
Anna Niska
Jan Wenäll

Cykelfaktorer som påverkar huvudskador
 

Simulerade omkullkörningar med cykel i  
VTI:s krocksäkerhetslaboratorium

VTI rapport 931| Cykelfaktorer som
 påverkar huvudskador

www.vti.se/publikationer

VTI rapport 931 
Utgivningsår 2017





 

 

VTI rapport 931 

Cykelfaktorer som påverkar huvudskador 

Simulerade omkullkörningar med cykel i VTI:s 

krocksäkerhetslaboratorium 

 

Anna Niska 

Jan Wenäll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 2015/0508-9.1 

Omslagsbilder: VTI/Jan Wenäll 

Tryck: VTI, Linköping 2017



 

VTI rapport 931 

Referat 

I det här projektet har omkullkörningar med cykel simulerats i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium. 

Kraschtester med cyklar har tidigare endast genomförts i mycket begränsad omfattning och då har 

framförallt kollision med bil studerats, samtidigt som flertalet studier visat att cyklister i huvudsak 

skadas i singelolyckor. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur cykelns utformning och 

hastighet påverkar skadeutfallet vid en singelolycka samt att se om det är möjligt att studera detta med 

hjälp av kraschtester. För att undersöka det, har två olycksscenarier simulerats: ”plötsligt stopp” och 

”undanstyrning av framhjul”; med fyra olika typer av cyklar: damcykel, pendlarcykel, liggcykel och 

elcykel; i två olika hastigheter: 15 och 25 kilometer i timmen. Dessutom har falltester gjort med 

stillastående cykel. Försöken har genomförts med en HYB II 50 percentil vuxendocka placerad på 

cyklarna, med accelerationsmätning i dockans huvud.  

Studien visar att det är möjligt att studera cyklisters singelolyckor med hjälp av kraschtester, även om 

begränsningar i mätmetod och utrustning ger en ganska stor slumpmässig variation. Stillastående 

fallprov kan utföras med god repeterbarhet och här visade de att det finns en tendens till att en högre 

sitthöjd på cykeln ger en större islagskraft i huvudet. Kraschtesterna visade att ett plötsligt stopp leder 

till en luftfärd över styret med ett kraftigt islag i huvudet medan en undanstyrning av framhjulet leder 

till ett fall i sidled med ett något mildare huvudislag som följd. Fallförloppen skiljer sig åt mellan olika 

cykeltyper beroende på olycksscenario och hastighet och framförallt elcykeln betedde sig annorlunda 

än de övriga cykeltyperna. 
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Abstract 

In this project, single bicycle crashes have been simulated in the VTI crash safety laboratory. Crash 

tests including bicycles are scarce and when performed they usually simulate collisions with motor 

vehicles, although earlier studies have shown that cyclists are more frequently injured in single bicycle 

crashes. The objective of this study was to examine the influence of bicycle design and speed on the 

head impact when suffering from a single bicycle crash, and the possibility to study this using crash 

tests. In order to do that, two bicycle crash scenarios were simulated: “a sudden stop” and “sideways 

dislocation of the front wheel”; using four different bicycle types: a “lady’s bicycle”, a commuter 

bicycle, a recumbent and a pedelec; at two speeds: 15 and 25 kilometer per hour. In addition, sideway 

falls were performed with a bicycle standing still. All tests were done with a Hybrid II 50 percentile 

crash test dummy, with acceleration measurements in the head, placed in the saddle of the bicycles.  

The study implies that it is possible to examine single bicycle crashes using crash tests, even though 

the random variation can be large. However, the repeatability of the sideway falls with a bicycle 

standing still were high and indicated an influence of seating height on the head impact. The crash 

tests showed that a sudden stop will result in a falling motion over the handle bars causing a forceful 

head impact while a sideways dislocation of the front wheel will result in a falling motion to the side 

causing a more moderate head impact. The falling pattern varies between the different bicycle types 

depending on crash test scenario and speed. The pedelec had a significantly different falling pattern 

from the other bicycle types, especially at a sudden stop. 
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Förord 

Den här rapporten redovisar resultaten från projektet Krocktester av cyklar. Projektet ingår i det 

forskningsprogram VTI genomfört inom ramen för Länsförsäkringsbolagens Forskningsfonds satsning 

på En stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter. Forskningsprogrammet 

har genomförts under perioden 2015–2017 och har förutom det aktuella projektet innefattat följande 

åtta delprojekt:  

 Däcktester; projektledare Anna Niska  

 Säker användning av extrautrustning: Trafikanters uppmärksamhet och behov; 

projektledare Katja Kircher  

 Samspel i trafiken: Formella och informella regler bland cyklister; projektledare Gunilla 

Björklund & Sonja Forward 

 Synen på alkohol i samband med cykling; projektledare Henriette Wallén Warner  

 Hur anpassar hjulburna oskyddade trafikanter hastigheten; projektledare Susanne 

Gustafsson & Jenny Eriksson 

 Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg; projektledare Christopher Patten  

 Kartläggning av cyklister i den nya trafikmiljön; projektledare Jenny Eriksson & Åsa 

Forsman 

 En modell för säker transport av hjulburna oskyddade trafikanter; projektledare Henriette 

Wallén Warner  

Projektledare Anna Niska vill tillsammans med övriga inblandade i detta projekt rikta ett stort tack till 

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som finansierat programmet.  

Till projektet har en referensgrupp varit knuten bestående av följande personer: Susanne Fagerberg 

(Länsförsäkringar Uppsala), Krister Spolander (Spolander Consulting), Tove Fritzell senare ersatt av 

Clas Nordström (POC), Thomas Wuopio (ATA), Svante Berg (Movea), Magnus Lagher 

(Cykelfrämjandet), Jörgen Persson (Trafikverket), Peter Halldin (KTH) samt Ulf Björnstig (VLL). 

Ett stort tack till alla i referensgruppen för givande diskussioner och värdefulla synpunkter under 

projektets gång. Ett extra tack till Ulf Björnstig som granskat rapporten. 

Anna Niska och Jan Wenäll är författare till denna rapport. Själva krockprovningen har genomförts i 

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium av Tommy Pettersson, Jan Wenäll, Niklas Gyllensvaan, Fredrik 

Gustafsson och Jonny Genzel. Arne Johansson vid VTI:s verkstad har bidragit genom att säkerställa 

en fungerande utrustning till provningen. Olle Eriksson har genomfört statiska analyser. Jag vill rikta 

ett stort tack till alla inblandade! För mig har det varit ett mycket spännande, annorlunda och roligt 

projekt. 

Linköping, februari 2017 

 

Anna Niska 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Cykelfaktorer som påverkar huvudskador. Simulerade omkullkörningar med cykel i VTI:s 

krocksäkerhetslaboratorium 

av Anna Niska och Jan Wenäll (VTI) 

 

I det här projektet har simulerade omkullkörningar med cykel genomförts i VTI:s krocksäkerhets-

laboratorium. Två olycksscenarier har simulerats i provningarna: 

1. Plötsligt stopp: vilket ska representera ”pinne/matkasse/väska i framhjul”, ”handbroms som 

tar för hårt”, ”att köra in i fast föremål”. 

2. Undanstyrning av framhjul: vilket ska representera ”förlorat väggrepp”, ”sned inkörning i 

trottoarkant” eller möjligen en ”längsgående isvalk” vintertid. 

Försöken har genomförts med en HYB II 50 percentil vuxendocka på fyra olika typer av cyklar:  

 Cykel med ”öppen ram” (damcykel) och upprätt sittställning 

 Cykel med ”sluten ram” (herrcykel/pendlarcykel) och framåtlutad sittställning 

 Liggcykel med en låg sittposition och bakåtlutad sittställning 

 Elcykel med ”sluten ram” och ganska upprätt sittställning, med batteriet placerat i ramen. 

Cyklarna varierar med avseende på sitthöjd, körställning och viktfördelning och syftet har varit att 

studera vad det har för betydelse för huvudislaget vid en omkullkörning. Ett långsiktigt mål med 

projektet är att öka kunskapen om vilken betydelse cykelns utformning har för skadeutfallet vid en 

singelolycka med cykel. För varje cykeltyp och olycksscenario har två olika hastigheter testats: 15 och 

25 km/h. Dessutom har falltester gjorts med stillastående cykel (0 km/h). För alla cyklar, scenarier och 

hastigheter har upprepade tester gjorts för att få en uppfattning om repeterbarheten i provmetoden.  

Förutom accelerationsmätning i dockans huvud, har provningarna dokumenterats med kameror från 

olika vinklar varav några är höghastighetskameror som gjort det möjligt att studera fallförloppet i 

detalj. Dessutom har krockdockans huvud rödfärgats för att göra det möjligt att se vilka positioner på 

huvudet som träffas vid islaget i golvet samt på vilket avstånd som huvudet först slår i.  

Resultaten kan kortfattat sammanfattas i följande punkter: 

 Vid stillastående fall kan sitthöjden på cykeln ha betydelse för islagskraften i huvudet.  

 Ett plötsligt stopp leder till en luftfärd över styret med ett kraftigt islag i huvudet medan en 

undanstyrning av framhjulet leder till ett fall i sidled med ett något mildare huvudislag som 

följd.  

 En högre hastighet kan ge en ökad skaderisk.  

 Fallförloppen skiljer sig åt mellan olika cykeltyper beroende på olycksscenario och hastighet 

och framförallt elcykeln betedde sig annorlunda än de övriga cykeltyperna. 

 Den öppna ramen (damcykeln) ger företrädesvis fall där höft och axel slår i marken något 

tidigare än huvudet, i varje fall vid lägre hastigheter. 

 Den slutna ramen, pendlarcykeln (eller herrcykeln), där cyklisten sitter mer framåtböjd över 

styret tenderar att ge fler fall där huvudet träffar marken först, särskilt när farten ökar.  



 

10  VTI rapport 931 

 I de genomförda proven kan man inte se någon ökad risk med den batteriförsedda elcykeln. 

Snarare visar proven, troligen på grund av cykelns egenvikt och tyngdpunkt, en minskad risk 

att falla huvudstupa framåt över styret. 

 Liggcykeln gled ganska beskedligt omkull i låg fart, men i högre farter och för plötsligt stopp i 

framhjulet visade den en riskabel tendens att slunga cyklisten i en bana över styret som ger ett 

huvudislag som är minst lika kraftigt som för de andra cykeltyperna.  

 

Krockproven visade sig var känsliga för små förändringar och därför svåra att få god repeterbarhet 

på. Små minimala vinkeländringar på styrutslag eller dockans position gav stor effekt på provet. I 

vissa fall fick vi dockan att ”cykla” rakt, och då slår dockan lätt över styret vid t.ex. plötsligt 

stopp. Men om dockan satt det minsta snett och därigenom bidrog till att styra cykeln åt något håll 

när denna släpptes fri, så fick vi mer eller mindre omgående en sidledes omkullkörning istället. 

Troligen är detta något som också avspeglar att små differenser i hur en cyklist beter sig på cykeln 

kan få stora konsekvenser vid en olycka, och hur då cyklisten faller omkull. Riktiga, mänskliga 

cyklister har en helt annan förmåga än dockan att parera för fall och också ta emot sig. 
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Summary 

Bicycle factors influencing head injuries. Simulated single bicycle crashes in the VTI crash 

safety laboratory  

 

by Anna Niska and Jan Wenäll (VTI) 

 

In this project, single bicycle crashes have been simulated at the VTI crash safety laboratory. Two 

different scenarios have been replicated: 

1. A sudden stop, likewise representing something getting stuck in the front wheel (shopping 

bag, an object getting stuck in the front wheel or a too efficient handbrake) or hitting 

something solid un-yielding. 

2. A sideways dislocation of the front wheel, representing hitting a curb stone from an angle or 

the loss of friction sideways due to icy winter conditions. 

Crash tests were performed using a Hybrid II 50 percentile crash test dummy riding four different 

types of bicycles:  

 An open frame bicycle with an upright seating position, often referred to as a lady’s bicycle. 

 A closed frame bicycle with a more prone seating position. Can be referred to as a man’s 

bicycle or a more race-like bicycle model, with a seating position leaning forward over the 

handle bars. Can also be referred to as a commuter bicycle.  

 A recumbent bicycle, with a more or less lying down seating position. 

 A rather standardized closed frame bicycle with an additional electric support engine enclosed 

in the front wheel hub and a battery positioned in the lower cross member of the frame. Can 

be referred to as a pedelec with a seating position mainly upright, resembling to the first open 

frame bicycle. 

There is a variation in respect of seating height, seating position, and distribution of weight between 

the various bicycle types included in the project. The objective was to study head impact related to the 

influence of these factors in given and controlled single bicycle crash scenarios. On a longer term, the 

goal is to attain knowledge about effective bicycle design features to diminish the injury outcome of 

single bicycle crashes. An important objective was also to examine the possibility of using crash tests 

to study single bicycle crashes and to identify potential improvements of the method. 

Each bicycle type and crash scenario have been controlled at two different speeds, 15 and 25 km/h. As 

a reference, overturning has been done with a freestanding bicycle, not in motion, which equals a 

purely sideways fall of the bicycle with a dummy bicyclist in the saddle at 0 km/h. 

Repeated tests were performed to further investigate the repeatability of the chosen method, as similar 

crash tests have not been done earlier. The repeatability can be questioned, since minor changes in 

dummy placement and performance obviously affects the free rolling behaviour of the bicycle and 

subsequently the motion when crashing and falling. 

In addition to acceleration measurements in the crash test dummy head, filming has been done with 

both video- and high speed video cameras to be able to study the falling motion in detail. The actual 

dummy head has also been smeared in red paint to make it possible to detect areas of head impact as 

well as the distance on the floor where the head hits ground.  
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About 30 pre-tests had to be run to modify the bicycle propulsion system and finalize a test procedure 

judged to give reasonable repeatability. After that, almost 40 simulations of bicycle crashes in motion 

were performed and 20 sideway falls with a bicycle standing still. 

The following bullet points can summarize the results: 

 When falling sideways on a bicycle standing still, the seating height might influence the head 

impact. 

 A sudden stop will result in a falling motion over the handle bars causing a forceful head 

impact while a sideways dislocation of the front wheel will result in a falling motion to the 

side causing a more moderate head impact.  

 A higher speed can result in a more forceful head impact.  

 The falling pattern varies between the different bicycle types depending on crash test scenario 

and speed.  

 The open frame lady’s bicycle results mainly in a falling pattern where hip and shoulder hits 

the ground just before the head, at least at lower speeds.  

 The closed frame commuter bicycle, where a cyclist has a prone forward seating position, will 

in most cases result in the head taking the initial hit at the ground. This is especially obvious at 

higher speeds. 

 In the executed tests, there is no evidence that the pedelec produces any enhanced risk. On the 

contrary, it seems that the sheer extra weight and low centre of gravity reduces the risk of a 

head-on dive over the bicycle handle bars. 

 The recumbent bicycle did just tip over sideways at lower speeds. But at higher speed and 

with the sudden stop situation, the recumbent bicycle did, for some of the cases reproduced, 

show a risky behaviour of tipping over the front wheel, sending the crash test dummy in a 

dangerous high arc just as risky or maybe even more risky than for all the other bicycle types.  

An overall impression of the crash tests performed, is that they are very sensitive to minor adjustments 

and therefore it is difficult to achieve a high repeatability. Even slight changes in steering angle or 

dummy seating position made a considerable difference. For the sudden stop situation, a straight 

handle bar and straight front wheel easily did tip the dummy over the front wheel, while the slightest 

steering angle change (sometimes made by the dummy while leaving the carrier test sled) resulted in a 

sideway falling motion. This is probably also true for real-world bicycle crashes, since even small 

differences in the bicyclist behaviour in the beginning of a crash situation will make a huge difference 

in the accident outcome. A human bicyclist has an entirely different possibility to adapt in a crash 

situation and as well use hands, arms and body to protect him/herself, given that a fall is induced. 

 



 

VTI rapport 931  13 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsens patientregister, PAR, utgör cyklister sedan 2008 den trafikantgrupp med flest 

antal skadade som behöver sjukvård. Cirka en tredjedel av de trafikanter som skrivs in på sjukhus och 

registreras i PAR är cyklister. Åtta av tio cyklister som uppsökt akutsjukvården och skadats så 

allvarligt att de fått bestående men, har råkat ut för en singelolycka, dvs. de har inte kolliderat med 

någon annan trafikant utan har själva cyklat omkull (Niska och Eriksson, 2013).  

De skador som en cyklist ådrar sig vid en omkullkörning beror bland annat på den islagsenergi som 

cyklistens kropp och framförallt huvud utsätts för. Islagsenergin är sannolikt förknippad med fallhöjd, 

hastighet och massa. Cykelns utformning kan påverka fallhöjden och har även betydelse för 

körställningen och därmed huvudets exponering.  

Olycksstudier i Sverige baseras ofta på insamlade data i olycksdatabasen STRADA (Swedish TRaffic 

Accident Data Aquisition) som bygger på uppgifter från både polisen och akutsjukvården. I STRADA 

finns i regel inga uppgifter om cykeltyp och därmed går det inte att utifrån dessa data bedöma om 

någon specifik cykeltyp skulle vara speciellt farlig ur skadesynpunkt. Enligt en studie av skadade unga 

cyklister i Umeå där också cykeltypen följdes upp, kunde man emellertid inte se att en viss cykeltyp 

utmärkte sig i skadestatistiken (Wahlberg et al., 1995). Studien har dock några år på nacken och 

omfattade endast 207 skadefall och ett begränsat antal cykeltyper. För att veta om en viss cykeltyp är 

mer skadedrabbad än andra, behöver man också känna till trafikarbetet med olika typer av cyklar.  

Cykeln som fordon har sedan ”säkerhetscykeln” Rover kom 1855, i all väsentlighet haft samma 

utformning: en ram av tunna stålrör, två lika stora hjul med radiellt fastsatta tunna ekrar, kedjedrift av 

bakhjulet och styrbart framhjul samt kullagrade axlar. Utbudet av olika typer av cyklar har emellertid 

ökat de senaste åren och varierar från konventionella cyklar med hög och upprätt körställning; 

mountainbikes, racer- och motionscyklar med mer framåtlutad körställning; till sitt- och liggcyklar 

med låg och tillbakalutad körställning (Figur 1). På kort tid har också elcykeln gjort intåg på 

marknaden och med den har intresset ökat för en mer innovativ design av fordonet cykeln. Möjligen 

ges med detta ett unikt tillfälle att introducera säkrare cyklar med avseende på bland annat sitthöjd och 

körställning. Med en ökad användning av elcyklar kommer sannolikt medelhastigheterna att öka på 

cykelvägarna och därmed blir också behovet av säkrare cyklar ännu större. En elcykel väger i regel 

mer än en vanlig cykel, vilket också kan ha inverkan på olycksutfallet vid en eventuell omkullkörning. 

Spolander och Unge (2013) har i en studie med syfte att klarlägga förutsättningar att utveckla ett 

marknadsorienterat testförfarande för säkrare cyklar, med Euro NCAP som förebild, konstaterat att det 

behöver göras krocktester för att komma vidare i denna fråga. Krocktester skulle också kunna ge 

värdefullt bidrag till och komplettera de datamodelleringar som annars görs för att rekonstruera 

cykelolyckor (t.ex. Wang et al., 2014) eller simulera cyklisters skador (t.ex. Fahlstedt, 2015). 

