. 

Fikk
pris fra
Hydro

VINNERE: Vinnerne av Hydroprisen Hana Mahmoud og Geir Yngve Paulsen fra Tanks videregående 
skole, Eivind Reiten, konserndirektør i Hydro samt vinnere Kristin Hornæs og Benedicte Hjertnes fra Fana 
Gymnas. Bing Zhao og Varasha Jacob fra Danielsen videregående skole var ikke tilstede under utdelin-
gen. FOTO: HELGE HANSEN
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DØD: En 77 år gamle mann døde på Lone Camping etter et brutalt 
ran i forrige uke.  ARKIVFOTO: RUNE JOHANSEN


