
Politiet: 112-app var med til at redde liv ved drukneulykke  

Den nye 112-app viste for alvor sit værd den 15. april 2013, da en person var tæt på at drukne i Søby Sø 

ved Herning. Her ringede en mand til alarmcentralen i Aarhus, efter at han havde set en person ligge 

cirka 10 meter ude i Søby Sø ved Herning. Men Søby Sø er et vidt begreb, og det kunne have kostet flere 

dyrebare minutter, før medarbejderen på alarmcentralen havde sporet sig ind på, hvor anmelderen 

præcist befandt sig. Men det tog kun få sekunder – anmelderen havde nemlig foretaget opkaldet via 112-

app’en.  

Politiet: 112-app var med til at redde liv ved 

drukneulykke 

26. april 2013 kl. 08.00 

Den nye 112-app viste for alvor sit værd den 15. 

april 2013, da en person var tæt på at drukne i Søby Sø ved Herning. Her ringede en mand til 

alarmcentralen i Aarhus, efter at han havde set en person ligge cirka 10 meter ude i Søby Sø ved 

Herning. Men Søby Sø er et vidt begreb, og det kunne have kostet flere dyrebare minutter, før 

medarbejderen på alarmcentralen havde sporet sig ind på, hvor anmelderen præcist befandt sig. 

Men det tog kun få sekunder – anmelderen havde nemlig foretaget opkaldet via 112-app’en. 

”I løbet af meget få sekunder havde vi en helt præcis angivelse af, hvor manden befandt sig, og i 

løbet af 40 sekunder havde vi en udførlig ruteplan klar til redderne. Havde vi ikke haft anmelderens 

GPS-koordinater via 112 app’en, så ville der dels have været en vis risiko for, at han dels stod et 

helt andet sted, end han troede, dels at redderne ville have kørt den forkerte vej ind til søen”, 

fortæller lederen af alarmcentralen i Aarhus, politikommissær Klaus Hvegholm Møller. 

Medarbejderen på alarmcentralen guidede redderne ad veje og grusstier, så de kom direkte hen til 

anmelderen. Det tog kun godt otte minutter fra opkaldet blev modtaget på alarmcentralen til 

redderne havde fat i personen, der var ved at drukne i søen. 

”App’en har formentlig været med til at redde vedkommendes liv. Der blev ikke spildt et eneste 

sekund hverken på alarmcentralen eller i ambulancen på at finde frem til ulykkesstedet”, siger 

Klaus Hvegholm Møller, der desværre jævnligt oplever det modsatte. 

”Der går ofte for meget tid med at lokalisere, hvor folk befinder sig henne. Jo længere væk fra 

byerne, jo sværere er det, for der står ikke altid lige et vejskilt og et vejnummer, vi kan køre efter. 

http://beredskabsinfo.us4.list-manage.com/track/click?u=13239442e7e84d26cdd68251a&id=65974f8a44&e=5a48b12e93
http://www.112app.dk/


Så den nye app er bestemt et rigtig godt redskab for os – i forlængelse af de mange andre 

hjælpeværktøjer, vi har”, siger Klaus Hvegholm Møller. 

 

140.000 har hentet den nye 112-app  

I løbet af de første små to uger efter lanceringen af den nye 112-app har ca. 140.000 danskere hentet 

app’en til deres smartphone, og siden lanceringen har app’en næsten konstant været at finde øverst på 

hitlisterne for apps. Alarmcentralerne fortæller desuden, at det nye hjælpeværktøj allerede har været i 

funktion flere gange og gjort en positiv forskel.  

140.000 har hentet den nye 112-app 

25. april 2013 kl. 13.00 

I løbet af de første små to uger efter lanceringen af 

den nye 112-app har ca. 140.000 danskere hentet app’en til deres smartphone, og siden lanceringen 

har app’en næsten konstant været at finde øverst på hitlisterne for apps. Alarmcentralerne fortæller 

desuden, at det nye hjælpeværktøj allerede har været i funktion flere gange og gjort en positiv 

forskel. 

”Det er dejligt, at 112 app’en er en succes. Den gør det både nemmere at være borger og 

alarmcentral, når der er brug for hjælp. Jeg kan kun opfordre endnu flere til at downloade app’en”, 

siger miljøminister Ida Auken. 

Miljøministeriet stiller en stor mængde data om natur, kort, matrikelkort, flyfoto mv. gratis til 

rådighed for alle, der har lyst til at bruge dem. De frie data skal understøtte effektivisering af den 

offentlige sektor og økonomisk vækst i den private. 

”112-app’en er et godt eksempel på en ny innovativ løsning skabt i synergi og samarbejde mellem 

den offentlige og private sektor. Med de frie data vil vi se endnu mere af den slags. Kun fantasien 

sætter grænsen”, siger miljøministeren. 

112-app’en er udviklet i et samarbejde mellem Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, 

Geodatastyrelsen og Intergraph – og finansieret af TrygFonden. 

 

http://beredskabsinfo.us4.list-manage1.com/track/click?u=13239442e7e84d26cdd68251a&id=e40e53957b&e=5a48b12e93


 


