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Rutsjebaner 
Rundt omkring i sommerlandet findes mange forskellige, sjove og vilde rutsjebaner, der dagligt 

får børn og voksne til at juble og skrige højt. Men rutsjebanerne kan også bruges i matematik, da 

du kan lave beregninger om højder, hastigheder, påvirkinger og lignende.  

Når gæster besøger en forlystelsespark, er det for at prøve en masse af de sjove og vilde attrak-

tioner, og det er derfor vigtigt, at rutsjebanerne har en god kapacitet, således så mange som 

muligt kan prøve dem uden for lang ventetid. Det kan du læse mere om senere.  

 

 

 
I Norden er der flere store trærutsjebaner, der, som navnet siger, er bygget af træ. For at bygge 

sådan en rutsjebane skal der bruges enormt meget træ. 

En bane er 622 m lang og har en tophastighed på 75 km/t. Det er en hurtig og vild rutsjebane, 

hvor passagererne sidder sammen to og to i et tog.  

 

Ved trærutsjebanen er der en tavle med facts. 

 

a) Hvor mange kg træ er brugt til at bygge den-

ne trærutsjebane? 

b) Hvis et fyrretræ gennemsnitligt er 6 m højt, 

hvor mange træer er så blevet brugt til at 

bygge rutsjebanen? 

c) Hvis én mand alene skulle bygge rutsje-

banen, og han arbejdede 8 timer om dagen, 

hvor lang tid ville det så tage manden at blive 

færdig? 

d) Hvad tror du, det betyder, når mandetimer-

ne står beskrevet som 30 årsværk? 

 

 

 

I nogle forlystelsesparker er det muligt at slå 

rekorder ved at tage flest mulige ture i en rutsje-

bane på én dag. En dag var der to drenge, der slog 

rekord ved at tage 120 ture i træk i trærutsjebanen. 

 

e) Angiv i minutter hvor lang tid en tur i træ-

rutsjebanen tager. 

Opgave 1 – Trærutsjebanen  

Brug af materialer til trærutsjebanen 
 

Træ:  560 ton 
Fyrretræ:  101232 km 
Søm og bolte: 30 ton  
Beton:  1006  𝑚3 
Fundamentblokke: 5826 stk. 
Armering:  55 ton 
Belægningssten: 1261 𝑚3 
Mandetimer:  48940 eller ca. 

30 årsværk 

 

 Fakta om rutsjebanen 
 

Højde:  20 m 
Længde:  622 m 
Tophastighed: 75 km/t  
Varighed:  130 sek. 
Antal tog:  1 
Antal passagerer 30 pers. 
Kapacitet:  900 pers./t. 
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f) Hvis drengene tog 120 ture i træk, hvor lang 

tid sad de så hver i rutsjebanen? 

g) Hvor mange minutter sad de der tilsammen? 

h) Hvor mange ture kan trærutsjebanen nå at 

køre på én time?  

i) Hvis trærutsjebanen kan have 900 personer 

med pr. time, hvor mange personer kan så få 

en tur på én dag, hvor forlystelsesparken har 

åbent fra kl. 10-20? 

 

En anden type rutsjebane, der ses i flere forlystelsesparker, er en bane, hvor passagererne sidder 

i mindre vogne med plads til 4 personer. Banen kører i forskellige niveauer, hvor den skiftevis 

kører op og ned i hurtigt tempo, så der er rig mulighed for sug i maven. 

 

a) Den maksimale hastighed i denne bane er 10 m/s.  

Hvor hurtigt er det, hvis det skal angives i km/t? 

b) Hvor lang tid tager én tur med rutsjebanen, hvis det skal angives i sekunder? 

c) Hvad er gennemsnitshastigheden, hvis en 

tur tager 2,30 min., og længden af banen er 

420 m? 

 

 

 

 

d) Hvis rutsjebanen har en kapacitet på 800 personer i timen, hvor mange passagerer er 

det så i minuttet? 

e) Hvis forlystelsesparken har åbent i højsæsonen fra kl. 10-20, hvor mange personer kan 

så nå at få en tur i rutsjebanen på én dag, hvis den kører uafbrudt hele dagen? 

 

Det koster mange penge at have en forlystelsespark kørende, da fx de store rutsjebaner bruger 

meget strøm. 1 kW strøm koster ca. 2 kr. 