Ordet ”krocktest” låter möjligen spektakulärt och dramatiskt, men handlar egentligen bara om att man 

låter något eller någon köra in i något annat. I ”krocktester” eller ”krockprov” är målet att försöka 

skapa en repeterbar kraschsituation, i syfte att kunna göra jämförande tester. Repeterbarheten är 

mycket viktig i det här sammanhanget. Verkliga krascher/olyckor består av många olika parametrar, 

olika hastighet, olika vinkel, olika vikt, olika friktion, olika fordon. Ingen verklig krasch är den andra 

helt lik. Visserligen kan man betrakta verkliga krascher som ett slags facit, men med så många 

obekanta parametrar är det svårt att i efterhand jämföra två eller flera verkliga krascher. I ”krocktester” 

försöker man få full kontroll på alla ingående obekanta parametrar, genom att exempelvis uppnå 

samma hastighet, samma vinkel, samma friktion, samma vikt på ”trafikanten” dvs. krockdockan. 
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Under 2010 genomförde VTI ett fåtal krocktester med cykel på uppdrag av Hövding i samband med 

deras utveckling av en airbag för cyklister1. Ett av olycksscenarierna som då testades var ”plötsligt 

stopp” vilket var ett sätt att skapa en repeterbar och representativ typ av singelolycka. Under våren 

2015 gjorde VTI krocktester, på uppdrag av Folksam, då en motorcykel körde in i ett vägräcke2. 

Utöver detta är det ovanligt att omkullkörningar/singelolyckor med oskyddade trafikanter simuleras i 

krocktester på detta sätt. Det är vanligare att kollisioner mellan motorfordon och fotgängare, och i 

någon mån även cyklister simuleras men även det i begränsad omfattning och då med stillastående 

cyklar/”fotgängare” (t.ex. Watson, 2010). 

 
 

 

  
 

  
 

Figur 1. Exempel på olika typer av cyklar som illustrerar det varierade utbudet av cykelfordon. Foto: 

VTI/Hejdlösa bilder, Jan Wenäll och Katja Kircher. 

 

                                                      

1 Hövding är en airbagcykelhjälm som med hjälp av avancerade sensorer känner av cyklistens rörelsemönster 

och blåses upp i samband med en olycka (www.hovding.se). Krocktesterna som genomfördes vid VTI bidrog till 

Hövdings forskning för att kunna skilja rörelsemönstret vid en olycka från normal cykling. Filmer från 

krocktesterna kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=d7Oud3iGXWY 

2 Filmer från krocktesterna med motorcykel kan ses här:  https://www.youtube.com/watch?v=IN8o7fheEXU 

https://www.youtube.com/watch?v=d7Oud3iGXWY
https://www.youtube.com/watch?v=IN8o7fheEXU
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1.2. Syfte 

Syftet med det här projektet är att öka kunskapen om betydelsen av cykelns utformning för 

skadeutfallet vid en singelolycka med cykel. Denna första explorativa studie ska undersöka behovet 

och möjligheten att studera detta vidare med mer omfattande krocktester. Förhoppningen är att 

projektet på sikt ska bidra till en utveckling mot säkrare cyklar som kan leda till ett mindre antal svårt 

skadade cyklister. Genom liknande framtida krocktester kan det också finnas möjlighet att studera hur 

olika utformningsdetaljer i trafikmiljön påverkar fallförloppet och islagsenergin för en cyklist som kör 

in i exempelvis en kantsten, ett betonghinder eller ett väg- eller GC-räcke. 

Mer specifikt är syftet med den här studien att: 

 Genomföra kontrollerade simulerade omkullkörningar med cykel i VTI:s krocksäkerhets-

laboratorium. 

 I de simulerade omkullkörningarna mäta accelerationer i huvudet som funktion av sitthöjd och 

körställning för minst tre olika typer av cyklar vid två olika olycksscenarier.  

 Utvärdera reliabiliteten i testet, alltså i vilken utsträckning som upprepade test ger samma 

resultat. 

 Utvärdera betydelsen av färdhastighet på islagsenergin. 

 Filma simulerade omkullkörningar med cykel, för att kunna använda i informationssyfte. 

En hypotes som ska prövas i projektet är att islagsenergin står i något slags förhållande till sitthöjden 

på en cykel, dvs. hur högt över marken som ”cyklistens” huvud befinner sig när krockförloppet startar. 

En annan hypotes är att islagsenergin står i förhållande till ”körställningen”, dvs. hur framåtlutad eller 

bakåtlutad man sitter på en cykel. Om detta stämmer, så skulle det kunna vara en identifierad 

riskfaktor att sitta framåtlutad över styret som på en racerbetonad sportcykel än på en ”damcykel” där 

man sitter mer upprätt eller en liggcykel där man sitter ännu mer tillbakalutad. 

1.3. Avgränsningar 

I det här projektet har vi endast studerat omkullkörningar med cykel, dvs. singelolyckor. Vad som 

gäller en cyklist vid en kollision kan vi alltså inte uttala oss om utifrån våra genomförda krocktester. 

Rent allmänt kan testerna endast anses gälla för de cykeltyper, cykelmodeller, olycksscenarier och 

hastigheter som ingått i studien. Därmed kan det vara svårt att dra några generella och allmängiltiga 

slutsatser. 

I de genomförda krocktesterna är det endast betydelsen för islagsenergin av cykelns utformning i 

samband med en omkullkörning som studerats. Manövrerbarheten av olika cykeltyper och därmed 

möjligheten att parera en potentiell singelolycka har inte beaktats. Det har inte heller det faktum att 

olika cykeltyper kan variera med avseende på synbarhet och överblickbarhet, vilket kan ha betydelse 

för risken att kollidera med en annan trafikant. 

Begränsningar i tillgänglig utrustning innebär att det endast är accelerationen i krockdockans huvud 

som kan mätas och som får representera ”islagsenergin”. Därmed blir fokus här på våld mot huvudet 

och risk för huvudskador. Någon mätning av det krockvåld som armar och ben utsätts för har vi alltså 

inte kunnat göra, trots att vi vet att dessa kroppsdelar är extra utsatta vid cyklisters singelolyckor. 

Sådana skador har vi enbart kunnat studera i det filmade materialet. Krockdockan kan heller inte 

medvetet vrida sig i fallet eller ta emot sig med sina armar, som antagligen de flesta cyklister skulle 

försöka göra. För de valda olycksscenarierna kommer krockdockan av naturliga skäl mestadels att slå i 

framsidan av huvudet, pannan och ansiktet. Hur intressant detta än är, så avspeglar det inte 

mångfalden hos verkliga cykelolyckor. 
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Krocktesterna är i huvudsak utförda utan cykelhjälm på krockdockan. Även andra tänkbara varianter i 

utrustning som exempelvis SPD-pedaler och skor, har valts bort i studien för att minska antalet 

obekanta variabler i försöken.  

Det är viktigt att komma ihåg att mätvärden, risknivåer och direkta jämförelser med verkliga 

cykelolyckor kan vara extremt svåra att göra. Krockprov i laboratorium handlar om att jämföra ett 

krockprov med ett annat krockprov, inte att jämföra krockprov med verkligheten. Vi återkommer med 

ytterligare resonemang kring avgränsningar och deras betydelse i diskussionen, i kapitel 4. 
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2. Metod 

2.1. Försöksupplägg 

I diskussion med referensgruppen togs ett försöksupplägg fram för att uppfylla projektets syfte på 

bästa sätt. Av hänsyn till praktiska begränsningar och nya önskemål under projektets gång, fick den 

ursprungliga planen finjusteras allteftersom. Exempelvis visade det sig vara ogörligt med provning 

med hastigheter över 25 km/h (se vidare diskussion i avsnitt 4.1.3).  

Simulerade omkullkörningar med cykel genomfördes i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium med hjälp 

av befintlig mätutrustning och anordningar som VTI har för liknade ändamål. Vi behövde emellertid 

bygga en specialkonstruerad rigg för att kunna genomföra testerna. Det krävdes ett 30-tal förförsök för 

att modifiera testriggen och ta fram ett försöksförfarande som vi bedömde gav en så hög repeterbarhet 

som möjligt. Därefter genomfördes den faktiska provningen med fyra olika typer av cyklar (Figur 2):  

 Cykel med ”öppen ram” (damcykel) och upprätt sittställning. 

 Cykel med ”sluten ram” (pendlarcykel) och framåtlutad sittställning 

 Liggcykel med en låg sittposition och bakåtlutad sittställning. 

 Elcykel (med ”sluten ram” och ganska upprätt sittställning och batteriet placerat i ramen). 

  

  

Figur 2. De fyra olika cykeltyper som ingått i provningarna: damcykeln (högst upp till vänster), 

pendlarcykeln (högst upp till höger), liggcykeln (längst ner till vänster), elcykeln (längst ner till 

höger). Cyklarna beskrivs mer i detalj i bilaga 1. 
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De testade cyklarna varierar med avseende på sitthöjd, körställning och viktfördelning och syftet har 

varit att studera vad det har för betydelse för huvudets exponering och islagsenergin vid en 

omkullkörning. Två olycksscenarier simulerades i testerna: 

1. Plötsligt stopp: vilket ska representera ”pinne/matkasse/väska i framhjul”, ”handbroms som 

tar för hårt”, ”att köra in i fast föremål”. 

2. Undanstyrning av framhjul: vilket ska representera ”förlorat väggrepp”, ”sned inkörning i 

trottoarkant” eller möjligen en ”längsgående isvalk” vintertid. 

För varje cykeltyp och olycksscenario har två olika hastigheter testats: 15 och 25 km/h. Dessutom har 

rena falltester gjorts med stillastående cykel (0 km/h). Upprepade provningar har gjorts för att 

undersöka repeterbarheten i provmetoden. Inför varje försök justerades och noterades inställningar av 

cyklarna såsom sadelns och styrets höjd, vinklar, däcktryck osv. Vi följde tillverkarens 

rekommendationer för inställning av t.ex. sadelhöjd för en person med mått och vikt som motsvarade 

krockdockan. Det viktiga var att notera vad som gällde vid försöken för att underlätta upprepade 

försök framöver. 

Vid samtliga provningar användes en Hybrid II 50 percentil3 vuxendocka med accelerationsmätning i 

huvudet. Proven har dokumenterats med kameror från olika vinklar. Några av dem var 

höghastighetskameror som gör det möjligt att studera fallförloppet mer i detalj. Dessutom färgades 

dockans huvud in med en hudkräm som färgats röd, vilket gav en färgavsättning vid kontakt. Det 

gjorde det möjligt att se vilka positioner på huvudet som träffats vid islaget i golvet samt att detektera 

var i golvet huvudet först slagit i (Figur 3). På så sätt kunde vi även mäta sträckan från lämnande av 

rigg till huvudislag samt längden dockan kasat på golvet.  

 
 

Figur 3. Till vänster visas det infärgade dockhuvudet som gjorde det möjligt att se vilken del av 

huvudet som träffat golvet (pilen i bilden). Till höger visas färgavtrycken i golvet som anger var 

huvudislag skett. 

Försöksupplägget och förfarandet vid de olika stegen beskrivs mer ingående i de följande avsnitten. 

 

                                                      

3 Egentligen ”49 CFR (The Code of Federal Regulations of the United States of America) part 572 

Anthropomorphic test devises, subpart B, 50th Percentile Male” 
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2.2. Mätutrustning och övriga anordningar 

De simulerade omkullkörningarna med cykel genomfördes med hjälp av en specialkonstruerad 

påbyggnad till den släde som VTI normalt använder vid krocktester av bilbarnstolar (Figur 4). Släden 

löper på en räls och drivs av ett vajersystem kopplad till två elmotorer som har kapacitet att accelerera 

släden från 0 till 110 km/h på 47 meter. Krocktester av bilbarnstolar görs vanligtvis i hastigheterna 31 

respektive 49 km/h. Hastigheten kan ställas in med en noggrannhet av 0,1 km/h. Under provning mäts 

den faktiska hastigheten med hjälp av fotoceller för att ha kontroll på den exakta provhastigheten.  

 

 

Figur 4. Specialkonstruerad påbyggnad (nedre bilden) till den släde som normalt används vid 

krocktester av bilbarnstolar (övre bilden). Se bilaga 2 för ytterligare bilder av konstruktionen. 

 

Den specialkonstruerade påbyggnaden bestod i huvudsak av en ”utriggare” i plywood förstärkt med 

aluminiumram. Ytterst på riggen konstruerades en ränna i aluminium för att placera cyklarna i. Man 

kan likna påbyggnaden vid ett större bakåtvänt cykelställ, där bakhjulet kilats in i rännan. 

Krockdockan stöttades av en fixtur bakom ryggen vid bålen, under armarna (se Figur 2). På detta sätt 

hölls cykel och docka i position under riggens framdrivningsfas då släden accelererades till den 

önskade hastigheten. När släden sedan bromsades tvärt, fortsatte cykeln att fritt rulla vidare framåt, 
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rakt ut ur rännan och i rätt hastighet innan ”kraschförloppet”. Målsättningen var att ”leverera” cykel 

och docka likartat och på samma ställe vid varje provning. 

Riggen var även försedd med två stödhjul för att erhålla rätt höjd, rätt lutning och rätt vinkel på 

konstruktionen. Under riggens framdrivningsfas löpte rännan några centimeter över golvet, men när 

riggen bringades till ett kraftigt stopp låg rännan i princip an mot golvet då cykeln lämnade riggen. 

Cyklarna kunde därmed rulla fritt ut på golvet vid minimal nivåskillnad. Konstruktionen modifierades 

kontinuerligt under förförsöken för att uppnå så repeterbara tester som möjligt. Bland annat behövde 

riggen anpassas till de olika cyklarna och deras olika sittgeometri. Inledningsvis hade vi också 

problem med att fixturen som stöttade dockan roterade och deformerades något precis när släden 

stoppades, så att docka och cykel inte lämnade riggen helt rakt framåt utan istället fick en impuls som 

ville styra ekipaget åt höger (se avsnitt 2.3). För att lösa detta förstärktes riggen med stag som 

minskade vridningen och deformationen.  

För att kunna registrera de accelerationer som huvudet utsätts för när det exempelvis slår i golvet, 

finns ett mätsystem kopplat till dockan. Vid tester av bilbarnstolar, bälten eller liknande kan 

mätsystemet åka med i bilen, på släden eller vad det nu är som ska provas. I detta fall gick det inte att 

montera mätsystemet på cykeln eftersom dess vikt skulle påverka krockförloppet. Mätsystemet kunde 

heller inte monteras fast på testriggen eftersom sladdarna inte hade tillräcklig räckvidd för cykelns 

frirullande sträcka. Lösningen var att lägga mätsystemet i en plastlåda som också åkte av testriggen 

vid den tvära inbromsningen och gled med i cykelns riktning (Figur 5), i tillräcklig omfattning för att 

få sladdarna att räcka utan att bromsa dockan eller på annat sätt påverka förloppet under provning. 

  

Figur 5. Plastlåda med mätsystem placerat på testriggen innan provning (till vänster) samt efter 

glidning längs golvet en bit framför testriggen efter provning (till höger).  

 

Den krockdocka av modell Hybrid II 50 percentil som användes vid samtliga provningar motsvarar 

viktsmässigt en vuxen person på 75 kg. Det finns även en något modernare Hybrid III-docka (78 kg), 

men den är främst utformad för att sitta i ett fordon och har därmed ett vinklat bäcken vilket gör att 

den inte går att sätta på en cykelsadel. 

Då krockdockan egentligen är utvecklad för utprovning av skyddssystem i bil, är den i första hand 

byggd för de ganska stora och svåra belastningar på huvud, nacke och torso som man erhåller vid en 

bilkollision. Den Hybrid II-docka vi använt oss av, är heller inte utrustad för att mäta skador mot t.ex. 

armar och ben. På många sätt är krockdockan alltså inte optimal för att mäta vad som händer med en 

oskyddad cyklist (se vidare diskussion i avsnitt 4.2). Ändå finns det inga andra riktigt bra alternativ. 

En krockdocka är det mest repeterbara och mest internationellt accepterade mätverktyg för den här 

typen av våld som man just nu kan uppbringa. 
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Dockan är försedd med accelerometrar i huvudet för att kunna mäta de krafter i olika riktningar som 

huvudet utsätts för vid ett islag. Det ger ett mätvärde på det krockvåld som en cyklist skulle kunna 

utsättas för under de förutsättningar som varit gällande under provningarna. För att få mer information 

om de dynamiska fallförloppen och hur det varierar med cykeltyp, hastighet, olycksscenario, osv. så 

har proven också dokumenterats med kameror från olika vinklar (se exempel i Figur 6). Både vanliga 

videokameror och höghastighetskameror har använts, för att senare kunna spela upp sekvensen i så 

kallad ”slow-motion”. Eftersom liknande prov inte utförts tidigare, så har vissa kameror fått placeras 

ut så att de med viss säkerhet täcker ett större område, medan några kameror placerats något mer 

chansartat med ambitionen att fånga de mest intressanta detaljerna. Placeringen av kamerorna 

varierade alltså något beroende på olycksscenario, hastighet och cykeltyp, för bästa möjliga 

dokumentation. Filmningen har också kompletterats med stillbilder. Riggningen med kameror och 

lampor används på liknande sätt vid andra krockprover.  

  

  

Figur 6. Exempel på uppställning av kameror för filmning av krockproven.  

 

Filmerna från de olika kamerorna har sammanställts i en film för respektive krockprov. Analysen av 

filmerna gjordes sedan manuellt, med fokus på att studera fallmekaniken (se vidare beskrivning av 

analysen i avsnitt 2.5).  

För att säkert och repetitivt kunna simulera det ”plötsliga stoppet” – som skulle representera ett 

olycksscenario då en pinne eller något liknande hastigt åker in i cykelhjulet, att handbromsen tar för 

hårt, att cyklisten kör in i ett fast föremål, eller liknande – monterades en metallkrok på fälgen i 

framhjulet (Figur 7). Då hjulet snurrat trekvarts varv, fastnade kroken i framgaffeln varvid ett plötsligt 

stopp uppstod. Av utvärderingsskäl var det viktigt att kunna bestämma ganska exakt var ”det plötsliga 

stoppet” skulle inträda. 
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Figur 7. Kroken som monterades över fälg och däck vid de provningar som skulle simulera ett 

”plötsligt stopp”. 

 

För att simulera undanstyrning av framhjulet – vilket skulle representera ett olycksscenario då 

cyklisten snett kör in i en trottoarkant eller liknande eller då cyklisten förlorar väggreppet på grund av 

halka, etc. – monterades ett fyrkantrör av metall på golvet en dryg meter (1050 mm) framför riggens 

stoppunkt. Fyrkantröret hade måtten 150 * 150 mm och låg snett så att cykelns framhjul skulle träffa 

fyrkantröret i 20° vinkel (Figur 8). Höjden 150 mm motsvarar en tämligen normal gatsten vid en 

typisk trottoarkant. 

