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Referat 

Bakgrund; Trafikverket önskade mer kunskap om hur marken påverkar funktionen hos typprovad 

vägutrustning. 

Syfte: Att få ökad kunskap om hur marken påverkar funktionen hos typprovad vägutrustning. 

Metod: Dynamiska prov med krockvagn, några statiska dragprov samt avslutningsvis ett par 

krockprov med fordon. 

Resultat: Ståndare som har ett nedstick kortare under marknivån än 1,0 meter bör kategoriskt 

undvikas. Slänt bör inte anläggas närmare än 0,6 meter bakom ett vägräcke. I mark med sämre 

bärighet eller packningsbarhet påvisar projektet att man med all sannolikhet enkelt förbättrar 

vägräckens generella funktion genom att förlänga vägräckesståndare ned i marken. 
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Abstract 

Background; Trafikverket (the Swedish Transport Administration) was asking for enhanced 

information about interaction between soil grading, bearing capacity and type approved vehicle 

restraints systems. 

Purpose: To get enhanced knowledge about interaction between soil grading, bearing capacity and 

type approved vehicle restraints systems. 

Method: Dynamic testing with an impact sled, some static push/pull tests and finally some full-scale 

crash testing with a passenger car into a barrier. 

Results: Barrier posts should not have a shorter length below ground level than 1.0 meter. A slope 

shoulder behind a barrier installation should not be arranged closer than 0.6 meter behind the same. In 

soil with less bearing capacity or compact ability it is probably possible to enhance barrier 

functionality by using even longer barrier posts, with a larger proportion of the post being inserted into 

ground.  
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Förord 

Projektet är utfört på uppdrag av Trafikverket, och är i sig att betrakta som en delmängd av flera 

projekt som behandlar snarlik problematik. Syftet är att försöka förstå och på sikt bemästra varierande 

markförhållanden. 

Samtliga foton, utom två, är tagna av författaren. De foton på sidan 54 och 57, där 

projektledaren/författaren själv syns i bild är fotograferade av Fredrik Gustafsson, VTI. 

Ett tack till mina kollegor på VTI, utan vars värdefulla hjälp den här typen av praktiska prov och 

forskning inte går att genomföra. 

 

Linköping, juni 2016 

 

Jan Wenäll 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfört 7 november 2016 där Leif Viman var lektör. Jan Wenäll har 

genomfört justeringar av slutligt notatmanus. Laboratoriechef Tommy Pettersson har därefter granskat 

och godkänt publikationen för publicering 7 februari 2017. De slutsatser och rekommendationer som 

uttrycks är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 

Review seminar was carried out on 7 November 2016 where Leif Viman reviewed and commented on 

the report. Jan Wenäll has made alterations to the final manuscript of the report. The laboratory 

manager Tommy Pettersson examined and approved the report for publication on 7 February 2017. 

The conclusions and recommendations expressed are the author’s and do not necessarily reflect VTI’s 

opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Markens betydelse för vägräckens funktion 

Jan Wenäll (VTI) 

 

I sammanlagt 28 prov har olika vägräckesståndare provats, såväl dynamiskt som statiskt. Resultatet 

visar att ståndarens funktion tämligen direkt beror på dess nedstick/nedgrävda längd i väl packad 

mark, oavsett stolptyp eller stolpfundament. Ståndare som har ett nedstick kortare under marknivån 

än 1,0 meter bör kategoriskt undvikas, då dessa lättare dras upp av det deformerade vägräcket eller 

roterar upp ur marken vid påkörning. Slänt bör inte anläggas närmare än 0,6 meter bakom ett 

vägräcke, då annars den (av slänten) störda grusvolymen gör att vägräckets funktion minskas. I mark 

med sämre bärighet eller packningsbarhet påvisar projektet att man med all sannolikhet enkelt kan 

förbättra vägräckens generella funktion genom att förlänga vägräckesståndare ned i marken. 

Projektet har inte tagit fram eller haft som avsikt att utveckla någon specifik mätmetod för att 

undersöka markens sidostabilitet, utan vi har stickprovsmässigt brukat en metod som existerar som 

förslag för framtida inkludering i EN1317. Dock kan man konstatera att det troligen finns ett behov av 

en framtida mätmetod som snabbt och enkelt kan mäta markens sidostablitet i fält med avseende på 

vägräckens funktion. Ett sådant verktyg skulle underlätta för entreprenören, som sätter ut ett vägräcke, 

så att denne vet att han gör rätt. Men samtidigt även underlätta för väghållaren, som då enklare kan 

göra ett korrekt förfrågningsunderlag samt i efterhand enkelt kan kontrollera om han fått det 

funktionella vägräcke som han beställt. 

I projektets planeringsfas fanns det en ambition att först studera belysningsstolpar i olika 

markförhållanden för att därefter studera vägräcken. Av logistikskäl beroende på andra parallella 

projekt med vägräcken bekostade av Trafikverket, så ändrades projektets inriktning tidigt i samråd 

med beställaren till att enbart studera vägräcken. I planeringsfasen avsågs att göra samordnade 

krockprov med försvagad mark i samband med annan kommersiell provning åt externa kunder. 

Försening i möjliga lämpliga sådana vägräckesprojekt har i motsvarande grad försenat detta projekt. 

En fråga som återstår är hur resultaten ska kunna användas i praktiken? Även om svar på detta inte har 

varit huvudsyftet med projektet, så kan man tänka sig framtida krav på vad för slags information om 

markförhållanden som skall in i räckestillverkarnas obligatoriska DoP, Declaration of Performance. 

Man kan även tänka sig ett framtida projekt där ett mera specifikt mätverktyg eller en mätmetod för att 

verifiera markförhållanden med avseende på vägräcken kan tas fram. 

Man kan avslutningsvis understryka att det finns annan vägutrustning som är likalydande beroende av 

markförhållanden, till exempel belysnings- och skyltstolpar, vägräckesändar (kanske särskilt de 

vägräckesändar/förankringar för vajerräcken som är konstant belastade av en sidledes kraft) samt 

diverse olika krockdämpare förankrade i mark. Detta öppnar givetvis för framtida projekt som en 

direkt uppföljning av detta projekt, utöver behovet att också utveckla någon form av mätmetodik eller 

mätutrustning. 
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Summary 

Soil influence on barrier performance 

Jan Wenäll (VTI) 

 

In a total of 28 tests, various barrier posts in various ground conditions have been evaluated, both in 

dynamical and static tests. Results are showing a direct relation between post performance and the 

length of post buried below ground in compacted soil, nevertheless post type or foundation. Posts with 

a buried length less than 1.0 meter should categorically be avoided, as these have shown potential for 

being rotated out of ground under impact. Avoid slopes behind a barrier less than 0.6 meter from the 

barrier, due to the risk of disturbing and weakening the necessary supporting gravel volume. In weak 

soil it is likely that the general crash safety performance of any barrier-type with posts can be 

positively enhanced by further elongation of the posts down the ground. 

In the project, no specific measurement method was developed for the sideways stability of soil, as 

this was not part of our aim of the project. Occasionally an EN1317 proposed static push/pull test 

method have been used. It can be concluded that there is a need for a user-friendly field suitable 

method to determine soil sideways stability for the reason of judging barrier functionality. Such a tool 

might support the barrier installation process, as well as smoothing the barrier selection process. 

Early in the project the ambition was to study lighting poles in different soils, and from there move on 

to barriers and barrier posts. Out of logistical reasons and due to other barrier research projects 

financed by the Transport Administration as well, the aim of the project was already at early beginning 

changed to become a purely barrier post project. It was, as well, considered to run barrier tests in weak 

soil in conjunction with other external commercial barrier projects, but delays in such suitable barrier 

projects did influence and delay this project likewise. 

One remaining question is how to transfer these findings into practical use out on the roads. This was 

not the aim of the project, but a future might be demands on what to mandatory include in barrier 

manufacturer’s DoP, Declaration of Performance. It is as well possible to develop a suitable 

measurement tool or a verification method for soli properties with respect of barrier needs. 

Finally it can be noticed that there are other types of vehicle restraint systems, likewise dependent on 

soil mechanics and soli properties for proper function. This can be lighting poles, sign supports, barrier 

terminals (maybe especially those on pretension wire rope barriers) or crash cushions of various kinds, 

anchored to ground. This opens for future projects in this fields, following this project as well as 

developing the mentioned test procedure or test equipment for sideways stability of soil. 
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1. Inledning 

Trafikverket har beställt ett flertal projekt hos VTI de senaste åren, med inriktning på att förstå 

vägutrustningars funktion i olika marktyper och i samband med detta även vägutrustningars åldrande, 

olika monteringar och (för specifikt vägräcken även) vägräckeshöjder.  

De projekt som varit aktuell har varit; 

 Åldringsegenskaper hos vägutrustning (=vägräcken) 

 Kompatibilitet mellan fordon och vägräcken 

 Vägräcken bakom kantsten 

 Vägutrustning och markförhållanden 

Som en del i detta paket genomfördes just detta projekt, där en enskild vägräckesståndare studerades 

vid påkörning i olika marktyper. Några statiska böjprov gjordes också, som referens till den metod 

som möjligen förordas inom CEN för inkludering i en framtida version av EN1317. De olika projekten 

hade sådana synergieffekter, så det till slut blev svårt att dra en tydlig gräns mellan projekten, och 

projekten vävdes näst intill samman till en enhet. Krockproven kunde utnyttjas till utvärdering av flera 

olika egenskaper vid ett och samma tillfälle. Av denna anledning finns en stor del av redovisningen av 

de nämnda övriga projekten, utom de med kantsten, medlagda som bilaga till denna rapport. 
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2. Syfte 

Syftet har varit att öka kunskapen om och förståelsen för markens inverkan på vägutrustningars 

funktion, och i detta projekt specifikt vägräcken, genom att studera vägräckesståndare under 

kontrollerade påkörningar. En förhoppning med projektet är att kunna hantera markförhållanden med 

lägre förmåga att bära vägräcke, men ändå åstadkomma säkra vägräckesinstallationer. 

I en förlängning är syftet att förstå och kunna hantera olika former av vägutrustning, inte bara 

vägräcken, i varierande markförhållanden. Exempel på andra sådana vägutrustningar är belysnings- 

och skyltstolpar, räckesändar, krockdämpare. Specifikt kan man lyfta fram räckesändar/förankringar 

till vajerräcken, då dessa är konstant utsatta för en horisontell inspänningskraft. 

Lite mera specifikt kan sägas att de provmetoder som används för vägutrustning, EN1317 samt 

EN12767 samt de amerikanska provmetoderna NCHRPR 230, NCHRPR 350 och MASH alla på något 

sätt specificerar den mark som själva provet skall utföras i. Det leder möjligen lite för långt att gå in på 

dessa provmetoders detaljer, men man kan säga att syftet är att prov skall genomföras i en kontrollerad 

mark som är likformig över tid och på olika provplatser. Syftet är att minska spridningen i själva 

provresultatet genom att minska antalet obekanta parametrar, och där är likartad mark en sådan 

betingelse som man önskat ha kontroll på. EN12767 beskriver några olika marktyper, medan EN1317 

håller sig med en ”standard soil”, förutom vid prov med broräcken monterade på brokantbalk. 

Syftet är givetvis att godkännandeprov (ITT, initial type test) ska kunna jämföras på ett likvärdigt sätt, 

oavsett var och när proven utförts. Det här med marktyp är inte ett problem vid godkännandeprovet.  

Men sedan uppkommer följdfrågan hur man ska omsätta provresultatet i denna styrda marktyp till 

verkligheten, där den provade och möjligtvis CE-märkta produkten skall monteras i en helt annan 

marktyp. Vanligen kanske man är mest bekymrad över om marken är vekare. Behöver man anpassa 

installationen till marktypen? Hur vet man om marktypen är ”tillräcklig” eller för svag? 
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3. Metod 

Metoden som vi valde var krockprov med en känd (stel) vagn med vikt 1 047 kg i en låg fart, 14 km/h. 

Som komplement för ökad förståelse gjordes några dragprov med en metod som föreslagits som 

jämförande provmetod inom CEN/TC226 för en kommande version av EN1317. Orsaken till att vi 

körde prov med en relativt låg vagnvikt i relativt låg fart var att vi var ute efter att se de små initiala 

skillnaderna i ståndarens beteende. Med mera krockenergi i form av högre vikt och högre fart, så hade 

samtliga prov resulterat i totalkollaps för ståndaren. De små subtila skillnaderna hade maskerats av det 

kraftiga övervåldet av krockenergi, och då hade utvärderingen blivit mycket svårare, ja näst intill 

omöjlig. Dessutom var det så att vagnen fanns sedan andra tidigare prov och enkelt kunde anpassas till 

våra nya behov, så den enkla vägen var att bygga på ett befintligt designkoncept. Syftet med proven är 

att jämföra, givet samma betingelser. Därför är det inte lika viktigt att replikera verkligheten. 

 

Höjden från mark till det tvärställda stålröret och kontaktpunkten mellan vagn och stolpe är 47 cm. 

Det ligger inget annat medvetet val bakom detta än att det var enklast och praktiskt att behålla vagnens 

design efter tidigare prov. 
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4. Variabler 

Det som alltid är svårt att avgöra är markens egenskaper, dess kornstorleksfördelning, packningsgrad 

och fukthalt m.m. Vi beställde en större mängd grus i fraktion 0-32 mm från ett närliggande grustag 

och använde samma batch1 för hela provserien. Det är samma gruskvalitet som vi normalt brukar 

använda vid montering av produkter för krockprov, och det finns en kornkurva för detta material, se 

bilaga 1.  

Från samma grustag beställdes även krossgrus 4–8 mm. 

 

Samma personal grävde och packade runt ståndarna vid alla prov, och i stort sett hade vi tur med 

vädret under hela provserien. Det var mestadels torrt och varmt. Efter bästa förmåga har vi försökt 

eliminera andra externa störningar än just stolptyp, nedgrävningsdjup och förekomst av dike, vi har 

även provat två fraktioner av grus. Ledordet har varit repeterbarhet mellan de utförda proven. 

Vi kan också konstatera att de kunskapsmässiga fynd vi gjort i första hand enbart gäller för de provade 

stolparna i de grusfraktioner vi använt. En hypotes är att dessa fynd med all sannolikhet kan 

generaliseras för fler stolpar och för fler marktyper, om än lite grovt, men det återstår att bevisa. Det 

kan vara värt att notera att vi näst intill uteslutande provat vägräckesståndare utan specifika 

fundament. Det är troligt att vägräckesståndare med fundament, särskilt om fundamenten är av stor 

diameter, inte beter sig som de här provade vägräckesståndarna. 

