
 

  

BusRapp 
Fejl/Hærværk 

 

Denne vejledning handler om, hvordan man udfylder den rapporttype i BusRapp, som 

hedder Fejl/Hærværk. Denne rapporttype skal bruges, hvis man vil indmelde en fejl, som 

ikke skyldes en skade dvs. primært tekniske fejl og hærværk. Hærværk kan være både 

indeni og uden på bussen. 

Bemærk at der skal udfyldes en rapport for hver fejl og hvert tilfælde af hærværk, man 

finder på bussen, da værkstedet behandler dem separat. 
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BusRapp: Indberetning af Fejl/Hærværk 

 
 
  

Hvis ikke du allerede er 

logget ind, taster du dit 

chaufførnummer og den 

kode, du har fået udleveret. 

 

Der vises nu en oversigt over 

de skadesrapporter, du evt. 

selv har oprettet. Øverst  

uafsluttede (”Kladder”) og 

derunder afsluttede 

rapporter. 

Indtast nu nummeret på den 

bus, du skal køre fx bus nr. 

722 

Klik på knappen ”Ny rapport 

for 722” nederst 

Klik nu på ”Vælg bus” øverst til 

højre. Appen husker det busnr., 

du tastede sidst, du brugte 

appen, så hvis der allerede står et 

nr. her, ændres det ved at trykke 

på de tre prikker øverst til højre. 

Vælg rapporttypen 

”Fejl/Hærværk”. 
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Øverst ses en tegning af den 

pågældende bus. Hvis det giver 

mening at markere, hvor fejlen 

er på bussen, trykker du på 

tegningen.  

Så ses først tegninger af 

bussens forside. Tryk det 

relevante sted på bussen. Hvis 

fejlen i stedet er bag eller 

foran på bussen klikkes på 

”Front/Bag” øverst. 

Så vises tegninger af bussens 

for- og bagende. Tryk på det 

pågældende sted på bussen og 

derefter på fluebenet øverst til 

højre. 

Hvis det er relevant kan du nu 

tilføje et billede. Det kan være 

at der er tale om en synlig fejl, 

eller også kan billedet hjælpe 

med at vise, hvor fejlen er.  

Tryk på ”Kamera” for at tage 

billedet nu. Billedet bliver ikke 

gemt på telefonen. 

Tag billedet 
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Tryk nu på ”OK” - eller på 

”Prøv igen”, hvis du ikke er 

tilfreds med billedet. 

I begge tilfælde bliver billedet 

så lagt ind i rapporten. 

Klik nu på ”Vælg kategori”  

Vælg billedet i galleriet 

 

Kategorien foldes nu ud, og du 

kan vælge ”Forlygter”  

Hvis du allerede har taget det 

billede, der skal bruges, 

trykker du på ”Galleri”. 

Så vises en liste med forskellige  

dele af bussen. I dette 

eksempel er der tale om en fejl 

på forlygterne, og derfor 

vælges ”El-udstyr” 
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Det fremgår nu af rapporten, at 

fejlkategorien er ” El-udstyr: 

”Forlygter””. 

I feltet ”Kommentar” kan du 

tilføje yderligere informationer 

om fejlen.  

Hvis du indmelder hærværk, 

som f.eks. grafitti på sæder, 

markeres det ved at trykke på 

den lille boks ud for ”Hærværk” 

Når du mener, du er færdig med 

rapporten, trykker du på 

”Indsend” nederst på skærmen. 

Din rapport bliver nu lagt øverst 

på listen over fejl på bus 722 og 

kan ses af værkstedet og andre 

chauffører, som taster bus 722 i 

appen. 
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