 

Figur 8. Fyrkantsröret av metall som monterades på golvet vid de provningar som skulle simulera 

”undanstyrning av framhjul”. 
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2.3. Förförsök 

Innan den faktiska provningen kunde påbörjas krävdes ett 30-tal förförsök med olycksscenariot 

”plötsligt stopp”, innan försöksförfarandet och konstruktionen modifierats tillräckligt för att kunna 

erhålla relevanta mätningar. Det gällde att förmå cykel med krockdocka att uppföra sig på ett så 

repeterbart sätt som möjligt, samt att få det medåkande mätsystemet att inte påverka själva förloppet 

under provning. Ett exempel på eftersträvansvärt beteende var att dockan vid ett plötsligt stopp skulle 

göra en luftfärd så rakt som möjligt – ett ”svanhopp”, men framförallt att oavsett hastighet eller 

cykelfabrikat så skulle dockan lämna cykeln på ett repeterbart sätt. I Figur 9 ges ett exempel på ett 

icke-önskvärt förlopp under provning. Där har riggen lämnat av cykel med docka i en sådan vinkel att 

ekipaget snarare går omkull av sig självt än genom det konstruerade stopp vi eftersträvade. Vi kunde 

på film se att fixturen som stöttade dockan gav dockan en impuls åt höger precis när dockan och 

cykeln lämnade släden. Det var viktigt att få cykeln att gå rakt och att inte få någon vridning av 

dockans överkropp när ekipaget lämnade riggen.  

Förförsöken utfördes med enbart cykel, med cykel och docka samt med eller utan mätsystem, i olika 

kombinationer. Det utfördes även ett antal förförsök med ”undanstyrning av framhjul”. Alla förförsök 

gjordes på cykel med öppen ram (damcykel) med 28” hjul. Två cykelfabrikat användes under 

förförsöken, Zodiak (modell med några år på nacken) och Yosemite (Biltema). Det senare fabrikatet 

representerade även cykeln av typen öppen ram i själva testerna (se Figur 2 på sidan 17). Inga 

förförsök med cykel av typen sluten ram gjordes. Vi bedömde att det var mer korrekt att ”trimma in” 

testerna för en cykeltyp, då ett av syftena med provningarna var att se eventuella skillnader mellan 

olika cykeltyper vid samma typ av förutsättningar. 

   

Figur 9. Exempel från förförsöken då cykel och docka onaturligt svängde något höger när den 

lämnade testriggen så att ett icke repeterbart snett fall inträffade vid det plötsliga stoppet. 

 

Inför testerna med elcykeln behövdes inga extra förförsök. Då krävdes endast smärre justeringar av 

testriggen, eftersom cykeltypen var mycket lik damcykeln. Dock behövde stödhjulen justeras, då det 

fullastade ekipaget med elcykel vägde mer än tidigare cyklar. Inför testerna med liggcykeln behövde 

konstruktionen modifieras en hel del med framförallt en lägre hållare till dockan då sittpositionen på 

en liggcykel är mycket lägre än på övriga cyklar. Liggcykeln var också bredare vid bakhjulsnavet, 

något som krävde en viss ombyggnad av slädens fixtur. Följaktligen behövdes ett antal nya förförsök 

för att återigen trimma in utrustningen inför provning med liggcykeln. 

2.4. Faktisk provning med mätning 

2.4.1. Simulerade omkullkörningar, dynamiska tester 

När förförsök genomförts i sådan omfattning att vi bedömde att konstruktion och försöksförfarande 

gav ett så repeterbart provningsförlopp som möjligt, påbörjades den faktiska provningen. I Tabell 1 

listas, i turordning, alla provningar med skarpa mätningar som ingått i studien. Totalt har över 60 

provningar med mätning gjorts (numreringen inom parentes i tabellen), men några av proven har varit 

förförsök och några har ingått i den stillastående provningen och finns därför inte med i sammanställ-
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ningen i Tabell 1. Även de provningar som misslyckats av en eller annan anledning och därmed inte 

resulterat i några mätresultat har plockats bort från tabellen. Exempelvis finns två misslyckade prov 

med liggcykeln inte med i sammanställningen, eftersom de resulterade i irrelevanta mätvärden: i ett 

fall (prov 34) landade dockan med huvudet mot det påkörningsskydd av däck som var uppställda vid 

sidan av krocksträckan (syns i bilden i Figur 8); i ett annat välte cykeln av sig självt, innan det 

plötsliga stoppet inträffade (prov 51). 

Tabell 1. Testschema för den faktiska provningen med simulerade omkullkörningar. *Bonustest med 

hjälm på dockan. Mått och övriga tekniska data för de cyklar som ingått i provningen redovisas i 

bilaga 1. Fotografier från några av provningarna återfinns i avsnitt 3.1.2 samt i bilaga 2. 

Provningsnummer inom parentes anger ordningen i hela mätserien där även några förförsök och den 

stillastående provningen ingår. Accelerationsdiagram för respektive prov återges i bilaga 3. 

Provning 
Nr 

Cykeltyp Hastighet Olycksscenario 

Damcykel Pendlar
-cykel 

Elcykel Liggcykel 15 km/h 25 
km/h 

Plötsligt stopp Undanstyrning 
av framhjul 

1 (6) X    X  X  

2 (8) X    X   X 

3 (9) X     X  X 

4 (10)  X   X   X 

5 (11)  X    X  X 

6 (12)  X   X  X  

7 (13)  X    X X  

8* (14)  X   X  X  

9 (15) X     X X  

10 (20) X    X   X 

11 (21) X    X   X 

12 (22)  X   X   X 

13 (23)  X   X   X 

14 (24)   X  X   X 

15 (25)   X   X  X 

16 (26)   X  X  X  

17 (27)   X   X X  

18 (28)  X   X  X  

19 (29)  X   X  X  

20 (30)  X    X X  

21 (31)  X    X X  
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Provning 
Nr 

Cykeltyp Hastighet Olycksscenario 

Damcykel Pendlar
-cykel 

Elcykel Liggcykel 15 km/h 25 
km/h 

Plötsligt stopp Undanstyrning 
av framhjul 

22 (32)    X X   X 

23 (33)    X  X  X 

24 (35)    X X  X  

25 (36)    X  X X  

26 (49)    X X   X 

27 (50)    X  X  X 

28 (52)    X X  X  

29 (53)    X  X X  

30 (54)   X  X  X  

31 (55)   X   X X  

32 (56)   X  X   X 

33 (57)   X   X  X 

34 (58)   X   X  X 

35 (59)  X    X  X 

36 (60) X     X  X 

37 (61) X    X  X  

38 (62) X     X X  

Inledningsvis gjordes alla de planerade försöken med damcykeln och pendlarcykeln med simulerade 

omkullkörningar i båda olycksscenarierna ”plötsligt stopp” och ”undanstyrning av framhjul” i båda 

hastigheterna (t.o.m. prov 15). Försöken vid den lägre hastigheten, 15 km/h, gjordes i regel först. Detta 

eftersom cykel och testrigg utsattes för större påfrestningar vid den högre hastigheten på 25 km/h. 

Påfrestningarna var i sådan omfattning att vissa delar av bromsanordningen på testriggen behövde 

ersättas efter varje nytt sådant försök. I försöksordningen tog vi också hänsyn till det logistiska 

utförande i övrigt, så att exempelvis alla provningarna i scenariot ”undanstyrning av framhjul” gjordes 

efter varandra, eftersom monteringen av fyrkantröret krävde en del arbete.  

Efter de nio första proven utvärderade vi resultaten översiktligt varefter vi beslutade hur testerna skulle 

fortlöpa. Först upprepades några av de redan genomförda testerna, för att få en bättre uppfattning om 

repeterbarheten i försöken. Därefter gick vi vidare med provning av de återstående cyklarna, en 

elcykel och en liggcykel (se vidare diskussion i avsnitt 4.1.1). I samband med resultatsammanställning 

och analys bestämde vi att komplettera med ytterligare upprepade tester (prov 49 och framåt), för att 

få en mer fullständig resultatmatris och därmed en ännu bättre uppfattning om repeterbarheten.  

Totalt gjordes nio dynamiska prov med cykeln med öppen ram och upprätt sittställning (damcykeln) 

och tolv provningar med cykeln med sluten ram och framåtlutad sittställning (pendlarcykeln). Dock 

fick vi ett ogiltigt resultat i en av dessa tolv, då en accelerometer gick sönder under provningen (prov 
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30). Ett av proven som simulerade ”det plötsliga stoppet” med pendlarcykeln gjordes med cykelhjälm 

på krockdockan (prov 14). I grundutförandet gjordes annars alla provningar med docka utan hjälm. 

Den kompletterande provningen med hjälm gjordes eftersom vi bedömde att det fanns ett pedagogiskt 

värde i att dokumentera även ett sådant test. Mer information om hjälmtestet återfinns i bilaga 2, på 

sidan 61 och i diskussionen i avsnitt 4.1.4. Med elcykeln gjordes nio prov, men även här måste ett av 

proven räknas bort på grund av en trasig accelerometer (prov 57). Med liggcykeln gjordes åtta prov, 

om man räknar bort de två misslyckade proven (34 och 51) som behövde göras om. 

2.4.2. Stillastående fall 

Som komplement till de dynamiska testerna, där cykeln färdades framåt i en viss hastighet, gjorde vi 

även stillastående tester (0 km/h) med respektive cykeltyp. I dessa statiska tester placerades dockan på 

cykeln ifråga, så rakt upp som möjligt, och släpptes så att docka och cykel kunde falla rakt i sidled i 

fritt fall ned mot golvet (Figur 10). Accelerationer i dockans huvud mättes. För varje cykeltyp gjordes 

fyra fallprover med stillastående cykel. Med pendlarcykeln gjordes även fyra extra test med hjälm på 

dockan. 

  

  

  

Figur 10. Exempel från de statiska testerna, med stillastående cykel som fick falla fritt i sidled. 
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2.5. Analysmetod 

De mätmetoder, gränsvärden och utvärderingskriterier som normalt används vid krockprov är ganska 

specifikt inriktade på fordonskollisioner, av naturliga skäl i högre hastigheter och med högre 

krockvåld än vad man normalt uppnår som cyklist. Samtidigt vet vi att så kallat oskyddade trafikanter 

råkar betydligt mer illa ut, även vid kollisioner som i bilistperspektiv kan tyckas lindriga. Eftersom det 

inte finns någon ”standardmetod” för krockprovning med oskyddade trafikanter, var det inte självklart 

hur vi skulle analysera den insamlade informationen från våra genomförda krockprover med cykel.  

För att med hjälp av de uppmätta accelerationsvärdena illustrera det krockvåld som uppstod vid 

huvudislaget har vi valt att beräkna HIC36 (Head Impact Criterion, där 36 avser ett 36 millisekunder 

långt fönster i vilket accelerationskrafternas resultant integreras). Amerikanska NHTSA anger ett slags 

gränsvärde på 1000 för HIC36, som indikerar den nivå där 50 procent av de skadade riskerar bestående 

men (t.ex. Eppinger et al., 1999). HIC36 är alltså en glidande statistisk sannolikhetsskala där man 

absolut kan skadas illa även för HIC-värden under 1000 och likväl klara sig bra för högre värden. HIC 

är ett vanligt sätt att återge krockvåld i form av huvudislag, men man ska komma ihåg att måttet 

vanligen används för att utvärdera huvudislag inne i en bilkaross. Vi berör skillnaden för en cyklist i 

analysen i avsnitt 3.1.2 och i diskussionen i avsnitt 4.4.2. 

HIC beräknas utifrån resultanten av accelerationskomposanterna i x-, y- och z-led, och för att få ett 

praktiskt användbart mätvärde bör rådata filtreras digitalt med hjälp av ett CFC-filter (Channel 

Frequency Class) av lämplig grad. Rådata spelas in med 10 000 mätpunkter per sekund, och får därför 

alldeles för många överlagrade frekvenser. Ett CFC-filter används för att få bort störningar, flimmer 

och extremt korta spikar i mätningen, som annars skulle störa tolkningen av resultaten. Vi valde att 

presentera och vidare analysera beräkningar av HIC och den maximala resultanten av accelerationerna 

i dockans huvud med CFC 1000 (se diskussionen i avsnitt 4.4.2).  

Förutom att analysera de uppmätta accelerationsvärdena, har filmerna studerats noggrant. Den 

analysen har gjorts manuellt av två projektmedarbetare som tillsammans diskuterat vad framförallt 

slowmotion-filmerna visar. Fokus i filmanalysen var att studera fallmekaniken, exempelvis den 

ordning som dockans ”kroppsdelar” träffade golvet. Syftet var dels att beskriva fallmönstret och 

huruvida det varierade med cykeltyp, olycksscenario och hastighet och dels att studera repeterbarheten 

vid upprepade prov med likartade betingelser. 
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3. Resultat och analys 

3.1. Uppmätta huvudaccelerationer 

3.1.1. Stillastående fall 

Resultaten från fallproven med stillastående cyklar ger en indikation av att fallhöjden har en viss 

betydelse för den uppmätta accelerationen i dockans huvud (Tabell 2). Åtminstone om man endast 

jämför damcykeln med pendlarcykeln. Med andra ord innebär det att ju högre upp huvudet hamnar, till 

följd av sitthöjd och körställning, desto större krockvåld utsätts en cyklist för vid ett stillastående fall. 

Sitthöjdens effekt på maxaccelerationen eller HIC-värdet var dock inte signifikant (se statistisk analys 

i bilaga 5). Krockvåldet, de uppmätta accelerationerna, har också påverkats av fallförloppet dvs. hur 

dockan slår i golvet. Exempelvis har, i vissa av proven, axeln slagit i golvet innan huvudet träffat, 

vilket i sig ger en dämpande effekt på accelerationerna i huvudet. Krockdockan är dessvärre inte 

utrustad med mätning annat än i huvudet (se diskussion i avsnitt 4.2). Under provseriens gång fick vi 

emellertid byta ut metalldelar i krockdockans axlar, som gått sönder, vilket tydligt visar att kraften på 

axeln blir väsentlig. Fallförloppet kan även påverka vilka positioner på huvudet som träffar golvet (se 

avsnitt 3.3) vilket i sin tur också påverkar den uppmätta accelerationen. 

Tabell 2. Uppmätta accelerationer i krockdockans huvud vid fyra upprepade stillastående fall med de 

olika cykeltyperna: maxresultant filtrerat med CFC 1000 samt HIC36 (se Figur 11). Angiven höjd är 

mätt från betonggolvet till ovansidan på krockdockans huvud. 

Cykeltyp Höjd (cm) Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Median 

Damcykel 184 45,7 g 

HIC36: 77,8 

42,5 g 

HIC36: 75,7 

46,6 g 

HIC36: 77,2 

111,5 g 

HIC36: 91,3 

46,2 g 

HIC36: 77,5 

Pendlarcykel 168 39,6 g 

HIC36: 56,4 

41,8 g 

HIC36: 50,9 

42,5 g 

HIC36: 48,1 

41,9 g 

HIC36: 45,7 

41,9 g 

HIC36: 49,5 

Pendlarcykel 

- Med hjälm 

168 42,7 g 

HIC36: 57,0 

45,2 g 

HIC36: 55,9 

40,5 g 

HIC36: 57,7 

44,6 g 

HIC36: 53,9 

43,7 g 

HIC36: 56,5 

Elcykel 176 45,2 g 

HIC36: 90,6 

224,7 g 

HIC36: 546,4 

46,4 g 

HIC36: 69,8 

46,1 g 

HIC36: 73,0 

46,3 g 

HIC36: 81,8 

Liggcykel 120 47,8 g 

HIC36: 20,7 

96,9 g 

HIC36: 89,3 

56,6 g 

HIC36: 29,1 

119,0 g 

HIC36: 111,3 

76,8g 

HIC36: 59,2 

Med damcykeln med öppen ram kunde vi se att dockan föll ganska rakt i sidled, med höft och axel 

först. Det var först sent i kontakten med golvet som dockans huvud möjligen snuddar golvytan. Nästan 

samma rörelse kunde vi se med pendlarcykeln med sluten ram, och där man nu sitter lite lägre ned så 

blir den uppmätta accelerationen också något lägre. Med elcykeln hamnade tre av proven på 46 g eller 

strax därunder, vilket är i paritet med värdena för pendlarcykeln och damcykeln och kan relateras till 

sitthöjdens inverkan. Ett av värdena är emellertid avvikande högt och det är svårt att hitta en förklaring 

till det. Möjligen kan det bero på att cykelns tyngd i samband med fallet gav upphov till ett moment 

som gav huvudet en onormalt hög hastighet innan golvislaget – en slags ”whiplash-effekt”. Det är 

också möjligt att det helt enkelt blivit något fel med accelerometern vid den mätningen. Vid vältning 

av liggcykeln stjälptes dockan ur sätet, i sidled. I två av fallen träffade dockans ”panna” golvet, vid 

denna urvridning, vilket gav något högre värden. Annars gav liggcykeln de lägsta HIC-värderna till 

följd av den låga sitthöjden. 
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Figur 11. Illustration av de uppmätta HIC-värdena i krockdockans huvud vid fyra upprepade 

stillastående fall med de olika cykeltyperna. Rådata filtrerat med CFC 1000. 

3.1.2. Simulerade omkullkörningar 

Vid de simulerade omkullkörningarna varierar de uppmätta accelerationerna något mer än vid de 

stillastående provningarna (Tabell 3). Små skillnader i hur dockan landar och exakt hur och när 

huvudet slår i påverkar mätresultatet. Upprepade testförlopp, som gjordes för att ge en uppfattning om 

repeterbarheten, gav ibland god överensstämmelse med tidigare mätningar, medan det i andra fall var 

ganska stora skillnader. Genom att studera filmmaterialet kunde vi hitta förklaringar till variationen i 

uppmätta mätvärden vid likartade betingelser. Exempelvis kan det låga värdet vid plötsligt stopp med 

”damcykeln” i 25 km/h i den upprepande mätningen förklaras av att cykeln vid detta tillfälle gled 

omkull istället för att välta framåt. Det innebar att dockan föll åt sidan istället för att flyga över styret 

som i övriga provningar med plötsligt stopp (Figur 14). Förloppet liknade då snarare det vid undan-

styrning av framhjul (Figur 12) och mätvärdet blev följaktligen i paritet med sådana prover, snarare än 

de med plötsligt stopp. I bilaga 6 finns en sammanställning av observationer från filmerna som till viss 

del kan förklara avvikande mätvärden. Analyserna av filmerna presenteras annars i avsnitt 3.2.1.  

   

Figur 12. Fotosekvens från prov med undanstyrning av framhjul i 25 km/h med damcykeln, som 

exempel på hur cykel och docka välter i sidled vid det olycksscenariot. En mer fullständig fotosekvens 

visas i bilaga 2.  
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Tabell 3. Uppmätta accelerationer i krockdockans huvud vid olika olycksscenarier i olika hastigheter 

för respektive cykeltyp: max resultant filtrerat med CFC 1000 samt HIC36 (se Figur 13). I tabellen har 

medianvärdet från de stillastående falltesterna lagts in som en jämförelse. 