                                                      

1 Ordet ”batch” har ifrågasatts vid korrekturläsning. Det är givetvis ett inlånat ord från engelskan. De flesta 

läsare förstår förhoppningsvis innebörden ändå, där en ”batch” är en homogent sammanhållen mängd, i detta fall 

grus med lika egenskaper. 
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5. Vad är ett vägräcke? Hur fungerar det? 

Pratar man med folk som inte dagligdags arbetar med vägräcken, så får man ofta höra en massa olika 

populärvetenskapliga benämningar på vägräcke. Man delar upp det t.ex. som mitträcke, skiljeräcke, 

broräcke, vägräcke eller sidoräcke. Eller så säger man bara vägräcke, utan att specificera vad man 

menar. Ännu mera ospecifikt är ordet ”räcke”, och då kan det vara precis vad som helst. Det kan också 

vara så att man tänker mera på av vad eller hur vägräcket är konstruerat, då blir det bestämmande 

benämningar som vajerräcken, stållineräcken, betongräcken, stålbalkräcken och kanske att man också 

säger rörräcken. Det finns även ”träräcken”, fast vanligen är det en inre stålskena som tar krafterna och 

ett yttre estetiskt hölje av trä, för att ge intrycket av att hela vägräcket är gjort av trä.  

För att komplicera det hela, så finns det ”fotgängarräcken” i våra tätorter. Det mera korrekta uttrycket 

är GC-räcke, där GC står för gående och cyklister. Det faktum att man kallar detta för ”räcke”, kan 

nog förleda någon att tro att det också finns ett inbyggt skydd i dessa vägräcken. Fotgängarräcken tar 

hand om fotgängare, och möjligen en och annan cyklist. De stoppar absolut inte bilar och är i sig inget 

skydd för en fotgängare annat än att fotgängaren inte kan kliva rakt ut i gatan eller ramla ned från en 

bro. Men något skydd för att en fotgängare inte ska bli påkörd av en bil är det inte. 

Med all sannolikhet är de vanligaste vägräckena fortfarande längsgående Europabalk, det som vi i 

Sverige oftast kallar W-profil (eftersom tvärsnittet är format som bokstaven W), monterad på en 

stålståndare, och då denna ståndares tvärsnitt är utformad som den versala grekiska bokstaven sigma, 

Σ, så kallas denna ståndare oftast för Sigmaståndare (eller möjligen lite mera vardagligt Sigmastolpe). 

Den vanligaste Sigmaståndaren är cirka 50 gånger 100 mm i tvärsnitt, och antingen 1 600 eller 1 950 

mm lång. Vid montering sticker 700 mm upp över marknivån, därpå följer att nedstick i marken 

antingen är 900 eller 1250 mm. Men det finns monteringstoleranser på cirka ±30 mm. Vid underhåll i 

ett senare skede så föreskrivs att vägräcken ska höjdjusteras om höjden går utanför toleransgränsen 

±100 mm.  

Lite förenklat kan man beskriva Sigmaståndaren som böjstyv i den ena riktningen, i den riktning där 

den är 100 mm, och avsevärt mjukare i den riktning där stolpen bara har ett tvärsnitt på 50 mm. 

På fackspråk kallas den längsgående profilen vanligen för navföljare, ibland (lite slarvigt) bara för 

följare, och stolpen kallas ståndare. Det finns en svensk och något annorlunda variant på W-profilen 

som kallas Kohlswabalk, den är lite mera rundad i sin form än W-profilen och kan närmast liknas vid 

bokstaven B i sitt tvärsnitt, fast med lite avstånd mellan de båda ”bubblorna” i B-et. Under 1990-talets 

början förekom i Sverige näst intill enbart stålräcken av dessa nämnda typer, även om det också fanns 

några enstaka betongräcken.  

Är man ännu mera insatt i branschen så slänger man sig kanske med fackuttryck som EU1,33, EU2, 

EU4, EM2, EM4, DM1,33. DM4, EUK2 osv. EU1,33 står för Europabalk (W-profilen) Utan tvärarm, 

stolpavstånd 1,33 meter. EU4 blir då Europabalk Utan tvärarm stolpavstånd 4 meter. T.ex. blir EM4 

då Europabalk Med tvärarm, stolpavstånd 4 meter. DM4 blir dubbelsidigt (underförstått Europabalk) 

med tvärarm, stolpavstånd 4 meter. Lägger man till bokstaven K, så menar man Kohlswabalk, t.ex. så 

blir EUK2 därmed Kohlswabalk utan tvärarm, stolpavstånd 2 meter. 
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Vägräcke EU4, W-profil utan tvärarm med 4 meter stolpavstånd mellan Sigmaståndare. 

 

Räcke av Kohlswa-typ. 

 

Enkelsidigt W-profilräcke med tvärarm och stagband. 

Rent provningstekniskt så är ett vägräcke en sådan vägutrustning som obligatoriskt faller in under EUs 

Byggproduktförordning och därför obligatoriskt skall krockprovas enligt tillämpliga delar av EN1317. 

Resultatet av denna provning utmynnar i ett antal deklarerade egenskaper som i sin tur, tillsammans 

med tillverkningskontroll med mera, ligger till grund för ett eventuellt CE-märkningstillstånd.  
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Hur vägräcket senare skall användas, spelar ingen specifik roll vid provtillfället. Det är 

provningstekniskt ingen skillnad på om ett vägräcke skall användas i vägmitt eller som sidoräcke, inte 

ens broräcket skiljer sig mer än att man givetvis monterar ett broräcke på en simulerad brokantbalk. 

En helt annan skillnad är också om vägräcket är permanent eller temporärt. Det här grundar sig i en 

uppdelning av produkterna enligt Byggproduktförordningen EU no. 305/2011 som i sin tur hänvisar 

till harmoniserade standarder, för vägräcken vanligtvis hEN1317-52. (Det finns andra möjligheter via 

harmoniserade tekniska specifikationer och något som kallas EAD, European Assessment Documents, 

och harmoniserade TS, Technical Specifications. Men det leder väl långt att utförligt förklara denna 

process.) Vägräcken anses nämligen vara en byggprodukt, som därmed faller in under 

Byggproduktförordningens jurisdiktion. Permanenta vägräcken ska därmed obligatoriskt vara CE-

märkta för att få sättas på marknaden, och för att bli det så ingår bland annat obligatoriska krockprov, 

för att säkerställa funktionen hos vägräcket. Temporära vägräcken, sådana som används vid 

exempelvis vägarbeten, behöver enligt Byggproduktförordningen inte vara CE-märkta men vanligtvis 

ställer väghållaren egna krav på att produkten skall ha påvisad säkerhet. Det kan, trots att själva CE-

märkningen inte är obligatorisk, vara så att väghållaren ändå vill att produkten ska vara krockprovad 

som en fullvärdigt CE-märkt produkt för att få användas på väghållarens vägar. 

Nu vet man ju sällan vid provtillfället om ett vägräcke skall monteras upp permanent eller temporärt, 

så det är lite av en gråzon. Men vägräcken som vanligtvis är ämnade att monteras permanent, de ska 

obligatoriskt provas. 

Bakgrunden till detta med permanent eller temporärt står sannolikt att finna i just det faktum att man 

tolkar in vägräcken som en byggprodukt. Vid ett bygge anser man sannolikt att de temporära 

produkterna enbart används i själva byggfasen, kanske för att underlätta i själva byggprocessen, och 

när bygget (om det nu är t.ex. ett hus) är färdigt så tar man bort de temporära lösningarna och 

slutanvändarna, de som flyttar in i huset, nyttjar enbart permanenta lösningar, som då ska vara CE-

märkta. Problemet ute på väg är att slutanvändarna, trafikanterna, kommer att exponeras för dessa 

temporära anordningar. Tvärt emot vad som troligen är den ursprungliga avsikten. Det finns ett slags 

glapp eller en motsättning i tolkningen av temporär kontra permanent. Ser man till trafiksäkerheten så 

borde givetvis även temporära lösningar som vanliga trafikanter exponeras för vara utprovade och CE-

märkta på samma sätt som för permanenta vägräcken. 

Ett omtvistat specialfall är de så kallade platsgjuta betongräckena. Vi ska inte fördjupa oss för mycket 

i problematiken, för det har inget med markförhållanden att göra, men räcken som färdigställs på sin 

slutgiltiga placering kan anses falla under en benämning i Byggproduktförordningen som kallas 

”works” och då menar man att det inte finns en tillverkningsprocess (i form av en fabrik) som kan 

granskas och därmed kan man inte CE-märka dessa platsgjutna vägräcken. Här varierar tolkningen 

mellan olika länder, några läser att ”man inte kan CE-märka” medan andra läser att ”man inte får CE-

märka”. Åter andra läser att ”man inte behöver krockprova” eller ”inte ens får krockprova” medan 

återigen andra uttolkar att ”man visst får ställa krav och kräva krockprov, men att man av formella skäl 

inte kan meddela CE-märkningstillstånd”. Låt oss lämna det hela öppet för vidare tolkning. 

Vägräckens funktion är att fånga in, styra om fordonet och släppa iväg det ut på vägen igen. Man vill 

inte att bilen skall fastna, bilen ska glida med längs vägräcket för att erbjuda en mjuk och fin kollision. 

Om man nu kan tala om mjuka kollisioner, det är nog så dramatiskt och våldsamt ändå?  

Om vägräcket bildar en ficka eller om vägräckets ståndare på något sätt fastnar i bilen, så att det tar 

stopp, så brukar man på svengelska kalla detta för ”snagging” eller ”pocketing”. På svenska 

                                                      

2 hEN1317-5 betyder, till skillnad från de dokument som bara har förledet EN, att det är en så kallat 

harmoniserad standard. En harmoniserad standard innehåller det obligatoriska annex ZA och ligger till grund för 

bedömningen vid CE-märkning. 
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”fickbildning”. På lite äldre vägräcken av typen Kohlswa på granit- eller betongplint så är detta 

fenomen vanligt. Dessa vägräcken fungerar helt sannolikt dåligt och borde omgående bytas ut.  

Räcket får inte heller gå sönder så att det kan tränga in delar i bilens kupé. Däremot, tvärtom vad nog 

många tror, så är vanligtvis ståndarnas funktion att dessa ska släppa från navföljaren och böjas undan 

när bilen passerar. Därför är det viktigt att ståndaren sitter fast i marken men kan lossna lätt från 

navföljaren vid påkörning. Om ståndaren inte lossnar från navföljaren, så finns det risk att navföljaren 

följer med ståndaren bakåt och nedåt mot marken vid påkörning när ståndaren pressas bakåt och nedåt, 

så att bilen därmed mycket lätt kan passera över vägräcket. Vilket vi inte ser med blida ögon på, 

givetvis. Navföljaren ska stanna kvar uppe på bilsidan, medan ståndarna ska böja undan. 

I princip är funktionen hos alla dessa olika vägräcken just att ståndaren lossnar från navföljaren. 

Ståndaren håller navföljaren på plats före kollisionen, i en höjd som ungefär motsvarar tyngd-

punktshöjden på de fordon som vägräcket är avsett att förmå fånga in. Den här höjden är vanligen 

cirka 55 centimeter för de typer av vägräcken som är avsedda att fånga personbilar. Men navföljaren i 

sig har också en utbredning, en höjd, vanligen cirka 25-30 centimeter, varför de flesta vägräcken är 

omkring cirka 70 centimeter höga, om man mäter till vägräckets ovansida. 

Så kallade högkapacitetsvägräcken, provade enligt klassen H1, H2, H3 eller H4a/H4b enligt EN1317-

2:2010, är vanligtvis högre än vad som angivits ovan. 

Det finns ett undantag, när ståndaren inte är tänkt att lossna. Det gäller vägräcken med tvärarm, 

vägräcken benämnda EM och DM enligt ovan. Där monteras navföljare och tvärarm med annan skruv 

och mutter, och man får då ett annat rörelsemönster. När tvärarmen trycks bakåt så kommer ståndarens 

böjning bakåt att också höja upp tvärarmen, så att navföljaren snarast hamnar högre upp på bilen vid 

deformation. 

I sammanhanget kan man också nämna att vägräcken som ska sitta på bro, broräcken, inte beter sig 

likadant som beskrivits ovan. Där sitter alltid följaren fast och ståndaren böjs inte ned på samma sätt. 

Detta givetvis för att broräcket inte ska släppa igenom fordonet ut över brokanten. 

Vanliga vägräcken ska flytta på sig (i sidled) vid påkörning. Det är nästan så att ju längre ett vägräcke 

flyttar på sig, desto bättre. I varje fall för de som sitter inne i den påkörande bilen. Det blir en snällare 

kollision med lägre accelerationskrafter om vägräcket gör en större böj vid påkörning. Man mäter detta 

avstånd vid krockprov och det resulterar i ett mått som kallas arbetsbredd, som är tänkt avspegla det 

område bakom vägräcket som måste hållas fritt från fasta oeftergivliga föremål, för att garantera att 

vägräcket fungerar korrekt vid påkörning. Ju större arbetsbredd, ju lägre accelerationskrafter inne i 

bilen. Men dels är markyta kostsamt, så det blir både dyrt och svårt att låta vägräcken röra på sig för 

mycket. Dels är vägräckets rörelse också en risk för de personer eller den utrustning som finns bakom 

vägräcket, t.ex. mötande trafik om vi tänker på ett vägräcke monterat i vägmitt. Eller för en person 

som arbetar bakom ett temporärt vägräcke, vid ett vägarbete. Därför är det viktigt att respektera den 

nödvändiga arbetsbredden. 

Mot bakgrund av ovanstående, så kan man förstå att ståndaren och dess fastsättning i mark och därvid 

tillhörande deformation vid kollision är en viktig förutsättning för vägräckets funktionalitet. En 

ståndare som inte gör det som förväntas, kan förstöra funktionen hos ett annars väl fungerande 

vägräcke. Dels kan arbetsbredden öka väsentligt, dels kan ett felaktigt rörelsemönster hos ståndaren få 

bilen att köra igenom vägräcket.  

En nödvändig del för att försäkra sig om ståndarens goda funktion är markförhållanden och hur 

marken påverkar eller samverkar med ståndaren. 

Som en utvikning kan noteras att de betongräcken som står lösa ovanpå asfalten men sammankopplade 

med varandra som långa kedjor av prefabricerade betongräcken inte alls på samma sätt är beroende av 

markförhållanden. Däremot är asfaltytans friktion en parameter att ta med i beräkningen. Betong-

räcken som blir stående länge eller placeras utanför asfaltytan kan däremot förväntas sjunka ned i 
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marken på grund av markens bristande bärighet för vertikala laster. Om ett sådant betongräcke sjunker 

och ”växer fast”, så kan man förvänta sig en avsevärt försämrad funktion eller kanske till och med en 

risk att vägräcket kan välta vid påkörning, om vägräckets bas inte fritt kan röra sig på avsett sätt. Men 

detta studeras inte i projektet. 

