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1 Definitioner – beteckningar
Med begreppet ”viltfångare” avses rörkonstruktioner i stål, lättmetall eller plast,
som monteras framför den normala fronten på bilar, huvudsakligen på terräng-
gående (fyrhjulsdrivna) fordon, men även på pickuper, minibussar eller tunga last-
bilar.

Andra (engelska) beteckningar på viltfångare är bull bars, wild bars, nudge
bars, crash bars, grill bars, roo bars eller frontal protection systems (FPS). Ett par
exempel på utformning av viltfångare visas i figur 1.

Figur 1  Exempel på viltfångare (foto: Carl-Gustaf Wallman, VTI)

Engelska beteckningar på aktuella fordonstyper har översatts enligt följande (av-
vikelser kan förekomma):

Terrängfordon: Off Road Vehicle, 4WD, SUV (Sports Utility Vehicle)
Pickup: Pickup, Light truck
Minibuss: Van

2 Bakgrund
Den första viltfångaren lär ha konstruerats i England på 1920-talet, men den
huvudsakliga utvecklingen har skett i Australien. Det ursprungliga syftet var att
viltfångaren skulle skydda kylaren vid kollision med vilt, framför allt kängurur.
En trasig kylare långt ute i den australiska vildmarken kan ju få ödesdigra konse-
kvenser.

Numera kan viltfångare fås som tillbehör i ett otal utföranden över hela värl-
den, varvid den ursprungliga funktionen kommit allt mer i bakgrunden och esteti-
ska/kosmetiska önskemål om fordonens utseende blivit viktigare. Även i Sverige
har viltfångarna blivit allt populärare, i takt med att antalet fyrhjulsdrivna terräng-
fordon ökat.
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3 Problem
I större delen av världen torde det inte finnas någon större praktisk anledning att
montera viltfångare som skydd vid viltkollisioner. Det verkliga skälet är förmod-
ligen att bilen ser aggressivare och tuffare ut med utrustningen. Det förefaller
sannolikt att viltfångare generellt ökar fordonets aggressivitet vid kollisioner,
framför allt med oskyddade trafikanter, det vill säga att viltfångare ger ökad
skaderisk och svårare skadekonsekvenser. Någon djupare studie av problemet och
dess omfattning har dock hittills inte utförts i Sverige. Denna litteraturstudie utgör
grunden för eventuellt fortsatta studier, vilka skall omfatta dels kartläggning av
förekomsten av viltfångare, dels utredning om fordon med viltfångare är
överrepresenterade i trafikolyckor med personskada.

Här bör också poängteras att i Sverige är – enligt Terrängkörningslagen (1975)
och Terrängkörningsförordningen (1978) – körning i terräng med motordrivet
fordon i princip förbjuden på barmark, samt på snötäckt mark om det inte kan ske
utan risk för skador på skog eller jordbruksmark.

En viss uppskattning av problemets omfattning i Sverige har gjorts genom att
inventera marknaden för begagnade fyrhjulsdrivna fordon via Internet. Av 147
fordon konstaterades att 21 stycken var utrustade med viltfångare. För 99 stycken
fanns varken foto eller explicit angivande av viltfångare i annonsen. Minst 15%
av fyrhjulsdrivna fordon kan alltså antas vara utrustade med viltfångare, sannolikt
betydligt fler. Vid fortsatta studier bör naturligtvis en noggrannare inventering
företas.

Med tanke på den dokumentation av negativa trafiksäkerhetseffekter som redo-
visas nedan, kan problemen med viltfångare knappast negligeras ur Nollvisionens
perspektiv.

4 Metodik
Litteratursökningen har utförts i databaserna Roadline, ITRD, TRIS, TRANSDOC
samt på Internet. Dessutom har kontakter tagits med EU-representanter då det
gäller kommande EU-direktiv som kan vara aktuella i detta fall.

