
 

 

 

         Safe Traffic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a f e  T r a f f i c  

A n t v o r s k o v  S k o l e  

 

 

  

Cecilie Bjerre, Aleyna Corum & 

Sofie Ørnes   

Antvorskov Skole 8.a 

Denne rapport indeholder: 

- Introduktion 

- Projektbeskrivelse 

- Hvordan kom vi frem til emnet  

- Problemstilling 

- Formålet med projektet 

- Vores ide til videreudvikling 

- Vores model 

- Kontakter 

 

 



  

 

Indholdsfortegnelse 
Introduktion ................................................................................................................ 2 

Projektbeskrivelse ...................................................................................................... 2 

Fordele ved strategien ................................................................................................ 3 

Problemstilling ............................................................................................................ 3 

Hvordan kom vi frem til dette emne ............................................................................ 3 

Formålet med projektet .............................................................................................. 4 

Eventuel videreudvikling ............................................................................................ 4 

Vores model ................................................................................................................ 5 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RapportRapportRapportRapport    

59 helt almindelige 59 helt almindelige 59 helt almindelige 59 helt almindelige 

danske borger lader danske borger lader danske borger lader danske borger lader 

livet i forbindelse med livet i forbindelse med livet i forbindelse med livet i forbindelse med 

højresvingsulykker om højresvingsulykker om højresvingsulykker om højresvingsulykker om 

året. Det problem vil vi året. Det problem vil vi året. Det problem vil vi året. Det problem vil vi 

gøre noget ved.  gøre noget ved.  gøre noget ved.  gøre noget ved.      

    

Introduktion 

Vi er to piger ved navn Aleyna Corum, og Cecilie Bjerre, vi er 15 og 14 år gamle 

der går i 8. klasse på Antvorskov Skole i Slagelse. Vores 

projekt har vi kaldt Safe Traffic, som omhandler trafik og 

teknologi. Vi har arbejdet længe på emnet trafik, så 

derfor kom vi frem til et aktuelt emne, som vi vil 

demonstrerer længere hen i vores rapport. 

 

Projektbeskrivelse 

Strategien går meget simpelt ud på, at der vil befinde sig en sensor henholdsvis på 

cyklen i ringeklokken, og en på lyskurven. Ringeklokken er lovpligtig at have på 

cyklen, så derfor var det en god ide at sætte sensoren i ringeklokken. 

Sensorerne skal kunne registrere 

hinanden, når sensoren på cyklen 

kommer indenfor en vis radius af 

lyskurven. Når cyklen krydser der, hvor 

radiussen starter, sender den sensor, 

som sidder på lyskurven, et signal til en 

lampe, der sidder under de normale 



lysdioder, som blinker med en helt speciel lyslampe, der ikke kan undgå at blive 

bemærket af lastbilchaufføren. Lyset slukker så, når signalet er ud for 

rækkevidde, det vil altså sige, når cyklisten er ude for fare. 

    

Fordele ved strategien 

Fordelen med vores strategi og udtænkning er 

selvfølgelig, at det kan redde menneskeliv, Men 

projektet har også et økonomisk perspektiv i det. Vi har 

brugt mange timer på at undersøge, og løse omkring 

andres ideer omkring højresvingsulykker, men ingen af 

dem har kunne fungerer.  

Efter et par møde og talrige samtaler med forskellige fag folk, har vi flere gange 

fået af vide, at en stor fordel ved vores projekt er, at den er økonomisk. Men ikke 

blot det også, at projektet er langsigtet 

    

Problemstilling 

Problemet er, når cyklen kommer indenfor en vis radius af 

lastbilen, bliver det en 

realitet, at lastbilchaufføren 

får en blind vinkel, af hvor 

cyklisten er placeret. 

Dermed kan det forårsage 

en eventuel 

højresvingsulykke.  

 

Hvordan kom vi frem til dette emne 



Vi startede ud med egentlig bare at brainstorme et par 

ideer, vi tænkte kunne være et ungeforskere projekt. 

Vores projekt skulle indebære noget gyldigt og 

aktuelt, så hvorfor ikke arbejde med trafikken? 

Vi havde tænkt meget over emnet ’Trafik’, efter et 

par dages tænkning kom vi, så frem til et godt punkt, nemlig højresvingsulykker. 

Vi vil formindske dette problem, det er vi stærkt overbeviste om. 

    

Formålet med projektet 

Formålet med vores projekt er at reducere højresvingsulykker, og formindske 

frygten i dagligdagen for cyklisterne og lastbilschauffører. Så de kan køre frit 

rundt i trafikken, uden at være bange for en 

højresvingsulykke.  

 

Eventuel videreudvikling 

Vores videre udvikling går ud på, at der skal sidde 

en sensor bag på en lastbil, og en sensorer på 

cyklen i ringeklokken. Sensoren bag lastbilen vil 

registrere sensoren på cyklen i den lovpligtige 

ringeklokke, og sende signal til førerkabinen, som 

vil lyse med et specielt lys, der ikke kan undgås at 

ses af lastbilchaufføren.  

Denne videreudtænkning er mest fokuseret på de mindre 

provinsbyer og ude på landet, der hvor der ikke er så mange 

lyskryds, (som blandt andet store byer som København) men 

stadig har højresving der svarer til højresving i lyskrydset i de 

større byer. 

    



 

Vores model  

Her er nogle billeder fra da vi byggede vores 

model.  

Vi startede at lave en model af helt alemendelig 

pap, derefter lavede vi en model af arkitektpap. 

Vi valgte også at lave en model af en lygtepæl, den 

lavede vi i 3D print, hvor vi derefter tilsluttede nogle lamper, hvor vi brugte 

hummingbird til at programmere dem, så de kunne lyse.  

    

      

 

 

                                               

 

                                        Vores kontakter 

Sikker trafik Sikker trafik Sikker trafik Sikker trafik  

Vi har fået mange kontakter og informationer hen af vejen med projektet, for 

eksempel har vi talt med Line fra 

Sikker trafik som rigtig godt kunne 

lide vores ide, da hun mener at 

den er meget nytænkt. 

Hun gav os både ris og ros på alt vi 

havde at sige, hun kom med konstruktiv kritik vi virkelig tog til os.  

    



    

    

Egekjær Trafikskole SlagelseEgekjær Trafikskole SlagelseEgekjær Trafikskole SlagelseEgekjær Trafikskole Slagelse    

Vi fik kontakt til Egekjær trafik skole, hvor vi spurgte om trafik eleverne ville få 

undervisning baseret på hvordan man kunne 

undgå en højresvingsulykke, hvor kørelæreren 

svarede, at når man tager et lastbilkørekort for 

man undervisning i at undgå høresvingsulykker, 

men han sagde samtidig at man aldrig kan 

undgå den blindevinkel, selvom man indstiller 

spejlene. 

 

    

Mødet med Claus RitterMødet med Claus RitterMødet med Claus RitterMødet med Claus Ritter    

Tirsdag den 8. december 2015, arrangerede vi et møde med Claus Ritter 

Stabschef indefra IT og Digitalisering i Korsør, for noget sparring og input 

omkring vores ide Safe Traffic.  

Inde hos IT og Digitalisering fik vi meget god respons og ros. Claus Ritter var 

meget interesseret i projektet. Så det endte med at vi snakkede længe med ham 

om trafik.  

Claus gav os blandet anden hjælp til meget af det vi 

ikke selv kunne få svar på, det var til stor hjælp for 

at gøre projektet endnu bedre.  

 

 

 



 