Vi har flyktigt omnämnt GC-räcken. Dessa avsågs en gång i tiden kunna inkluderas i EN1317-

familjen och man arbetade med en prEN1317-6, som av olika anledningar aldrig blev färdig. Detta 

dokument är idag ombildat till en TR1317-6, där TR står för ”technical report”. Detta dokument har 

status av rekommendation, för frivilligt utnyttjande. 
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6. Montering av ståndare i mark 

Låt oss först reflektera lite över hur ståndare till vägräcken monteras i mark. Det absolut vanligaste 

sättet i Sverige är att man med en hydraulisk hammare monterad på en lastbil prylar ett hål i marken, 

cirka 70 till 120 centimeter djupt. Hålet är lite för stort för ståndaren, beroende på stolpe mellan 15-20 

cm i diameter. Ståndaren sticks ned i hålet och så efterfyller man med (relativt finkornigt) grus runt 

omkring ståndaren. Dels går detta ganska raskt, och det underlättar att få vägräcket rakt om man först 

monterar hela vägräcket, och därefter efterfyller hålen med grus. Då kommer den monterade 

navföljaren att hjälpa till att hålla ståndarna rakt i sina hål, innan man fyller på grus. Men detta gör 

också att det blir svårt att korrekt packa gruset närmast ståndaren ända nerifrån botten. Ett helt 

nymonterat vägräcke kan därför näst intill sägas stå löst i endast lätt packat grus, packat mestadels av 

sin egentyngd. 

I många andra länder slår man direkt på stolpen och driver ned stolpen, som den är, i marken. Utan att 

först göra ett hål. Fördelen är att man slipper återfylla med grus. Nackdelen är att man lättare skadar 

stolptoppen och förzinkningen, det är svårare att räta upp en sned stolpe samt att det kan vara svårare 

att få grepp om markens stabilitet eller innehåll av stenar. 

 

Ett rimligt antagande är att ganska snart medför fortplantade markvibrationer från passerande trafik 

samt partiklar som följer med regnvatten ned i hålet att packningen omkring ståndaren snabbt blir 

homogen med omgivande markförhållanden. Vägräcket vibrerar och ”växer fast”, sannolikt inom 

några veckor efter montage. 

Några vägräcken monteras istället i fundament, och i dessa sticks ståndare ned i färdiga hål. Vanligen 

utgörs dessa fundament av prefabricerad betong, och monteringen är snarlik det som beskrev ovan. 

Men det finns likväl fundament av stål. En prylbil slår hål där man sätter ned fundamenten, varvid 

ståndaren kan monteras i detsamma.  

Man skulle kunna spekulera i om dessa fundament (eller ståndare) bör nå ned till tjälfri grund. Det 

finns dock inga observationer på att tjällyftning skulle vara ett problem. 
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Ute på vägen monteras vägräcken på detta sätt, utanför själva körfälten. I många fall i stödremsan 

bredvid vägen eller i den slänt/dike som finns bredvid vägkroppen. På många äldre vägar kan det vara 

så eller är till och med högst troligt så att slänten utanför själva vägkroppen inte alls har samma 

struktur eller sammansättning som vägkroppen i sig. Bärigheten i slänten vid sidan om vägen har man 

tidigare inte behövt bry sig om lika noga, och därmed så vet man också tämligen lite om det här 

områdets möjlighet att korrekt stödja ett monterat vägräcke för uppkomna sidokrafter. I en kommentar 

från Trafikverket så säger man att ”…ju längre ut från vägkant som ett räcke monteras desto sämre 

material är det nog. Vid nybyggnad så har man full koll på vilket material som finns i marken men vid 

förbättringsarbeten på befintliga vägar är det nog ofta tveksamt när det gäller material. Gamla breda 

mittremsor med centriskt räcke sitter ibland i "matjord"” 

Det är en del av det här projektet, att förstå markens inverkan på vägräckets funktion samt att 

undersöka och fundera omkring hur man kan tackla undermåliga markförhållanden. 

Syftet har varit att öka förståelsen av markens inverkan på vägutrustningars funktion, och i detta 

projekt specifikt vägräcken, genom att studera vägräckesståndare under kontrollerade påkörningar. En 

förhoppning med projektet är att kunna hantera markförhållanden med lägre förmåga att bära 

vägräcke, men ändå åstadkomma säkra vägräckesinstallationer. 

I en förlängning är syftet att förstå och kunna hantera olika former av vägutrustning, inte bara 

vägräcken, i varierande markförhållanden. 

Lite mera specifikt kan sägas att de provmetoder som används för vägutrustning, EN1317 för 

vägräcken, vägräckesändar, krockdämpare, övergångar mellan vägräcken och öppningar i vägräcken, 

samt EN12767 för smala objekt i vägmiljön som belysningsstolpar, skyltstolpar, nödtelefoner mm., 

samt även de amerikanska provmetoderna NCHRPR 230, NCHRPR 350 samt MASH alla specificerar 

mark som provet skall utföras i. Det leder möjligen lite för långt att gå in på dessa provmetoders 

detaljer, men man kan säga att syftet är att prov skall genomföras i en kontrollerad mark som är 

likformig över tid och på olika provplatser. Syftet är att minska spridningen i själva provresultatet 

genom att minska antalet obekanta parametrar, och där är likartad mark en sådan betingelse som man 

önskat ha kontroll på. 

Men då uppkommer följdfrågan hur man ska omsätta provresultatet i en viss marktyp till verkligheten, 

där den provade och möjligtvis CE-märkta produkten skall monteras i en helt annan marktyp. 

Vanligen kanske man är mest bekymrad över om marken är vekare än vid provtillfället, men man ska 

inte underskatta problemet med en mark som är styvare än vid utfört prov, särskilt om det är så att ett 

visst mått av eftergivlighet bidragit till produktens gynnsamma funktion. 

I inledningsskedet av projektet söktes befintlig information om markens stabilitet och bärighet, dels 

via VTI:s bibliotek och dels via kontakt med geotekniskt kunniga kollegor. Det visade sig rätt snabbt 

att det finns kompetens om bärighet i form av hur man belastar mark ovanifrån med vikten t.ex. av 

passerande fordon. Det går även att finna en del information om hur mark beter sig om man sätter 

någon form av jordankare i marken, t.ex. i form av staglinor för telemaster. Eller kanske ändankare till 

vajerräcken.  

Men ett vägräcke under påkörning trycker eller böjer vägräckesståndarna mer eller mindre rakt i sidled 

horisontellt genom marken, låt oss kalla det för transversell belastning. Där fann jag mer frågetecken 

än utropstecken, det synes vara ont om information om markens beskaffenhet för ren belastning i 

sidled. Även kontakt med kollegor på VTI med markförhållanden som specialitet bekräftade att det är 

ont om kunskap kring markstabilitet i ren sidled. 
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7. Något om olika ståndare 

De vägräckesståndare som används till vägräcken har så gott som alltid en vek riktning och en styvare 

riktning, styvare för krafter rakt från trafiksidan in mot vägräcket och vekare längs med vägräcket. För 

den sigmaformade ståndaren kan det åskådliggöras så här; 

 

Man utnyttjar detta fenomen för att göra vägräcket stabilt men samtidigt inte lika känsligt för 

fickbildning vid direktkontakt med bilen. Andra ståndare bygger på snarlika principer, med en vek och 

en styv riktning. Runda rör med en ovalt pressad nederdel gör vägräcket starkt i en ledd, och svagare i 

en annan. Däremot så är homogena vägräckesståndare av 55*55 mm stål inte alls riktningsberoende, 

de är i princip likformigt starka i alla riktningar. 

I de kommande proven testas ståndartypen både i vek och styv riktning, för att förstå skillnaden 

markstabilitet kontra tvärsnitt. Ståndaren jobbar initialt i kollisionen mellan bil och vägräcke 

mestadels i sin styva riktning, till dess att bilens front direkt träffar ståndaren då den böjs i sin veka 

riktning. Det är alltså vanligtvis önskvärt att stolpen har olika funktion i olika riktning. 

  

Vek riktning 

Styv riktning 
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8. Provning av vägräckesståndare i grus 

Av ovanstående följer att det under åren 2013–2014 har genomförts ett projekt på VTI, finansierat av 

Trafikverket, där vi på olika sätt undersökt vägräckesståndare och deras rörelse i marken vid sidledes 

horisontell belastning.  

Syftet har varit att öka vår kunskap om hur markbetingelser påverkar vägräckesståndarens rörelse, och 

därmed vägräckens funktion samt att se om det på något sätt går att förutsäga om eller hur man kan 

kompensera för olika markbetingelser, företrädesvis med sikte på svaga markbetingelser. 

Det synes mestadels vara så att klassisk markbeskaffenhet beskrivs som markens förmåga att bära 

(tung) last i vertikal led. Men vägräcken och vägräckesståndare trycker marken i sidled vid kollision, 

och det har varit ytterligt svårt att få fram kunskap om hur detta bästa hanteras. Dessutom är 

vägräckeskollisionen ett hastigt dynamiskt och kortvarigt förlopp med krafter mestadels i sidled, som 

inte alls kan jämställas med kontinuerlig statisk belastning i sidled.  

Det är inte heller ett rent tryck i sidled, ståndarens topp trycks visserligen bakåt men ståndarens nedre 

del trycks åt andra hållet. Det finns ett rotationscentrum en bit ned i marken, och om marken är 

tillräckligt fast synes det som att ståndaren därvid böjs vid detta rotationscentrum eller strax ovanför. I 

stabil mark ligger detta rotationscentrum högt upp, nära markytan, och i lösare mark ligger det djupare 

ned. Om ståndarens nedre del, vi kan kalla det ståndarens rot, dessutom inte heller har tillräckligt stöd 

som motverkar horisontell förflyttning nere i marken, så kommer inte ståndaren att böjas utan istället 

att rotera nere i marken. Dels ser vi detta när ståndaren är av kraftig typ, som ”broräckesståndarna” i 

dimension 55*55 mm eller de större INP-ståndare som också provats. Man kan även se rörelsen när 

marken är vek, antingen på grund av dess fraktion eller om vi försvagat marken genom att gräva slänt 

bakom installationen. 

Inledningsvis ställdes en hypotes upp om att vägräckesståndare hålls fast och påverkas i sin 

deformation av en slags konformad grus-/jordvolym runt omkring ståndaren. Utanför denna koniska 

form påverkas eller förflyttas sannolikt inte marken av den direkta belastningen från ståndaren. Frågan 

är bara hur djup och hur vid denna kon är, vilket projektet förhoppningsvis kan hjälpa till att definiera. 

Marken utanför denna kon agerar endast som statiskt mothåll för konformen, där man i så fall kan anta 

att markbeskaffenheten i sig är egal, betingat att marken enbart är tung och svårflyttad.  
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En andra fråga är vad som händer om man skär av en del av toppen på denna kon genom att anlägga 

en slänt nära (för nära) ståndaren, så att viktigt stödmaterial saknas? När och hur påverkas 

vägräckesståndare och i så fall vägräcket? Vilka krav ska man ställa på stödmaterial bakom en 

vägräckesståndare? Bakgrunden till denna frågeställning är just att vanliga vägräcken provas, 

monterade på plan mark i enlighet med föreskrifter i EN1317. I verkligheten är det sällan ovanligt att 

det finns någon form av slänt eller dike bakom vägräcket, så att den stödjande marken omkring 

ståndaren på något sätt är deformerad eller avkapad. Kanske kan man även tillägga att det finns en 

nationell provmetod för räcken monterade i slänt, kallad TRVMB 350. Just i skrivande stund kan inte 

denna metod brukas för ett formellt beslut om CE-märkning, men det kan komma att ändras i 

framtiden om man väljer att skapa en så kallad EAD baserad på motsvarande metod. 
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9. De utförda proven 

Vi valde att köra en form av dynamiska lågfartsprov med en stel vagn vägande 1047 kg. Vagnen har 

haft ett Ø=120 mm runt 10 mm tjockväggigt stålrör som front, monterat horisontellt på en höjd av 470 

mm över mark. Med en hastighet av 14 km/h (plus/minus några få tiondelar) har ståndarna körts på.  

 

Varför körde vi enbart 14 km/h? Verkliga olyckor sker ju i högre farter. Men det finns givetvis en 

anledning. Dels är hastighetskomposanten rakt bakåt från trafiksidan på ett vägräcke ganska liten, även 

vid en påkörning i hög hastighet, eftersom fordonet vanligtvis färdas längs med vägräcket och endast 

en mindre del av hastigheten avsätts tvärs ståndaren, dvs. vinkelrätt mot trafiksidan på vägräcket. 

Ståndaren trycks bakåt endast med en liten del av fordonets ursprungshastighet. Men ännu mer 

betydelsefullt för valet av hastighet var det faktum att vi önskade lyfta fram just skillnaden mellan 

olika ståndare i olika markbeskaffenhet. Hade vi kört prov med mera kinetisk energi, läs högre 

hastighet och mera vikt, så hade med all sannolikhet detta övervåld av krockenergi maskerat de små 

skillnader i markens deformation eller eftergivlighet som vi nu önskade betrakta. Avsikten var att se 

själva igångsättandet av markens deformation, för att få en uppfattning om de grundläggande 

mekanismerna. Därav valet av relativt låg hastighet. 

Inledningsvis i en typisk vägräckeskollision, så trycks ståndaren bakåt i sin styva riktning. Det är 

också därför som vi väljer att prova i den riktningen. Höjden 470 mm på röret som trycker mot 

ståndaren är valt näst intill enbart för att det rent praktiskt var den enklaste monteringen på den 

brukade vagnen, det är en höjd som ligger i linje med resten av vagnen och dess tyngdpunkt i höjdled, 

varför man får en mindre tendens till klättring än om man lagt träffpunkten högre, eller lägre. 

Dessutom motsvarar 470 mm ungefär den höjd som stötfångaren sitter på hos många fordon. Nu är 

syftet med projektet inte att efterlikna verkliga räckespåkörningar, utan att åstadkomma en 

kontrollerad belastning på räckesståndare så att man kan observera skillnader mellan olika prov, inte 

mellan prov och verkliga olyckor. Vi hade kunnat välja vilken höjd som helst, bara vi gjort lika i alla 

prov. 

