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I retten etter
drosje-krasj

Kvinnen hadde feiret sin
bursdag med datteren.
På vei hjem kjørte drosjen
hun satt inn i en politibil. Hun ble livstruende
skadet.
Per Lindberg
per.lindberg@bt.no

Drosjesjåføren er tiltalt for
å ha vært uaktsom da han
kolliderte med en politibil
på Puddefjordsbroen slik at
kvinnen i baksetet ble varig
skadet. Ulykken skjedde klok
ken 01.25 natt til lørdag 23. mars
i fjor.
Mandag startet rettssaken
mot mannen.

MED SJÅFØR: Den spesialtilpassede motorsykkelen har tre hjul, som gjør at den kan brukes av rullestolbrukere. På selve 17. mai skal
far, Bjørn Heradstveit, være sjåfør for Henrik og Helene. – Jeg har sagt han må ha på svart dress og solbriller, sier mor Trude Heradstveit.

Bytter rullestolen
med motorsykkel
Tvillingene Helene og
Henrik Heradstveit
(19) har hatt russetid i
rullestol. I toget på 17.
mai oppgraderer de til
motorsykkel.
Gerd Margrete Tjeldflåt
gerd.tjeldflaat@bt.no
foto Odd Mehus

De har delt ut 2500 russekort,
og har luene fulle av knuter.
Tvillingene Helene og Henrik
Heradstveit har brukt russe
tiden ved Olsvikåsen videre
gående skole godt.
– Jeg har blant annet
kysset en lærer, forteller
Helene Heradstveit.
– Jeg kastet is i ansiktet på
en lærer, forteller broren.

Med far som sjåfør
Nå gjenstår snart bare av
slutningen – russetoget på
selveste nasjonaldagen. Mens
mange kommer i biler og
busser, satser tvillingene på

et litt annerledes fremkomst
middel.
– Vi tenkte at det ville være
kult å kjøre motorsykkel i
stedet for rullestol. Henrik
og Helene er jo ikke med på
noen russebil, men nå får de
litt av den følelsen likevel,
sier far Bjørn Heradstveit.
Motorsykkelen de skal
bruke er en spesialsykkel
med tre hjul, en såkalt trike.
Den er tilpasset slik at også
rullestolbrukere kan kjøre
den.
Far Heradstveit er så hel
dig å få være med som sjåfør,
og får gjenoppleve russetiden
for en dag.
– Jeg gleder meg. Veldig,
sier han.

Arvelig sykdom
Helene og Henrik Herads
tveit har CDG-syndrom. En
medfødt, arvelig stoffskif
tesykdom, som gjør at de
trenger rullestol.
Da de først fikk påvist
sykdommen var de åtte

fakta
Noen russeknuter:
n Kritt: Kysse en lærer,
spør om lov først.
n Bokbind: Være aktiv
en hel førsteklassetime
på videregående.
n Et kakelys: Være på
skolen hver dag i
russetiden.
n Svømmebriller: Sitte
i snorkelutstyr en hel
skoletime.
n Tepose: Lage frokost
til favorittlæreren din.
n Ispinne: Bade utendørs
før 1. mai.
n Plastgaffel: Spise
frokost i en rundkjøring.

måneder. Foreldrene fikk
beskjed fra legene om at det
var kritisk, og at det ikke var
sikkert at tvillingene ville bli
fem år en gang.
– Derfor er det stas at de i
det hele tatt sitter her nå og er
russ, sier mor Trude Herads
tveit.
Nå
lever
tvillingene
godt med sykdommen, og
foreldrene er opptatt av at de
skal kunne gjøre mest mulig
som andre kan. Derfor står
de slalåm på såkalt sitski om
vinteren, går på dans, og kjø
rer i russetoget.

Skal springe naken
Før russetoget, har Henrik
Heradstveit likevel en siste
knute han skal ta.
– Jeg skal løpe naken
rundt Smålungeren, sier han
og gnir seg i hendene og ler.
Ved hjelp av en assistent
skal det skje. Onsdag eller
torsdag – litt væravhengig.
– Jeg kommer ikke til å
være der, sier søsteren.

Fremtid snudd opp– ned
Den kvinnelige passasjeren (49)
ble påført livstruende skader.
– Hun er ikke i stand til å
møte i retten etter skadene hun
fikk. Hun er pleietrengende
og bor på institusjon, opplyste
bistandsadvokat
Einar
Drægebø i retten.
Han betegner saken som en
stor tragedie.
– Hele hennes livsfremtid
er snudd opp ned og er høyst
usikker, sier bistandsadvokaten.
Politiets cellebil hadde
parkert mellom to lyktestol
per i høyre kjørefelt like over
toppen av Puddefjordsbroen.
Politiet hadde slått av billysene
og brukte heller ikke blålys, i
forbindelse med et oppdrag da
drosjebilen kom vestover over
broen.
– Farten var cirka 64 km/t.
Det er ikke den som er tema i
denne saken. Det er heller ikke
mistanke om promille eller
tekniske feil ved bilen. Det er
spørsmålet om sjåførens akt
somhet som skal vurderes, sa
aktor Kjersti Katrine Svendsen
i retten.
Hun mener sjåføren hadde
tid til å se politibilen og unngå
påkjørselen.
– Jeg var opplagt
Drosjesjåføren forklarte seg
i retten i går formiddag. Han
opplyste at han startet å kjøre
klokken 06.00 dagen i forveien,
men hadde mange pauser i
løpet av dagen. Ved 01– tiden
tok han opp kvinnen i sentrum.
– Jeg var opplagt og i fin
form, forklarte han.
Sjåføren skulle kjøre kvinnen
hjem til Laksevåg da han kom
over Puddefjordsbroen.
– Jeg så ikke politibilen da
jeg kom opp på broen. Den sto
like over bakketoppen. Da jeg så
politibilen, forsøkte jeg å svinge
unna, forklarte mannen.
– Har du forklaring på hvor
for ulykken skjedde, spurte
aktor.
– Fordi politibilen ikke
hadde parkeringslys eller blålys
på, og det var ingen varsel
trekanter ute.

