
Louise Leth, ingeniør 
Silkeborg Kommune 

Hvordan kan vi  
hjælpe hinanden? 

 

- App til uheldsregistrering 



 Idé og udvikling 

2012 - video adfærdsundersøgelser 
 
• Hurtigt evalueringsværktøj 
• Nye problemlokaliteter  
• 150 timers optagelser 
• 9 signalanlæg – 18 tilfarter / 4665 cyklister registreret 



Krydset Gødvad Bakke/Oslovej  
– Morgentrafik med venstresvingende cyklister mod Silkeborg Gymnasium 

 Viden om adfærd i trafikken 



Østergadekrydset 
– Opmærksomhed fra alle trafikanttyper er påkrævet 

 Viden om adfærd i trafikken  



2013 - Idé til uheldsapp opstår 
 

• Division Hexagon Safety & Infrastructure (tidligere Intergraph A/S) har 
programmeret app’en 

 
• 3-årig forsøgsperioden 2015-2018 som del af Silkeborg Trafiksikkerhedsby 

 Idé og udvikling 

2012 - video adfærdsundersøgelser 
 

2015 – App’en frigives til Apple Store og Google Play 



 Informationer via app’en 

Anvendelse af app’en ?? 



• Lov om behandling af personoplysninger 
 
• Datatilsynet 
 
• Databehandlerplan 
 
• Indsamling til sagligt formål 

 Jura 



• Infofoldere på alle 25 lægehuse i kommunen og på skadescentret 
 

• Formidlet til alle skoler i kommunen, via deres forældreintra 
 

• Film på kommunens Facebook – set af op til 15.000 personer 
 

• Event på Gymnasiet (kommer snart) 

 Opmærksomhed omkring app’en 
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011/012 - Eneuheld i forbindelse med
ligeudkørsel

031 - Eneuheld v/ligeud kørsel i T-kryds,
indkørsel, rundkørsel o.l.

410 - Venstresvingende ind foran
modkørende

610 - Højresvingende ud foran
"medkørende" - krydsende veje

811/812 - Fodgænger fra højre fortov
eller rabat i øvrigt

920 - Genstande mv. på eller over
kørebanen

Andet/ved ikke

Mand, 27 år – Livsfarligt udsyn, når man holder og skal ud fra Skægkær dyreklinik 

Kvinde, 48 år - Føler mig presset bagfra når jeg holder på Nylandsvej og skal svinge 
til venstre 

Kvinde, 38 år – Væltede på  
cykel, da jeg skulle  
undvige hul i vejen 

Kvinde, 47 år – Bilist overså mig i en rundkørsel, heldigvis kun ”blødt sammenstød” 



Trafiksikkerhed begynder med DIG 
– Så brug mobilen og hent vores uheldsregistrerings app 

 Muligheder og fremtiden 

Kan andre kommuner bruge app’en? 
  

JA, meget gerne  
 - 30.000 kr. i engangsudgift for individuel tilretning af app ‘en 
 - 1.500 kr./mnd. i drift 

Fremtidsmuligheder? 
 

Regionsdækkende indregistrering – Mange uheldsofre i Silkeborg Kommune,  
behandles i Viborg eller Aarhus 
 
Landsdækkende indregistrering – Borgere tænker ikke i kommunegrænser! 
 