Mark kan teoretisk betraktas som en mycket, mycket trögflytande vätska. Vid en viss belastning 

kryper marken i lastens riktning. Men det är givetvis bara delvis sant. Väl packad jord eller grus kan 

också sägas ha en slags masströghetsmoment, en tröskel som man måste över innan man når stadiet 

där marken blir flytande. Det beror delvis på att de kantiga jord-/gruspartiklarna häktar tag i varandra, 

och det är först när man övervinner detta initiala stabila tillstånd som marken börjar röra på sig. Vatten 

eller vibrationer är ett sätt att få marken att röra på sig, och därmed att övervinna denna flyttröskel, 

men givetvis även en hög kraft i en viss riktning. Man kan, hur som helst, säga att det finns en slags 

initial masströghet hos marken, men när den är övervunnen så kan marken fortsätta att röra på sig. 

Även vid en fortsatt lägre kraft. Den här masströgheten gör ändå att ståndaren, korrekt monterad, tål 

ganska höga kortvariga dynamiska laster. Det är helt enkelt jobbigt att sätta fart på en större 

grusvolym runtomkring ståndaren. Men vid långvarig statisk belastning kan en ståndare lätt förflytta 

sig genom en markvolym. 
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Man kan också hävda att den vinkelräta kraftkomposanten, vinkelrätt in i vägräcket, vid en påkörning 

av ett ”normalt” fordon, en TB32 personbil enligt EN1317-2, på 1500 kg i 110 km/h i ungefär 6° 

kollisionsvinkel ger ungefär samma krafter på stolpen, riktat rakt bakåt från vägräckets trafiksida sett. 

För de statiska proven har en kraftgivare och ett vanligt spakblock med kätting använts. Se för övrigt 

bilder nedan. 

 

 

Alla ståndare har grävts ned med grävmaskin.  

Vi har medvetet valt att inte prylat ned ståndare, så som annars är brukligt. Orsaken till att ståndare har 

grävts ned har varit för att få full kontroll på allt grus hela vägen ända intill själva ståndaren. Vi har då 

kunnat packa gruset likadant hela vägen från botten upp till markytan, var 30e centimeter. Hade 

metoden att pryla ett hål valts, så efterfylls detta hål vanligen med något mera finkornigt grus när 

ståndaren sänkts ned i hålet, ett grus som är svårare att låta packa väl ända nere från hålets botten. 

Själva prylningen packar grus både i sidled och nedåt, men det kommer alltid att finnas ett hålrum nära 

ståndaren som efterfylls med grus som inte packas lika väl på ett kontrollerat sätt.  
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Väl medveten om att detta förfarande är ett avsteg från det normala sättet att montera 

vägräckesståndare i Sverige, så har vi bedömt att det är det enda riktigt bra sättet att få kontrollerbara 

och repeterbara provbetingelser, och där skillnaden i uppförande mera stringent kan härledas till enbart 

ståndare och markförhållanden, och inte vara avhängigt av variationer i monteringsmetoden. För ett 

nymonterat vägräcke är det sannolikt så att dessa båda installationsförfaranden ger något olika resultat, 

men för ett vägräcke som varit monterat en tid ute i trafik så har med all sannolikhet naturliga 

markrörelser och vattenrörelser kompenserat för detta, så att packningen kring ståndaren kan anses 

homogen och med tiden närma sig den installation vi gjorde med grävmaskin och gruspackning ända 

intill ståndaren. 

Den här ”grusgropen” där proven gjordes hade de ungefärliga måtten 2 meter bred, 3 meter lång och 

cirka 2 meter djup. För det sista provet, prov 28, gjordes gropen lite extra djup 2,2 meter. 

Vid återfyllning av grusgropen så har gruset packats med jämna mellanrum med en så kallas ”ost” 

eller ”padda”, en liten rund markvibrator. Vi har packat ungefär var 30 centimeter, från botten och 

uppåt. Maskinen har en bottenplatta med diameter på cirka 43 centimeter. Med en vikt på strax under 

90 kg packar den inte jättehårt, men alla ståndare har monterats på likartat sätt. Metoden valdes för att 

göra montagen jämbördiga och därmed jämförbara. Ledordet är ”jämförbara”, syftet är att studera 

skillnaderna. Antalet överfarter har varit ”tillräckliga”, så att vi inte sett att marken sjunkit mera. Det 

kan översättas till cirka 5-6-7 överfarter per lagt gruslager. 

Prov 1 (2014-05-05) Σ i grus 0-32 mm, nedstick 1,0 meter 

Det allra första provet utfördes 2014-05-05 och var en vanlig 1950 mm lång Sigmaståndare monterad i 

grus med fraktion 0–32 mm. Ståndaren sätts ned med ett djup av 1,0 meter i gruset. Ståndaren böjer 

sig 16,5° vid påkörning. Det bildas en markerad böj på ståndaren, en knäled eller ett gångjärn 

(engelsmännen säger gärna ”hinge”, ett språkbruk som delvis smyger sig in i svenskan), mellan 0,18 

till 0,33 meter under marknivån, alltså en böjd sträcka av 0,15 meter. Detta första prov på en ”normal” 

Sigmaståndare i en ”normal” mark och med ett monteringsdjup 1,0 meter får bilda referens för de 

övriga proven.  

För detta prov och alla påföljande prov använts samma vagn, med en rörformad front (för att få en 

jämn avrundad tryckzon mot samtliga ståndare). Detta rör träffar ståndaren 0,465 meter över 

marknivån. Givetvis har denna höjd varierat något lite mellan proven, beroende på hur väl vi lyckas 

återfylla med grus och packa likformigt.  

 

Den uppmätta förflyttningen vid marknivå är 0,18 meter och man kan se en påverkan i själva grusytan 

bakom ståndaren i cirka 0,8 meters längd bakom ståndaren och cirka 0,8 meters bredd. Det trycks upp 

en liten kulle av grus bakom ståndaren, denna kulle är cirka 0,1 meter hög. 

Ett första antagande är att grusytan (eller snarare grusvolymen) bakom ståndaren, med storleken cirka 

0,8 meter bred och 0,8 meter längd, haft inverkan på ståndarens rörelsemönster. Talar vi om 
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grusvolymen, så bör man sannolikt räkna in ända ned till underkanten på ståndarens deformation eller 

cirka 0,33 meter ned i grusbädden. 

Den grusvolym som finns utanför denna kon påverkar givetvis också, men inte på samma sätt. Vi har 

ingen dynamisk deformation utanför konen, men omgivande material ger ett mothållande statiskt 

marktryck. Man kan nog närmast beskriva detta som att omgivande materials massa vidmakthåller 

formen på den koniska volym vari den dynamiska deformationen noteras. Sannolikt spelar packningen 

av jordmassor utanför konen mindre roll, så länge som massan är densamma. 

För att säkerställa att vår provmetod inte sprider resultaten eller ger annan oberäknad osäkerhet, så 

körs därefter ett andra prov med en identisk stolpmontering. 
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Prov 2 (2014-05-05) Σ i grus 0-32 mm, nedstick 1,0 meter 

Även detta prov körs 2014-05-05. På någon enstaka grad när är ståndarnas deformation identisk, se 

foto på de båda stolparna nedan. 
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Prov 3 (2014-05-06) Σ i grus 0-32 mm, nedstick 0,8 meter 

Vi kör prov 3 2014-05-06. Det är fortfarande en ”vanlig” Sigmaståndare monterad i ”vanligt” grus 

fraktion 0–32 mm, men nu har vi lyft upp ståndaren något ur marken, dess nedstick i grusbädden är 

enbart 0,8 meter. För övrigt samma parametrar vid påkörning. 

 

Det är uppenbart att grusbädden runt ståndaren nu inte förmår hålla ståndaren kvar i marken, ståndaren 

roterar upp ur marken. För just denna kombination av ståndare och markförhållande (packat grus 0-32 

mm) synes skillnaden mellan 1,0 meter monteringsdjup (prov 1 och 2) och 0,8 meter monteringsdjup 

(prov 3) vara helt avgörande. Man kan sannolikt redan nu förutsäga att ståndare som inte sticker ned i 

marken tillräckligt djupt inte alls ger den vägräckesfunktion som man önskar. Men vad är då 

tillräckligt djupt? 

Prov 4 (2014-05-06) Σ i grus 0-32 mm, nedstick 0,8 meter 

Kört 2014-05-06 – är ett identiskt prov med prov 3. Resultatet är identiskt med prov 3 och bekräftar 

därmed att föregående resultat inte är slumpmässigt. Det gör uppenbarligen stor skillnad mellan 0,8 

meter och 1,0 meter nedstick i marken av denna ståndare. 
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Prov 5 (2014-05-07) Σ i grus 0-32 mm, nedstick 1,0 meter veka riktningen 

I provet därefter, utfört 2014-05-07, så satte vi åter ned Sigmaståndaren på 1,0 meters djup, men vände 

den breda och veka sidan till, bara för att få en känsla för om ståndaren betedde sig annorlunda i en 

annan riktning. Ståndaren är något vekare i sidled, med den bredare sidan mot vagnen. 1,0 meter djup 

är den nivå där vi anser oss se att deformationen sker något närmare markytan eller cirka 0,1-0,2 meter 

under marknivån. 

 

 

Kan tilläggas att trots lite regn och fukt, så får man anse markbetingelserna likvärdiga med övriga 

provtillfällen, då gropen grävdes och packades om på nytt mellan varje enskilt prov. 
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Prov 6 (2014-05-08) 55*55 i grus 0-32 mm, nedstick 1,0 meter 

Kördes 2014-05-08. Den här gången hade vi bytt till en homogen stålståndare med tvärsnitt 55*55 

mm, även ibland benämnd broräckesståndare eftersom den är vanlig på broräcken. Stången var 

monterad med 1,0 meter under marknivån. Vi kör på med 14,11 km/h och noterar efter kollision att 

ståndaren lutar 68,3°, alltså har den rört sig 21,7°. Närmare analys när ståndaren tagits upp ur marken 

visar att ståndaren i sig böjts cirka 8° medan marken också gett efter och bidragit med cirka 14° av 

ståndarens sammanlagda lutning över mark efter kollision. Det smala tvärsnittet och den relativt korta 

nedsticket i mark synes inte fungera helt effektivt. Den smala exponerade ytan trycks enkelt genom 

grusmassan i sidled. Böjzonen hos ståndaren, gångjärnet, ligger 0,21 till 0,27 meter under marknivå. 
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Prov 7 (2014-05-08) 55*55 i grus 0-32 mm, nedstick 0,8 meter 

Kördes 2014-05-08. Samma uppsättning som i prov 6 med den skillnaden att ståndarens nedstick i 

mark minskats till 0,8 meter. Ståndaren kommer upp ”nästan” rak, nu lutandes cirka 45°. Ståndaren 

har alltså rört sig 40°. Det är uppenbart att 0,8 meter nedstick i grus inte är tillfyllest för att ta hand om 

den uppkomna sidokraften. 

Marken är påverkad cirka 1 meter bakom ståndaren och cirka 0,7–0,8 meter i sidled och före/framför 

ståndaren. Den tänkta konformade volymen har sannolikt en diameter på cirka 2 meter och ett djup på 

minst 0,8 meter. 

 

 

 

  



 

36  VTI rapport 923 

Prov 8 (2014-05-09) C-ståndare i grus 0-32 mm, nedstick 1,0 meter 

Utfört 2014-05-09. En så kallad C-ståndare sattes ned till 1 meters djup. Ståndaren vred sig cirka 55° 

under belastning, men böjde bara ned cirka 11°. Rörelsen i markplan uppmättes till 13 cm. Ståndaren 

hade en deformation som i djupled låg från 20 till 40 cm under marknivån. 
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Prov 9 (2014-05-09) C-ståndare i grus 0-32 mm, nedstick 0,8 meter 

Utfört 2014-05-09. Samma C-ståndare som i prov 8, men nu nedgrävd till enbart 0,8 meters djup. Här 

ser vi med en gång en mycket större förflyttning. För det första så är ståndaren inte alls böjd, den har 

enbart rört sig genom gruset. Stolproten har skjutits cirka 50 cm bakåt, och den ”kon” eller ”sjö” som 

definierar den grusvolym som troligen rört på sig avtecknas på ytan som en 110 cm bred (50 cm på 

ena sidan och 60 cm på andra sidan) och 130 cm lång förändring. Framför ståndaren har vi 80 cm 

mark som lyfts upp cirka 10 cm på grund av stolprotens vridning i mark. Bakom ståndarens 

ursprungsposition har vi en deformation på cirka 50 cm där gruset sjunkit undan, se bild. Det är tydligt 

att markrörelser under ytan påverkar. 0,8 cm stolpnedstick i grus av denna fraktion och packning är 

med all tydlighet inte tillräckligt. 
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Prov 10 (2014-05-12) HEB120 i grus 0-32 mm, nedstick 0,8 meter 

Utfört 2014-05-12. En kraftig HEB120 I-balk nedgrävd till 0,8 meters djup provas.  

 

 

Vi noterar enbart en smärre deformation av marken, ingen böjning av ståndaren. Deformation enbart 

bakom ståndare, ca 10 cm, dvs. tryck bakåt. Ingen mätbar rotation i mark. 
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Prov 11 (2014-05-13) HEB120 i grus 0-32 mm, nedstick 1,0 meter 

Utfört 2014-05-13. En HEB120-ståndare nedgrävd till 1,0 meter under marknivån.

 

 

Ståndaren lutar 83,5° efter provet, en vinkeländring på 6,5°. Förflyttning vid mark 7 cm. Runt 

ståndaren rörde sig marken i en radie av 0,5 meter. Internt började vi kalla detta område för ”sjön”, 

den yta eller det område som påverkas av ståndarens förflyttning. 
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Prov 12 (2014-05-13) Σ i grus 0-32 mm, nedstick 0,8 meter. HEB förstärkning i mark 

Utfört 2014-05-13. Sigmaståndare nedgrävd 0,8 meter. Med en kortare HEB120-balk lagd bakom 

Sigmaståndaren som stöd, precis under marknivå, med flänsens platta sida mot Sigmaståndaren.  

 

Ståndarens förflyttning i mark var cirka 3–4 cm, men ståndaren vred sig vid kollisionen. HEB-balken 

förflyttas cirka 3 cm. Den s.k. sjön bakom ståndaren är cirka 1*1 meter. Det blir en mera markerad böj 

på ståndaren, som också ligger nära markytan. Det är en tänkbar markförstärkande metod, dock långt 

ifrån en färdig idé. 
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Prov 13 (2014-05-14) ståndare betongfundament i grus 0-32 mm, nedstick 0,6 meter 

Utfört 2014-05-14. Här valde vi att använda en ståndare plus betongfundament från en känd 

vajerräckesleverantör. Ståndaren är orienterad ”rakt mot” den påkörande vagnen, så att ståndaren är så 

styv som möjligt. Fundamentet, med diameter 0,2 meter, är nedgrävt till 0,6 meter. Vagnen kör över 

ståndaren helt, fundamentet vänds upp men ståndaren är rak och näst intill opåverkad. Den allra 

nedersta delen av betongfundamentet, 0,19 meter, gick av och blev kvar i marken Den spontana 

slutsatsen är att 0,6 meter nedgrävningsdjup är otillräckligt. I varje fall för denna kombination av 

grusfraktion, ståndare och fundament. 
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Prov 14 (2014-05-16) ståndare betongfundament i grus 0-32 mm, nedstick 0,6 meter, 20° 

Utfört 2014-05-16. Återigen samma C-ståndare från en känd vajerräckesleverantör, även nu nedgrävd 

med ett betongfundament 0,6 meter dupt och diamter 0,2 meter. Men nu är fundamentet och ståndaren 

vridet 20° vilket mera motsvarar de riktningar man kan förvänta sig belastas vid en riktig 

vägräckespåkörning. 

