
 

 

  

BusRapp 
Uheld/Skade 

 

Oplysninger om hændelsesforløb 

Denne vejledning handler om, hvordan man udfylder den del af en uhelds-/skadesrapport, 

som handler om hændelsesforløbet. 

En uhelds-/skadesrapport skal indeholde information om hændelsesforløbet, næsten uanset hvilken 

type uheld/skade, din rapport handler om.  
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Brug fingeren til at flytte pilen 

hen til den korrekte lokation 

eller tast adressen i 

søgefeltet. Tryk til herefter på 

fluebenet nederst til højre. 

Start med at trykke på 

”Rediger”  
Hvis den lokation, som 

automatisk angives, ikke er 

korrekt, kan du ændre det her. 

Det er også muligt at ændre 

det automatisk indsatte 

tidspunkt. Tryk på tidspunktet   

Vælg den korrekte dato og 

tryk på klokkeslættet for at 

ændre det.  

Brug fingeren til at flytte 

viseren hen til det korrekte 

klokkeslæt.  
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Tryk på pilen ud for ”Vælg 

bussen opførsel” 

 

Tryk her for at taste, hvor 

hurtigt bussen kørte i 

situationen. 

 

Oplys nu, hvordan bussen 

opførte sig i situationen, ved 

at trykke på en af 

ovenstående muligheder. 

 

Tryk nu på pilen ud for ”Vælg 

vejrforhold” 

 

Vælg en af mulighederne på 

listen. 

 

Tryk på boksen her, hvis der er 

optaget politirapport i 

forbindelse med et uheld. 

Herefter kan du evt. tilføje et 
billede af fx stedet, hvor ulykken 
af sket, eller andet du mener er 
relevant. Bemærk at billeder af 
fx skade på bussen eller på en 
modparts køretøj, skal tilføjes 
et andet sted i rapporten.  
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Til sidst skal du i feltet 

“Hændelsesforløb” beskrive, 

hvordan hændelsen skete. 

Nu kan du i feltet “Information” se, at din placering samt 

beskrivelse af hændelsesforløbet er tilføjet din rapport. Alt 

det andet, du har beskrevet I rapporten er også gemt. Det 

vises bare ikke her. Hvis du vil rette eller tilføje noget omkring 

hændelsesforløbet, klikker du blot på ”Rediger” igen 

Vælg ”Kamera” for at tage et 

billede nu. Billedet bliver 

indsat i rapporten, men ikke 

gemt i telefonen. 

Eller vælg ”Galleri”, hvis du 

allerede har taget et billede. 

Billedet bliver nu indsat i 

rapporten. Der kan tilføjes 

op til 5 billeder.  
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