Cykeltyp Fall Plötsligt stopp Undanstyrning 

0 km/h 15 km/h 25 km/h 15 km/h 25 km/h 

Damcykel 46,2 g 

HIC36: 77,5 

695,3 g 

HIC36: 6246,0 

766,0 g 

HIC36: 7793,5 

44,0 g 

HIC36: 42,8 

414,2 g 

HIC36: 2321,9  

Repetition 1 634,4 g 

HIC36: 5009,8 

50,5 g 

HIC36: 116,2 

 54,5 g 

HIC36: 101,1 

437,3 g 

HIC36: 2654,9 

Repetition 2    56,5 g 

HIC36: 93,9 

 

Pendlarcykel 41,9 g 

HIC36: 49,5 

645,3 g 

HIC36: 5448,1 

583,4 g 

HIC36: 4538,4 

152,6 g 

HIC36: 220,5 

47,0 g 

HIC36: 61,9 

Repetition 1 669,9 g 

HIC36: 5659,4 

Trasig 
accelerometer 

49,5 g 

HIC36: 64,1 

76,3 g 

HIC36: 131,8 

Repetition 2  587,3 g 

HIC36: 4318,1 

913,5 g 

HIC36: 11532,3 

47,5 g 

HIC36: 56,7 

 

Pendlarcykel 
- Med hjälm 

43,7 g 

HIC36: 56,5 

117,6 g 

HIC36: 471,6 

   

Elcykel 46,3 g 

HIC36: 81,8 

Välter åt fel håll 151,4 g 

HIC36: 227,7 

50,6 g 

HIC36: 57,8 

563,5 g 

HIC36: 4559,8 

Repetition 1 46,3 g 

HIC36: 80,6 

50,7 g 

HIC36: 97,4 

43,3 g 

HIC36: 75,5 

Trasig 
accelerometer 

Repetition 2    138,7 g 

HIC36: 186,4 

Liggcykel 76,8 g 

HIC36: 59,2 

344,5 g 

HIC36: 1487,2 

857,1g 

HIC36: 10391,9 

125,6 g 

HIC36: 152,3 

110,1 g 

HIC36: 116,4 

Repetition 1  174,8 g 

HIC36: 292,8 

344,3 g 

HIC36: 1460,1 

144,4 g 

HIC36: 215,7 

225,1 g 

HIC36: 541,9 

Trots att mätresultaten inte är helt pålitliga på grund av stora slumpmässiga variationer, går det att 

utläsa vissa mönster från de uppmätta accelerationerna. Exempelvis ser man att det blir högre HIC-

värden i huvudet vid plötsligt stopp jämfört med vid undanstyrning, förutom för elcykeln (Figur 13). 

En variansanalys (se bilaga 5) visar att skillnaden mellan de två olycksscenarierna är signifikant både 

vad gäller HIC-värden och maxacceleration. Vid undanstyrning träffar i regel höft och axel golvet före 

huvudet, vilket får en dämpande effekt på den i huvudet uppmätta accelerationen. Hastigheten ser 

också ut att ha viss betydelse för accelerationen så till vida att en högre hastighet ger högre max-

resultant och HIC-värde, men skillnaden är inte signifikant (se bilaga 5). Framförallt vid plötsligt 

stopp med pendlarcykeln och liggcykeln samt vid undanstyrning av framhjul på damcykeln och 

elcykeln tycks hastigheten ha betydelse. Vid undanstyrning är accelerationerna annars i nivå med dem 

vid stillastående fall. 
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Figur 13. Illustration av de uppmätta HIC-värden i krockdockans huvud vid de två olika 

olycksscenarierna i 15 respektive 25 km/h, i en till tre upprepade prov med de olika cykeltyperna. 

Rådata filtrerat med CFC 1000. 

   

   

Figur 14. Fotosekvenser från prov med plötsligt stopp i 25 km/h med damcykeln. I övre sekvensen slog 

cykeln runt och dockan flög över styret, liksom för de flesta andra prov med plötsligt stopp. I nedre 

sekvensen välte cykeln istället åt sidan, liksom vid undanstyrning av framhjul (jämför med Figur 12), 

vilket förklarar ett lägre accelerationsvärde. 

De högsta accelerationerna uppmättes vid plötsligt stopp med pendlarcykeln och damcykeln samt i ett 

fall med liggcykeln. Den låga sittpositionen på liggcykeln förväntades resultera i låga värden, men vid 



 

32  VTI rapport 931 

plötsligt stopp i 25 km/h fick vi i ett prov en katapulteffekt som tippade runt hela ekipaget och dockan 

slog i huvudet kraftigare än för nästan alla prov med de övriga cykeltyperna (Figur 15). Elcykeln 

skilde sig från de övriga cyklarna genom att ge märkbart lägre värden vid plötsligt stopp, eftersom den 

välte åt sidan istället för att slå runt (Figur 16). Å andra sidan fick vi ett något högre mätvärde med 

elcykeln vid undanstyrning av framhjulet i 25 km/h. Den statistiska analysen visar också att det finns 

en signifikant interaktion mellan cykeltyp och olycksscenario, genom att skillnaden mellan typen av 

olycksscenario är mycket mindre för elcykeln än vad den är för övriga cykeltyper (se bilaga 5). En 

annan tyngdpunkt och högre vikt är troligtvis förklaringen till detta. Annars var det egentligen ingen 

större skillnad mellan de olika cykeltyperna. En variansanalys (se bilaga 5) visar också att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan cykeltyperna, varken för maxacceleration eller HIC, även om 

det är nära (p-värde 5–10%).  

   

Figur 15. Fotosekvens från provet med plötsligt stopp i 25 km/h där liggcykeln slog runt. En mer 

fullständig fotosekvens visas i bilaga 2.  

   

Figur 16. Fotosekvens från prov med plötsligt stopp i 25 km/h med elcykeln som välter istället för att 

slå runt vilket de andra cyklarna oftast gjorde vid detta olycksscenario.  

 

De värden vi ser ovan är tillräckliga för att ge svåra eller rent av dödliga skador, om man har otur. I 

sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att de uppmätta accelerationsvärdena i våra krockprover 

med cyklar ska tolkas med försiktighet. De är representativa för provsituationen med en krockdocka 

utan hjälm som slår i ett hårt betonggolv. Huvudsyftet med studien var att genomföra repeterbara prov, 

jämförbara med varandra, men inte nödvändigtvis jämförbara med verkligheten (se vidare diskussion i 

avsnitt 4.4.2). 

3.2. Fallförlopp 

3.2.1. Analys av filmat material 

Enbart accelerationsvärdena ger en rätt så begränsad information och vid upprepad provning med till 

synes samma betingelser, kan vi se en ganska stor spridning i resultaten. Genom att i detalj studera 

filmerna från krockproven, kan vi notera att små skillnader i provuppställningen påverkar fallförloppet 

vilket i sin tur ger utslag i de uppmätta parametrarna. Knappt märkbara skillnader i dockans position 

eller redan mycket små vinklar på styrutslaget – som i sin tur resulterar i en svängd bana när cykeln 

lämnar testriggen – gör att cykeln och krockdockan mer välter än kör omkull på grund av den 

konstruerade olyckssituationen. Vi kan därmed konstatera att det är mycket svårt att åstadkomma helt 
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konstanta provbetingelser med en docka som i sig är en usel cyklist och med ett fordon som dels väger 

så lite som en cykel och dels är i sig självt instabilt. I bilaga 6 finns en sammanställning av 

uppmärksammade detaljer ifrån filmanalysen av respektive krockprov. Alla filmer från de krocktester 

som genomförts i det här projektet kommer också att läggas upp på YouTube. 

Utifrån vår analys av filmerna gör vi följande reflektioner om fallförloppen: 

 Plötsligt stopp i framhjulet resulterar vanligen i en luftfärd för dockan över styret, med 

påföljande huvudislag. Oftast slår även cykeln runt i en volt över framhjulet och träffar ibland 

dockan i ryggen eller på benen. Vissa av testerna med ”plötsligt stopp” blir mer av formen 

”glida omkull” liknande scenariot med undanstyrning av framhjul. Vi ser exempelvis att den 

tyngre elcykeln inte gärna välter över styret, utan tenderar att istället glida omkull. 

 Pendlarcykeln, där man sitter framåtlutad, ökar som förväntat risken för att man ska välta över 

styret, med påföljande risk för skallskada vid panna, övre hjässan och möjligen mot tinningen. 

 Den provade liggcykeln förvånade oss när den vid ett par av proven med ”plötsligt stopp” så 

pass enkelt välte över framåt. I de repeterade proven gled cykeln omkull istället, troligen på 

grund av styrgeometrin.  

 I de fall dockan råkar ställa om styret lite vid plötsligt stopp, så att cykel aktivt styr åt ena eller 

andra håller, så tenderar plötsligt stopp att ganska snabbt bli mer av ett omkullglidande fall. 

 Undanstyrning av framhjulet ger ett fall åt sidan som i vissa lägen är mer av ett ”rullande fall” 

snett framåt där knä, höft och axel synes ta i före huvudet. Dockan i sig kan inte aktivt ta emot 

sig, men man kan på några filmer se att dockans ben av egentyngd faller framåt nedåt vid 

dessa sneda påkörningar. 

 Vid högre farter i samband med undanstyrning av framhjul ökar risken för huvudislag, även i 

de fall där knä, höft och axel tar i först, då farten resulterar i att dockan ”rullar” och därvid slår 

i eller skrapar ansiktet. En slutsats av det skulle kunna vara att en ökad fart ger större risk för 

skallskada vid en omkullkörning i sidled. 

 Vid undanstyrning kan man se en tendens till att pendlarcykeln med den slutna cykelramen i 

större utsträckning följer med cyklisten ned i fallet, medan damcykeln med den öppna ramen 

stjälper av cyklisten i sidled något tidigare. Det senare betyder en något ökad risk att huvudet 

når markytan lite tidigare, och därmed hårdare, jämfört med cykeln med sluten ram. Det kan 

tänkas att detta också har något med ramens egenvikt att göra. Med ökad risk att välta i sidled 

följer en ökad risk för skallskada vid kraniets sidor och mot tinningen. 

 Vi kan se på flera av filmerna att dockan landar mycket hårt med höft och axel först. Dessa 

hårda islag kan absorbera en del islagsenergi som därmed inte syns i accelerationsmätningen i 

krockdockans huvud och därför något maskera det faktum att islaget i verkligheten är 

tämligen hårt. 

3.2.2. Uppmätta parametrar 

För att få ytterligare mätbara parametrar som ger en viss beskrivning av fallförloppet har vi – tack vare 

att rödfärgad hudkräm smordes in på krockdockans huvud – mätt avståndet till första huvudislag 

(Tabell 4) samt det avstånd dockan kasat på golvet, efter islaget (Tabell 5). Från mätvärdena kan man 

se att en högre hastighet generellt ger en längre kastbana och längre glidsträcka. Dock har det i flera 

provfall varit svårt att få fram entydiga data, beroende på att: 
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 dockans huvud inte slagit i, så att vi inte fått någon färgmarkering,  

 dockan har själv glidit över färgmarkeringen och med sin klädsel smetat ut färgen så att vi inte 

kunnat identifiera vad som varit islagspunkten. 

Tabell 4. Uppmätt avstånd (meter) till första huvudislag. *Svårmätt värde som uppskattats. 

Cykeltyp Plötsligt stopp Undanstyrning 

15 km/h 25 km/h 15 km/h 25 km/h 

Damcykel 3,1 5,7 3,3 4,2 

Repetition 1 4,0 6,3 3,6* 4,5 

Repetition 2   3,8*  

Pendlarcykel 3,4 7,0* 3,01 4,7 

Repetition 1 3,2 4,94 ej islag 3,9 

Repetition 2 3,2 5,34 ej islag  

- Med hjälm 5,25    

Elcykel Fall 
baklänges 

6,3 3,6* 4,18 

Repetition 1 Fall i sidled 6,7 3,4 4,9 

Repetition 2    3,8 

Liggcykel 4,1 7,4 2,1 3,3 

Repetition 1 2,7 4,7 2,1 2,75 

 

Tabell 5. Uppmätt avstånd (meter) som dockan glidit längs golvet, efter första huvudislag. *Svårmätt 

värde som uppskattats. 

Cykeltyp Plötsligt stopp Undanstyrning 

15 km/h 25 km/h 15 km/h 25 km/h 

Damcykel ej mätbart 1,75 0,9 3,75 

Repetition 1 0,8 1,2 ej mätbart 3,3 

Repetition 2   ej mätbart  

Pendlarcykel 0,55 2,0* 1,53 2,55 

Repetition 1 0,5 1,86 ej islag 3,9 

Repetition 2 0,8 2,29 ej islag  

- Med hjälm 3,2    

Elcykel Fall 
baklänges 

1,8 ej mätbart ej mätbart 

Repetition 1 Fall i sidled 1,3 0,9 2,5 

Repetition 2    3,9 

Liggcykel 0 1,9* 1,5 4,72 

Repetition 1 0,8 1,5 1,1 4,6 
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De svårtydda resultaten gör att det inte går att se några skillnader mellan cykeltyperna i detta 

avseende. Möjligen kan man säga att dockan fått en något längre luftfärd med ”damcykeln” i 

jämförelse med ”pendlarcykeln”. Den allra längsta luftfärden blev det annars med liggcykeln vid det 

plötsliga stoppet i 25 km/h, då cykeln gick runt över framhjulet och kastade dockan ur sätet (se Figur 

15). Cykelns längd bidrog troligtvis till det långa avståndet i detta fall. Notera emellertid att vid det 

upprepade testet av detta scenario välte cykeln åt sidan istället för över framhjulet.  

I projektet ingick inte att mäta hur snett eller långt i sidled krockdockan kastades. I ett par av de senare 

proven mätte vi ändå detta, och kunde notera en sidledes förflyttning på mellan 1,7 till 1,9 meter. 

Framförallt vid undanstyrning av framhjul, där cykel och docka föll åt sidan, var det märkbara 

förflyttningar i sidled. 

3.3. Huvudets islagsposition 

Tack vare infärgningen av dockans huvud, har vi efter genomförda krockprov också kunnat studera 

hur dockan slagit i marken. Förutom de uppmätta avstånden som redovisades ovan, har vi också 

studerat var färgen ”nötts bort” på huvudet. Det ger information om vilka positioner på huvudet som 

träffats vid islaget i golvet. Det har inte alltid varit möjligt att se någon tydlig träffpunkt, men nedan 

återges vad vi kunnat urskilja. 

Vid fallproven med stillastående cykel (0 km/h) har inte alltid huvudet slagit i golvet (Figur 17). I de 

fall det blivit ett huvudislag så har detta träffat uppe vid hjässans kant, strax ovanför ett tänkt öra 

(dockan har inga öron). Undantag förekommer, som exempelvis vid några fallprov med liggcykeln, då 

dockan vred sig ur sadeln i fallet och slog i huvudet mer framme i pannan. 

   

Figur 17. Bildserie som illustrerar fallförloppet vid stillastående fall där huvudet inte slagit i golvet. 

 

Genomgående för proven med undanstyrning av framhjul är att träffbilden mot hjässan sker strax över 

ögat och bak mot hjässans sida, ovanför det tänkta örat (Figur 18). 

  

Figur 18. Exempel på hur träffbilden på krockdockans huvud kan se ut efter krockprov som simulerat 

”undanstyrning av framhjul”. 
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I några fall rullar emellertid dockan över pannan vid fallet, så att man får en slags spårbildning i färgen 

över hela pannan och näsan ända mot höger sida på huvudet (Figur 19). 

  

Figur 19. Ett annat exempel på hur träffbilden på krockdockans huvud kan se ut efter krockprov som 

simulerat ”undanstyrning av framhjul”. 

Vid plötsligt stopp, när dockan flyger över styret, så får man en tydligare islagzon högt upp på pannan 

(Figur 20). Här kan man också se spår av att ansiktet, i huvudsak näsan och hakan, kanat längs golvet 

efter islaget i pannan. 

  

Figur 20. Exempel på en träffbild på krockdockans huvud med en tydlig islagszon i pannan, efter 

krockprov som simulerat ”plötsligt stopp”. 
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4. Diskussion 

4.1. Försöksupplägg 

I diskussion med referensgruppen togs ett försöksupplägg fram för att uppfylla projektets syfte på 

bästa sätt. Av hänsyn till praktiska begränsningar och nya önskemål under projektets gång, fick den 

ursprungliga planen justeras allteftersom. I nedanstående avsnitt återges de ställningstaganden och 

bakomliggande resonemang som legat till grund för det slutliga valet av försöksupplägg. 

4.1.1. Val av cykeltyp 

För att uppfylla syftet att studera islagsenergin som funktion av sitthöjd och körställning vid en 

omkullkörning med cykel, är det möjligt att den bästa lösningen istället för att använda riktiga cyklar 

hade varit att tillverka en specialrigg där just dessa parametrar enkelt kunde varieras. Det hade kanske 

kunnat möjliggöra mer vetenskapliga tester. Å andra sidan hade filmerna från testerna blivit mindre 

visuella och inte lika värdefulla att använda i informationssyfte. Vi bedömde också att det skulle ha 

varit svårt och kostsamt att i en egentillverkad rigg fånga alla parametrar i en cykels konstruktion som 

kan vara av betydelse. Därför beslutade vi tidigt att köpa in riktiga cyklar till försöken och att istället 

konstruera en anordning som gjorde det möjligt att genomföra kontrollerade försök med en 

krockdocka på en riktig cykel. 

I valet av cyklar till studien, strävade vi efter att inkludera vanligt förekommande cykeltyper samtidigt 

som det var viktigt att få en variation i sitthöjd och körställning för att kunna undersöka huruvida det 

påverkar islagsenergin. En damcykel med upprätt sittställning och en pendlarcykel med en något mer 

framåtlutad sittställning ansågs kunna representera några vanligt förekommande cykeltyper. Därtill 

valde vi en liggcykel som däremot är ett relativt sällsynt förekommande cykelfordon, endast använd 

av ett fåtal entusiaster – åtminstone i Sverige. Emellertid skiljer sig en liggcykel mycket från de övriga 

cyklarna vad gäller just sitthöjd och körställning och därför ansågs det viktigt att inkludera även en 

sådan cykel i försöken.  

Efter önskemål från uppdragsgivaren gjorde vi slutligen ett tillägg i det ursprungliga upplägget och 

inkluderade även en elcykel i försöken. Försäljningen av elcyklar ökar kraftigt och de kommer därmed 

att utgöra en allt större andel i trafiken framöver. Enligt Svensk Cykling (2015) ökade försäljningen av 

elcyklar med ungefär 70 procent under 2015 jämfört med en 10-procentig ökning av den totala 

cykelförsäljningen. Under de senaste åren har det sålts ungefär 500–600 tusen cyklar varje år varav 

ungefär 30 tusen el-assisterade cyklar (Svensk Cykling, 2015). Det spekuleras en hel del kring vilken 

betydelse den ökade andelen elcyklar kommer att få för trafiksäkerheten. En elcykel är tyngre än en 

vanlig cykel och har också en annan viktfördelning, vilket kan ha betydelse för olycksutfallet. 

Dessutom ökar sannolikt medelhastigheten med en elcykel. En elcykel sägs också kunna locka nya 

grupper av cyklister och används för längre sträckor och varje cykel kommer därmed att ha en relativt 

stor ”exponering” i trafiken. Det finns alltså mycket som talade för att vi skulle ta med även en elcykel 

i försöken, trots att sitthöjd och körställning på den cykeln inte skiljer sig nämnvärt från de två första 

cykeltyperna. 

Valet av modell eller fabrikat av de valda cykeltyperna gjordes främst med hänsyn till lättheten att 

införskaffa cyklarna. I sammanhanget bör påpekas att det kan vara vanskligt att dra generella slutsatser 

från de genomförda försöken, eftersom det kan finnas skillnader mellan olika modeller och ”individer” 

av en och samma typ av cykel. Samtidigt har projektet visat att det med denna provningsmetod varit 

svårt nog att identifiera skillnader mellan de ingående cyklarna och då spelar nyansskillnader i form av 

modell och ”cykelindivid” troligtvis mindre roll.  
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4.1.2. Val av olycksscenarier 

En avgränsning i projektet var att enbart försöka simulera cyklisters singelolyckor, eftersom de flesta 

cyklister som skadats allvarligt råkat ut för just en singelolycka och inte en kollisionsolycka. ”Halka” 

har varit en bidragande orsak i mer än var tredje singelolycka där en cyklist skadats allvarligt och är 

därmed en av de enskilt vanligaste orsakerna (Niska och Eriksson, 2013). I projektet diskuterade vi 

länge kring möjligheten att simulera halka på ett repeterbart sätt. En möjlighet var att sänka friktionen 

på golvet genom att hälla ut en olja eller någon annan typ av vätska. Vi bedömde emellertid att det var 

alltför svårt att åstadkomma detta med tillräckligt god repeterbarhet. Därför valde vi istället upplägget 

med ett fyrkantrör som cykeln träffade snett så att framhjulet styrdes undan. Det fick simulera 

”undanstyrning av framhjul” vilket kanske inte är helt likställt ”halka” men ändå godtagbart, även om 

det snarare simulerar en sned inkörning i en trottoarkant eller annat liknande föremål i cyklistens väg.  