 

 

Nu kör vi över ståndaren, som vrider sig och böjer sig precis vid betongfundamentets överkant. Så 

som det är tänkt. Det betyder troligen att fundamentet fungerar väl vid vanliga påkörningar och vid 

vanliga krockprov, men riskerar att komma upp vid rätvinklig belastning. 

Det är enbart ståndaren som deformeras. Fundamentet är helt efter provet. Det bildas ingen uttalad 

”sjö”, men man kan se att fundamentets topp rörts sig ca 5 mm i mark. 
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Prov 15 (2014-05-16) Σ i grus 0-32 mm, nedstick 1,0 meter, slänt 0,3 meter 

Utfört 2014-05-16. Vi sätter ned en Sigmaståndare 1,0 meter djupt, men gräver efter gruspackning en 

slänt bakom Sigmaståndaren. Vi gräver slänten efter packningen, för att få till packningen optimalt 

hela vägen ned i grusbädden. Slänten är 1,0 meter bred och börjar 0,3 meter bakom Sigmaståndaren, 

men en släntlutning på 30°. Lutningen 30° motsvarar cirka 1:2 enligt ”sedvanligt” skrivsätt, eller 

egentligen 1:1,732. Slänten är 0,55 meter djupt och sträcker sig 1,1 meter bakåt. 

 

 

 

Ståndaren är helt rak efter provet. Slänter brister, ståndaren rör sig 0,5 meter i marknivå och dras nedåt 

cirka 0,1 meter, dvs. ståndaren roterar kring en punkt nere i marken. Ståndaren lutar 50,6° efter provet. 

Det är uppenbart att avsaknaden av material i den avskurna konen bakom ståndaren påverkar resultatet 

negativt. 
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Prov 16 (2014-05-16) Σ i grus 0-32 mm, nedstick 1,0 meter, slänt 0,6 meter 

Utfört 2014-05-19. Snarlikt förra provet. Sigmaståndare nedgrävd 1,0 meter och 30° slänt, 1,3 meter 

brett. Men nu börjar slänten 0,6 meter bakom Sigmaståndaren. Nu böjer sig ståndaren 2,5° cirka 0,15–

0,2 meter under marknivån och vi får endast 0,3 meter förflyttning i marknivån.  

 

 

 

Det område som vi kallar ”sjön” blir avsevärt mindre, cirka 0,4 meter brett vid ståndaren vidgat till 

cirka 1,3 meter vid slänten. Förflyttningen av ståndaren i marknivå är cirka 0,3 meter. 
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Prov 17 (2014-05-19) 55*55 i grus 0-32 mm, nedstick 1,0 meter, slänt 0,3 meter 

Utfört 2014-05-19. Nu väljer vi istället en homogen 55*55-ståndare, nedgrävd till 1,0 meter djup. 

Slänt 30° börjar 0,3 meter bakom ståndaren. Efter provet är stolpen helt rak, men har skurit genom 

marken 0,5 meter och roterat kring en punkt nere i marken så att den sjunkit ned 0,1 meter. 

 

 

 

Ståndaren lutar efter provet 49,9°. Vi får inget marklyft framför ståndaren, så rotationen är måttlig. 
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Prov 18 (2014-05-19) 55*55 i grus 0-32 mm, nedstick 1,0 meter, slänt 0,6 meter 

Utfört 2014-05-19. Samma typ av 55*55-ståndare, nedgrävd 1,0 meter och slänten med 30° lutning, 

men nu åter 0,6 meter avstånd till släntkant. 

 

 

 

Förflyttning i mark cirka 0,35 meter, lutning på ståndare efter prov 63°. Ståndaren cirka 2° böjning 

0,18 meter ned i mark. Sjön är 0,35 meter bred och 0,4 meter lång bakom ståndaren. Gruskanten som 

markerar starten på slänten har rört sig 0,1 meter bakåt och 0,05 meter uppåt. 
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Prov 19 (2014-05-22) ståndare betongfundament i grus 0-32 mm, nedstick 0,6 meter, slänt 0,3 meter 

Utfört 2014-05-22. C-stolpe i betongfundament nedgrävt på djupet 0,6 meter, diameter 0,2 meter, med 

ovankant i liv med marknivån, själva ståndaren 0,3 meter från släntkant, släntlutning 30°. 

 

Slänten kollapsar. Ståndaren lutar 45° och fundamentet lutar 58°. Sjön är 0,9 meter bred och sträcker 

sig fram till kanten, i slänten har det rört sig cirka 0,75 meter (spåren lite svåra att se, på grund av att 
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vagnen går ned i gropen). Fundamentet är helt efter provet. Stolpen böjs, men vrids också. Därför svårt 

att exakt bestämma vinkelförändringen på själva stolpen, men cirka 12-13° uppmäts. 

Prov 20 (2014-05-22) ståndare betongfundament i grus 0-32 mm, nedstick 0,6 meter, slänt 0,6 meter 

Utfört 2014-05-22. C-stolpe i betongfundament på samma sätt som i prov 19, men nu med ståndaren 

och fundament 0,6 meter från släntkant. Ståndaren förflyttas 0,65 meter i marknivå, lutning 28°, 

fundamentet roterar i marken men går inte sönder. Ståndaren är rak efter provet, all deformation sker 

genom fundamentets rotation i marken. 
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Prov 21 (2014-05-23) HEB120 dragprov statiskt, grus 0-32 mm nedstick 1,0 meter. 

Utfört 2014-05-23. Detta prov väljer vi att utföra som ett dragprov på en HEB120-balk, nedgrävd 1,0 

meter i grus med fraktion 0–32 mm. Orsaken till att väljer denna uppställning är att detta motsvarar ett 

av de förslag till markbestämning som diskuterats införas i en kommande version av EN1317. Med 

hjälp av spakblock och kätting samt kraftgivare, vinkelmätare och linjal mäter vi kraft och förflyttning 

i grusbädden. Vi applicerar kraften horisontellt 1,0 meter över marken. 

 

På x-axeln förflyttning i mm och y-axeln kraft i Newton. 

Vi når en kraft på 3,3 kNm innan det börjar röra på sig. Vid cirka 6,7 kNm börjar marken ge vika, 

därefter kan vi se en kontinuerlig rörelse i marken. Vid drygt 12 kNm planar kurvan ut, vi når inte 

mycket mera kraft. 
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Efter provet är ståndaren fortfarande helt rak. 
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Prov 22 (2014-05-27) Σ i grus 0-32 mm, nedstick 0,9 meter, slänt 1,0 meter. Vetemjöl 

Utfört 2014-05-27. På ett sätt återupprepar vi här näst intill ett tidigare prov, men med en ny 

ingrediens, vetemjöl. Vi gräver ned en Sigmaståndare till djupet 0,9 meter i grus med fraktion 0–32 

mm. 1,0 meter bakom ståndaren gräver vi sedan en slänt. Det är inte helt enkelt att forma slänter med 

grävmaskin, så det blev en lite brantare slänt med hela 55° lutning. Skillnaden nu är att vi lägger ett 

lager vetemjöl nere i gruset på nivåerna 80, 60, 40 och 20 centimeter under marknivån. Tanken är 

givetvis att vi ska kunna återfinna dessa lager, och kunna studera markrörelsen mera i detalj, som ett 

tvärsnitt. 

 

Vid provet förflyttar sig ståndaren 0,28 meter i marknivå, med en kvarstående lutning på 64°. Den s.k. 

sjön är 0,4 meter bred och sträcker sig bakåt mot släntkanten 1,0 meter bort, där densamma vidgat sig 

till bredden 1,2 meter. Det finns även sprickor och markrörelser cirka 0,6 meter framför ståndaren, 

vilket indikerar att ståndaren roterat i marken. Vid uppgrävning visar det sig att rotationspunkten 

ligger 0,53 meter ned i marken samt att det bildats en kavitet bakom stolproten som är cirka 0,2 meter 

stor. 
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Nästan likt en arkeolog gräver vi oss försiktigt ned genom lagren av grus och mjöl, för att utröna 

markrörelsen. Det är svårt att se mjölet på bilderna, men det fanns kvar i tunna lager. 
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56  VTI rapport 923 

 



 

VTI rapport 923     57 



 

58  VTI rapport 923 

 

 

Marken framför ståndaren har lyft flera centimeter och har bildat en uppförslutning mot ståndaren som 

är 6,8°. Grafiskt och ganska schematiskt går det att beskriva den tänkta konformen så här; 

A   B  

A betecknar då en installation där ståndaren antingen går tillräckligt djupt eller där marken för övrigt 

har en sådan stabilitet att den orkar med ståndarens tvärkrafter vid kollision. 

B betecknar en vek installation där ståndaren roterar högre upp i marken. Grusbädden är för vek 

och/eller ståndaren är för kort, och då blir den resulterande konen otillräckligt djup. 



 

VTI rapport 923     59 

Prov 23 (2014-06-01) Σi grus 4-8 mm, nedstick 1,0 meter 

Utfört 2014-06-02. Då har vi bytt gruset mot krossgrus fraktion 4–8 mm. Sigmaståndare nedgrävd till 

1,0 meter djup. Vid påkörning vrider sig ståndaren 90° och lutar 37° efter provet. Den har rört sig 0,7 

meter i marknivån och sjön är 0,7 meter bred. Ståndaren har skyfflat en vall av grus framför sig, som 

är cirka 0,1 meter hög. När vi drar upp ståndaren så är den helt rak. Alltså inget mothåll från gruset. 
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Prov 24 (2014-06-02) Σ i grus 4-8 mm, nedstick 1,0 meter tvärförankring 

Utfört 2014-06-02. Krossgrus 4–8 mm, Sigmaståndaren nedgrävd till 1,0 meter djup, men med en 

extra bit Sigmaståndare fastskruvad längst ned på ståndaren, 1,0 meter ned i grusbädden, så att det 

bildar ett upp-och-nedvänt T. Detta för att försöka förankra Sigmaståndaren bättre i marken. 

Anordningen fungerar bättre än i prov 23, ståndaren rör sig 0,43 meter i marknivå och lutar ”bara” 

56,2°. Bredden på sjön är cirka 0,5 meter med bara liten tendens till vridning på ståndaren. 

 

 

 

Ståndaren är lätt böjd cirka 0,25 meter under marknivån när vi tar upp den. 
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Prov 25 (2014-06-03) HEB120 dragprov statiskt, grus 4-8 mm, nedstick 1,0 meter. 

Utfört 2014-06-03. Då gör vi ett dragprov igen, denna gång på en HEB120-balk nedgrävd 1,0 meter i 

sagda krossgrus 4–8 mm. Denna gång drar vi på 0,8 meters höjd, då tillgänglig ståndare är kortare än 

tidigare. 

 

 

 

På x-axeln förflyttning i mm och y-axeln kraft i Newton. 

Det är tydligt att marken ger efter tämligen omgående, och när vi når 5 200 N eller cirka 4 200kNm 

(kortare hävstång), så ger marken vika helt. Vi uppnår ingen högre kraft.  
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Prov 26 (2014-06-03) 55*55 i grus 4-8 mm, nedstick 1,0 meter 

Utfört 2014-06-03. Vi provar även med samma krossgrus 4–8 mm och 55*55-ståndare nedgrävd till 

1,0 meter djup. 

 

Ståndaren fälls fullständigt vid den dynamiska påkörningen, ingen sidostablitet alls. Vilket var väntat. 

Ståndaren har rört sig mer än 1,0 meter och roterat nere i marken. Cirka 0,45 meter före ståndaren har 

marken lyfts upp av rotationen. Sjön är 0,5 meter bred och 0,45 meter före ståndarens 

ursprungsposition samt 1,0 meter efter ståndarens ursprungsposition. 
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Prov 27 (2014-06-04) HEB120 i grus 4-8 mm, nedstick 1,0 meter 

Utfört 2014-06-04. Bara för att ha provat samtliga kombinationer, så gräver vi även ned en HEB120-

balk till 1,0 meter djup i krossgrus. Den roterar cirka 0,5 meter ned i gruset vid påkörning, lutningen 

efter provet är 22,7° och sjön är0,7 meter bred, 0,7 meter före ståndarens ursprungsposition och 1,1 

meter efter ståndarens ursprungsposition. Själva ståndaren har rört sig cirka 0,5 meter i marknivå. 

 

 

Marken framför ståndaren lyfter cirka 0,1 meter. Även vallen bakom ståndaren är cirka 0,1 meter hög. 
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Prov 28 (2014-06-10) förlängd Σ i grus 4-8 mm, nedstick 2,0 meter 

Utfört 2014-06-10. Går det nu att på något sätt hantera en vek mark? Vad händer om ståndaren är 

mycket längre, en förlängd kon? Vi låter förlänga (svetsa samman med hjälpav utbildad svetsare på 

VTI) en vanligt Sigmaståndare, så att den nu är nära 3 meter lång. Vi gräver ned den i en grop med 4–

8 mm krossgrus. Gropen är 2,2 meter djup och ståndaren sticker ned i gruset 2,0 meter. 
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Den förlängda Sigmaståndaren är nu böjd till 50°. Ståndaren har förflyttat sig vid marknivån 0,4 

meter, och har vridit sig 70°. Böjningen på ståndaren kan sägas centrerad omkring 1,0 meter ned i 

marken. Det är tydligt att förlängningen gör att ståndaren jobbar på ett mycket bättre sätt även i vek 

marktyp.  

I ett verkligt vägräckesprov kan man troligen förvänta sig en något större utböjning/arbetsbredd på ett 

vägräcke monterat i vek marktyp om man kan få fast ståndaren på ett bra sätt. Tvärtom, om ståndaren 

inte sitter fast i marken utan riskerar komma upp som vi sett vid proven med kortare ståndare, så är 

sannolikheten för kollaps av vägräcket stor. Man löser inte alla problem med vek marktyp med enbart 

längre ståndare, men i många fall kan det vara en tänkbar lösning om man kan acceptera större 

arbetsbredd. 
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10. Fullskaliga krockprov 

Det här projektet är genomfört på ett lite bakvänt sätt, rent logistikmässigt.  

