AvoiDeer – Safer driving

Pressemelding
Lørdag 1.mars lanseres AvoiDeer app i App Store.
Hvert år blir mer enn 6.500 elg, hjort og rådyr påkjørt i trafikken i Norge, og antallet er stigende.
Ifølge Statens Vegvesen koster dette samfunnet rundt 1 milliard kroner årlig!
Et altfor stort antall mennesker blir også skadd, og i verste fall drept.
Dyrene som blir påkjørte påføres unødige lidelser, og de som ikke blir drept i sammenstøtet stikker ofte til skogs der den
lokale Viltnemnda må ut på søk.
De internasjonale tallene for denne type ulykker er også foruroligende høye. Bare i Storbritannia er det ca 70.000 slike
påkjørsler i året, noe som har medført opptil 700 skadde mennesker og 15 dødsfall. Kostnader for samfunnet er også her
svimlende høye!
Virkemåte:
Ideen bak AvoiDeer er at bilførere som ser et dyr i eller ved veien skal registrere dette i appen. Dette gjøres med 2 kjappe
tastetrykk.
Appen har da registrert GPS-posisjonen, og andre AvoiDeer-brukere som nærmer seg dette stedet vil bli varslet med lyd og
synlig signal på sin telefon.
Det vil også ligge et ikon på skjermen der registrering er gjort. Disse ikonene vil forsvinne fra skjermen etter 30 minutter (Se
vedlagte skjermbilde)
Registrering må selvsagt gjøres av passasjer, eller ved at sjåfør kjører ut til siden av veien for å betjene telefonen. Er man
alene i bilen, kan den korte stansen ha bidratt til å redde et liv.
Selv om man ikke har gjort noen varslinger selv, vil man fortsatt motta varslinger.
Pris: Nå i lanseringsperioden vil AvoiDeer være gratis, og med Livstidslisens. Etter denne perioden vil det være en
gratisperiode i 14 dager, før man kjøper årlig-, eller livstidslisens. Pris for en livstidslisens blir sannsynligvis under 20 kr.

AvoiDeer app er unnfanget i Bodø, og født i Southport,England.
AvoiDeer for Android kommer til sommeren.
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