Litteraturgenomgången redovisas i kapitel 5, där den delats upp i EU-direktiv,
politiska/offentliga uttalanden, forskning samt slutligen diverse uttalanden och
synpunkter, främst hämtade från Internet.
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5 Litteraturgenomgång
5.1 EU-direktiv
Inom EU gäller Europeiska gemenskapernas råds direktiv 74/483/EEG beträff-
ande ”tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på
motorfordon” (1974). Direktivet innehåller följande delar som kan tillämpas på
viltfångare:

1.2 Syftet med dessa bestämmelser är att minska risken för eller svårig-
hetsgraden av kroppsskador hos personer som träffas av karosseriet eller
snuddar vid detta vid en kollision.

5.2 Det får på den utvändiga ytan av fordonet inte finnas spetsar eller
skarpa kanter eller utåtriktade delar av sådan form, dimension, riktning
eller hårdhet att de sannolikt ökar risken för eller svårighetsgraden av
kroppsskador på en person som träffas av eller snuddar vid fordonets ut-
sida vid en kollision.

5.3 Det får på fordonets utsida inte finnas utåtriktade delar som kan
fastna i fotgängare, cyklister eller motorcyklister

Härefter följer ett antal preciserade krav på olika mått, hårdhet, maximala krafter
etcetera.

I direktiv 79/488/EEG (1979) görs en anpassning till den tekniska utveck-
lingen, där bland annat nya tekniska krav beträffande utskjutande delars mått,
hårdhet och krökningsradier specificeras.

Förslag till kompletterande direktiv för skyddande av fotgängare är under be-
handling i EU-kommissionen. Direktiven är således ännu ej offentliga, varför
detaljerad information inte får återges här.

Förslaget är direkt riktat mot viltfångare, och man betonar att den tekniska
standarden skall bygga på vetenskapligt underlag. De testverktyg som tagits fram
av the European Enhanced Vehicle-Safety Committee (EEVC) föreslås bli an-
vända, speciellt då det gäller attrapper för barnhuvud och överben. Förslaget inne-
håller vidare kompletteringar av ovanstående direktiv, explicit rörande viltfånga-
res detaljkonstruktion samt testmetoder för dem.

5.2 Politiska/offentliga uttalanden
Neil Kinnock, tidigare EU-kommissionär ansvarig för transportpolitik, uttalade
vid ett seminarium i Rosenbad (1995) bland annat följande:

”The vehicle type approval legislation covers important safety aspects, such as
crashworthiness and the design of the vehicle exterior. Legislation in this area will
have to meet high standards and be continuously updated to take account of
changing challenges.

For example, the so-called Bull Bars which are now fitted to (mainly) four
wheel drive vehicles hardly existed when legislation was agreed in 1974. Now,
however, when we know that Bull Bars increase the severity of injuries to pede-
strians, we must obviously give serious thought to defining ways of banning
them.” (Författarens kursivering.)
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Neil Kinnock uttalade sig även vid ett möte i Bryssel (1999) rörande
EuroNCAP (New Car Assessment Programme):

”…..the frontal structures of modern cars are being strengthened in a way that,
in some cases, it can have a negative effect for pedestrian protection.”….”..and the
Commission will…be proposing legislation to establish a standard for the design
of cars to be more ’pedestrian friendly’.”

Också EUs ministerråd har uttalat sig i frågan om fotgängares säkerhet (1998):
”The Council of Ministers of the ECMT, meeting in Copenhagen on 26 and 27

May 1998,….
....RECOMMENDS that the Member countries:………….
…regarding motor vehicles:

- make all necessary improvements when vehicles, light or heavy, are being
designed, so that the impact on pedestrians is minimised in the event of
accident; in particular, ban dangerous accessories on vehicles if vehicle use
does not require them;”

Från Miljö-, transport- och regionaldepartementet i Storbritannien har man önskat
samråd beträffande alternativ för nationellt agerande (1997). Man konstaterade, att
fordon utrustade med viltfångare sällan eller aldrig används för terrängkörning
och att viltfångarna snarast är ett kosmetiskt tillbehör. Man refererade också till en
studie utförd vid Transport Research Laboratory (TRL), se nedan (Hardy 1996),
där riskerna med viltfångare beräknats. Regeringen ansåg därför att åtgärder måste
vidtas mot aggressiva viltfångare. Idealiskt vore, om EU skulle förbjuda aggres-
siva viltfångare med stöd av de bägge direktiv som beskrivits ovan. Flera med-
lemsstater var dock av den åsikten att den tekniska standarden i direktiven inte var
tillräckligt vetenskapligt grundad, utan man skulle invänta de procedurer som ut-
vecklats för omfattande direktiv för skyddande av fotgängare. I avvaktan på dessa
direktiv beslutade regeringen att undersöka möjligheterna för en nationell aktion
mot aggressiva viltfångare.

