
 

  

BusRapp 
Basisinformation 

BusRapp er en app, som skal bruges, når du vil indberette en fejl på bussen eller anmelde 

enten en skade, du har opdaget ved overtagelse af bussen, eller et uheld, som er sket i 

løbet af din vagt. 

Denne vejledning beskriver appens grundlæggende funktioner. En mere detaljeret 

gennemgang af, hvordan appen konkret bruges, kan ses i vejledningerne om appens 

enkelte dele.   
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Login med dit chauffør-

nummer og den kode, du har 

fået udleveret. Du skal kun 

logge dig ind i appen første 

gang,du bruger den, med 

mindre du aktivt logger dig 

ud, eller hvis du bliver logget 

ud pga. en opdatering af 

appen. 

Du ser nu en oversigt over de 

evt. skadesrapporter, du selv 

har lavet. Øverst uafsluttede 

og herunder afsluttede 

rapporter. 

Øverst kan du taste nr. på 

bussen. 

Indtast nummeret på den 
bus, du skal køre fx bus nr. 
666 

 
 

Appen husker busnummeret, 
indtil du taster et nyt, så hvis 
der allerede står et nr. her, 
ændrer du det ved at trykke 
på de tre prikker øverst til 
højre. 
 

Tryk nu på ”Vælg bus” øverst 
og tast busnr. 
 

”BusRapp” er den app, som 

ses her. Den åbnes ved at 

trykke på den. 
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Man kan lave to typer af 

rapporter: 

• Uheld/Skade: Udfyldes 
hvis du overtager en bus 
med en skade, eller selv er 
involveret i et uheld. 
Bemærk at alle skader på 
bussen udvendigt skal 
indberettes som en skade. 

• Fejl/Hærværk, hvilket 
vælges, hvis du vil 
indberette fejl, som ikke 
skyldes en skade dvs. 
primært tekniske fejl eller 
hærværk 

 

 

Hvis du har observeret en 

skade ved overtagelse af 

bussen, eller hvis du har fundet 

en fejl på bussen som skyldes 

teknik eller hærværk, skal du 

først tjekke, om skaden/fejlen 

allerede er indmeldt. 

Rapporterne åbnes ved at 

trykke på dem. 

Hvis den fejl eller skade, du har 

fundet, allerede ligger i 

oversigten under 

Igangværende, Ubehandlet 

eller Vedvarende skal du ikke 

indmelde den igen  

Hvis den skade/fejl du har 

fundet derimod ligger under 

Behandlet eller slet ikke er i 

oversigten, skal du udfylde en 

rapport  

En ny rapport oprettes ved at 

trykke på den gule knap 

nederst. 

 

Du får nu vist en oversigt over 

de fejl og skader, som er 

indmeldt på den pågældende 

bus. De er opdelt i Ubehandlet, 

Igangværende, Vedvarende og 

Behandlet. 
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