Detta beror på att Trafikverket från början beställde ett projekt där vi först skulle studera 

markförhållanden och belysningsstolpar, för att först därefter övergå till att studera vägräcken och 

vägräckesståndare i olika markförhållanden.  

Parallellt med detta projekt beställdes även ett projekt där åldringsegenskaper (och eventuella 

kassationsgränser) skulle studeras. Även detta projekt var inledningsvis avsett att fokusera på 

belysningsstolpars åldring, för att tidsmässigt därefter fokusera på annan vägutrustning såsom 

vägräcken. Detta andra projekt om vägutrustnings åldrande ändrades i ett tidigt skede till att bli ett 

projekt rörande åldringsegenskaper, kassationsgränser, underhållsgränsvärden med mera hos 

vägräcken, och då föll det sig naturligt att också detta projekt om markförhållanden fokuserade på just 

vägräcken. Detta bestämdes tidigt i projektet av uppdragsgivaren. Det var även så att vi avsåg att köra 

vissa fullskaliga krockprov med vägutrustning i olika marktyper i samband med att andra kom-

mersiella krockprov med vägutrustning skulle genomföras.  

Några sådana tillfällen yppade sig inte med belysningsstolpar, men vi fick tillfälle att samordna sådana 

prov med just projektet som rörde vägutrustnings åldringegenskaper. 

I detta åldringsprojekt, beställt av Hans Holmén på Trafikverket och där Göran Fredriksson, Barrier 

Tech AB, agerat projektledare utfördes ett stort antal fullskaliga krockprov med olika bilar. Dessa prov 

har till viss del legat till grund för slutsatser och därpå följande provplanering för dessa ståndarprov. 
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11. Resultat och diskussion 

Vi lär av dessa prov att så gott som alla försök där ståndaren varit kortare än 1,0 meter under 

marknivån så har vi fått resultat som tyder på att ståndaren ger sig iväg i sidled i grusbädden alldeles 

för lätt, eller att ståndaren alldeles för lätt dras med upp (eller roterar upp) ur marken. Nu är det 

givetvis viktigt att komma ihåg att dessa tester mestadels sker i en fraktion grus 0-32 mm som är helt 

nypackad vid provtillfället. Kan det påverka provresultatet? Till provmetodens fördel talar att vi utfört 

prov under likartade betingelser. Det bör gå att generalisera resultaten, oavsett grusfraktion eller 

packningsgrad. Man ser egentligen ingen större skillnad i detta beteende med avseende på stolptyp 

eller vid prov med eller utan betongfundament. Generellt kan sägas att ståndare och/eller fundament 

grundare än 1,0 meter har visat sig fungera dåligt.  

När vi skapar en slänt bakom ståndaren, så försämras möjligheten till att marken orkar hålla tillbaka 

ståndaren avsevärt. Släntkant 0,3 meter bakom ståndaren är alldeles för lite, medan 0,6 meter till kant 

synes fungera någorlunda hjälpligt. Man kan därmed spekulera i att avståndet mellan 

vägräckesståndare och släntkrön/kanten bör överstiga 0,6 meter och troligen vara upp emot 0,8 till 

1,0 meter för att vara effektivt, om man ser till de prov vi gjort. Vi har också provat att förankra 

ståndaren bättre, när vi haft betydligt vekare marktyp, dels med ett slags jordankare med tvärställd 

balk och dels genom att förlänga ståndaren ordentligt ned i marken. 

Den koniska jordvolym som varit en hypotes genom hela provserien kan, för grus av fraktion 0-32 mm 

och packad på det sätt vi gjort, troligen beskrivas som en strut med cirka 1,0 metes djup och (minst) 

0,6 meters radie vid markytan. Denna koniska volym är viktig för vägräckets funktion och bör inte 

reduceras på grund av bakomliggande slänter eller liknande. Om man till detta tänker sig en rimlig 

säkerhetsmarginal, så bör man sannolikt öka denna koniska volym till cirka 1,2 meters djup och en 

radie på 1,0 meter vid markytan. Troligen finns det ändå ett behov av motsvarande mothållande 

marktryck från den markvolym som finns utanför denna dynamiskt påverkade koniska volym, men där 

handlar det sannolikt mest om densitet, medan specifik fraktion och dess packningsgrad troligen inte 

är lika viktigt. Givetvis får omgivningen inte vara så vek att själva konen kollapsar, då får man istället 

tänka sig en större konvolym. 

I ett annat Trafikverksfinansierat projekt så har vi även gjort fullskaliga krockprov med ett vägräcke av 

typ EU4 med ståndarna monterade i vek marktyp (grus 4–8 mm). Även här provade vi att förankra 

ståndarna bättre med en form av ”jordankare” monterad vid ståndarens botten.  

 

Krockproven har varit av TB32-typ enligt EN1317-2. 
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I provet 2013-10-31 användes 1 950 mm långa Sigmaståndare. Vägräcket fungerar hjälpligt, men vi 

får en större utböjning än vad man annars kan räkna med i mera vanliga markförhållanden. Många av 

Sigmaståndarna rycks upp ur marken, på film kan man se att de ger vika framför fordonet, när 

vägräcket rör sig i sidled, och inte när bilen kör på dem. 

I ett prov utfört 2013-11-01 användes istället kortare Sigmaståndare, 1 650 mm. Det betyder att 

ungefär 900 mm ståndare befinner sig under marken. Inte nog med att vägräcket fick en mycket större 

utböjning, upp emot 2 meter, minst 7 ståndare rycktes loss helt och kastades omkring. Dock, bilen 

befann sig på rätt sida av vägräcket, följaren fungerar men ståndarna ger efter. 

 

I ett prov 2013-11-04 försökte vi så förankra vägräckesståndarna hjälpligt i marken, trots den veka 

marktypen, med en slags plåtvingar som fälldes ut när ståndaren rycktes upp ur marken. Det kanske 

inte är en färdig konstruktion, mest en slags idéskiss till hur man kan tänka för att bättre hantera dåliga 

markförhållanden. Hur som helst, vid påkörning så är det nu endast en Sigmaståndare (1 950 mm lång) 

som kommer upp ur marken och arbetsbredden reduceras något. Dessa prov redovisas även i bilaga 2 

till denna rapport. Därför gjorde vi även i denna provserie försök med olika typer av förändrad 

markförankring. Det visar sig göra skillnad på ståndarens rörlighet i mark, om man adderar någon 

slags tvärstag eller annan markförankring. Vidare provade vi även en extra förlängd Sigmaståndare i 

vek marktyp, vilket visade sig fungera tillfredsställande. 

Generellt kan sägas att en vägräckesståndare ska hålla den längsgående skenan, navföljaren, på rätt 

plats fram till dess att bilen kör på vägräcket. För de flesta typer av vägräcken separerar därefter 

vägräckesskena och ståndare, så att skenan bildar en ”mjuk” båge längs med bilsidan. Arbetsbredden 

på vägräcket, alltså hur långt vägräcket böjer ut under påkörning, styrs i mångt och mycket av 

hållfastheten hos de ståndare som inte är påkörda och därmed sitter kvar i marken. Den infästa 

vägräckesskenan genererar i huvudsak dragkraft i längsled, medan de närmaste opåverkade ståndarna 

också ger en viss ökad sidostabilitet. Därför är det viktigt att ståndarna inte dras med i sidled eller dras 

upp av enkom vägräcket, utan att ståndarna är kvar så länge som möjligt i marken och ger detta 

tillskott av sidostabilitet. En adderad effekt är också att man inte önskar att lösa vägräckesståndare 

kastas omkring i trafiken, de kan om inte annat skada fordon och personer enkom på grund av sin vikt 

och vassa kanter. 

I de försök där vi provade med en markförstärkning i form av en bakomliggande tvärställd balk så ser 

vi att vi flyttar böjzonen uppåt i marken, vilket i och för sig skulle kunna minska arbetsbredden något i 

vek marktyp. Men fortfarande så är momentet på ståndaren densamma och förfarandet med 

förstärkning i marknivå kommer inte att betyda någon reell förbättring i de fall där ståndaren har för 

kort nedstick i mark. Ståndaren kommer att rotera och komma upp ur marken ändå, bara med ett 

förflyttat rotationscentrum. 
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12. MARTE och professor Vittorio Giavotto 

I oktober 2012 besöktes VTI av professor Vittorio Giavotto från Universitet i Milano. Giavotto var här 

med sin italienska maskin Marte, en maskin specialbyggd för att prova markförhållanden. Detta var en 

del av projektet. 

 

 

Maskinen, som är bandgående, driver ned stolparna hydrauliskt och kan sedan belasta stolparna såväl 

dynamiskt som statiskt. Därvid kan man få ett mått på markens sidostabilitet och därmed förmåga att 

bibehålla funktionen hos ett vägräcke. Syftet med besöket, som VTI samfinansierade med norska 

Vägverket och svenska Trafikverket, var att undersöka markförhållanden på flera olika 

krockprovningsplatser samt även att ställa detta i relation till (ett fåtal) liknande mätningar ute på 

verklig väg. 

 

Det finns en rapport (New concepts in soil charaterisation for safety barriers, Vittorio Giavotto et.al. 

Road Safety and Simulation International Conference RSS2013) samt en powerpointpresentation 

hållen vid CEN/TC226/WG1/TG1-möte i Lillehammer 23–24 oktober 2012. Från den senare kan vi 

hämta ett par resultatdiagram; 
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Man kan konstatera att för stolpnedstick 1,2 meter så synes marken ge konsistenta resultat, både för 

HEB120 balk och Sigmaståndare. För nedstick 1,0 och 0,8 meter i VTI:s ”standard soil”, som 
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motsvarar väl packad 0–32 mm fraktion, så får man rörelser i marken för HEB120-balk, men 

konventionell Sigmaståndare synes böja sig som förväntat. En kommentar som fälldes på plats på VTI 

var att VTI:s mark (packad 0–32 mm) var stabil, stabilare än förväntat. Det gjordes även försök 

utanför provområdet, i mera ren östgötalera. De resultaten visade ett mera spretigt förlopp (vänstra 

bilden) där man väl enklast kan säga att den första delen av kurvorna är konsistenta för HEB120-stolpe 

neddriven till 1,2 meter djup. 

 

Den högra bilden, från provlaboratoriet CSI, uppvisar resultat från statiska prov i olika marktyper med 

varierande grusinnehåll. I en jämförelse med östgötalera kan man nog dra en försiktig slutsats att leran 

ändå inte är så dålig, motsvarar nära nog CSI-prov med 50 % grusinblandning. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att även maskinen Marte belägger hypotesen att ståndare 

längre än 1,0 meter ger tämligen konsistenta resultat, men ståndare kortare än 1,0 meter är mycket 

beroende av markförhållanden och ger divergerande resultat. 
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13. Andra, av Trafikverket beställda, projekt med tydliga beröringsytor 

Parallellt med detta projekt så har tre andra vägräckesrelaterade projekt finansierade av Trafikverket 

pågått, och projekten har efter hand närmat sig så pass mycket att de näst intill växt samman till ett 

enda större vägräckesprojekt, som också kan vara svårt att särskilja i en sådan här redovisning. 

Förutom projektet med markförhållanden och vägräckens funktion, så fanns det initialt även projekt 

som avsågs studera: 

 Vägräcken där kantsten monterades framför vägräcket (mestadels ett fenomen i tätort). Två 

krockprov utfördes, i 46 respektive 90 km/h (samt 20 grader och 1 500 kg tung personbil). 

Farhågan att kantsten framför vägräcket avsevärt försämrade vägräckets funktion besannades 

inte, tvärtom så svalde bilens fjädring däckets rörelse över kantstenen så att karossens träffbild 

visavi vägräcket blev näst intill densamma som vid ett vägräckesmontage utan kantsten. Dock 

kvarstår en smärre farhåga att lägre fart och flackare påkörningsvinkel i kombination med 

kantsten framför vägräcke skulle kunna medföra en ökad risk att fordonet klättrar och träffar 

vägräcket så pass högt upp att fordonet skulle kunna gå igenom vägräcket. 

 

De två proven påvisade inte någon ökad risk, varför projektet avslutades tämligen tvärt i 

samråd med uppdragsgivaren med en kort rapportering i brevform 2014-10-16. 
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 Åldringsegenskaper hos vägutrustning och möjligheten att på något sätt definiera 

kassationsgränser för sådan vägutrustning. Detta projekt drevs av och rapporterades av Göran 

Fredriksson, SVBRF, men krockbanan på VTI utförde den praktiska provningen. Därvid kom 

erfarenheterna från denna specifika provning att förhöja möjligheten att dra slutsatser i de 

övriga delarna av projekten. (The ageing of safety barriers. Functional limits for safety barriers 

that deviate from the nominal in height and/or perpendicular position). 

 Kompatibilitet mellan fordon och vägutrustning, främst med avseende på tyngdpunktshöjder 

på fordon och varierande höjd på monterade vägräcken. Projektet vävdes ekonomiskt och 

genomförandemässigt gradvis in i ovanstående åldringsprojekt, då fordon med olika 

tyngdpunkt provades på räcken med olika verksam höjd. Projektet redovisas därför inte 

separat, utan är en del av det större paketet. VTI:s delredovisning återfinnes i bilaga 2. 
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14. Vad har vi lärt oss? Hur kan vi nyttja resultaten?  

Vi kan sammanfatta resultaten i ett par punkter; 

 Räckesståndare och fundament ska ha en sådan längd att minimum 1,0 meter befinner sig 

under marknivån vid färdigt montage. 

 I en volym minst 1,0 meter djupt och minst 1,0 meter runt vägräckesståndaren ska marken ha 

en känd fraktion och vara kontrollerad och väl packad, så att denna mark minst motsvarar 

packat grus i fraktion 0–32 mm i fråga om sidostabilitet. (Det är möjligt att man skulle behöva 

ta fram någon form av förenklad mätmetodik. Det finns bl.a. förslag till detta inom CEN-

arbetet med EN1317.) 

 Slänt bakom vägräcken får inte anläggas närmare än 0,6 meter bakom ett etablerat vägräcke, 

räknat från ståndarens/fundamentets bakersta delar. (Vi har provat med en slänt med lutning 

30°, vilket motsvarar cirka 1:2. 1:3 motsvarar cirka 18° lutning.) 

 I vek marktyp bör man kunna arbeta med förlängda ståndare, för att i de flesta fall erhålla 

godtagbar funktionalitet hos vägräcken. Kunskap om detta bör varje enskild 

vägräckestillverkare kunna tillhandahålla i en framtida DoP, Declaration of Performance, 

enligt EN1317. 