 

f) Hvor mange kW strøm bruger denne rutsjebane på en åbningsdag i højsæsonen? 

g) Hvad koster det i timen at have denne rutsjebane kørende? 

h) Hvad koster det at have denne rutsjebane kørende på én dag i højsæsonen? 

Opgave 2 – En vild tur  

Fakta om rutsjebanen 
 

Opført:  2001 
Banemål:  Længde 42 m 
  Bredde 21 m 
  Højde 13 m 
Banevægt:  80 tons 
Banelængde:  420 m 
Antal vogne:  9. 4 i hver 

vogn 
Turens længde: 2,30 min. 
Tophastighed: 10 m/sek. 
Drift og elforbrug: 80 kW/t  
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En af de vildeste rutsjebaner er den type, hvor du 

bliver skudt afsted som en raketmed fuld fart på. 

Du starter fx med at blive skudt afsted med en 

acceleration, der får dig fra 0-80 km/t på kun 2 

sek., så går det stærkt. Acceleration er, når der 

regnes i hastighed pr. tid.  

Selve rutsjebanen er 20 meter høj, og undervejs 

på turen kommer du til at køre med hovedet ned 

ad. 

 

 

Kig på faktaboksen om denne hurtige rutsjebane for at 

løse de næste opgaver. 

 

a) Hvor mange passagerer har fået en tur, når alle 

vognene har været afsted én gang? 

b) Hvis der kan være 6 personer i hver vogn, og 

der er 4 vogne, hvor mange ture skal hver vogn 

så køre hver time, hvis de skal nå at give 960 

personer en tur? 

c) Når rutsjebanen skydes afsted, tager det kun 2 

sekunder at køre 30 meter. Hvor hurtigt er det, 

hvis du skal omregne det til km/t? 

(Brug tilhørende kopiark om omregning af hastighed for hjælp.) 

d) Hvis hastigheden for denne rutsjebane er 80 km/t, hvor lang tid tager det så at køre turen 

på 540 m? 

e) Hvor mange passagerer kan få en tur i rutsjebanen, hvis det kører uden pauser i en 

åbningstid på 10 timer? 

 

Der er forskel på, hvornår der er flest, der tager en tur i 

denne rutsjebane. En tilfældig dag så fordelingen af 

passagerer således ud: 

 

f) Beregn hvor mange gæster, der prøvede rutsje-

banen denne dag? 

g) Hvor mange passagerer var der gennemsnitligt 

med rutsjebanen i timen? 

h) Hvorfor, tror du, passagererne i rutsjebanen er 

fordelt på denne måde i løbet af dagen?  

 

Tidspunkt Antal passagerer i timen 

10-11 219 

11-12 314 

12-13 455 

13-14 518 

14-15 528 

15-16 638 

16-17 688 

17-18 524 

18-19 459 

19-20 208 

I alt  

Opgave 3 – Afsted som en raket 

Fakta om rutsjebanen 
 
Banens længde:  540 m 
Banens højeste punkt:  20 m 
Personer pr. vogn:  6 
Antal vogne:  4 
Kapacitet:   960 pers/t 
Hastighed:   80 km/t 
G-påvirkning ved acceleration: 4,5G 
Accelerationstid:  2 sek. 
Accelerationslængde:  30 m
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Det er en sjov og vild oplevelse, når der er mange hurtige skifte mellem niveauet, der køres i. Det 

giver et sug i maven, når rutsjebanen starter med at køre højt op, og derefter går hurtigt ned ad 

med susende fart. Ekstra sjovt bliver det, hvis rutsjebanen kører under vandet, for så er der 

ekstra stor mulighed for spænding og sug i maven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Beregn hvor lang tid det tager at køre de 453 m, når hastigheden i rutsjebanen er 75 

km/t? 

b) Hvor mange ture kører rutsjebanen ca. på én time? 

c) Beregn hvor mange besøgende, der ca. kan nå at få en tur i rutsjebanen på en time, hvis 

der bliver brugt 2 minutter mellem hver tur på af- og påstigning af nye passagerer. 

d) Hvis forlystelsesparken oplyser, at der er en kø på 30 minutter til rutsjebanen, hvor 

mange mennesker står så ca. i kø? 

e) En familie, der bor 40 km fra forlystelsesparken, beslutter sig for, at de alle sammen vil 

afsted og have en sjov dag. Hvor lang tid vil det tage en bil, der kører med den samme 

hastighed som rutsjebanen, at køre turen fra deres hjem hen til forlystelsesparken? 