Flera alternativ föreslogs, beroende på att inte alla viltfångare kan anses vara
aggressiva samt att vissa bilmodeller är typgodkända med viltfångare. Man upp-
skattade också konsekvenserna för tillverkarna av förbud eller krav på tester.

Ett svar har noterats via Internet, från Rushmoor Borough Council (1998), där
man anser att i princip alla viltfångare skall förbjudas, både nya och befintliga.
För de fordon, som används vid terrängkörning och där det är väsentligt med vilt-
fångare skall det krävas en särskild licens.

Vid en direktkontakt med departementet meddelade man, att resultatet av sam-
rådet ännu inte är tillgängligt, men att TRL fått ett uppdrag att utföra viss forsk-
ning beträffande testprocedurer för viltfångare, se nedan (Lawrence, Rodmell och
Osborne 2000). Resultatet ligger till grund för de aktuella tilläggsdirektiv som
nämnts ovan.

I Australien har delstatsregeringen i Victoria en trafiksäkerhetskommitté, som
bland annat studerar området ”Walking Safely”, där problemet med viltfångare tas
upp (1999). Man refererar en publikation från Federal Office of Road Safety
(FORS), där det konstateras att av alla dödade fotgängare i Australien 1996 var
64% påkörda av personbilar och 14% av minibussar, pickuper och fyrhjulsdrivna
fordon. Viltfångare var inblandade i 12% av dödsfallen, men data saknas för 55%.
Man anser det sannolikt att viltfångare är inblandade i upp till 20% av döds-
olyckorna.
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Man refererar också till forskning beträffande rörelsebanan hos en fotgängare
som påkörts av ett fordon: ”….det är bättre att bli ’underkörd’ än ’överkörd’.
Fronten på en modern personbil är utformad för att optimera rörelsebanan och ha
mjuka kontaktytor för att minimera huvud- samt över- och underbensskador. Vilt-
fångare uppvisar vanligen mindre och styvare kontaktytor och kan väsentligt på-
verka skadorna hos en påkörd fotgängare”. Vidare: ”När den (viltfångaren)
monterats på ett fyrhjulsdrivet fordon, är överrören ungefär i huvudhöjd för vissa
barn och i bäcken/överbenshöjd för en vuxen fotgängare”. Därför är det sannolikt
att ett barn med längden 122 cm som träffas av en viltfångare får huvudskador.
Vuxna som träffas av en viltfångare får tyngdpunkten ändrad (relativt bilen) vilket
får till följd att man ”viks hårt runt röret” jämfört med att man kastas upp på
motorhuven.

5.3 Forskning
I detta avsnitt redovisas den litteratur som har anknytning till forskning. Redovis-
ningen sker i kronologisk ordning.

I en pilotstudie studerade Lövsund, Aldman och Thorngren (1988) problemet
med kollision mellan tung lastbil och oskyddad trafikant. Proven utfördes dels
som fullskaleprov med kollision mellan tung lastbil (med respektive utan vilt-
fångare) och fotgängardocka, dels som komponentprov (slagprov) med huvud-
attrapp mot viltfångare respektive lastbilsfront.

I mycket låga hastigheter (mindre än 18 km/h) var den provade viltfångaren
aggressivare än den oskyddade fordonsfronten, men vid högre hastigheter utjäm-
nades skillnaderna. Man kan förvänta sig allvarliga benskador, vare sig lastbilen
är utrustad med viltfångare eller ej. Skaderiskerna är i hög grad beroende på var
man träffar viltfångare respektive fordonsfront.

