DATO

DOKUMENT

SAGSBEHANDLER

MAIL

TELEFON

1. januar 2015

13/10684-4

Mette Folsach Pedersen

mfpe@vd.dk

7244 7422

UHELDSABONNEMENT
Uheldsabonnement giver adgang til de udtræksmuligheder, som findes under Trafiksikkerhed i
vejman.dk. Det drejer sig primært om udtræk af uheldsoversigter, grundrapporter og lignende,
kvadratnet og temakort samt Sortpletudpegning. Anvendelse af Sortplet giver dog kun mening, hvis
kommunens veje og kryds er registreret i vejman.dk. Desuden giver det adgang til det generelle
udtræksprogram ”Avanceret søgning” i vejman.dk.
Abonnementet er betaling for anvendelse af programmerne og ikke for data. Princippet om ”Ret til
data” gælder for uheldsdata. Det gør adgangen til data mellem offentlige myndigheder gratis. Der er
dog i den forbindelse mulighed for at tage betaling for, hvad det koster at generere et rådata udtræk.
Systemerne til at stedfæste og rette uheld er gratis at anvende for kommunerne. Det skyldes, at
information om uheldenes placering og høj datakvalitet er af fundamental betydning for det samlede
trafiksikkerhedsarbejde i vejsektoren.
Uheldsudtræk kan foretages direkte på uheldsoplysningerne uden at skulle gå via vejoplysninger.
Dermed kan kommuner, der ikke er vejman.dk kommuner også have glæde af adgangen til
uheldsudtræk.
Prisen på abonnementet tager udgangspunkt i belastningen af systemet i forbindelse med udtræk, så
kommuner med få uheld ikke skal betale lige så meget som kommuner med mange uheld.
Abonnementsprisen er gradueret i 7 grupper afhængig af antallet af uheld på kommuneveje (og
private fællesveje). For at imødegå indflydelsen fra tilfældige fluktuationer fra år til år baseres antallet
af uheld på gennemsnittet for de sidste 3 år.
I 2015 er det årlige abonnement:

1

Antal uheld på
Abonnement i kr.
kommuneveje
0 - 24
3.300,00

2

25 - 49

6.600,00

3

50 - 74

9.350,00

4

75 - 99

12.100,00

5

100 - 499

15.400,00

6

500 - 1499

17.600,00

7

1500 - 5000

23.100,00

Gruppe

Priserne reguleres årligt ud fra prisudviklingen.
Abonnementet dækker adgang for alle i kommunen, der i forbindelse med trafiksikkerhedsarbejdet har
behov for at analysere uheld. Der skal altså ikke betales pr. bruger i kommunen. Adgangen til brugen
af oplysningerne er baseret på kommunens Sikkerhedsaftale med Vejdirektoratet. Sikkerhedsaftalen
er en præcisering af reglerne i forhold til anmeldelsen af uheldssystemet til Datatilsynet i relation til
Persondataloven. Som grundprincip må data alene anvendes til statistikformål og ikke til
sagsbehandling overfor fx enkeltpersoner.
I den forbindelse kan også rådgivere, der udfører opgaver for kommunen få adgang til udtræk under
abonnementet. I forbindelse med rådgiveres adgang kræver det dog underskrivelse af en
Sikkerhedsaftale i hvert enkelt tilfælde.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Brugersupporten, vejman.dk@vd.dk, tlf. 7244 3300.
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