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Rapport 

 

Introduktion. 

Vi cykler begge to og vi synes at det er underligt at der ikke er lys på cykelstierne i Slagelse (den by 
vi bor i). Der er ret mange der bruger cykelstierne hver dag. Om vinteren bliver det tidligt mørkt, og 
det kan være svært at orientere sig i mørket. Af sikkerhedsmæssige årsager er det også farligt. Hvis 
man ikke kan se mere end få meter fremme kan der nemmere ske ulykker. 

Vi håber også det kan opfordre børn, unge og ældre til at motionere mere når det er mørkt. Mange 
vil gerne dyrke mere motion, men tør måske ikke at gøre det på stien, fordi det er mørkt, selvom det 
er lige til det samme. Det er også en af grundene til at vi har valgt dette projekt. 

Vores ide 

Vores ide kommer af at vi gerne vil etablere belysning på fodsporet, på en ny smart måde. Samtidig 
med at man kan spare på energien.  Derfor går vores ide ud på at: 

Når der fx. kommer en cyklist cyklende forbi en sensor, vil nogle lygtepæle forud tænde. Når 
cyklisten derefter kører forbi en ny sensor længere fremme, vil lygtepælene bagud slukke igen, 
mens dem længere fremme vil tænde. Dette vil sikre at lysene ikke står og brænder uden til ingen 
nytte. Det sparer på energien! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor 



 

 

 

 

Målet med projektet 

Vi vil prøve at gøre det mere attraktivt og sikkert 
at gå, køre og lufte hund osv. på stier/cykelstier. 
Også om vinteren når det er mørkt. Vi vil prøve 
at gøre det billigere at have lys på cykelstier så 
der måske er råd til at installere lygtepæle, på de 
steder hvor kommunen ellers havde sparet lyset væk. Hvis der kommer lys på stierne/cykelstierne 
mindsker det også chancen for uheld. fx Hvis der kommer to cykler uden lys mod hinanden og de 
kører sammen, eller når de prøver at undgå hinanden og de så kører galt.  

Vi håber selv på at blive bedre til at skabe noget nyt, finde løsninger og alternative måder at løse 
generelle problemer i hverdagen på.  

Hypotese 

Vi vil lave en model af fodsporet, for at illustrere vores ide. Vi laver det i målestoksforhold 1:10. Vi 
vil lave lygtepælene som 3,5 meter så i vores model skal lygtepælene være 35 cm. Ligeledes er 
fodsporet 2,5 meter altså 25 cm på vores model. Vi bruger hummingbird som pære til lygtepælene. 
Vi forventer at når det er noget der bevæger sig forbi sensorerne vil lygtepælene fremme tænde 
mens dem bagved vil slukke. Det er for at spare på lyset. Hvis ikke der er nogle der cykler/ går er 
der ingen grund til at der er lys tændt. Derfor har vi en sensor der skal sørger for at der ikke går 
energi til spilde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lys = = Mørkt 

Når cyklen kører forbi sensoren vil det lys der er bag ved cyklen 

slukke mens lysene fremme vil tænde. 



 

 

 

Processen 

Vi startede med at lave en brainstorm over hvordan vi kunne formidle vores nye ide. Da vi så kom 
frem til at det skulle være via en model der kan illustrere vores hypotese begyndte vi at skrive det 
ned i vores rapport. 

Processen under konstruktionen af modellen: 

Vi skulle finde en godt fundament der kunne bære vores ide frem. Det er blevet til en grå malet træ 
plade der er skåret i målestoksforhold. Vi besluttede at vi ville lave en model af Fodsporet som er 
en cykelstien/gangstien der er blevet anlagt på den nedlagte jernbanestrækning mellem Slagelse-
Næstved og Dalmose-Skælskør. Det valgte vi fordi at have en konkret cykelsti/gangsti at gå ud fra.  

Efter denne plade blev skabt ville vi gøre den mere livagtig med blade og småsten. Vi lavede vores 
lygtepæle ud af 3D print. Efter vi havde alle vores 3D printede lygtepæle skulle vi samle vores 
model. Vi satte sølvpapir op i toppen af lygtepælene for at lyset kunne afspejle sig ned på vejen.  