Brittiska transportdepartementet bildade i början på 1990-talet en arbetsgrupp
för att utveckla regler tillsammans med tillverkare av viltfångare. TRL fick i upp-
drag att beräkna skaderiskerna med ett terrängfordon och värdet av regler, i av-
vaktan på kommande lagstiftning för fotgängares säkerhet. Resultatet redovisas av
Lawrence och Hardy (1992).

EEVCs regler kräver att fronten på fordon effektivt skall skydda fotgängare i
hastigheter upp till 40 km/h. De aktuella försöken utfördes med ett testfordon
(Range Rover), utan viltfångare, med en standardviltfångare samt med en prototyp
som tagits fram av arbetsgruppen. Försöken utfördes med en attrapp för en vuxen
människas överben. Mätningar av böjmoment och krafter kan relateras till skador
på fotgängares lårben och bäcken. Alla försök resulterade i avsevärt överskridna
gränsvärden, till och med för ett försök med standardviltfångaren med hastigheten
28 km/h, motsvarande halva rörelseenergin vid 40 km/h. Inte ens utan viltfångare
klarade fordonet kraven.

Nedan återges ett par väsentliga synpunkter ur rapporten:

•  viltfångare som är utförda med traditionella material och konstruktions-
metoder har en vikt på 18-25 kg. Detta innebär att tröghetskrafterna vid en
kollision blir så stora att gränsvärdena för fotgängarbelastningarna över-
skrids

•  höjden och den lilla ytan hos viltfångarens överrör förorsakar sannolikt hög
belastning på eller penetration av en vuxens överben, bäcken eller buk samt
huvud eller bröstkorg hos barn.
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Fountain (1993) simulerade kollision mellan fordon och fotgängare med ett all-
mänt använt simuleringsprogram för krock–offer (MADYMO). Det simulerade
fordonet var en minibuss (Toyota Tarago) utan respektive med viltfångare. Följ-
ande skador erhölls:

Utan viltfångare: HIC=1450
Med viltfångare: HIC=5450

HIC är ett mått på risken för huvudskador, Head Injury Criterion, där tolerans-
nivån har värdet 1000.

Viltfångaren förorsakar sannolikt svåra huvudskador. Utan viltfångare är
huvudskador sannolika, men med mycket reducerad svårighetsgrad.

Toleransnivån för bäckenets acceleration är 60 g. Med viltfångare överskreds
detta värde med cirka 100%, medan värdet utan viltfångare låg under tolerans-
gränsen.

Viltfångaren förorsakar sannolikt svåra bäckenskador, men dessa skador skulle
inte inträffa utan viltfångare.

En jämförelse gjordes mellan simuleringen och ett verkligt inträffat dödsfall.
Simuleringsresultatet bekräftar den medicinska rapporten: allvarliga huvudskador,
extremt svåra bäckenskador. Simuleringsresultatet utan viltfångare indikerar lätta
huvudskador och acceptabla bäckenskador.

I Sydney hölls en workshop 1994 angående ”Bull Bar Safety”, (Griffiths och
Jones 1994). Tretton anföranden hölls samt en avslutande diskussion. Nedan redo-
visas de väsentligaste synpunkterna, inlägg för inlägg.

Why Do Motorists Fit Bull Bars?
De skäl man har för att utrusta sitt fordon med viltfångare kan indelas i två
kategorier: dels klart uttalade skäl, dels skäl som inte sägs rent ut.

Det vanligaste i den första kategorin är behovet att skydda fordonet vid en
eventuell kollision med ett stort djur. Ett annat möjligt skäl är att minska risken
för skador på passagerarna vid kollision med djur, fordon eller andra föremål.
Ytterligare ett skäl är att viltfångaren skall skydda mot parkeringsskador.

I den andra kategorin återfinns mer eller mindre undermedvetna skäl: andras
uppfattningar om ens personlighet sker ofta genom generaliseringar och stereo-
typer, vilket man kan utnyttja till exempel genom val av extrautrustning på sitt
fordon för att ge det önskade intrycket.

An Assessor’s Experience With Bull Bars
En skadereglerares synpunkter i sammanfattning.