 Räcken med 1 600 mm Sigmaståndare (eller kortare) bör inte längre nymonteras på svenska 

vägar. I takt med renovering och utbyte av vägräcken bör i förekommande fall Sigmaståndare 

med längd 1 950 mm nyttjas. 
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15. Hur går man vidare?  

Genom olika beslut, i samråd med uppdragsgivaren, så har projektet tidigt under arbetets gång snävats 

in mot just vägräcken och vägräckesståndaren i olika marktyper. I de sista proverna har vi försökt 

hantera vek mark och i viss mån även försökt prediktera resultatet i vek marktyp. 

Baserat på dess kunskaper så skulle man nu ha kunnat prova ut olika konstruktioner på vägräckes-

ståndare för lite olika marktyper. Av ett tydligt specifikt skäl har vi avstått från detta, det har inte varit 

projektets syfte att produktutveckla enskilda stolpar och dessutom så hade vi ganska omgående blivit 

produktspecifika med produkter från enskilda vägräckestillverkare. Vi har påvisat möjligheter att 

hantera i första hand vek marktyp genom antingen förlängning av vägräckesståndaren eller någon form 

av ankarfunktion djupt nere i marken. Vi provade även en tvärgående förstärkning av marken nära 

markytan. I det här fallet så välkomnar vi vidare provning av och åt vägräckestillverkare för att finna 

lämpliga lösningar på deras kommersiellt tillgängliga produkter.  

Av just skälet att inte bli för produktspecifika och därmed tangera ren uppdragsprovning av enskilda 

tillverkares produkter så har vi medvetet inte provat alla typer av ståndare, andra typer av fundament 

etc. Det är uppenbart att det finns andra produkter och andra lösningar på marknaden, i dagsläget även 

en produkt som skruvas ned i marken. 

Vi kan konstatera att projektet inte har studerat markförankring av vägräckesändar (särskilt sådana 

som sitter på vajerräcken och är utsatta för kontant dragkraft), ej heller krockdämpare. Vi har inte 

heller låtit prova singulärt förankrade punkter som belysningsstolpar, skyltstolpar, portalben med 

mera, annars vanligen provade enligt EN12767. Det som vi lärt oss i detta projekt kan högst troligt 

tillämpas även på dessa produkter, om än med viss anpassning. Detta är definitivt ett uppslag till 

framtida projekt, vidare kunskapsinhämtning och praktisk provning. 

Ett annan prioriterat område skulle kunna vara att ta fram en mätmetod eller en mätutrustning för 

markstabilitet i horisontell led. 

Något mera svävande kan man spekulera i om det är möjligt att på sikt ta fram någon slags matematisk 

modell för markförhållanden, men det är ett projekt som kräver en hel del kompletterande provning 

och mera indata. Det är inte säkert att det ens går att entydigt beskriva markförhållanden med 

tillräcklig precision med en matematisk modell. 

Vad som skulle kunna tillföra en hel del kunskap är utvärderingar av verkliga trafikolyckor där 

vägutrustning på något sätt anses ha misslyckats med sin återhållande uppgift, för att se om detta går 

att hänföra till markens beskaffenhet. 
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Bilaga 1 

Fraktionskurva grus 0-32 mm. 
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Bilaga 2 

Crash tests at VTI during the period 12th of September to 26th of September 2012. 

Barriers with different height and variable tilting. 

Background 

In a project looking at ageing effects of roadside furniture, sponsored by Swedish Transport 

Administration, and in cooperation with Dynamore and SVBRF, the functionality of roadside barriers 

was studied. While roads over time undergo re-pavement and other maintenance actions, the roadside 

barriers are sometimes not adjusted accordingly, causing barriers to become too low over time. For 

this project Dynamore had predicted barrier heights, barrier tilting and combinations of the both, 

where proper barrier functionality was ambiguous, and by eight different crash tests these 

combinations was assessed. 

Purpose 

The purpose is, of course, to understand the functionality of barriers and the relevant combinations 

calling for maintenance action. 

Tests  

Eight tests were run. The barrier was, in all tests, a EU4 barrier, which is a W-beam horizontal 

crossbeam with standard sigma posts with spacing 4 meters and no spacer attached between crossbeam 

and post. The post was installed in standard soil, gravel of sieving 0-32 mm. The installation was done 

by a hydraulic hammer, making a cylindrical hole where the post was downed before the hole was 

filled with more gravel or crushed aggregate of somewhat finer sieving. 

The vehicle used was a standard Volvo 940, and all vehicles were carefully calibrated by weight to 

pass the criteria of EN1317-1:2010 for the vehicle, i.e. 1500 kg and a given centre of gravity for the 

vehicle. In general, these used vehicles were all the same. But as this was used vehicles, one can never 

guarantee the vehicle. They are always slightly individual, due to their history, even though checked 

carefully. 
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Test 1-2012 

The first test was run on the 10th of September 2012 (2012-09-10). The installation was a vertical post 

with no angle, but cross member intentionally installed 100 mm to low, which equals a height of 450 

mm to the middle line of the W-beam. Speed was 113,6 km/h. 

 

The prediction was that it was about 50% probability of breaching the barrier. The test did 

nevertheless result in a redirection, even though the roll angel of the vehicle was about 90 degree. In a 

more formal EN1317-2:2010 T32 crash test, this had been regarded as a failure, since rolling on to the 

vehicle side during or after impact is not allowed. 
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Test 2-2012 

The second test was run on the 11th of September 2012 (2012-09-11) and for this test the barrier was lowered yet 

another 50 mm, still being vertically oriented, or now with the middle line/middle screw of the W-beam situated only 

400 mm above the asphalt surface. The result was, as expected, a full breach of the barrier with the vehicle hitting an 

extra safety barrier behind the tested barrier (causing more severe vehicle damage than produced by the tested barrier). 

Speed was 113,6 km/h. 
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It is quite obvious that, for this combination of vehicle, barrier type, soil strength and angel of supporting post, the 

limit for functional performance in respect of barrier height is situated somewhere between test 1 and 2, i.e. between 

the height 400 and 450 mm. 

By this, we had a kind of footprint for the performance limit by height. 
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Test 3-2012 

The third test, run on the 12th of September 2012 (2012-09-12—1) was then aiming for the performance on barriers 

where the posts had been pushed backwards, a tilting post. We started with a barrier that held an effective height of 

450 mm, going back to test 1 where 450 mm had held the vehicle back, but with a quite extreme tilting of the post at 

48,5°. Although extreme, the simulation had indicated a possibility of acceptable performance. Speed was 113,6 km/h. 

Might as well point out that the angled installation process was not that easy either. 
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It did result in a full breach of barrier. Really interesting to see that no bolts were sheared off, the angled beam did 

press the posts to ground without disconnecting from the posts. Obviously, the tilted W-beam does start pressing the 

posts already at first contact with vehicle. 
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Test 4-2012 

In test 4, performed on the afternoon of the 12th of September 2012 (2012-09-12—2), the barrier was slightly raised 

from the previous tilted installation. The new angle was 59,2° and the resulting barrier height (for the middle line of 

the cross beam) was now 500 mm. Although aggressive, we now had a test where the vehicle was still contained by 

the barrier. Speed was 113,2 km/h. 
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Bolts were shered off. At the same time, it is interesting to notice that the tilted posts did result in posts being pulled 

out of the ground. 
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Test 5-2012 

For test five, run on the 13th of September 2012 (2012-09-13), the angle of posts was kept from previous test, 59,2°, 

but the effective height of the barrier was adjusted downward 50 mm to 450 mm from previous test 500 mm. This 

resulted in yet another breach of barrier, the cross-member being pushed down by vehicle front a front wheel of 

vehicle. Speed was 116,5 km/h. 
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It is obvious that the combination of height and angle once again contributed to that the posts was pressed down 

towards ground without disconneting the crossmember from the posts, and essential factor for barrier success. We did 

as well also note a tear in the W-beam, although not investigated never the less an interesting detail. 

Test 6-2012 
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The test 6 was run on the 24th of September 2012 (2012-09-24—1). For this test the posts was once again raised, this 

time to 65°. The effective height of (middle line) of barrier was 475 mm. Speed was 113,6 km/h. 
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Barrier was to low and to angled, bolts did not shear off, resulting in a breach of barrier. Did see cracks and tear of the 

cross member. 
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Test 7-2012 

For the seventh test, performed on the 24th of September 2012 (2012-09-24—2), the post was once again raised to a 

more upright position. This time 72° and with the cross member at 493 mm height. Speed was 113,6 km/h. 
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Even for this combination, the vehicle does breach the barrier. One post is sheared off, as it should be, but most of the 

barrier is once again pressed down under the vehicle front and wheel and does not disconnect properly. 
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Test 8-2012 

Last test, performed on the 26th of September 2012 (2012-09-26), at the speed 112,1 km/h. For this test, the posts were 

erected slightly more, now to 81°. (90° regarded to be a fully vertical post.) The effective height of the cross member 

was 503 mm. 
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We are almost back to the original number one test, the vehicle is contained but the vehicle roll is substantial. In an 

approval test according to EN1317-2:2010, this would have been a failure. It seems that already this slight post angle 

causes some severe rotation of the test vehicle, and some of the posts and screws does not detach as supposed. 

 

  



  Bilaga 2 

104  VTI rapport 923 

Results 

Eight different crash tests were performed, varying post angle, cross member effective height and combination of 

these. For all eight tests, vehicle were more or less the same and speed variation was from 112,1 km/h at the lowest to 

116,5 km% for the highest. Most of the tests were run at speeds around 113,5 km/h. For those case where the vehicle 

did breach the barrier, the cross member did not detach correctly or partly did not detach from posts, making the cross 

member follow the posts towards ground. This may be an effect of the low installation, making vehicle contact point 

hitting high on the barrier, or it can be an effect of the vehicle wheel hitting the posts. 

Post was partly pulled out of ground due to the tilted installation, which made performance even less effective for the 

cases where sever tilting was at hand. 

All tests, except test 4, would have been classed as failure tests in respect of vehicle trajectory and/or vehicle roll 

during and after impact, if judged by the current version of EN1317-2:2010. Some of the tests might have been OK by 

the elderly version EN1317-2.1998, due to the fact that the requirements for vehicle roll, pitch and yaw have been 

slightly changed. 

It might be good to note that no acceleration measurements were made in the vehicles, thus no ASI and THIV values 

can be presented, nor evaluated. 

Discussion 

It is, by these tests, quite clear that the tested barrier is far more sensitive to post tilting than expected. Even a post 

angel of 9° from perfectly vertical position proved dangerous inn respect of the evaluation criteria of EN1317-2:2010. 

On the other hand, maybe this is not that dangerous in real life, but would have resulted in a rejected approval if tested 

according to EN1317-2. The effect of the barrier installation height was somewhat more difficult to judge. For the 

perfectly vertical installation there was a clear demarcation line between pass or fail when the barrier was lowered 

from 450 mm to 400 mm. But is that a general result, or valid only for this barrier at the given installation angle. It 

was interesting to note the sensitivity to angle in combination with height, leading to the conclusion that post angle 

ought to be monitored more precisely, but that, for correctly installed posts, barrier height is not that dramatically 

important. 

On the other hand, there are quite lot vehicles on the road with a front structure far higher than this Volvo 940 type of 

vehicle. 
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Crash tests at VTI during the period 21st of October to 8th of November 2013. 

Barriers with different heights, mounted in different soils, impact tested with different vehicle 

heights. 

Background 

In a project, initially started by a series of barrier crash testing in 2012, looking at the ageing effects of 

roadside furniture, project sponsored by Swedish Transport Administration, and in cooperation with 

Dynamore and SVBRF, the ageing functionality of roadside barriers was studied. While roads and 

road surface over time undergo re-pavement and other maintenance actions, the roadside barriers are 

sometimes not adjusted accordingly, causing barriers to become too low over time. This was mainly 

studied in the crash tests performed during 2012. 

As a result of the outcome of the year 2012 crash tests, previously reported, and as a continuation of 

the project, the aim was to study the influence of vehicle (centre of gravity) heights and also different 

soil properties as well as barrier posts installed in slopes and thus the lack of proper soil support 

behind the posts. In total 14 tests was planned, but only 12 was actually run 2013 while two more tests 

with barriers with mechanical imperfections due to contact with a snow removal blade was run during 

spring 2014. 

Purpose 

The purpose is to understand the overall functionality of barriers at different heights, in different soils 

and the relevant combinations of this and damages calling for maintenance action. 

Tests  

Twelve tests were run. The barrier was, in all tests, a EU4 barrier, which is a single-sided W-shaped 

horizontal crossbeam with standard sigma posts (Σ) with post spacing 4 meters and no spacer attached 

between crossbeam and post. The post was installed in gravel soil of varying sieving. The installation 

was done by a hydraulic hammer, making a cylindrical hole where the post was downed before the 

hole was filled with more gravel or crushed aggregate of somewhat finer sieving. 

The vehicle used was a standard Volvo 940, and all vehicles were carefully calibrated by weight to 

pass the criteria of EN1317-1:2010 for the vehicle, i.e. 1500±75 kg and the given centre of gravity for 

the vehicle type. 

  



  Bilaga 2 

106  VTI rapport 923 

The first three tests… 

From the previous tests 2012 was learnt that reduced barrier height (or increased road surface height) 

increased the risk of vehicle passing over (or breaching) the barrier. A thought emanating from the 

2012 test series was to see the influence of a barrier slightly raised. Will such a higher barrier also 

restrain vehicles with higher centre of gravity, which has been a discussion point when the SUV and 

MPV type vehicles have become more and more frequent? In some countries in Europe the typical 

barriers are already installed at an increased height. The EU4 barrier is normally (in Sweden) installed 

at a nominal height of 550 mm to the centre of the longitudinal beam, with a tolerance of ±100 mm. 

As a result of this, it is already today possible to find a EU4 barrier installed on a Swedish road at the 

very maximum of 650 mm height. On the other hand, it could be as low as 450 mm as well, still 

regarded to be a correct installation. 

What is a “typical and representative” SUV or MPV? We did find that a Volvo XC90 is one of the 

more common vehicles found on the Swedish market, with an increased ground clearance, a slightly 

more aggressive front curvature and at least a feeling of a higher centre of gravity. This vehicle is, by 

public, not regarded as an extreme representative of the vehicle type. We did decide that this vehicle 

was a good compromise, a reasonable vehicle for the purpose.  

Rumours are that this type of vehicle is more prone to overturn in the event of a barrier collision. But 

is this just a hoax, or a real threat? Will a standard EU4 installed at 550 mm height cause the Volvo 

XC90 to overturn? Or is the 550 mm height still effective? At what height will the barrier become 

SUV-effective? And if we do increase the height of the barrier, will the more exposed posts also 

impose an increased risk for snagging with lower type of vehicles? 