Vi skulle programmere hummingbird og sensor for at illustrerer vores ide med intelligent 
belysning.   

Her er et billede af vores første skitse med oplysninger  

Om Fodsporet, og en tegning af (på det tidspunkt)  

Vores lygtepæle. 

 

 

 

 

 

 

Dette er programmeringen til sensoren og lygtepælene  

   

 

 

 Her kan man se sølvpapiret, 

For at lyset kommer ned på 

vejen i stedet for at blive i 

lygtepælen. 



 

 

Modellen 

Materialer: 

lygtepælene er lavet ud af 3D print. 

Lysende i lygtepælene er programmeres med hummingbird via en sensor. 

Vejen er lavet ud af træ der er malet sort/grå  

og vi bruger LED pærer som også er mere miljøbesparende end normale pærer. 

 
Målestoksforhold: 1:10 

Lygtepælene 3,5 m i virkeligheden - 35 cm i målestoksforhold       

Vejens bredde 2,5 m i virkeligheden - 25 cm i målestoksforhold 

Vejens længde 10 m i virkeligheden - 1 m i målestoksforhold 

Mellem lygtepælene 2 m i virkeligheden - 20 cm i målestoksforhold  

 

Vi lavede vores lygtepæle til modellen, i 3D-print   Her er vi i gang med at designe vores lygtepæle. 

Som i kan se her er de i gang med at blive lavet.       Hullet i cylinderen er plads til ledningerne. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Fra ide til Virkelighed  

Vi har prøvet at sende en mail til Vej og teknik fra Slagelse kommune for at få svar på nogle 
spørgsmål (se bilag s.8) Da de desværre ikke svarede, vil vi gå til en række politiker der har med 
fodsporet at gøre. Det er for at få feedback for vores ide men også for at spørge ind til hvorfor der 
ikke er lys endnu. 

Vi har i forvejen fået lov til at stille et spørgsmål til den nuværende borgmester i Slagelse kommune 
Steen Knuth og den tidligere borgmester Lis Tribler.  

Vi spurgte ”Hvorfor der ikke er blevet installeret lygtepæle på fodsporet” 

Svaret lød på at det er for dyrt og det er nemt at ødelægge lygtepælene, så der også vil blive udgifter 
til reparation af lygtepælene. 

Det satte nogle tanker i gang om materiale valg så lygtepælene bliver bedst muligt beskyttet for 
hærværk, vind og vejr. Dette har gjort at vi er begyndt at undersøge hvilke materialer der vil være 
gode at bruge i forbindelse med at de skal holde godt.  

Kritik omkring vores projekt 

I forbindelse med projektet har flere mennesker spurgt ind til ting der kunne gå galt og være 
anderledes.  

Nogle af spørgsmålene er b.la: hvis der skulle løbe et dyr forbi eller folk vil lægge en sten foran 
sensoren. Så ville lygtepælene være aktiveret uden grund. Det er vi begyndt at finde løsninger på. 
Vi her fx overvejet om man kunne bruge en radiosender. Som man kunne leje af kommunen. 
Radiosenderen skulle kunne give et signal om hvor fx cyklisten er henne men også hvilken vej lyset 
skal tænde.   

Vi har også tænkt endnu længere frem, med en app. Den skal kunne ligesom radiosenderen sende et 
signal til sensoren om hvor man befinder sig på fodsporet. Ud over det kunne man lave den til en 
”sports app” Der kunne vise hvor lang og hvor hurtigt man har løbet, gået, cyklet osv. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fra Semifinalen til finalen. 

Efter semifinalen læste vi Juri kommentarenes feetback på vores projekt. Vi har ud fra det, og egne 
tanker gået i gang med at videreudvikle vores idé.  

