Det skete
63-årig dræbt da han ville hjælpe sin kone Mand død i trafikulykke
Men det gik galt, da der kom en fjerde bil.
Også den skred på den spejlglatte vej. Bilen ramte manden, der stod ved
autoværnet, og dræbte ham på stedet.

Han kørte formentligt med meget høj hastighed. Da han kørte ind i rundkørslen
mistede han herredømmet over bilen. Den røg gennem luften og landede på
taget, forklarer vagtchef ved Nordjyllands Politi Åge Pedersen.

Cyklist livsfarligt kvæstet

Flugtbilist brækkede kæben på femårig

En cirka 30-årig mand blev tidligt i morges fundet livløs ved siden af sin cykel. . To børn på fem år er blevet kørt på Rigshospitalet efter de blev ramt af en
Manden er blevet påkørt af en bilist, som derefter er kørt væk uden at hjælpe
flugtbilist. Den ene dreng fik konstateret brud på kæben og en blodansamling i
den svært kvæstede cyklist.
hovedet, mens den anden slap med knubs.

Mand død i trafikulykke

En cirka 30-årig mand blev dræbt i ulykke

Han kørte formentligt med meget høj hastighed. Da han kørte ind i rundkørslen
mistede han herredømmet over bilen. Den røg gennem luften og landede på
taget, forklarer vagtchef ved Nordjyllands Politi Åge Pedersen.

Politiet ved endnu ikke helt, hvordan uheldet skete, men den centrale vagtleder
siger, at manden kørte ud over en to meter høj skrænt og landede oven i nogle
træer.

Hund kørte varebil ind i stengærde

Cyklist dræbt af påvirket bilist

En 76-årig mand bandt sin hund fast til gearstangen i sin bil.
Den skubbede til gearstangen og satte - sandsynligvis uforvarende - bilen i
frigear, hvorefter hund og bil trillede ned ad en bakke.

En 21-årig mand var påvirket af hash, da han søndag formiddag ramte en
kvindelig cyklist, der blev dræbt. Han er sigtet for uagtsomt manddrab. Kvinden
var ude at cykle med sin mand. Manden slap med lettere kvæstelser.

Efterlyst flugtbilist er anholdt for drab

Spritbilist dømt: kørte PET-agent ihjel

Den 36-årige flugtbilist har været efterlyst med navn og billede efter
trafikdrabet mandag i sidste uge. Den 48-årige kvinde var ude at lufte familiens
hund, da en bilist i vanvittig fart torpederede hende og stak af.

23-årig idømt et år og otte måneders fængsel for at køre PET-agent ihjel i
brandert. Blev ved retten i Hillerød i dag idømt et år og otte måneders fængsel
for at køre den 51-årige PET-agent ihjel i en brandert og flygte fra ulykken.

Far til to blev dræbt af flugtbilist

Ung mand slynget ud af bil ved uheld

23 årig kræves i dag fængslet - den 46-årige som natten til i går blev påkørt og
efterladt døende var far til to drenge. Han havde blandt andet pådraget sig åbent
kraniebrud og lå i snedriverne til en forbipasserende taxichauffør så ham.

En ung mand blev ved midnat natten til søndag slynget ud af en BMW, som
slog flere kolbøtter og blev knust efter en hasarderet overhaling i høj fart og
indenom på motortrafikvejen ved Hillerød.

Ung mand dræbt ved færdselsuheld

Mistanke om promillekørsel

En ung mand blev dræbt ved et voldsomt færdselsuheld. I en undvigemanøvre,
kørte han fronttalt ind i en mini lastbil der var læsset med en mini gravko.
Sammenstødet var så voldsomt at manden var dræbt på stedet.

En 18-årig mand var påvirket af spiritus, da han kørte galt.
Den unge mand kunne selv komme ud af bilen, men hans 19-årige kammerat,
der var passager i bilen, måtte skæres fri.

To mænd dræbt i voldsom trafikulykke

Bornholmsk kvinde trafikdræbt

En 34-årig familiefar blev det ene af to dødsofre i en frygtelig familietragedie,
der blev resultatet af en alvorlig trafikulykke øst for Varde.
Den 34-årig var fører i en personbil og overså en motorcyklist i et kryds øst for
Varde. Heller ikke den 24-årige motorcyklist overlevede sammenstødet.
Den 34-årige mands ét år ældre gravide kone var passager i bilen. Hun sad
fastklemt i bilen, men blev reddet ud af bilen af redningsmandskabet og kørt til
Esbjerg sygehus.

En passager på en motorcykel mistede lørdag aften livet i en trafikulykke. En
bilist overså ifølge politiet motorcyklen i et kryds.
En 54-årig kvinde fra Bornholm døde lørdag aften på sygehuset i Rønne af sine
kvæstelser fra en trafikulykke tidligere på dagen ved Pedersker.
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