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Opfattelse før 2006  

”Cyklisten bliver ramt af siden af lastbilen, 

væltet og kørt over af baghjulene”.  

 

Viden efter 2006 

”Cyklisten bliver enten ramt af lastbilens 

front, højre forhjørne eller af højre side af 

førerhuset og bliver typisk kørt over af 

højre forhjul”.  

(HVU) 

 

Ny viden = ny praksis 



Filmen viser, 

hvordan 

højresvings-

ulykken typisk 

sker. 
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Den kritiske zone er det 

område omkring 

lastbilen, som går ud fra 

bilens højre forhjørne 

(højre A-stolpe) og har 

en radius på ca. 2 meter. 

Fokus på den kritiske zone 
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Nu: Nye spejlkrav betyder, at der ikke er 
blinde vinkler i en afstand på 2 meter fra 
bilen fra venstre A-stolpe til bagerste højre 
hjørne. 

Tidligere havde man den opfattelse, at: En 
del højresvingsulykker skete, fordi cyklisten 
befandt sig i lastbilens blinde vinkler, hvor 
chaufføren ikke havde en chance for at se 
cyklisten. 

Ny viden = ny praksis 
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Filmen viser  

chaufførens 

udsyn gennem 

ruder og spejle. 



 

 

 Ny viden = ny praksis 

 HVU’s rapport 2006: Peger på, at 

chaufføren ikke orienterer sig i 

nærzone- og frontspejlet. 

 

 Ny analyse af chaufførers højresving 

(Aalborg universitet) 2015: 

Chaufførerne orienterer sig ikke i 

nærzone- og frontspejl lige før 

svinget. 
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Lige før du svinger til 

højre i et kryds, skal du 

sikre dig, at der ikke er 

cyklister eller fodgængere 

i det område, som 

keglerne markerer. 

 

Keglerne markerer den kritiske zone 

2 meter 
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Her ses keglerne i nærzonespejlet 

Du får det fulde 

overblik over 

den kritiske  

zone ved først  

at orientere sig i 

nærzonespejlet, 

og… 
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… dernæst i frontspejlet 

 

Den kritiske zone skal 

betragtes som en samlet 

orienteringszone. 

 

Her ses keglerne i frontspejlet 



 

 

 Ny viden = ny praksis = nyt materiale 
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Sving sikkert til højre 
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Består af fire materialer: 
 
 PP-præsentation 

(Basismateriale) 
 

 8 praktiske øvelser 
 

 Lærervejledning 
 

 Faktahæfte 



Baggrund, opbygning, mål, ideer, mm. 

”Materialet kan skaleres op og ned inden 
for en tidsramme på mellem 2-8 lektioner” 

TEST: 

• Faglærerne brugte fra 3-8 lektioner 

Kommentar: ”Efterhånden som jeg får det 
mere under huden, så vil jeg nok bruges 
det på en helt anden måde”.  

 

Lærervejledningen 
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Baggrundsviden til faglærerne. 

TEST: 

• Faglærer 1 brugte faktahæftet som 
baggrundsviden. 

• Faglærer 2 læste det – opslagsværk. 

• Faglærer 3 brugte faktahæftet som et 
egentligt undervisningsmateriale. 

Alle tre siger, at faktahæftet dækker deres 
behov for viden om højresvingsulykker. 

 

Fakta om højresvingsulykker 

14 



En quiz eller test som en opstart/ 
afslutning. 

TEST: 

• Faglærerne oplever ”quiz’en”, 
som en konkret øvelse, der giver 
afsæt for en god dialog. 

Tjek din viden om højresvingsulykker 
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Basismaterialet. 

TEST: 

• Faglærerne gennemgik samtlige 55 
slides.  

Kommentarer: 

”Enkelt, vigtigt, informativt, let at gå til som 
faglærer”. 

”God struktur” 

”Hellere for meget end for lidt at plukke i”. 

PP-præsentationen 

16 



Brug af notefeltet 

 

TEST: 

 

 

 

PP-præsentationen 
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• Faglærer 1 havde printet noterne ud, 
og så i dem, hvis han var i tvivl. 
 

• Faglærer 2 læste dem som 
forberedelse, så han havde fat i de 
store linjer. 
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Filmen handler om 
orientering lige før og 
under højresvinget. 

Orienter dig gennem: 

 Det højre sidespejl 

 Nærzonespejlet/ 

højre siderude 

 Frontspejlet/ 

forruden 

Gentag indtil fri bane 



Om udsyn, spejlindstilling, 
opmærksomhed og orientering. 

 

TEST: 

• Faglærer 1 gennemførte en øvelse med 
kursisterne. Tidsforbrug: 1 lektion. 

• Faglærer 2 lod kursisterne arbejde i 
grupper om fem udvalgte øvelser. 
Tidsforbrug: 2 lektioner. (5 x 15 minutter) 

 

8 praktiske øvelser 
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. 
Kommentarer på øvelserne 

 

”Selv for en garvet chauffør 

som mig, var det et wake-up-

call”. 

 

”Jeg var skeptisk mht. til det 

med, at der ikke er blinde 

vinkler tæt på bilen, men jeg 

må give mig – det viser 

øvelserne jo tydeligt”. 
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Hent materialet gratis på: 
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Adgang til lærerværelset? 

Send en mail til: 

support@turteori.dk  


