Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker m.v. på
letbaneområdet
Letbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal indberette data elektronisk, jf. § 3, stk. 1. Andre personer skal ved
indberetning af ulykker m.v. udfylde blankettens punkt 1-8, jf. § 4, så vidt det er muligt.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretager en direkte indtastning af de indberettede oplysninger i Trafik-, Bygge og
Boligstyrelsens database. Ved udfyldelse af denne blanket accepteres det, at eventuelle oplysninger der henføres til en
konkret person kommer til at indgå i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database.

1. Kontaktoplysninger
Navn/virksomhed
Gade
By

Postnummer

Mailadresse

Telefon

2. Oplysninger om letbane køretøjet
Litra nummer

Rute nummer

Køreretning

Kørsel med passagerer
Kørsel uden passagerer

3. Dato og tidspunkt
Dato

Tidspunkt

4. Involverede parter

Angiv involverede parter ved at sætte min. ét kryds i den nedenstående tabel.
Letbanekøretøj

Bus

Lastbil

Personbil

Motorcykel

Knallert 45 (stor)

Knallert 30 (lille)

Cyklist

Fodgænger

Personale

Tredjepart

Passagerer
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Uautoriserede personer

Andet

Andet:

5. Stedstype

Angiv stedstype ved at sætte ét kryds i den nedenstående tabel.
Eget tracé

Særligt tracé

Delt tracé

Gågade

Almindelig vej

Lysreguleret kryds

Fodgænger/cyklist overgang

Stoppested

Overkørsel

Andet

Andet:

6. Kategori af ulykke

Angiv kategori af ulykke ved at sætte ét kryds i den nedenstående tabel.
Kollision, letbanekøretøj mod andet letbanekøretøj
Kollision, letbanekøretøj med objekt
Afsporing
Kryds ulykke
Overkørselsulykke
Personpåkørsel
Personskade ombord på letbanekøretøj i bevægelse
Brand og eksplosioner i letbanekøretøj i bevægelse
Ind- og udstigningsulykke (letbanekøretøj i bevægelse)
Ind- og udstigningsulykke (letbanekøretøj holder stille)
Ulykke med kørestrøm (letbanekøretøj i bevægelse)
Ulykke med kørestrøm (letbanekøretøj holder stille eller intet letbanekøretøj)
Andre ulykker
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Selvmord
Selvmordsforsøg

Årsag til ulykken

Angiv en beskrivelse af årsagen til ulykken i nedenstående tekstfelt.
Årsag:

7. Hændelsesbeskrivelse

Angiv en beskrivelse af hele hændelsen i nedenstående tekstfelt.
Hændelse:

8. Konsekvenser af ulykken

Punktet er obligatorisk ved ulykker med personskade til følge. Ved øvrige ulykker er punktet valgfrit.
Angiv antal tilskadekomne for hver:
Personkategori: Letbanepassagerer, Personale – herunder kontrahenters personale, 3. part (andre trafikanttyper),
Uautoriserede personer, andre.
Skadestype: Lettere tilskadekomne, alvorligt tilskadekomne, dræbte.
Personkategori

Skadestype
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