”Intelligent belysning” er et projekt der drejer sig meget om at spare på energien og pengene. 
Derfor er vi meget interesserede om hvor meget vores projekt 
kan være med til at spare. Både på miljøet men også det 
økonomiske. Vi har kontaktet Installatør Flemming Nilsen. Vi 
har lavet en aftale med ham, hvor vi har lavet nogle 
spørgsmål omkring nogle tal på forskellige ting fx hvor meget 
det koster at have en almindelig gløde pærer tændt i en time? 
osv. Ud fra det vil vi prøve at beregne på hvor meget man 
spare. Vi har valgt at gå ud fra en konkret cykelsti, cykel og 
gangsti der går fra Slagelse til Næstved, som der ingen lys er 
på, da vi har længden på den. Der ud fra kan vi beregne hvor 
meget det vil koste at have almindelige glødepære installeret i 
et fiktivt tidsrum. Så kan vi stille energiforbruget og pengene 
det koster med lygtepæle der er tændt hele tiden op imod hvor 
meget det ville koste hvis lygtepælene kun er tændt når der er 
nogen på den (Vi må selvfølgelig prøve at lave et kvalificeret 
gæt på hvor mange der cykler når det er mørkt). 

En anden beregning der kunne være meget nødig at finde ud af er hvor meget man kan spare på ved 
en led-pærer i forhold til en almindelig glødepære.  

Disse beregninger vil vi gå til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget i Slagelse kommune 
med, og fremlægge vores projekt. Vi vil rigtig gerne høre deres mening og kritik omkring vores idé 
med ”Intelligent belysning”. Vi har senere prøvet at sende en mail til vej og teknik i Slagelse 
kommune hvor vi ikke har fået svar (se bilag). Derfor håber vi på at få lov at fremlægge det for 
dem.  

 

Videreudvikling af sensorerne   

På vores nuværende model har vi sat afstandssensorer programmeret i 
Hummingbird til at aktivere lygtepælene når en cyklist eller fodgænger 
kommer forbi. Afstandssensorerne aktivere lygtepælene så snart der 
ligger noget inden foran den. Derfor kan det blive aktiveret af hvad som 
helst. Vi er gået i gang med at lave en prototype mere der skal illustrer 
bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne registrerer ikke gamle 
coladåser eller blade og grene der ligger på vejen. En anden måde at 
aktivere lyset på kunne også være et radiosignal eller en app (se forrige 
side)  

   

 
Bevægelsessensor også 

kaldt en PIR sensor 



 

 

Tak til: 

 

Michael Fynsk - science lærer  

Helle Haim - lærer  

 

 

Vores projekt ville ikke have været det samme uden disse mennesker, til at hjælpe os med at føre 

vores ideer ud i livet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mail 

Dette er vores e-mail: 

Vej og teknik - Slagelse kommune 

Hej Charlotte 

Vi er to piger der går på Antvorskovskole i 7. klasse på science 

linjen.  

Vi er i gang med et projekt der hedder unge forskere.  

Vores projekt handler om at finde en anden måde at have 

lygtepæle, der er mere energibesparende. Vi tænker på fodsporet. Vores ide er at via en sensor kan 

man sørge for at der ikke skal være lys tændt, uden der er behov for det. Sådan at når sensoren 

registrere at nogen går, løber eller cykler forbi, vil lygtepælende lidt forude tænde. Bag ved vil 

lysende slukke. Vi cykler selv på fodsporet. Om aftenen og især om vinteren hvor det hurtigt bliver 

mørkt, kan det være svært at orientere sig når der ikke er noget lys. 

I forbindelse med vores projekt vil vi gerne stille nogle spørgsmål: 

- Hvorfor er der ikke lys på fodsporet endnu, Det kunne mindske chancen for uheld? 

- Er der nogen udsigter til at der kommer lygtepæle på fodsporet? 

- Er der andre der har henvendt sig til jer omkring lys på fodsporet? og hvis der er, hvorfor 

har i så ikke ændret det? 

- Hvad syntes i om vores ide, kunne den måske være aktuel? 

Vi håber at i vil, og har tid til at svare! 

Hilsner fra  

Alberte Maria Lodahl og Alberte Emma Ahrensbøll  

 

 

”Fodsporet” 