En annan svårighet med att simulera halkolyckor med den tillgängliga mätutrustningen, är att det med 

krockdockan endast går att mäta den islagsenergi som huvudet utsätts för och inte andra kroppsdelar. 

Utifrån olycksanalyser vet vi att nästan hälften av de allvarliga skadorna i cykelolyckor är arm- och 

axelskador (Niska och Eriksson, 2013). Axelskador, vilket vi inte kan mäta med krockdockan, uppstår 

främst vid fall i sidled där axeln får en direkt träff (Stigson et al., 2014). Genom att studera filmerna 

från krockproven har vi emellertid kunnat få viss information om den typen av skador. Det faktum att 

vi under provningens gång fick byta ut metalldelar i krockdockans axlar som gått sönder, bekräftar 

också att kraften på axeln kan bli väsentlig och sannolikt leda till ganska allvarliga skador. 

Det andra olycksscenariot vi valde att simulera var ”det plötsliga stoppet”, vilket antagligen är den typ 

av singelolycka som leder till de svåraste skadorna. I en stor del av singelolyckorna förekommer också 

orsaker som kan ha lett till ett plötsligt stopp (Niska och Eriksson, 2013): ojämnt underlag (8%), kört 

på tillfälligt föremål (3%), kört mot/över kant (11%), kört på fast föremål (7%), kört mot räls (2%), 

fastnat med något i cykeln (6%), tvärstopp på grund av handbroms (5%), hundar eller andra djur (3%).  

För att säkert och repetitivt kunna åstadkomma ett plötsligt stopp under provningen, valde vi att 

montera en metallkrok på fälgen i cyklarnas framhjul. Då hjulet snurrat trekvarts varv fastnade kroken 

i framgaffeln varvid ett plötsligt stopp uppstod. Det tillvägagångssättet motsvarar bättre de 

olycksförlopp där något kommit in i framhjulet eller att handbromsen tagit för hårt, snarare än 

inkörning i fasta föremål eller kantstenar. Ett möjligt alternativ hade varit att exempelvis placera ut ett 

”deltablock” eller liknande som cykeln fick köra rakt in i för att åstadkomma ett plötsligt stopp. Det 

hade givetvis varit intressant att inkludera en verklig utformningsdetalj i försöken och filmerna hade 

på detta sätt blivit informativa för användning i ”säkerhet på väg” eller liknande utbildningar. Av 

utvärderingsskäl var det emellertid viktigt att så exakt som möjligt kunna bestämma var ”det plötsliga 

stoppet” skulle inträda och kroken på fälgen bedömdes därför som det mest ändamålsenliga 

förfarandet. 

Egentligen har vi också simulerat ett tredje olycksscenario i och med att vi även gjorde provningar 

med stillastående fall med cykeln. Det kan sägas motsvara olyckor vid av- och påstigning av cykeln, 

vilket är ett problem för framförallt äldre cyklister (Björnstig och Näslund, 1984). I 6 procent av alla 

singelolyckor som leder till en allvarligt skadad cyklist har denna olycksorsak förekommit (Niska och 

Eriksson, 2013).  I en studie av skadade cyklister, 65 år och äldre, som vårdats vid Umeå 

Universitetssjukhus, hade 20 procent skadats vid av- eller påstigning av cykeln (Scheiman et al., 

2009). Dessa fall resulterade ofta i en lår- eller höftfrakturer och totalt stod de för nästan en tredjedel 

av det totala antalet vårddagar i den studerade gruppen.  
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4.1.3. Val av hastigheter 

I inledningen av projektet diskuterade vi ingående vilka olika hastigheter som var lämpliga att studera. 

Följande hastigheter ansåg vi var relevanta ur ett cykelperspektiv, av en eller annan anledning:   

0 km/h  stillastående, representerar fall vid av- och påstigning 

15 km/h  medelhastighet i samhällsekonomiska modeller 

17 km/h  ”snitthastighet” vi brukar tala om vid vardagscykling 

20 km/h  dimensionerande ”normalhastighet” i t.ex. VGU4 

25 km/h  hastighetsgräns för el-assistens på elcyklar 

30 km/h  dimensionerande hastighet på ”det överordnade cykelvägnätet” i VGU4 

40 km/h  fullt möjlig hastighet bland snabbcyklister. 

För att fånga hastighetens betydelse strävade vi efter att få en så stor variation i hastighet som möjligt, 

men ändå begränsa oss till ”rimliga” hastigheter. Vi beslutade därför att börja med en stillastående 

cykel (0 km/h) och därefter öka med jämna steg till 15 respektive 30 km/h. Då det under förförsöken 

visade sig att 30 km/h gav okontrollerbart höga krafter och att 25 km/h var den ”övre gränsen” för vad 

som var hanterbart för konstruktionen och försöksförfarandet, var vi tvungna att göra avsteg från 

beslutet. Först tänkte vi gå ner till 10 respektive 20 km/h, för att fortfarande ha ”jämna steg” från 

0 km/h. Vid en hastighet på bara 10 km/h var det dock svårt att få tillräcklig styrfart på cykeln, cykel 

välte helt enkelt före det att plötsligt stopp inträffade. En verklig cyklist förmår hålla balansen vid den 

låga farten men inte en krockdocka. Slutligen landade vi i provhastigheterna 15 respektive 25 km/h. 

4.1.4. Med eller utan hjälm? 

Trots att den pedagogiska effekten av att inte använda hjälm vid krockproven kan ifrågasättas, så 

ansågs det mer mättekniskt korrekt att inte inkludera en hjälm som ytterligare en variabel i provserien. 

Variationer i passform och skillnader i hur hjälmen hade hamnat på krockdockans huvud i de enskilda 

proven hade kunnat äventyra de erhållna mätvärdena. Det är högst troligt att prov med hjälm 

mestadels påvisat om själva hjälmen skyddat bra eller dåligt, och riskerat maskera små skillnader i de 

parametrar vi egentligen ville studera. Vi hade dessutom riskerat införa osäkerhetsfaktorn att en och 

samma hjälmtyp skulle kunna ha vissa individuella skillnader beroende på tillverkningsprocessen.  

Även om vi för repeterbarhetens skull valde att göra alla de ordinarie provningarna utan hjälm, gjorde 

vi ändå ett ”bonustest” med hjälm på dockan. Marginalkostnaderna för att göra ett sådant extraprov, 

när allt var riggat och klart, bedömdes relativt små samtidigt som vi ansåg att det fanns ett stort värde i 

att filma ett sådant test för att kunna använda i informationssyfte. Med en hjälm på dockan hade det 

också varit ännu svårare att studera vilken position på huvudet som först träffar golvet vid islaget, 

vilket vi nu kunde göra i och med att krockdockans huvud rödfärgades. Den informationen kan vara 

värdefull just vid utveckling av hjälmar. Exempelvis skulle det kunna vara aktuellt med olika typer av 

hjälmar för olika typer av cyklar/cyklister, för att uppnå bästa möjliga skyddsverkan.  

                                                      

4 VGU är en förkortning av ”Vägars och Gators utformning” och är en samling styrande dokument som 

Trafikverket tagit fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dokumenten är uppdelade i 

krav respektive råd för vägars och gators utformning, samt begrepp och grundvärden. Krav- och 

Rådsdokumenten ska användas som underlag vid upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader 

och åberopas i kontrakt för dessa. Reglerna är obligatoriska att användas inom Trafikverket. För kommunerna är 

VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. 
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4.1.5. Tänkbara tillägg 

I det här projektet valde vi att studera ett begränsat antal olika typer av cyklar, i två olika hastigheter 

vid två olycksscenarior, tre om man räknar in ”stillastående fall”, och med en krockdocka i huvudsak 

utan hjälm. Förutom fler tester med hjälm på dockan, finns det naturligtvis en mängd andra intressanta 

saker att studera och tänkbara tillägg vi kunde haft med i försöksupplägget. Exempelvis diskuterade vi 

under planeringen om krockdockan borde ha suttit fast vid pedalerna med så kallade SPD-pedaler5 och 

skor i några av testen. SPD-systemen används främst av tävlingscyklister, men blir också allt vanligare 

bland pendlarcyklister. Vi bedömde emellertid det som en variabel med relativt liten inverkan, då 

sådana pedaler mestadels är vanliga på mer racingbetonade cyklar med förhållandevis lätta ramar. I 

förhållande till dockans egenvikt och rörelsemönster vid de här konstruerade kraschförloppen så 

bedömdes SPD-pedaler inte inverka i själva fallförloppet i någon större omfattning, och därför gjordes 

inga sådana tester. 

Man hade också kunnat tänka sig att göra några tester med en krockdocka i barnstorlek i en cykelstol, 

förslagsvis placerad bakom ”vuxendockan”. Det hade varit intressant att på detta sätt studera hur utsatt 

ett barn i cykelstol är vid en singelolycka med cykel. En cykelstol hade förändrat tyngdpunkten på 

cykeln vilket troligtvis också påverkat kraschförloppet. Även om det hade varit värdefullt att studera 

detta närmare, hade det försvårat förfarandet ytterligare genom att införa fler variabler som kunnat 

påverka repeterbarheten på ett negativt sätt. I framtida studier med ett annat syfte är det dock fullt 

möjligt att göra den typen av tillägg/ändringar. 

I avsnitt 4.5 ges ytterligare förslag på andra tillämpningar och fortsatt forskning. 

4.2. Begränsningar i mätmetod och tillgänglig utrustning 

Vi kan konstatera att krockdockan inte är optimal för att studera cykelkrascher. Inte nog med att den 

inte kan cykla och har extremt svårt med balansen, den är också svår att placera på en cykel. Dockan 

är ingen perfekt avbild av en människa, utan en högt specialiserad mätutrustning med syfte att mäta 

något annat än det krockvåld som förekommer i cykelolyckor. Den är i första hand utvecklad för att 

sitta i en bil och mäta de krafter som agerar på dockan vid en frontalkollision, t.ex. från airbag, bilbälte 

osv. Det finns även en specifik sidokollisionsdocka, WorldSID6, för att mäta krafter från sidan. 

Folksam har i sin forskning kring utveckling av axelskydd för cyklister, använt en sådan docka 

(Stigson, Fahlstedt och Svensson, 2016). Den dockan saknar emellertid armar och har även i övrigt en 

utformning som skulle göra den ännu svårare att placera på en cykel.  

Medan det med en WorldSID går att mäta sidokraften mot armar och ben, är den krockdocka vi använt 

inte utrustad med sådana sensorer. Eftersom vi vet att det är vanligt med höft och arm-/axelskador i 

cyklisters singelolyckor, är en annan tänkbar förbättring inför eventuella framtida provningar av 

samma karaktär, att på något sätt montera fler accelerometrar eller kraftmätare i höft och axel. En 

annan begränsning är att accelerometrarna i krockdockans huvud endast registrerar raka islag och inte 

den rotation av huvudet som ett snett islag ger upphov till. Tidigare forskning har visat att hjärnan är 

mer känslig för rotation än för raka islag och att det kan ge allvarliga skador på hjärnan, trots att ingen 

skallfraktur uppstår (Holbourn, 1943; Gennarelli et al., 1972; Margulies och Thibault, 1992; Ommaya, 

1995 refererat i Fahlstedt, 2015). Detta är utgångspunkten i pågående arbete med att ta fram en ny 

europeisk standard för cykelhjälmstester, som till skillnad från tidigare testmetoder även ska inkludera 

sneda islag (CEN TC158). För att på något sätt kunna fånga den rotationskraft som huvudet utsattes 

för i våra krockprover, undersökte vi möjligheten att montera in ett gyro i krockdockans huvud. Tyvärr 

                                                      

5 Shimano Pedaling Dynamics, SPD, är speciellt utformade fästen i sko och pedal liknande bindningar till skidor. 

6 Worldwide harmonized Side Impact Dummy, 50th percentile male (http://www.humaneticsatd.com/crash-test-

dummies/side-impact/worldsid-50th) 
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lyckades vi inte lösa den tekniska detaljen inför de genomförda krockproven, men till framtida försök 

kan det vara en möjlig förbättring. 

Att krockdockan är en ”dålig cyklist” visar sig också i att den inte kan ta emot sig med sina armar, 

som antagligen de flesta cyklister skulle försöka göra. Då armar och ben är stela på dockan blir inte 

heller rörelsemönstret helt realistiskt. Det finns friktionsskruvar i lederna som kan justeras till en viss 

repeterbar stelhet hos dockan. Möjligen borde vi ha ändrat styvheten i lederna istället för att använda 

den normala inställningen som är bruklig vid vanlig krockprovning av bilar. Genom att ställa in minsta 

möjliga motstånd i lederna och göra dockan mer ”lealös” hade fallförloppet kanske blivit mer 

cyklistlikt. Å andra sidan hade det nog blivit ännu svårare att få dockan att sitta kvar på cykelsadeln. 

Till en annan gång kan man ändå fundera över att släppa på alla dockans leder. Oss veterligen är det 

ingen annan som försökt simulera singelolyckor med cykel i krockprov på detta sätt tidigare, så det 

kan vara en lärdom att dra av projektet. Trots det, kommer vi ändå inte ifrån det faktum att dockans 

hals är vridstyv och följer överkroppens rörelser, vilket inte heller är helt verklighetstroget.  

Även om krockdockan inte är optimal för ändamålet, finns knappast någon bättre mätmetod. Dockan 

är trots allt specificerad, den kan kalibreras och hur avvikande den än är från en levande människa, så 

är resultaten från dockan möjliga att repetera. Just ”repeterbarheten” är ett viktigt nyckelord i det här 

sammanhanget. Det ska gå att göra om samma prov, gång på gång, och få ett likartat resultat. 

Det finns fler parametrar som också kan kritiseras, t.ex. det faktum att proven körs på ett målat 

betonggolv inomhus. Det hade varit mer realistiskt med en asfaltyta. För repeterbarhetens skull var det 

dock en fördel att ha ett underlag som inte varierar alltför mycket. Man kan säga att vi gjorde samma 

fel med alla proven, om man nu menar att det målade betonggolvet var en felaktig yta. Det kan dock 

vara en lärdom att dra till en kommande provserie att golvets friktion kan behöva justeras eller 

åtminstone kontrolleras innan provning. På samma sätt noteras att dockan behöver vara påklädd då 

”huden” som består av gummi på dockan har en overkligt hög friktion. Samma eller i varje fall likadan 

overall ska användas vid samtliga tester och det är viktigt att minska risken för kläder som fastnar i 

samband med fallet. 

4.3. Val av mått, analysmetod och filtrering 

För att med hjälp av de uppmätta accelerationsvärdena illustrera det krockvåld som uppstod vid 

huvudislaget beräknade vi inledningsvis ASI (Acceleration Severity Index, enligt metoder beskrivna i 

EN1317-1:2010). Det måttet visade sig emellertid vara för okänsligt för att vara användbart här, och 

beräkningarna ersattes med HIC36 (Head Impact Criterion, där 36 avser ett 36 millisekunder långt 

fönster i vilket accelerationskrafternas resultant integreras). 

Då HIC vanligtvis används för att utvärdera huvudislag inne i en bilkaross är det kanske inte helt 

ändamålsenligt som mått på skadekonsekvensen hos en cyklist. Gränsvärdet på 1000 för HIC36, är 

framtaget utifrån just bilkollisioner och indikerar den nivå där 50 procent av de skadade riskerar 

bestående men (t.ex. Eppinger et al., 1999). Tillämpbarheten av HIC är också ifrågasatt eftersom det 

endast i begränsad omfattning kan relateras till huvudets skademekanismer (McHenry, 2004). 

Exempelvis anger HIC endast risken för skallfraktur utifrån raka islag (translationsacceleration) och 

tar inte hänsyn till rotationsacceleration och rotationshastighet som påverkar risken för hjärnskakning 

och andra allvarligare hjärnskador (t.ex. Holbourn, 1943; Margulies och Thibault, 1992, refererat i 

Fahlstedt, 2015). Trots detta, är HIC det mest utbredda krockvåldskriteriet och tillämpas inom många 

områden, alltifrån att bedöma krockvåld i bilar till val av underlag på lekplatser. Vi ansåg därför att 

det var ett högst relevant mått även i denna studie.  

För att kunna ha någon praktisk nytta av accelerationsmätningarna i dockans huvud var det nödvändigt 

att filtrera erhållna rådata för att ta bort störningar, flimmer och extremt korta spikar i mätningen. 

Rådata spelas in med 10 000 mätpunkter per sekund, vilket resulterar i många överlagrade frekvenser. 

Filtreringen görs digitalt med hjälp av ett CFC-filter (Channel Frequency Class) som alltså jämnar ut 
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kurvaturen i graferna som illustrerar de uppmätta accelerationsvärdena. Kurvaturen påverkas olika 

mycket beroende på vilken grad av filtrering man väljer (Figur 21). Inledningsvis valde vi CFC 60, 

vilket brukar lämpa sig väl för utskrift av data och kurvor. Vi kunde dock konstatera att det i alltför 

stor utsträckning maskerade de hårda men tidsmässigt korta islag som uppmätts i rådatan. Vi gjorde 

därför om beräkningar och analyser med CFC 1000 istället. Den filtreringen är vanlig i många 

krockteststandarder och även vid cykelhjälmstester och ansågs därför relevant i sammanhanget. 

Samtidigt är det inte självklart att CFC 1000 ger den mest optimala filtreringen för alla de scenarier 

och cykeltyper som ingick i försöken, eftersom kortvariga extremvärden då får en stor inverkan på 

resultaten. CFC 1000 kan till och med resultera i högre maxvärden än helt ofiltrerade värden (infällda 

bilden i Figur 21). Jämför man resultaten som räknats fram med filtreringen med CFC 1000 med 

motsvarande för CFC 60 blir såväl HIC-värden som maxaccelerationerna i samtliga fall högre med 

CFC 1000 i jämförelse med CFC 60 (se bilaga 4). Emellertid är skillnaderna marginella för vissa 

cykeltyper och scenarier men mycket betydelsefulla i andra fall. Vid stillastående fall är det 

framförallt resultaten av proven med liggcykeln som påverkas av filtreringen. I de simulerade 

omkullkörningarna påverkas resultaten för scenariot ”plötsligt stopp” i större utsträckning än 

”undanstyrning av framhjul”. Vid den högre hastigheten 25 km/h påverkas också resultaten i större 

utsträckning än vid den lägre hastigheten 15 km/h. I framtida studier kan man behöva diskutera detta 

med filtreringen vidare för att se om det finns anledning att i vissa fall använda ett annat filter än CFC 

1000.  

 

Figur 21. Exempel på filtreringens inverkan på kurvaturen, inklusive delförstoring. Grafen omfattar 

10 millisekunder, vilket är ett mycket kort skeende. 