 

 

 
En dagsbillet til en forlystelsespark koster i højsæsonen 275 kr. Samme dag, som du besøger 

parken, kan du så vælge at købe en næstedagsbillet, så du dagen efter igen kan besøge parken, 

og nu kun betale 150 kr. 

 

a) Hvor mange penge sparer du på din billet på dag 2, hvis du køber en næstedagsbillet? 

b) Hvor stor en procentdel er det? 

 

Et sæsonkort til forlystelsesparken koster 600 kr. 

 

c) Hvor mange gange skal du besøge parken, før det kan betale 

sig at købe et sæsonkort? (Du skal huske at regne rabatten i 

næstedagsbillet prisen med.) 

 

 

Opgave 4 – Op og ned  

Opgave 5 – Billetpriser 

Fakta om rutsjebanen 

 
Banens længde: 453 m 
Banens højeste punkt:  19,3 m 
Personer pr. vogn:  20 
Antal vogne:  1 
Hastighed:  75 km/t 
G-påvirkning  
ved acceleration:  3,5G 
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En helt vild forlystelse er en kæmpe stor ”arm”, hvor du sidder godt fastspændt, mens du bliver 

gynget frem og tilbage og samtidig drejet rundt. Forlystelsen er 19 meter høj, og når du hænger 

over jorden og bliver drejet i alle retninger, er der god mulighed for at blive rundtosset.  

 

a) Hvis der kan være 24 personer pr. tur i ”Armsvingeren”, hvor mange ture skal den så køre, 

før 1000 personer har fået en tur? 

b) Hvis der står 192 mennesker i kø før dig, og du gerne vil prøve forlystelsen, hvor mange 

ture skal den så køre, før det bliver din tur? 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Når forlystelserne i gang, svinger den store arm i pendulfart, mens den roterer. Pendulet svinger 

på en vinkel på 115 grader. 

c) Hvor mange grader mangler der, før forlystelsen drejer hele vejen rundt? 

d) Prøv at tegne, hvordan forlystelsens svingningsbane er, når den svinger i en vinkel på 115 

grader. 

e) Inden forlystelsen sættes i gang, sænkes gulvet under den. På billedet kan du se den 

vinkel, der dannes, når gulvet er sænket. Hvilken form danner gulvet med kanten?  

f) Prøv at måle de tre vinkler. 

g) Tegn trekanten i dit hæfte. 

h) Hvad kan du sige om den type trekant? 

 

 

 

 

Udfyld nu målene på forsiden. 

 

Opgave 6 – Rundtosset i ”Armsvingeren”  

Fakta om forlystelsen 
 
Rotationer:   12 pr. minut 
Højde på forlystelsen:  19 m 
Personer pr. tur: 24 
G-påvirkning:  3,8G 
 



                2018 © mattip.dk  Mattips materiale er belagt med Copydan-vederlag.  

 
7 

Omregning af hastighed  

Når vi taler om hastighed og fart, så regner vi det ud i meter pr. sekund 
(m/s) eller i kilometer i timen (km/t).
Oftest er det km/t vi regner i, når det drejer sig om transportmidler.  
Derfor kan det være smart at vide, hvad sammenhængen er mellem 
de forskellige måleenheder: 
 

1 km = 1000 m 
1 t = 60 minutter = 3600 sekunder 
 
Formlen for at beregne fart ser således ud: 
 

Fart (v) = 
𝐴𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 (𝑑)

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑 (𝑡)
 

 
Eksempel: 
Hvis en bil kører 60 km på 45 minutter, hvilken hastighed har bilen så kørt med? 
 

Fart (v) = 
60 𝑘𝑚

45𝑚𝑖𝑛:60 𝑚𝑖𝑛/𝑡
=  

60 𝑘𝑚

0,75 𝑡 
 = 80 

𝑘𝑚

𝑡
 

 
De 45 minutter divideres med 60, da der er 60 minutter pr. time. 

Kopiark 
 

 


