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Mann hentet ut med helikopter etter fallulykke i Asker
Av NTB - 23. juni 2019 | 08:57
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Sea King redningshelikopter Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
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En mann er fløyet til Ullevål sykehus med flere skader etter en alvorlig fallulykke ved
Semsvannet i Asker søndag morgen.
Mannen ble berget ut av terrenget av et Sea King redningshelikopter og brakt til Ullevål
sykehus.
Reklame fra Resett butikken

– Han er skadd og har store smerter. Han sier han har vondt i hele kroppen etter et fall fra
stor høyde, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.
Ulykken skjedde ved Semsvannet Asker i 8.30-tiden søndag morgen. Mannen har trolig falt
ned en høy og bratt skrent. Han varslet selv politiet.
Turgåeren lå i svært ulendt terreng i bunnen av skråningen og måtte løftes ut med helikopter.
Han har flere skader, skriver Budstikka.
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Resett trenger din hjelp
Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til
medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.
Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for
kommentarfeltet. Disse finner du her.
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