Fördelar med viltfångare:

•  Fordonet är i många fall körbart efter kollision med djur. Det är tryggt att
ha en viltfångare då många olyckor inträffar nattetid eller i isolerade om-
råden.

•  Viltfångaren minimerar också skadorna vid kollision med medelstora djur,
som kängurur och får.
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Nackdelar med viltfångare:

•  Det är risk för större skador på fordonet vid kollision med fasta föremål
eller stora djur som kor. Viltfångarna förändrar fordonets konstruktions-
mässiga deformationsegenskaper.

•  De kan göra att krockkuddarnas utlösningstidpunkt vid kollision ändras.
•  De medför högst sannolikt svårare skador på fotgängare.

Vissa fordon – till exempel minibussar – bör aldrig utrustats med viltfångare. Vid
en kollision kan viltfångaren deformeras så att överröret trycks in i kupén och för-
orsakar personskador.

Head Injury, Mechanism and Mitigation
Viltfångare innebär ökade skaderisker inte bara för fotgängare – för fordon utsatta
för sidokollisioner innebär viltfångare en reell risk för svåra personskador, främst
därför att viltfångarens överrör befinner sig i huvudhöjd för personerna i den
påkörda bilen.

Pedestrian Friendly Vehicle Design
Hur fordonsfronter skall utformas för att minska skaderiskerna för fotgängare
undersöktes redan i slutet på 1970-talet och början av 80-talet. Fordonets ytterytor
skall vara utjämnade och med avrundade kanter. Front och motorhuv skall utföras
som en sandwichkonstruktion med en tunn yta över ett energiabsorberande skikt.
Detta skikt skall vara maximalt absorberande, men också ge minimal återstuds.
Stötfångarens dimensioner är kritiska, ty de bestämmer den yta över vilken
kollisionskraften kan fördelas och fotgängarens rörelsebana efter kollisionen.

För fyrhjulsdrivna fordon och pickuper betyder montering av viltfångare en
dramatisk förändring. Man får en platt yta på fordonets front. På minibussar kan
viltfångaren bli högre än motorhuven.

Bull Bars and Road Users
Det finns två metoder för att fixera en viltfångare till ett fordon: a) med en ledad
infästning till sidobalkarna, kombinerat med en tunn plåt till fronten; b) med en
mycket solid infästning i sidobalkarna.

Den första konstruktionen får en att undra över varför bilägaren alls lät montera
viltfångaren. Det är en mycket farlig konstruktion även vid låga hastigheter, ty om
bilen träffar ett föremål, så bryts plåten och viltfångaren roterar kring leden, och –
om det är en minibuss – kan den nå vindrutan och till och med döda föraren.

Den andra typen skyddar säkert förare och bil vid kollisioner i låga hastigheter.
Problemet är att i högre hastigheter så ändrar viltfångaren den så kallade ”krock-
pulsen”, det vill säga retardationens tidskarakteristika för en given bil. Under de
senaste tjugo åren, har en av de större forskningsprestationerna beträffande
fordonssäkerhet varit en kontinuerlig förbättring av frontkonstruktionen för att få
en bättre krockpuls under varierade kollisionsförlopp. Med en bättre krockpuls
avses en puls som reducerar skadeföljden för passagerarna.

Krockpulsen påverkas då bilen utrustas med viltfångare. Detta har särskilt stora
konsekvenser för krockkuddarnas funktion. Aktiveringen av dessa avgörs i en
sofistikerad ”svart låda”, som innehåller en mängd mätdata från kontrollerade
krockstudier.
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Två effekter av viltfångare på krockpulsen kan observeras: 1) en retarda-
tionstopp av kort varaktighet i början; 2) ett område med lägre retardation under
mellersta delen av pulsen.

Den första toppen kan utlösa krockkudden i förtid och i onödan. Den lägre
retardationen inträffar om viltfångaren är kraftigt förankrad i fordonets sidobalkar.
Dessa balkar spelar en avgörande roll vid styrningen av krockförloppet, de skall
deformeras på ett förväntat sätt så att de kan absorbera så mycket rörelseenergi
som möjligt. Montering av en viltfångare ändrar deformationsprocessen drama-
tiskt, beroende på att balkarna utsätts för ett oförutsett böjande moment. Konse-
kvenserna blir för det första att bilen befinner sig vid slutet av sin tillgängliga
krockzon vid lägre krockhastighet än den var konstruerad för, och för det andra att
krockkudden utlöses senare än nödvändigt, möjligen exploderar den i förarens
ansikte.