 

All slags filtrering och beräkning av rådata riskerar att maskera lite av verkligheten. Om man medel-

värdesbildar över en lång tid, ser man inte kortvariga extremvärden. Men en kortvarig topp säger i sig 

heller inget om det övergripande krockvåldet. Ett tidsmässigt kortvarigt men hårt slag hinner inte 

överföra samma energimängd som ett tidsmässigt lite längre men mindre hårt slag kan göra. Frågan är 

om ett hårt islag är bättre eller sämre än 10 halvhårda islag?  
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4.4. Reflektioner kring mätresultaten 

4.4.1. Repeterbarhet 

I de simulerade omkullkörningar med cykel som vi genomfört, har vi försökt skapa en repeterbar 

kraschsituation, om än något konstlad. Vi har strävat efter att ha full kontroll på alla ingående 

obekanta parametrar, genom att försöka uppnå samma hastighet, samma vinkel, samma friktion, 

samma vikt på ”cyklisten” (i detta fall vår krockdocka). Det finns parametrar som kan kritiseras, men 

det viktiga att komma ihåg är att alla proven genomförs lika, lika rätt eller lika fel. Just repeterbarheten 

mellan proven ökar möjligheten att göra värdefulla jämförelser, även om enstaka detaljer inte är helt 

verklighetstrogna. Dock får vi konstatera att inverkan av framförallt dockans placering på cykeln 

troligen har påverkat resultatet en hel del. 

Medan provningarna med stillastående fall oftast gav liknande värden vid upprepade mätningar, kan 

repeterbarheten i de simulerade omkullkörningarna ifrågasättas. Det visade sig att fallmönstret 

riskerade bli stokastiskt, även vid upprepade prov med mycket likartade betingelser. Små skillnader, 

närmast omöjliga att observera, i hur dockan satt eller små skillnader i hur cykeln och dess styre 

råkade befinna sig just när cykeln rullade av riggen, synes ha påverkat om cykeln styr i sidled i ena 

eller andra riktningen. Eftersom dockan givetvis inte kan kompensera för detta så induceras en 

fallande rörelse mycket lätt, ibland innan avsedd effekt som plötsligt stopp eller undanstyrning av 

framhjul ens inträffat. Det faktum att hastigheten var relativt låg och att cyklarna väger förhållandevis 

lite, i varje fall om man jämför med vanliga krockprov med fordon, bidrar troligtvis till att göra 

försöksuppställningen extra känslig för störningar. Trots det, tycker vi ändå att filmerna visar på en 

ganska god repeterbarhet i fallförloppen. Däremot finns skillnader i hur dockan landar och exakt hur 

och när huvudet slår i och små skillnader i detta kan ge ganska stora skillnader i mätresultaten. Därför 

ser det, utifrån de uppmätta testparametrarna (acceleration i huvudet, avstånd till huvudislag och 

avstånd dockan kasar), ut att vara en ganska stor slumpmässig variation. 

En faktor som kan ha påverkat repeterbarheten negativt, är att de upprepade proven med ”samma 

betingelser” gjordes vid olika tillfällen. Det innebär att vi inte med säkerhet kan säga att 

förutsättningarna varit exakt desamma. Exempelvis kan det ha funnits skillnader i riggningen från ett 

tillfälle till ett annat t.ex. med avseende på dockans placering på cykeln, eller att friktionen på golvet 

kan ha varit olika vid olika tillfällen – kanske beroende på senaste städtillfället. En lärdom från detta är 

att vi vid liknande provningar i framtiden alltid bör mäta friktionsnivån på golvet innan jämförande 

mätningar görs, alternativt att alltid köra en hel serie provningar efter varandra utan längre uppehåll. 

Vi kan heller inte utesluta att gummidäcken på cyklarna varierat i karaktär mellan provningarna, 

exempelvis på grund av olika lufttemperatur, eller på grund av att en tidigare provning slitit på däcken 

så att det fått andra friktionsegenskaper i en upprepad provning med samma cykel. 

4.4.2. Tolkningar av uppmätta värden och filmanalyser 

Med tanke på att repeterbarheten i de simulerade omkullkörningarna kan ifrågasättas, kan man undra 

om vi lyckats uppnå projektets syfte, att kunna besvara vilken betydelse cykelns utformning har för 

skadeutfallet vid en singelolycka med cykel. Delvis har vi lyckats med det, men inte helt och hållet. Vi 

kan inte direkt identifiera ingenjörsmässiga mått som styr hur en optimal cykel borde se ut, t.ex. i fråga 

om höjd, axelavstånd, styrets vinkling, sadelns position i förhållande till vevparti etc. Kanske hade 

man önskat ett sådant tekniskt stringent resultat. Men, vi har lyckats i så måtto att vi kan se tendenser 

till skillnader mellan de testade cyklarna, vilket i sig är en framgång. Vi har också identifierat 

svårigheter som är viktiga att hantera och möjligheter till förbättringar, om man i en framtid skall göra 

liknande prov. 

Vid stillastående fall, som representerar olyckor vid av- och påstigning av cykeln, kunde vi påvisa ett 

visst samband mellan sitthöjd och uppmätta accelerationsvärden i huvudet. Vid de simulerade 

omkullkörningarna ”plötsligt stopp” och ”undanstyrning av framhjul” gick det inte att se lika tydliga 
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samband. Här var den slumpmässiga variationen i de uppmätta värdena stor och sitthöjdens betydelse 

sannolikt marginell i förhållande till andra faktorer. Vi kunde se att cyklarna betedde sig olika, att 

fallandemönstret skiljde sig åt, och att hastighet och typ av olycksscenario hade olika stor inverkan 

beroende på cykeltyp. Från filmanalysen kunde vi se att pendlarcykelns mer framåtlutade sittställning 

hade en tendens att i större utsträckning ge ett fallförlopp där huvudet var mer utsatt, men det var inget 

som kunde verifieras i mätningarna.  

Elcykeln, i varje fall just det exemplar vi provade, förvånade oss genom att uppvisa goda krock-

egenskaper. Dess egenvikt, som vi befarade var till nackdel, visade sig påverka förloppet positivt 

åtminstone vid den lägre hastigheten. Det kan vara en slumpmässig observation utifrån endast åtta 

försök med den cykeln, men rent allmänt ger försöken inte vid handen att elcyklar skulle utgöra någon 

ökad skaderisk. En förklaringsmodell som vi tror kan ha spelat in är den testade cykelns relativt låga 

tyngdpunkt med batteriet i ramen och elmotorn i framhjulet. Andra elcyklar med batteri under 

pakethållaren kan eventuellt bete sig annorlunda, eftersom tyngdpunkten då blir en annan. Man kan 

tänkas ha en hypotes om att elcyklar hjälper människor till en högre cykelhastighet än de normalt sett 

behärskar, vilket skulle kunna ge en ökad risk för att råka ut för en cykelkrasch, men den aspekten har 

inte prövats eller på annat sätt berörts i projektet.  

Utifrån våra försök har vi kunnat visa att en högre hastighet leder till kraftigare islag i huvudet, men 

att det vanliga sambandet där krockvåldet ökar exponentiellt med färdhastigheten (t.ex. Lindberg, 

2012) inte riktigt tycks gälla vid en singelolycka med cykel. Här är det snarare typen av olycks-

scenario som påverkar fallet och skadeföljden, där ett ”plötsligt stopp” ger de allvarligaste 

konsekvenserna. Rent teoretisk kan man tänka sig att på en helt slät markyta utan uppstickande fasta 

objekt, så har cykelns hastighet en liten inverkan på huvudislaget. På en sådan slät yta handlar det i 

huvudsak om ekvationen fallhöjd, massa och hårdheten hos den yta man slår ned i. Dock har man då 

inte tagit med i beaktande att cyklisten kan råka slå i något föremål i samband med fallet. Om det i 

sidoområdet kring en cykelbana finns hårda föremål som en fallande cyklist kan slå i eller glida in i, 

som stenar, träd, belysningsstolpar, vägräcken, betongsuggor eller parkerade bilar, så får hastigheten 

antagligen en allt större betydelse för olycksförloppet och utgången. Om man betänker hur tätorts-

miljöer möbleras med vägräcken och andra hårda detaljer nära cykelbanorna, så bör man notera risken 

att en cyklist i verkligheten mycket väl kan tänkas hamna med huvudet långt utanför cykelbanans kant. 

Därför är tillräcklig bredd och förlåtande sidoområden extra viktigt för denna trafikantgrupp. I vårt 

projekt kan man peka på att det kan behövas ett säkrat sidoområde på minst två meter åt vartdera hållet 

från en cykelbana. 

En annan tolkning med praktisk betydelse utifrån våra försök, är betydelsen av åtgärder för att för-

hindra ett plötsligt stopp med cykel. För väghållarnas del innebär det att det är viktigt att se över 

utformning av kantstenar, att laga potthål och ta bort fasta och tillfälliga föremål på och invid cykel-

banorna. Även tidigare olycksstudier har pekat på betydelsen av vägutformning och drift och underhåll 

(Nyberg et al., 1996 och Niska och Eriksson, 2013). För cykeltillverkare gäller det att utveckla broms-

system utan låsning av framhjulet. Då vi i filmanalysen kunnat se att när dockan råkat ställa om styret 

lite vid det plötsliga stoppet, så att cykel aktivt styr åt ena eller andra håller, tenderar det plötsliga 

stoppet att ganska snabbt bli mer av en omkullglidande olycka, liknande den vid undanstyrning av 

framhjul. Detta väcker funderingen om den farliga olyckan med plötsligt stopp kan mildras genom 

någon form av cykeldesign som premierar omkullglidning i sidled före ett fall framåt över styret? Med 

ökad risk att välta i sidled följer emellertid en ökad risk för skallskada vid kraniets sidor och mot 

tinningen, vilket kan ha betydelse för skadornas allvarlighet (Björnstig et al., 1992). När det gäller 

utformning av elcyklar är det värdefullt att beakta cykelns tyngdpunkt. Vidare bör särskilda cyklar för 

äldre tas fram, med lägre insteg och sitthöjd, för att minska antal olyckor eller mildra skadeföljden vid 

av- och påstigning av cykeln. 

För att kunna tolka de uppmätta accelerationerna i krockdockans huvud valde vi att beräkna HIC36 för 

att beskriva det krockvåld som uppstod vid huvudislaget. Gränsvärdet på 1000 för HIC36, som dock är 
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framtaget utifrån bilkollisioner, indikerar den nivå där 50 procent av de skadade riskerar bestående 

men (t.ex. Eppinger et al., 1999). Men en ökning av HIC-värdet ger en allt större skaderisk; redan ett 

HIC-värde på 2000 innebär att risken för livshotande skador höjs till nästan 90 procents sannolikhet. 

Det innebär att i samtliga fall med plötsligt stopp med damcykeln och pendlarcykeln där dockan flög 

över styret, visar våra beräknade HIC-värden (4 300–11 500) på en mycket stor sannolikhet för 

livshotande skador. Vid undanstyrning av framhjulet däremot är det endast vid 25 km/h med 

damcykeln och i ett fall med elcykeln som de uppmätta HIC-värdena indikerar en risk för livshotande 

skador. Man ska dock komma ihåg att HIC36 är en glidande statistisk sannolikhetsskala vilket innebär 

att man kan skadas svårt även för HIC-värden under 1000 och likväl klara sig bra för högre värden. 

En bilist är skyddad inne i sitt fordon och slår huvudet i ”kontrollerade ytor” som krockkudde, ratt, 

instrumentbräda, huvudstöd, etc. Därmed distribueras kollisionskrafterna över en något större yta. 

Cyklisten däremot, kan tänkas utsättas för ett smalt penetrerade krockvåld som är direktverkande mot 

skallbenet, särskilt om inte cykelhjälm används. Cyklisten riskerar därmed att inte klara samma 

krockvåld som en skyddad bilist kan klara. I våra försök har vi inte haft möjlighet att ta hänsyn till den 

adderade risk som tillkommer när man faller på en yta som inte är lika slät som i krocklaboratoriet. En 

omkullkörning på slät yta kan bli direkt livshotande om man glider in i något fast föremål, t.ex. en 

kantsten, en lyktstolpe eller liknande. Olycksstudier har också visat att singelkrascher med cykel kan 

leda till dödliga skador (t.ex. Öström et al., 1993). 

Istället för att försöka tolka HIC-värdet, kan vi titta direkt på den uppmätta maxresultanten av 

accelerationen och jämföra med de värden som studeras i cykelhjälmstester. De högsta accelerations-

värdena på omkring 910 g som vi uppmätt i våra försök ligger långt över det gränsvärde på 250 g som 

en cykelhjälm måste klara för att bli godkänd enligt dagens tester (Svensk standard SS-EN 1078, 

1997). Det gränsvärdet motsvarar en 40-procentig risk att drabbas av en skallfraktur vid ett slag mot 

huvudet, men ligger långt över risken för hjärnskakning som kan inträffa redan vid 60–100g (Zhang et 

al., 2004 refererat i Stigsson, 2015). Enligt Mertz m.fl. (1997; refererat i Stigsson, 2015) ger ett rakt 

islag på 180 g endast en 5-procentig risk att drabbas av en skallfraktur. Med andra ord är risken för 

skallfraktur hög för de accelerationsvärden vi uppmätt vid plötsligt stopp (344–914g) bortsett från 

elcykeln. Däremot är risken för skallfraktur relativt låg för de accelerationsvärden vi uppmätt vid 

stillastående fall (40–225g) och vid undanstyrning av framhjul i 15 km/h (44–153g), medan 

hjärnskakning och andra typer av hjärnskador då kan uppstå. Då ska man emellertid betänka att 

huvudet är olika känsligt beroende på vilken del av huvudet som träffas. Exempelvis kan ett slag mot 

tinningen ge allvarligare skador än ett slag mot pannan. I en medicinsk studie där huvudskador hos 

omkomna cyklister detaljstuderats kunde man se att islag mot tinningen eller bakhuvudet var vanligast 

bland de dödliga skadorna (Björnstig et al., 1992). 

I de fall där ett plötsligt stopp resulterat i att cykeln slår runt och dockan flyger över styret får vi de 

högsta accelerationsvärdena, mellan 583 och 914 g. I filmerna från krockproven kan man också se att 

huvudet är extra utsatt i ett sådant scenario. Värdet av att alltid bruka cykelhjälm blir då tydligt. 

Tidigare studier av skadade cyklister har visat att en cykelhjälm har potential att reducera skadorna i så 

många som två av fem cykelolyckor med dödlig utgång och i en av fem med icke-dödlig utgång 

(Björnstig et al., 1992). Med endast ett krockprov och fyra stillastående fallprov med hjälm på dockan, 

går det emellertid inte att utifrån våra tester uttala sig om hjälmens skyddande effekt. Vid den enda 

mätningen med hjälmförsedd docka vid en simulerad omkullkörning, har hjälmen minskat max-

accelerationen i huvudet med ungefär 30 g. Men vid de stillastående fallen uppmätte vi något högre 

accelerationsvärden med hjälm än utan, även om skillnaden var försumbar. Troligen maskerar 

krockdockans relativa stelhet effekten av hjälm, särskilt vid stillastående fall i sidled. Vår provning är 

också genomförd på en slät yta, där hjälmens skyddande funktion inte helt kommer till sin rätt. 

Dessutom är det stor variation i olika hjälmars förmåga att ta upp slagenergi. I Folksams hjälmtester, 

där 18 olika hjälmar släpptes från 1,5 meters höjd mot en horisontell yta, varierade den resterande 

kraften som uppmättes i dockhuvudet från 135 g till 242 g för konventionella hjälmar (Stigsson, 

2015). I sammanhanget bör påpekas att cykelhjälmen i de standardiserade hjälmtesterna fästes på ett 
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löst dockhuvud som sedan släpps så att islaget träffar mitt uppe på hjälmen/hjässan. I våra simulerade 

cykelkrascher har vi, tack vare att vi färgade in dockans huvud med pigmenterad hudkräm, kunnat se 

att det är andra positioner på huvudet som träffat marken. Vid de stillastående fallen och vid 

undanstyrning av framhjul träffades vanligtvis hjässans kant, strax ovanför ögat eller örat och bak mot 

hjässans sida. Vid plötsligt stopp blev det i regel ett tydligare islag högt upp på pannan. Då kunde vi 

också se att ansiktet, i huvudsak näsan och hakan, kanat längs golvet efter islaget i pannan. Våra 

försök är inte direkt jämförbara med hjälmtester och då krockdockan inte beter sig som en helt vanlig 

cyklist får man ta resultaten med en viss nypa salt. De indikerar dock att cykelhjälmar borde utformas 

för ett bättre skydd av ansiktet och sidan på huvudet. 

4.4.3. Överensstämmelse med verkligheten 

Med krockprovning av det slag som genomförts i det här projektet är det viktigare att få en god 

repeterbarhet än att provningen är identisk med verkliga förhållanden. Krockprov handlar mycket om 

att försöka välja en typisk olycka som till sin karaktär får representera merparten av de mest vanliga 

olyckorna. I verkligheten är varje olycka unik, ju mer man skärskådar en olyckas detaljer desto mer 

unik blir den. Vad vi än valt för typolycka, så finns det hundratals andra som sker på annat sätt. Vi kan 

inte säga att vi försökt efterlikna verkligheten, vi har istället försökt jämföra en konstlad situation med 

en annan konstlad situation. Med andra ord har vi strävat efter att minimera de skillnader som kan 

finnas mellan proven och på så sätt lyckas identifiera de faktorer som spelar roll. 

I verkligheten är det också svårt att jämföra olyckor, bland annat på grund av att människor är så olika. 

En ung stark och frisk människa kan på goda grunder antas tåla mycket mer ”krockvåld” än en äldre 

människa. En ung människa kan också ha förmåga att parera och ta emot sig på ett annat sätt än vad en 

äldre och/eller otränad människa kan göra. Två till det yttre nästan helt identiska verkliga cykelolyckor 

kan resultera i två helt olika utgång. Med andra ord kan man säga att den slumpmässighet vi kunde se i 

de simulerade omkullkörningarna till viss del också avspeglar verklighetens olyckor, där olika sitt-

ställning, olika fart, olika friktion mellan cykeldäck och underlag kan resultera i vitt skilda olycks-

scenarior med vitt skilda skadeutfall. 

Trots ovanstående förbehåll, kan det ändå vara intressant att fundera kring om våra resultat stämmer 

överens med verkligheten. För att få en uppfattning om hur autentiska de genomförda provningarna 

egentligen är, föreslog referensgruppen att vi skulle studera videoupptagningar från bl.a. över-

vakningskameror från faktiska cykelkrascher och jämföra med våra filmer av olycksförloppen i de 

simulerade omkullkörningarna. Exempelvis kanske det är helt verklighetsfrämmande att krockdockan 

faller med huvudet före i backen utan att armarna sträcks upp då en verklig cyklist antagligen försöker 

skydda sig genom att ta emot sig med armarna. Då idén verkade bra, sökte vi på nätet efter sådana 

filmer. Det visade sig emellertid vara svårt. De två vanligaste träffarna om man t.ex. söker på Youtube 

med sökordet ”bike” eller ”bicycle” ger mestadels träffar på motorcykelolyckor eller olyckor i 

professionella cykellopp, företrädesvis där stora klungor kör ihop. Filmer på terrängcyklister som med 

actionkamera filmar sin färd mellan träd, stubbar och stenar, förekommer också till viss del. I de fall vi 

lyckades hitta några verkliga cykelolyckor så dominerar olyckor där cyklister kolliderar med bilister. 