To test this hypothesis, for the first two tests performed was chosen to crash test such a Volvo XC90 

on a standard EU4 barrier, installed at correct height followed by a test on the EU4 barrier with an 

increased barrier height. Are there a real problem with the combination of a standard EU4 barrier and 

an impact with the SUV/MPV vehicle type, and is this incompatibility solved by raising the barrier? 

And while raising the barrier, do we then inherit problems with lower type of vehicles, more 

streamlined sporty vehicles? 

The third test was subsequently then run to see any potential of snagging on the exposed vertical posts 

by running the same type of test with a lower type of vehicle. The Mazda Miata was chosen to 

represent an aerodynamic sportier and somewhat lower, although not an extremely rare, vehicle 

model. There are obviously more extreme and even lower vehicles on the market, but a Mazda Miata 

was affordable at reasonable price and was regarded a good representative for the vehicle type. 

A Volvo XC90 has an empty weight/curb weight of 2005 kg. The length is 4.9 meters and the width is 

1.9 meters. The vehicle was submitted with two adult dummies (75 kg) in the front seats and three 

child dummies (35 kg per each) in the rear seat. The total weight of the combination vehicle plus 

passengers at test was 2243 kg (due to the fact that not all fluid containers were filled to the maximum 

limit). The centre of gravity was determined to be, with the dummies in place, 1.44 meters behind the 

front axle and 0.63 meters from ground. Sideways was a bit hard to determine CoG due to the vehicle 

size, but calculations suggest the CoG to be less than 0.05 m from vehicle centre line. The front 

structure of the XC90 can be seen on photos below. The front wheel has a height of 0.7 meter, and top 

of wheel is about as high as the top of barrier in the first test. The overall height of the vehicle (to 

rooftop) is 1.7 meters. With the curved front bumper covered by undefinable shaped plastic, it is kind 

of hard to fix a value for the height of the frontal structure. Estimation is that ground clearance for the 

front bumper is 0.44 meter, the height to the top of the bumper is about 0.62 meter and height to the 

start of the engine hood is about 0.9 meter. 

A Mazda Miata is lower and smaller. This was a Mazda Miata MX5 of year model 1995. The empty 

weight/curb weight was 1005 kg. Equipped with two dummies in the driver’s and passenger’s seat, the 

final weight at impact test was 1124 kg. The centre of gravity was determined to be 1.1 meter behind 



 

VTI rapport 923     107 

frontal axle and 0.51 meter above ground, more or less in the middle of the vehicle (16 mm to the 

driver’s side). The vehicle is 3.95 meters long and 1.68 meters wide. Due to the sloped frontal 

structure, it is hard to define a fixed bumper height and hood height. The foremost and most 

protruding part of the vehicle, which might be called a “bumper”, is situated at a height of 0.44 meter. 

The hood is more or less at the very top of the barrier, or 0.8 meter, while the wheels are just barely 

high enough to reach up to the lower part of the longitudinal barrier or about 0.5 meter. 

Test 1-2013 

The first test was run on the 21th of October 2013 (2013-10-21). The installation was a standard EU4 

barrier at the standard nominal height 550 mm installed in “standard soil” of sieving 0-32 mm. The 

Volvo XC90 did impact the barrier at 20° at a speed of 104.6 km/h. The pre-test expectation was 

verified, the vehicle went straight over the barrier.  
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The left front wheel went over the barrier like it was only a tiny obstacle, and the breach of the barrier 

was a fact. From that first impact with the EU4 barrier, the XC90 sustained very little external 

damage, although the vehicle did start a sideways rollover. The XC90 did impact a secondary parapet 

of a bridge type, roof first, which caused severe additional damage to the vehicle. 

The M10 bolt at post 0 did not shear off as expected, probably due to the high impact. This caused the 

longitudinal member of the barrier to follow the post downwards during deformation, helping the 

vehicle to pass over the barrier. 
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The vehicle was not equipped with measurement systems for accelerations. 
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The computer simulation of the same impact situation had predicted a failure, although not exactly the 

same mechanism of front wheel passing over the barrier, instead more of a tilting roll over as the 

frontal structure got stuck on the barrier. 

The XC90 inflatable sideways curtains did deploy and, together with the seatbelts and the integrity of 

the occupant compartment, did protect the dummies in an effective way. 

Test 2-2013 

The second test was run on the 22nd of October 2013 (2013-10-22) and was a repetition of the first test, 

with the exception of the barrier height, which was now 100 mm higher or 650 mm to the centre of the 

longitudinal cross member. The Volvo XC90 did impact the barrier at 20° at a speed of 104.4 km/h. 

Although the vehicle tilted sideways and was partly uncontrolled, the barrier did restrain the vehicle. 

Seven posts was bent or detached, the barrier and vehicle was about 3 meters behind the initial traffic 

face of barrier. As an approval test according to EN1317, the test had not been regarded a fully 

successful test. But anyhow, the vehicle was in fact restrained, showing a positive potential for an 

increased barrier height.  
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Test 3-2013 

The third test, run on the 23rd of October 2013 (2013-10-23), was to determine the risk of vehicle 

snagging or pocketing on the barrier of increased height. The speed was 104.7 km/h. Although 

reaching into the posts, satisfactory performance was achieved in respect of both snagging and 

occupant compartment intrusion. 
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Test 4-2013 

In the 4th test performed on the 24th of October 2013 (2014-10-24) was the EU4 barrier restored to 

standard height 550 mm, but was repaired with three sections of 2 mm thick W-shaped cross member 

instead of the original 3 mm steel cross member. This was due to reports on tearing and failures of 

such installations. The test was more or less a standard TB32 test, a 1477 kg vehicle run at 112.5 

km/h. Some cross member edge buckling was notable after test, but generally the barrier functioned in 

accordance with the requirements of EN1317-2 for a TB32 test. 
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Test 5-2013 

The test run on the 28th of October 2013 (2013-10-28) was a full scale EN1317-2 TB32 test, with 

correct acceleration measurements, on a 650 mm high EU4 barrier. The reason was to gain experience 

and maybe use the test for a future CE-marking application of the same barrier.  

The data achieved can be summarized as; 

General Information 

Test Agency: VTI 

Test Number: R131028_1 

Test Date: 28-okt-2013 

Test Article: Trafikverket W-profil 650 mm 

 

Test Vehicle 

Description Volvo 850 CAG224 

Test Intertial Mass: 1402 kg 

Gross Static Mass: 1477 kg 

 

Impact Conditions 

Speed: 112.5 km/h 

Angle: 20 degrees 

 

Occupant Risk Factors 

ASI 0.6 (at 0.3913 seconds) 

THIV (km/h): 18 (at 0.2452 seconds)  

 

The working width was determined to be 2,15 meter, and an EN1317-2:2010 normalized value of that 

is then 2,12 meter, rounded off to 2,1 meter or a W6. The total installed length of barrier was 121.9 

meter and the contact length was 22.3 meter. The vehicle was well inside CEN box for the test. 
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Test 6-2013 

In the 6th TB32 test run on the 30th of October 2013, three of the Sigma posts were deliberately 

shortened to 1250 mm instead of the original 1950 mm. It was the posts named -1, 0 and +1 or one 

post before impact and the impacted post (0) and the next one. Due to this shortening, only 550 mm 

was below ground. In this test, the shortened posts did rotate and erupt from ground. The embedment 

length is clearly an important factor. Which was the expectation and to be shown.  
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Test 7-2013 

In the test run on the 31st of October 2013 (2013-10-31) the soil was replaced with a 4-8 mm sieving. 

The barrier EU4 was installed at 550 mm height with long posts 1950 mm. 

 

It was immediately clear that the weakened soil did not support the barrier correctly, although some 

functionality was reached due the tension in the longitudinal cross member. Post was torn out of the 

ground way ahead of the impacting vehicle. It was clear that the low material friction was a problem. 
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Test 8-2013 

On the 1st of November 2013 (2013-11-01) was a similar test repeated, now with shortened post of 

1600 mm length, i.e. embedment  length is then only 900 mm. posts are easily torn out of ground and 

working width is between 2.5 and 3.0 meter. 
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Test 9-2013 

Is there a way of controlling weak soil? And can the fact that posts merely pops up from weak soil 

teach us something? What if an “anchor” could prohibit the post from being lifted up throught the 

ground? 

A very simple metal anchors was attached to four of the posts in the impact area, not a final product 

but merely a simple prototype to test an idea.  

The barrier was the same EU4 with 1950 mm long posts installed in the 4-8 mm sieving soil, but now 

with anchored posts in the impact area. Test was run on the 4th of November 2013 (2013-11-04). 



 

VTI rapport 923     125 

  

 

It was obvious that posts did stay in ground and a much better performance was achieved, although the 

tested anchor was not an entirely success. 
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Test 10-2013 

In the test run in the 6th of November 2013 (2013-11-06) the weak soil was replaced with the standard 

0-32 sieving, but a slope 1:3 was built. The barrier EU4 was installed 0.2 meter down the slope, from 

the verge, with 1950 mm long posts. 

 

The functionality of the EU4 barrier in the slope was verified. Posts, although deformed, stayed in 

ground. 
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Test 11-2013 

The test run on the 7th of November 2013 (2013-11-07) was partly similar to the previous test, but with 

shorter posts, 1600 mm. This was the see the influence of the posts and the lack of soil material behind 

the posts. Some of the posts were easily ripped up from ground. It is, by this test, clear that 1600 mm 

posts are insufficient in certain installations. 

 



  Bilaga 2 

128  VTI rapport 923 
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Notice flying post in last picture. 
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Test 12-2013 

In the test run on the 8th of November 2013 (2013-11-08) was back to long posts, 1950 mm, but with 

the barrier installed down the slope 0.75 meter from verge or 1.05 from asphalt edge. Test did reveal 

that this installation did perform equally well as the barrier installed on the verge. 
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By that, testing in 2013 was done. 
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Test 13-2014 

In spring 2014, on the 4th of April 2014 (2014-04-04) were tested a barrier with a artificially 

constructed “crack”, replicating a typical damage to a barrier from a snow removal plough. The 

damage was a 155 mm long cut from above down into the W-shaped profile. The position of this 

damage was determined from computer simulation to be a worst case example, positioned 5.65 meter 

after impact point. Computer simulation did predict that the damage ought to be just barely small 

enough to ensure barrier not to break. 

The crack was 155 mm but did elongate to 205 mm during impact. 
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Test 14-2014 

The very last test, run on the 8th of April 2014 (2014-04-08) was a test where one of the posts was cut 

down at ground, simulating a snow plough cut. It was obvious that this post would fail, but did nearly 

crash a high speed camera as well. 

 

A post disconnected turns into merely a projectile and act as no effective support at all. The 

disconnected post is a high risk for any other road user. Short and/or damaged posts are thus regarded 

as very hazardous objects. 
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Post with constructed damage. 
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Results 

Fourteen tests have been run in 2013-2014. These have shown that compatibility between barrier 

height and vehicle centre of gravity is an important factor, by now mostly neglected. A typical SUV 

with high centre of gravity would benefit from barriers, probably about 100 mm higher than normal 

EN1317-2:2010 N2 barriers commonly used in Sweden, mostly with a longitudinal cross member at 

about 550 mm height above ground. The test with 650 mm height to the centre of longitudinal cross 

member did show effective potential for the SUV vehicle. The low type of sports car did not show any 

additional potential for snagging on the more exposed posts at the test with a slightly raised barrier. 

Yet, the CE-marking procedure for barriers makes it complicated to require a higher installation height 

on already type approved barriers, since this would be incompatible with the installation instructions 

and the type tested configuration. Any such alterations will most certainly lead to a process including 

new type approval crash testing. 

In test number four, the combination of 2 and 3 mm thickness of W-beam barrier was evaluated. 

Although some additional cross-member buckling was noticed, the overall performance was 

acceptable from an EN1317-2:2010 TB32 point of view. 

A full scale EN1317-2:2010 TB32 test was then run as test number five, with included measurement 

to get experience with the corresponding ASI and THIVC values. It does indicate that such a barrier at 

650 mm height might get classified as a containment class N2 barrier with severity index A and 

working width W6 corresponding to about 2.1 meter. 

In test number six, three post was deliberately shortened to 1250 mm instead of 1950 mm, resulting in 

that only 550 mm of the post was below ground. The short embedment length did show that posts 

rotated up and did not work properly. Shortened posts must be abandoned. 

In following three tests, test seven, eight and nine, weak soil in the form of gravel in sieving 4-8 mm 

was used. 1950 and 1600 mm posts was tested and in both cases ripped out of ground by the sideways 

movement of the longitudinal cross member. Tests to show the importance of posts staying in ground, 

for the barrier to function as expected. In test nine a kind of anchor was attached to the impacted posts, 

trying to hold the base of the post firmly into ground. Although not a total success, the test show good 

potential for a solution in a weaker soil. Some type of post anchoring will increase the functionality of 

a barrier of this type. 

In test ten and eleven, a slope mounted barrier was tested 0.2 meter down in a 1:3 slope. By now, back 

in normal soil 0-32 mm, nit with long (1950 mm) and shot (1600 mm) barrier posts. By the installation 

in a slope, there is less soil to support the post behind the barrier. The 1600 mm posts, with thus about 

only 800 mm below ground due to the height of the barrier over driving surface and the fact that the 

post is installed partly in a slope, will not succeed in retaining the vehicle, the 1600 mm posts are way 

too short. The 1950 mm posts in test eleven does show expected behaviour though. 

Test twelve is the same barrier with 1950 mm posts, but by now installed according to TRVMB 350 

slope mounted barriers, or about 0.75 meters out from the very verge of the slope. As the barrier is 

adjusted in height with the respect to the driveway asphalt surface, this will reduce the length of the 

post below ground by approximately 250-300 mm. About 900 mm of the post is buried down into the 

ground. The test did show satisfactory results for the combination of post and slope. 

In spring 2014 two tests was finally run, intended to demonstrate typical damage to barriers. Test 

number thirteen was a W-beam barrier with a constructed crack of 155 mm. The prediction was that 

this was a type of crack that would pass a TB32 test. And it did, but just barely. The crack was 

enlarged during impact to about 205 mm. The last test, test fourteen, was a simulated snowplough 

damage. The post was easily ripped off and thrown away with great force, causing a real danger. It 

does show that this type of damage is a serious risk. 
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Discussion 

The performed tests, both in 2012, 2013 and 2014, does demonstrate the importance of correct 

installation and correct maintenance. Low barriers, tilted barriers, short posts, damaged posts all show 

that barrier functionality will be severely reduced. We have as well learnt that weak soil and short 

posts are a real danger (as well as damaged posts). It is a belief that long posts and/or anchored posts 

in most cases will enhance the functionality of the barrier, even though soil has a weak functionality. 
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