
 
 

  

 

BusRapp 
Uheld/Skade 

Skade på bussen 

Denne vejledning handler om, hvordan man udfylder den del af rapporttypen Uheld/Skade, 

som handler om skade på bussen. 

Husk at hvis du ikke har mulighed for at gøre en rapport færdig på stedet, så sørg altid som 

minimum for at starte rapporten op ved at gøre følgende: 

 

Sørg for at det korrekte busnr. 

er indtastet. Det ændres ved at 

trykke på de tre prikker øverst 

til højre 

Vælg rapporttypen 

Uheld/Skade Sæt flueben ved de ting, som er 

relevante for den situation, din 

rapport handler om, og tryk på 

”Opret” nederst.  

Så har Driftscenteret basisoplysninger om hændelsen og du kan gøre rapporten færdig senere.   
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Når du er logget ind vises en 

oversigt over de evt. skades-

rapporter, du selv har lavet. 

Indtast nummeret på den 

pågældende bus fx busnr. 

666. 

Du får nu vist en oversigt over 

alle indberettede og fejl og 

skader på den pågældende bus.  

Tryk på ”Ny rapport”. 

Vælg rapporttypen 

Uheld/Skade.  

Appen husker det busnr., du 

tastede, sidst du brugte den. Så 

hvis din rapport vedr. en anden 

bus, ændrer du busnr. ved at 

trykke på de tre prikker øverst til 

højre.  

 

Ved alle skadesrapporter skal du 

tage stilling til disse 6 spørgsmål. 

Sæt flueben ved de ting, som er 

relevante for den rapport, du er i 

gang med. Denne vejledning 

handler om, hvordan man 

indberetter oplysninger om 

skade på bussen, så det 
spørgsmål skal der selvfølgelig 

være flueben ved her, men ofte 

vil flere være relevante.  
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Hvis bussen er skadet på siden, 

skal du markere det 

pågældende sted. Tryk på 

tegningen af bussen.  

 

Tryk det pågældende sted på 

tegningen. Der kan kun sættes ét 

kryds, da hver skade skal 

indberettes særskilt. Tryk 

herefter på fluebenet øverst til 

højre. 

Hvis bussen i stedet er skadet 

foran eller bagpå trykkes på 

”FRONT/BAG” øverst på 

skærmen. 

Feltet ”Information” som 

handler om hændelsesforløbet, 

vil skulle udfyldes, næsten 

uanset, hvad du satte flueben 

ved før. Hvordan du gør det, kan 

ses i den video/den vejledning, 

der handler specifikt om det. 

Tryk nu på ”Tilføj” ud for 

”Buskader” 

Nu fremkommer ovenstående 

skærmbillede. Tryk det 

pågældende sted på bussen og 

herefter på fluebenet øverst til 

højre. 

Du skal nu tilføje et eller flere 

billeder af skaden. Det kan 

tilføjes op til 5 billeder. Indsæt 

som minimum to billeder: Et af 

skaden tæt på, og et af skaden 

på lidt længere afstand, så den 

placering og omfang kan ses. 

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. 
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Billederne bliver nu indsat i 

rapporten. 

Nu skal du vælge en 

kategori for skaden. 

Vælg en af ovenstående 

kategorier. I dette eksempel 

er der tele om en skade på 

bagenden. Derfor vælges 

”Andet”. 

Giv gerne flere oplysninger 

om skaden i feltet 

”Kommentar”.  

Når du har oplyst alt det, du 

vil om skaden, trykker du på 

pilen øverst til venstre. 

Du kommer nu tilbage til rapportens start. Herfra 

kan du evt. tilføje info om flere skader på bussen, 

ved at trykke på ”Tilføj” og gentage proceduren.  

Hvis du vil gennemse eller redigere 

oplysningerne, trykker du på ikonet med bussen i 

feltet ”Busskader”.  

Til sidst trykkes på ”Afslut rapport” nederst. 

Din rapport vises nu i oversigten over dine skadesrapporter under 

afsluttede, og du kan ikke længere redigere den. Hvis du ikke 

afslutter rapporten, vises den under ”Kladder”.  Kladder kan fortsat 

redigeres. DC kan se både afsluttede og uafsluttede rapporter. 

Den næste chauffør, som overtager bussen, kan se oplysninger om 

den skade, du har indmeldt, når det pågældende busnr. tastes.  

Bemærk at værkstedet får information om skaden via appen, 

således at der ikke skal laves en selvstændig fejlrapport. 