Det har varit svårt att få fram rena singelolyckor med vanliga vardagscyklister. Så trots att det initialt 

verkade vara en bra idé så har vi bara i begränsad omfattning kunnat studera sådana filmer. 

Trots allt, kan vi konstatera att det inte är helt ovanligt med ett förlopp där cyklisten liksom vår 

krockdocka inte tar emot sig med armarna vid ett ”plötsligt stopp”. Enligt såväl filmer från verkliga 

olyckor samt utifrån berättelser från cyklister som råkat ut för en singelolycka (t.ex. Niska et al., 2013) 

händer det att man vid en sådan olycka inte hinner reagera och därmed faller handlöst med huvudet 

direkt i backen. Wahlberg et al. (1995) har, i en studie av skador hos unga cyklister i Umeå, också 

spekulerat i att det faktum att yngre barn har en relativt stor andel huvud- och ansiktsskador kan 

förklaras av att de inte hinner ta emot sig i fallet. De äldre barnen drabbades i större utsträckning av 

extremitetsfrakturer, vilket tyder på att de hunnit ta emot sig med armarna. Fallförloppet kan alltså 
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vara såväl ålders- som individberoende och att man inte hinner ta emot sig med armarna får i 

sammanhanget ses som en beskrivning av värsta tänkbara förlopp med tanke på risken för 

huvudskada. Vid halkolyckor i låg fart däremot, hinner cyklisterna ibland parera olyckan genom att 

sätta ut en fot eller styra och ändra tyngdpunkten så att fallrörelsen hävs, vilket inte vår krockdocka 

kan göra.  

4.5. Vidare tillämpning av krocktester med cyklar 

Trots tveksamheter kring repeterbarheten i de uppmätta accelerationsvärdena vid de simulerade 

omkullkörningarna, kan motsvarande provning med cyklar ge värdefull information även i fortsatt 

tillämpning. Exempelvis finns en möjlighet att genom denna typ av provning testa hur olika 

utformningsdetaljer i trafikmiljön påverkar fallförloppet och islagsenergin för en cyklist som kör in i 

exempelvis en kantsten, ett betonghinder eller ett räcke. I en nära framtid kommer vi att se mer och 

mer påkörningsskydd i våra tätorter i form av vägräcken, avstängningsanordningar vid vägarbeten, 

farthinder etc. Dessa är i dagsläget vanligtvis anpassade för konventionella fyrhjuliga personbilar. En 

oskyddad trafikant, cyklist, mopedist eller motorcyklist, lider av fordonets höjd och att trafikanten är 

placerad ovanpå fordonet. Det är tämligen säkert att oskyddade trafikanter kommer att skadas vid en 

påkörning av sådan skyddsutrustning som uppräknats ovan. Ett temporärt vägräcke vid vägarbete kan 

man på en cykel lätt råka välta över och ned i den grop som avspärrats. Här finns det mycket att göra, 

eller som borde göras. För tillverkare av vägutrustning är det mest intressant att identifiera de 

dimensionerande parametrarna: hastighet, höjd, vinkel och kraft. Liknande krocktester som genom-

förts i denna studie skulle kunna bidra med värdefull information i en sådan studie. Med sensorer i 

höft och axel och gyro för att mäta rotationskrafter i krockdockans huvud skulle resultaten från sådana 

studier bli än mer värdefulla. 

Med tanke på att cykeln blir mer instabil ju lägre hastighet samtidigt som utrustningen tycktes ha en 

övre gräns vid 25 km/h, är 20 km/h troligen en lämplig ”standardhastighet” att tillämpa vid framtida 

krocktester med cyklar. Det är dock något som behöver undersökas närmare. 

Då vi kunnat konstatera att hela försöksuppställningen är känslig för störningar, bör man vid framtida 

tester vara extremt noga med varje enskild parameter när det gäller dockans position, cykelns 

inställningar etc. Detta eftersom små subtila förändringar i vinkel, sittställning, styrutslag etc. ger 

påverkan på resultatet. Man kan annars överväga att genomföra ett större antal prov med respektive 

kombination för att på så sätt försöka hantera den stokastiska variationen. Ett annat alternativ kan vara 

att ersätta dockan med något som är mer repeterbart, en fast vikt av något slag. Det bästa vore förstås 

om det fanns en specifik krockdocka framtagen för att simulera krascher med cyklister. Förutom 

sensorer i höft och axel och gyro för att mäta rotationskrafter i krockdockans huvud, skulle den kunna 

vara utformad så att den lättare går att placera på en cykel. 

Det som tar tid och följaktligen kostar pengar vid denna typ av provning, är planering, riggning och 

förberedelser. När det väl är i ordning blir marginalkostnaden för varje extra prov inte så stor. 

Erfarenheten från detta projekt är att det tar ungefär 10 arbetsdagar att ställa om banan för 

cykelprovning i de fall man har att jobba med en helt ny cykeltyp, eftersom riggen då behöver 

anpassas för cykeln. I de fall man ska göra upprepade prov med samma typ av cykel kan man i 

normalfallet klara av detta med kanske 2–3 dagars förberedelser. Under en dags provning hinner man 

med ungefär 3–5 provningar, det lägre antalet om det är olika cykeltyper som ska provas och det högre 

antalet om det är samma sorts cykel vid alla proven. Kostnadsaspekten är alltså något som liksom 

repeterbarheten talar för att man bör sträva efter att köra en större serie provningar efter varandra utan 

längre uppehåll. 
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5. Slutsatser 

Utifrån denna studie kan vi konstatera att det är möjligt att studera cyklisters singelolyckor med hjälp 

av krocktester. Detta trots att den krockdocka (HYB II 50 percentil) som användes i försöken inte är 

optimal för ändamålet. Det finns emellertid i dagsläget inte någon krockdocka som är en perfekt 

representant för en cyklist eller andra oskyddade trafikanter. Sensorer i höft och axel och gyro i 

huvudet för att mäta rotationskrafter skulle vara värdefulla tillägg för att bättre kunna studera skade-

effekten av en cykelkrasch. 

Inga väsentliga skillnader kan ses mellan de cykeltyper som testats i den här studien. Inslaget av 

slumpmässig variation är lite för stort i förhållande till det fåtal prov som gjorts. Därför är det svårt att 

kunna dra några tvärsäkra slutsatser, men vi tycker oss ändå kunna säga att resultaten visar följande: 

 Dockan slår i marken, i samtliga fall (konstigt hade det varit annars). Vid plötsligt stopp så blir 

det generellt en luftfärd över styret med en kaststräcka uppemot sju meter och vid 

undanstyrning av framhjulet, så blir det ett fall åt sidan på ungefär två meter.  

 På den så kallade damcykeln sitter dockan upprätt. Det resulterar i ganska raka fall, rakt i 

sidled, rakt av cykeln. I lägre farter så blir det islag i höft, axel och sedan huvud. När farten 

ökar tenderar det vara överkroppen, med axel och huvud, som slår i först. De högsta värdena 

registreras vid ”plötsligt stopp”. 

 På den så kallade pendlarcykeln, där dockan sitter mer framåtlutad över styret, så följer en 

tydlig tendens att flyga framåt över styret med huvudet före. Även här ger det ”plötsliga 

stoppet” där framhjulet blockeras de högsta mätvärdena, med t.ex. HIC36 runt 5000. 

 Liggcykeln förväntades ge låga värden på huvudislag då dockan sitter lägre ned, närmare 

marken. Delvis bekräftas detta i låg hastighet. I hastigheten 25 km/h med plötsligt stopp fick 

vi dock en katapulteffekt som tippade runt hela ekipaget och dockan slog i huvudet kraftigt, 

kraftigare än för de övriga cykeltyperna. Här når vi ett HIC36 på hela 10 000. Kanske vågar 

man tolka detta som att sittpositionen är lite tryggare i låg fart men mera riskabel i hög fart? 

 Elcykeln förvånade med ett annat rörelsemönster än de andra cyklarna, troligen på grund av 

dess vikt och att placeringen av batteriet gav den en lägre tyngdpunkt. I de utförda proven fick 

vi inte cykel med docka att slå runt över framhjulet på samma sätt som med de viktmässigt 

lättare cyklarna, utan elcykeln gled mer omkull. Följaktligen blev accelerationsvärdena 

signifikant lägre vid plötsligt stopp än för de andra cyklarna. Å andra sidan fick vi något högre 

värden med elcykeln vid undanstyrning av framhjul. Den ökade cykelvikten gav antagligen ett 

masströghetsmoment som gjorde att cykeln tippade av dockan i sidled något mer aggressivt. 

 I samtliga fall var det plötsligt stopp, alltså som när något råkar blockera framhjulet (pinne, 

shoppingpåse, handbroms som tar för hårt) som genererade de högsta mätvärdena – 

signifikant högre än de vid undanstyrning av framhjul. Det var också i dessa prov som dockan 

flög mest, vanligen framåt över styret och landade med huvudet först. Som mest mätte vi upp 

en accelerationsresultant på över 900 g. 

 Vid undanstyrning av framhjul, då cykeln glider omkull i sidled, är accelerationerna i 

huvudet generellt sett mindre, men hastigheten har en viss inverkan på risken för huvudislag. 

Dockans höft och axel träffar golvet före huvudet och får därmed ta emot en stor del av 

islagskraften.   
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 Vid plötsligt stopp blir det ett tydligt huvudislag i pannan på dockan och ansiktet skrapar i 

golvet. Vid undanstyrning av framhjul träffas huvudet strax över ögat och bak mot hjässans 

sida, ovanför ett tänkt öra. 

 En hastighet på 25 km/h ger högre accelerationsvärden jämfört med en hastighet på 15 km/h, 

skillnaden är dock inte signifikant. Framförallt vid undanstyrning av framhjulet på damcykeln 

och elcykeln tycktes hastigheten ha betydelse. 

 I de stillastående fallen tycks det i huvudsak vara sitthöjden, vilken ger avståndet från mark till 

huvud, som inverkar på accelerationen och därmed skaderisken. Sitthöjdens effekt på HIC-

värdet var dock inte signifikant. 

Den praktiska innebörden av slutsatserna kan sammanfattas i följande rekommendationer:  

1. För väghållare:  

 Kantstenar som går tvärs cyklisters färdriktning bör undvikas eller åtminstone utformas 

så att de inte leder till ett plötsligt stopp. 

 Säkerställ att inga onödiga fasta eller tillfälliga föremål finns placerade på eller i nära 

anslutning till cykelvägen. 

 Potthål bör lagas snarast möjligt. 

 Sidoområdena längs cykelvägarna behöver säkras med en bred och lång fallzon. De 

utförda proven indikerar att en ”säkerhetszon” på upp emot två meters bredd från 

cykelbanekant samt sju meter framåt i projicerad riktning kan behövas. 

2. För cykeltillverkare: 

 Bromssystem behöver utvecklas som undviker att låsning av framhjulet kan inträffa vid 

en plötslig inbromsning. 

 En utformning som ger en låg tyngdpunkt kan vara säkrare, vilket bör beaktas 

framförallt vid framtagandet av elcyklar. 

 Speciella cyklar för äldre behöver tas fram, med lägre insteg och sitthöjd. 

3. För cyklister: 

 En framåtlutad sittställning kan innebära en ökad risk för huvudislag.  

 Även i fallsituationer i låg hastighet kan huvudet slå i backen, så använd hjälm. 

 En högre hastighet ger en ökad skaderisk. 

 Undvik att cykla med kassar, kläder eller andra föremål på cykelstyret då de kan hamna i 

framhjulet och ge ett plötsligt stopp.  
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Bilaga 1: Detaljerade uppgifter om testade cyklar 

Här finns tekniska uppgifter om de testade cyklarna samt hur de har varit inställda innan provning. 

Cyklarna har ställts in storleksmässigt med hjälp av en lokal cykelhandlare (Haga Cykel) och med en 

person från projektgruppen som ”modell”. Det är enklare att ställa in en cykel efter en levande person. 

Mått- och viktmässigt stämde vår modell ganska väl överens med krockdockan (Hyb II 50 %). Av 

provningstekniska skäl (för att få en bra ansättning av fotbladet på pedal av dockan) så sänktes dock 

sadelstolpens höjd 50 mm. 

Cykel med öppen ram (damcykel) 

Tekniska uppgifter 

Yosemite (Biltema artikelnummer 271300), 28” hjul, 51 cm ram 

Ram och framgaffel: Stål 

Axelavstånd: 1100 mm 

Lutning styrkrona: 19° 

Försprång framgaffel (mätt från c/c gaffelrör vid ingång i styrkrona till c/c framaxel): 195 mm 

Vikt: 14,4 kg 

Inställning 

Däcktryck fram (inget rekommenderat tryck): 1,0 bar 

Däcktryck bak (inget rekommenderat tryck): 1,2 bar.  

Sadelstolpens synliga del från ram till sadelfäste: 80 mm 

Lutning på sadel: 4,5° mätt på tom cykel och sadelns högsta del framåt.  

Avstånd mellan framkant på sadeln och centrum på styrstolpens stolptopp: 420 mm.  

Vinkel på styrets handtag: 5,8°, högst i framkant.  

Mått mellan överkant styrstolpe och överkant styrkrona: Individuellt mellan cyklarna, därför bedöms 

styrets höjd vara en bättre referens (se punkten nedan).   

Styrets höjd (mätt från handtag till golv): Vä 1090 mm, Hö 1080 mm. (Vi konstaterar att styret är 

skevt från tillverkningen på samtliga inköpta Yosemite-cyklar.) 

Framhjulets vinkel vid plötsligt stopp (framhjulet vinklat men styret rakt): 5° åt höger 

Framhjulets vinkel vid trottoar: 0° 

Cykel med sluten ram (pendlarcykel) 

Tekniska uppgifter 

Nishiki Race Hybrid Comp 28” hjul 

Ram och framgaffel: Aluminium 

Axelavstånd: 1050 mm 

Lutning styrkrona: 17,5° 

Försprång framgaffel (mätt från c/c gaffelrör vid ingång i styrkrona till c/c framaxel): 160 mm 

Vikt: 11,8 kg 
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Inställning 

Däcktryck såväl fram som bak (rekommenderat tryck 4–7 bar): 4,0 bar.  

Sadelstolpens synliga del, mellan ram och topp på sadelstolpe: 100 mm.  

Sadelns lutning: 1,0°, lägre i sadelns framkant.  

Avstånd mellan framkant sadel och centrum styrstolpe: 410 mm.  

Styrets vinkel (mätt på handtag, högst i utkant): 4,5°.  

Mått mellan överkant styrstolpe och överkant styrkrona: 80 mm 

Styrets höjd över golv: 935 mm såväl vänster som höger, mätt från golv till handtag.  

Framhjulets vinkel vid plötsligt stopp (framhjulet vinklat men styret rakt): 5° åt höger 

Krokspets 410 mm över golv vid plötsligt stopp 

Framhjulets vinkel vid trottoar: 0° 

Elcykel  

Tekniska uppgifter 

Biltema elcykel, Yosemite City Sport (Artikelnummer 271446), 28” hjul 

Ram och framgaffel: Aluminium 

Axelavstånd: 1157 mm 

Lutning styrhuvud: 72,4° 

Försprång framgaffel (mätt från c/c gaffelrör vid ingång i styrkrona till c/c framaxel): 145 mm 

Vikt: 25,2 kg (varav batteri 2,2 kg) 

Inställning  

Däcktryck fram (rekommenderat tryck 3,5 – 6 bar): 4 bar 

Däcktryck bak (rekommenderat tryck 3,5 – 6 bar): 4 bar 

Lutning sadel (mätt på tom cykel, högst i framkant på sadel ): 9° 

Avstånd mellan framkant sadel och centrum stolptopp styrstolpe: 410 mm  

Vinkel på styre (mätt på handtag, högst i utkant): 4,5° 

Mått mellan överkant styrstolpe och överkant styrkrona: 80 mm 

Styrets höjd (mätt från handtag till golv): 1090 mm, såväl vänster som höger  

Framhjulets vinkel vid plötsligt stopp (framhjulet vinklat men styret rakt): 5° åt höger 

Krokspets 410 mm över golv vid plötsligt stopp 

Framhjulets vinkel vid trottoar: 0° 

Avstånd sadel–pedal (pedalen ”rätt ner”): 890mm 

Synlig del sadelstång : 114mm 

c/c styrbult- sadel (framkant) : 478mm 

Sadel- golv  : 980mm 
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Liggcykel 

 

Tekniska uppgifter 

Liggcykeln AZUB ECO, 20” hjul  

Vinkel på styret 52,5° och vinkel på ryggen 69,3°.  

Ram och framgaffel: Aluminium 

Axelavstånd: 1195 mm 

Lutning styrkrona: 12° 

Försprång framgaffel (mätt från c/c gaffelrör vid ingång i styrkrona till c/c framaxel): 100 mm 

Vikt: 15,8 kg 

Inställning  

Däcktryck såväl fram som bak: 2,6 bar.
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Bilaga 2: Extramaterial från försöksförfarandet 

Tekniska uppgifter för riggen 

Rigg bestående av vagn som löper på räls, vagnen försedd med ”utriggare” i plywood förstärkt med 

aluminiumram. Ytterst är riggen försedd med en ränna (hållare) i aluminium för att placera cyklarna i. 

Riggen är även försedd med två stödhjul för att erhålla rätt höjd, rätt lutning samt rätt vinkel. Under 

riggens framdrivningsfas löper rännan några cm över golvet, när riggen bringas till ett kraftigt stopp är 

stödhjulen så justerade att rännan i princip ligger an mot golvet när cykeln lämnar riggen. Detta med 

syftet att cyklarna skall rulla ut på golvet med minimal nivåskillnad. Riggen är även försedd med ett 

stöd som håller dockan i position under riggens framdrivningsfas. 

Avstånd plywood till golv: Fram 193 mm, bak 145 mm 

Ringtryck för stödhjul vid samtliga provningar med Yosemite och NISHIKI: 0,6 bar fram, 0,25 bar 

bak. Vid riggningen med elcykeln respektive liggcykeln noterades inte ringtrycket. 
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Bildsekvenser från några krockprov 

Försök med liggcykel, plötsligt stopp 25 km/h; 
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Pendlarcykel 25 km/h plötsligt stopp; 
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Damcykel 25 km/h undanstyrning; 
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Extratest med hjälm på dockan 

Som en liten utvikning på projektet har också körts ett prov med cykelhjälm. Även ett antal fallprov 

där dockan varit utrustad med cykelhjälm har utförts. 
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Bilaga 3: Accelerationsdiagram 

Här presenteras de uppmätta accelerationerna i genomförda fallprov och simulerade omkullkörningar, 

i kronologisk ordning. Scenariot undanstyrning av framhjul benämns ”kantsten” i diagrammen nedan.  
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Bilaga 4: Filtrering av accelerationsvärden 

I denna bilaga illustreras betydelsen av valet av CFC-filter (Channel Frequency Class) vid filtreringen 

av rådata. Rådata spelas in med 10 000 mätpunkter per sekund och en filtrering är nödvändig för att ta 

bort eventuella störningar och flimmer i mätningen. Filtreringen jämnar ut kurvaturen i graferna som 

illustrerar de uppmätta accelerationsvärdena och kurvaturen påverkas olika mycket beroende på vilken 

grad av filtrering man väljer (detta illustrerades i Figur 21). I det följande jämförs erhållna värden vid 

filtrering av rådata med CFC 60 respektive CFC 1000. 

Stillastående fall 

I Tabell 6 redovisas de mätresultat som erhålls för de stillastående fallen vid filtrering med CFC60 och 

i Tabell 7 motsvarande resultat vid en filtrering med CFC1000. Anmärkningsvärda skillnader 

beroende på val av filter är markerat med röd text i tabellerna. Det är framförallt resultaten av proven 

med liggcykeln som påverkas av filtreringen.  

Tabell 6. Uppmätta accelerationer i krockdockans huvud vid fyra upprepade stillastående fall med de 

olika cykeltyperna: maxresultant filtrerat med CFC60 samt HIC36. Angiven höjd är mätt från 

betonggolvet till ovansidan på krockdockans huvud. 

Cykeltyp Höjd (cm) Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Median 

Damcykel 184 40,8 g 

HIC36: 69,5 

40,0 g 

HIC36: 66,7 

40,3 g 

HIC36: 67,6 

40,2 g 

HIC36: 67,5 

40,3 g 

HIC36: 67,6 

Pendlarcykel 168 36,2 g 

HIC36: 54,4 

38,4 g 

HIC36:48,3 

36,6 g 

HIC36: 46,5 

36,4 g 

HIC36: 43,2 

36,5 g 

HIC36: 47,4 

Pendlarcykel 

- Med hjälm 

168 34,4 g 

HIC36: 50,3 

34,0 g 

HIC36: 50,1 

33,7 g 

HIC36: 52,0 

33,9 g 

HIC36: 48,0 

34,0 g 

HIC36: 50,2 

Elcykel 176 40,1 g 

HIC36: 87,5 

72,9 g 

HIC36: 162,5 

36,5 g 

HIC36: 61,7 

36,6 g 

HIC36: 64,7 

38,4 g 

HIC36: 76,1 

Liggcykel 120 26,3 g 

HIC36: 8,9 

41,0 g 

HIC36: 24,8 

29,4 g 

HIC36: 12,2 

38,7 g 

HIC36: 20,1 

34,1 g 

HIC36: 16,2 

Tabell 7. Uppmätta accelerationer i krockdockans huvud vid fyra upprepade stillastående fall med de 

olika cykeltyperna: maxresultant filtrerat med CFC1000 samt HIC36. Angiven höjd är mätt från 

betonggolvet till ovansidan på krockdockans huvud. 

Cykeltyp Höjd (cm) Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Median 

Damcykel 184 45,7 g 

HIC36: 77,8 

42,5 g 

HIC36: 75,7 

46,6 g 

HIC36: 77,2 

111,5 g 

HIC36: 91,3 

46,2 g 

HIC36: 77,5 

Pendlarcykel 168 39,6 g 

HIC36: 56,4 

41,8 g 

HIC36: 50,9 

42,5 g 

HIC36: 48,1 

41,9 g 

HIC36: 45,7 

41,9 g 

HIC36: 49,5 

Pendlarcykel 

- Med hjälm 

168 42,7 g 

HIC36: 57,0 

45,2 g 

HIC36: 55,9 

40,5 g 

HIC36: 57,7 

44,6 g 

HIC36: 53,9 

43,7 g 

HIC36: 56,5 

Elcykel 176 45,2 g 

HIC36: 90,6 

224,7 g 

HIC36: 546,4 

46,4 g 

HIC36: 69,8 

46,1 g 

HIC36: 73,0 

46,3 g 

HIC36: 81,8 

Liggcykel 120 47,8 g 

HIC36: 20,7 

96,9 g 

HIC36: 89,3 

56,6 g 

HIC36: 29,1 

119,0 g 

HIC36: 111,3 

76,8g 

HIC36: 59,2 
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Simulerade omkullkörningar 

I de följande tabellerna illustreras betydelsen av filtreringen för de uppmätta värdena för de simulerade 

omkullkörningarna. I Tabell 8 presenteras resultaten filtrerade med CFC 60 och i Tabell 9 är resultaten 

filtrerade med CFC 1000. I samtliga fall blir såväl HIC-värden som maxaccelerationerna högre med 

CFC 1000 i jämförelse med CFC 60. För vissa cykeltyper och scenarier är dock skillnaderna 

marginella medan de är mycket betydelsefulla i andra fall. Väsentliga skillnader, på en faktor 3 eller 

mer, är markerade med rött text i tabellerna. Resultaten för scenariot ”plötsligt stopp” påverkas i större 

utsträckning än resultaten för ”undanstyrning av framhjul”. Vid den högre hastigheten 25 km/h 

påverkas också resultaten i större utsträckning än vid den lägre hastigheten 15 km/h. 

Tabell 8. Uppmätta accelerationer i krockdockans huvud vid olika olycksscenarier i olika hastigheter 

för respektive cykeltyp: max resultant filtrerat med CFC 60 samt HIC36. I tabellen har medianvärdet 

från de stillastående falltesterna lagts in som en jämförelse. 

Cykeltyp Fall Plötsligt stopp Undanstyrning 

0 km/h 15 km/h 25 km/h 15 km/h 25 km/h 

Damcykel  40,3 g 

HIC36: 67,6 

139,6 g 

HIC36: 531,5 

148,7 g 

HIC36: 588,1 

32,5 g 

HIC36: 39,7 

112,9 g 

HIC36: 305,5  

Repetition 1 129,8 g 

HIC36: 422,5 

46,5 g 

HIC36: 106,1 

 46,4 g 

HIC36: 92,4 

116,8 g 

HIC36: 313,8 

Repetition 2    43,6 g 

HIC36: 86,4 

 

Pendlarcykel 36,5 g 

HIC36: 47,4 

135,2 g 

HIC36: 466,1 

131,9 g 

HIC36: 497,4 

55,8 g 

HIC36: 101,3 

41,8 g 

HIC36: 56,5 

Repetition 1 134,2 g 

HIC36: 532,9 

Trasig 
accelerometer 

43,0 g 

HIC36: 57,9 

41,9 g 

HIC36: 122,5 

Repetition 2  124,5 g 

HIC36:454,5 

170,5 g 

HIC36: 822,5 

40,3 g 

HIC36: 51,8 

 

Pendlarcykel 
- Med hjälm 

34,0 g 

HIC36: 50,2 

101,0 g 

HIC36: 323,3 

   

Elcykel 38,4 g 

HIC36: 76,1 

Välter åt fel håll 60,6 g 

HIC36: 143,8 

42,3 g 

HIC36: 51,4 

139,0 g 

HIC36: 512,6 

Repetition 1 40,5 g 

HIC36: 76,5 

Trasig 
accelerometer 

40,3 g 

HIC36: 69,8 

55,2 g 

HIC36: 133,2 

Repetition 2  41,6 g 

HIC36: 86,4 

  

Liggcykel 34,1 g 

HIC36: 16,2 

92,6 g 

HIC36: 187,4 

 169,0g 

HIC36: 782,3 

48,1 g 

HIC36: 36,7 

46,7 g 

HIC36: 38,0 

Repetition 1  59,3 g 

HIC36: 64,1 

106,0 g 

HIC36: 271,9 

54,5 g 

HIC36: 47,9 

73,5 g 

HIC36: 111,4 
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Tabell 9. Uppmätta accelerationer i krockdockans huvud vid olika olycksscenarier i olika hastigheter 

för respektive cykeltyp: max resultant filtrerat med CFC1000 samt HIC36. I tabellen har medianvärdet 

från de stillastående falltesterna lagts in som en jämförelse. 

Cykeltyp Fall Plötsligt stopp Undanstyrning 

0 km/h 15 km/h 25 km/h 15 km/h 25 km/h 

Damcykel 46,2 g 

HIC36: 77,5 

695,3 g 

HIC36: 6246,0 

766,0 g 

HIC36: 7793,5 

44,0 g 

HIC36: 42,8 

414,2 g 

HIC36: 2321,9  

Repetition 1 634,4 g 

HIC36: 5009,8 

50,5 g 

HIC36: 116,2 

 54,5 g 

HIC36: 101,1 

437,3 g 

HIC36: 2654,9 

Repetition 2    56,5 g 

HIC36: 93,9 

 

Pendlarcykel 41,9 g 

HIC36: 49,5 

645,3 g 

HIC36: 5448,1 

583,4 g 

HIC36: 4538,4 

152,6 g 

HIC36: 220,5 

47,0 g 

HIC36: 61,9 

Repetition 1 669,9 g 

HIC36: 5659,4 

Trasig 
accelerometer 

49,5 g 

HIC36: 64,1 

76,3 g 

HIC36: 131,8 

Repetition 2  587,3 g 

HIC36: 4318,1 

913,5 g 

HIC36: 11532,3 

47,5 g 

HIC36: 56,7 

 

Pendlarcykel 
- Med hjälm 

43,7 g 

HIC36: 56,5 

117,6 g 

HIC36: 471,6 

   

Elcykel 46,3 g 

HIC36: 81,8 

Välter åt fel håll 151,4 g 

HIC36: 227,7 

50,6 g 

HIC36: 57,8 

563,5 g 

HIC36: 4559,8 

Repetition 1 46,3 g 

HIC36: 80,6 

Trasig 
accelerometer 

43,3 g 

HIC36: 75,5 

138,7 g 

HIC36: 186,4 

Repetition 2  50,7 g 

HIC36: 97,4 

  

Liggcykel 76,8 g 

HIC36: 59,2 

344,5 g 

HIC36: 1487,2 

857,1g 

HIC36: 10391,9 

125,6 g 

HIC36: 152,3 

110,1 g 

HIC36: 116,4 

Repetition 1  174,8 g 

HIC36: 292,8 

344,3 g 

HIC36: 1460,1 

114,4 g 

HIC36: 215,7 

225,1 g 

HIC36: 541,9 
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Bilaga 5: Statistiska analyser 

Stillastående fall 

Det vore önskvärt att jämföra acceleration och HIC mellan cykeltyperna med envägs variansanalys. 

Den analysen förutsätter, i sitt mest grundläggande utförande, att slumpkomponenten är normal-

fördelad med samma varians för alla cykeltyper. Tillgängliga data ser inte alls ut att kunna uppfylla 

detta (rådata redovisades i Tabell 2). Det finns andra metoder, t.ex. Kruskal-Wallis test, som inte har 

lika strikta krav på data. Det är tveksamt om det är ett lämpligt test här eftersom det tonar ned 

betydelsen av enskilda avvikande värden medan just dessa enskilda avvikande (höga) värden kan antas 

ha stor betydelse för skaderisken vid en cykelolycka.  

Data visar upp motsägelsefulla resultat. Om man beräknar endast korrelationen mellan acceleration 

och HIC så är den god, nära 0,89. En observation med högt värde på båda variablerna bidrar starkt till 

den höga korrelationen. Utan den observationen sjunker korrelationen till 0,62. Om man anpassar data 

till en rätlinjig funktion mot cykelns höjd med enkel linjär regression så blir koefficienten för höjd 

negativ vid analys av acceleration och positiv vid analys av HIC, ej signifikant i något fall, men 

signifikanstestet i sig går att ifrågasätta utifrån hur data har beskrivits ovan. Det är svårt att hantera att 

betydelsen av höjd pekar i olika riktning för acceleration respektive HIC. 

Data ger intrycket att resultaten ligger på samma nivå många gånger, men mer eller mindre 

slumpmässigt faller ut med mycket höga värden ibland. Det finns därmed ingen uppenbart lämplig 

analys för dessa data. Någon formell statistisk analys för uppmätta värden vid stillastående fall 

genomförs därför inte. 

Simulerade omkullkörningar 

Försöken med pendlarcykel och hjälm på dockan har inte ingått i analysen då endast ett sådant test 

gjordes och dataunderlaget således är otillräckligt. Även här är data fördelade på ett sådant sätt att 

förutsättningarna kanske är brutna. Analyserna genomförs men, mer med avsikten att kunna identifiera 

tänkbara samband i flera dimensioner som kan vara svåra att se utan att göra någon modellanpassning. 

Signifikanstesten som genomförs bör betraktas som approximativa. 

Samtidig jämförelse mellan cykeltyp, olycksscenario respektive hastighet 

Analysen genomförs med 3-vägs variansanalys. Data visar att en enkel modell med bara huvudeffekter 

inte är tillräcklig och att även interaktion olycksscenario*cykeltyp bör ingå. 

Acceleration 

Trevägs variansanalys av acceleration, med cykeltyp, olycksscenario och hastighet som 

förklaringsvariabler: 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Cykeltyp 3 241989 319150 106383 2.93 0.053 

Olycksscenario 1 811641 589969 589969 16.24 0.000 

Cykeltyp*Olycksscenario 3 532790 560249 186750 5.14 0.007 

Hastighet 1 125332 125332 125332 3.45 0.075 

Error 25 908463 908463 36339   

Total 33 2620215     
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S = 190.627  R-Sq = 65.33%  R-Sq(adj) = 54.23% 

Huvudeffekterna för cykeltyp och hastighet är ej signifikanta även om det är ganska nära (p=0,053 

respektive 0,075). Huvudeffekterna för olycksscenario och interaktionen cykeltyp*olycksscenario är 

däremot signifikanta. 

Förklaringsgraden är ca 65 %. Variationen mellan observationer kan alltså i ganska stor utsträckning 

förklaras av cykeltyp, olycksscenario och hastighet. 

HIC 

Trevägs variansanalys av HIC, med cykeltyp, olycksscenario och hastighet som förklaringsvariabler: 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Cykeltyp 3 28011461 37248263 12416088 2.24 0.108 

Olycksscenario 1 94590078 69425486 69425486 12.53 0.002 

Cykeltyp*Olycksscenario 3 54337056 57721069 19240356 3.47 0.031 

Hastighet 1 18053494 18053494 18053494 3.26 0.083 

Error 25 138535505 138535505 5541420   

Total 33 333527594     

S = 2354.02  R-Sq = 58.46%  R-Sq(adj) = 45.17% 

Resultaten för HIC är mycket lika resultaten för acceleration och beskrivs därför inte närmare här. 

Olycksscenarier samt interaktion mellan cykeltyp och olycksscenario 

För både acceleration och HIC är det en signifikant skillnad mellan olycksscenarierna, där plötsligt 

stopp visar högre värden än undanstyrning av framhjulet. Resultaten för olycksscenarier representerar 

ett medelvärde över cykeltyper men det representerar inte varje enskild cykeltyp (och omvänt) 

eftersom det finns signifikant interaktion mellan cykeltyp och olycksscenario. Man kan beskriva sådan 

interaktion på olika sätt. En beskrivning är att interaktionen här yttrar sig så att skillnanden mellan 

typen av olycksscenario är mycket mindre för elcykel än vad den är för övriga cykeltyper. Medel-

värden redovisas i nedanstående tabell. Notera att värdena är medelvärdesbildade över de två 

hastigheterna utan hänsyn till att det kan vara olika många observationer vid 15 respektive 25 km/h. 

Cykeltyp Acceleration HIC 

 Plötsligt stopp Undanstyrning Plötsligt stopp Undanstyrning 

Damcykel 536.5 201.3 4789 1043 

Elcykel 82.8 199.0 135 1220 

Liggcykel 430.2 151.3 3408 257 

Pendlarcykel 679.9 74.6 6299 107 
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Några kommentarer om metoderna 

Generella kommentarer 

 Analysen tar hänsyn till variationens storlek och antalet observationer. Det är inte ett problem 

för metoderna att det finns stor slumpmässig variation. Resultat vid jämförelser blir däremot 

mindre skarpa på det sättet att felmarginalena blir större. Det är ett problem om variationen är 

olika stor för t.ex. olika cykeltyper. Det är också ett problem om variationen avviker väsentligt 

från en normalfördelning. Sådana egenskaper kan vara svårbedömda vid små datamängder. 

Här ser data ut att inte uppfylla kraven och resultaten ska därför tolkas försiktigt. 

 Man kan inte enkelt använda den samlade datamängden, stillastående och i rörelse, i samma 

analys eftersom olycksscenario inte kan tillämpas på samma sätt vid stillastående som i 

rörelse. 

Kommentarer speciellt för simulerad omkullkörning 

 Interaktionen cykeltyp*olycksscenario blir ej signifikant varken för acceleration eller HIC om 

man gör en analys där elcykel exkluderats. 

 En alternativ analys där cykeltyp ersätts med höjd gjordes vid stillastående. En liknande 

analys vid simulerad omkullkörning har genomförts, men den ger inte lika tydligt resultat som 

vid stillastående. 

 Man kan tänka sig att använda hastighet som en kontinuerlig förklaringsvariabel. Det skulle ge 

en annan redovisningsform men inte någon annan slutsats när hastighet bara har provats i två 

nivåer. 
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Bilaga 6: Detaljer från filmanalyserna 

Här följer en sammanställning av uppmärksammade detaljer ifrån filmanalysen. På sista sidan finns en 

tabell med noteringar för respektive prov. 

1) Generellt för cykeln med öppen ram (damcykel): 

a) Den valda cykeln har en rätt vek framgaffel. 

b) Dockan sitter mycket upprätt, med huvudet hög. 

c) Dockan faller tämligen ofta med islag i höft, axel och huvud, i nämnd ordning. 

d) Ramtypen ger inte så mycket stöd åt dockans benparti, varför dockan tämligen lätt separerar 

från cykelramen vid krasch/störning.  

2) Generellt för cykel med sluten ram/pendlarcykel/herrcykel: 

a) Sittpositionen på pendlarcykeln ger vid handen att dockan lätt faller framåt över styret, även 

vid lägre fart. 

b) Cykeln följer med dockan i fallet i större utsträckning, troligen på grund av dess lägre vikt. 

c) Rent generellt verkar cykeltypen (och cyklistens sittställning) ge en ökad risk för att huvudet 

slår i marken/golvet först. 

3) Generellt för elcykel: 

a) Elcykelns tyngd ger den ett förändrat rörelsemönster som inte kunde förutsägas. 

b) Elcykeln slog inte runt över styret ens vid ”plötsligt stopp” från 25 km/h. 

4) Generellt för liggcykel: 

a) Cykeln ger två helt olika fallförlopp, även vid ”plötsligt stopp”. I den första provserien fick vi 

ett kraftigt överslag över styret vid både 15 och 25 km/h och dockan slår i huvudet kraftigt. I 

den senare delen av provserien resulterar ”plötsligt stopp” i att framhjulet glider undan och 

cykeln kör omkull. Det är högst sannolikt att ekipaget är mycket känsligt för olika styrutslag, 

som i sig också resulterar i olika kraschförlopp. En provcykling på liggcykeln ger vid handen 

att den är mycket direktstyrd och känslig för minsta lilla vinkelförändring på styret. 

5) Generellt för ”plötsligt stopp”: 

a) Plötsligt stopp resulterar vanligen i ganska spektakulära luftfärder över cykelns styre. 

b) Hastigheten påverkar luftfärdens längd i meter räknat 

c) Friktion däck/vägbana, eller i vårt fall däck/golv, påverkar utfallet 
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6) Generellt för ”undanstyrning”: 

a) Undanstyrning eller förlorad friktion under framhjulet är förmodligen den mer realistiska 

cykelolyckan av de båda fallen. Den representerar också rena omkullkörningar där man tappar 

balansen. 

b) Dockan eller dockans huvud rör sig i dessa prov upp till cirka 1,75 meter i sidled, ett mått som 

ger en fingervisning om hur breda områden som skall hållas fria från fasta och farliga objekt 

runt omkring en cykelbana. 

7) Generellt för ”stillastående fall i sidled”: 

a) I efterhand kan man konstatera att utfallet mestadels beror på sitthöjd och huruvida dockan 

träffar med axeln först eller vrider sig så att huvudet slår i golvet. Cykeltypen i sig ger ingen 

annan inverkan än olika ursprungshöjd när fallet initieras.  
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