Vid kollision mellan två likadana fordon, dock där det ena är utrustat med vilt-
fångare och sålunda mycket styvare, kan den ”mjukare” bilen tvingas absorbera
dubbelt så mycket energi som den är konstruerad för.

En viltfångare på en personbil påverkar fotgängare vid en kollision på två sätt:
1) genom sin styvhet; 2) genom sin geometri. Om man antar en krockhastighet på
20 km/h så dödas inte fotgängaren av viltfångarens styvhet; den kanske förorsakar
några frakturer. Geometrin har en mycket större effekt på skadans svårhetsgrad.
Det som är allra allvarligast är att höjden på viltfångaren gör att man inte kastas
upp på den relativt mjuka motorhuven utan i stället kastas med huvudet före mot
vägen.

Bull Bars, Kangaroos and Holden Cars – a Challenge Unique to Australia
Ungefär 20 000 kollisioner mellan fordon och kängurur inträffar årligen i
Australien, vilket kan motivera att viltfångare används på fordon i vissa regioner.

Under 1990 rapporterades att cirka 5000 skadade fotgängare vårdats på sjuk-
hus. Antalet dödsfall var 419. Mindre än 50 % av olycksfallsrapporterna innehöll
uppgift om viltfångare fanns på det inblandade fordonet. Den tillgängliga in-
formationen indikerade att 1,3% av personbilarna och 80% av terrängfordonen
som var inblandade i en fotgängarolycka var utrustade med viltfångare. Efter detta
har användningen av viltfångare på personbilar som främst körs i tätorter ökat
väsentligt.

Montering av viltfångare äventyrar funktionen av bilarnas krockzon, den mjuka
fronten ersätts med en stel konstruktion och deformationen vid en krock sker inte
som avsett. Också krockkuddarnas funktion påverkas genom att krockpulsen
förändras, kudden kan utlösas antingen för tidigt (vid smärre olyckor) eller för
sent (med risk för personskador).

En datormodell och en testdocka för simulering av kängurukollisioner håller på
att tas fram, för att undersöka möjligheten för att konstruera ett system som
skyddar mot kängurukollisioner utan att kompromissa med säkerheten för fot-
gängare och bilister.

VicRoads’ Perspective on Bull Bars
I delstaten Victoria har man stiftat en lag som innebär att inga föreskrifter får för-
bjuda montering av viltfångare på motorfordon. Å andra sidan finns en föreskrift
som kräver att all ändring från det fordonet först salufördes av tillverkaren, måste
utföras med VicRoads särskilda tillstånd eller i enlighet med VicRoads riktlinjer.
Detta innebär att fordonet måste överensstämma med Australian Design Rules



VTI notat 66-2000 13

(ADR). Dessa regler kommer sannolikt att utvidgas så att fordon inte får
modifieras så att funktionen av till exempel krockkuddar påverkas.

An Industry Perspective of the Use, Design and Function of Bull Bars
TJM Products är en av Australiens största tillverkare av viltfångare. Industrins
primära skäl är att tillhandahålla skydd för fordon och passagerare vid händelse av
kollision med djur eller andra fordon.

Erfarenheterna är bland annat att många viltfångare inte förorsakar chassi- eller
sidobalkskador. Beträffande krockkuddar anser man att biltillverkarnas betänklig-
heter om viltfångare på krockkuddeutrustade fordon primärt baseras på risken för
krav på skadestånd.

Repelling Wildlife from Rural Roads Using High Frequency Sound
Kängurur kan skrämmas undan genom att man utrustar fordonet med en ljud-
generator som producerar mer än 130 decibel i frekvensområdet 16-24 kHz. Detta
kan vara ett alternativ till att utrusta fordonet med viltfångare.

A 4WD User Group’s Perspective of the Use and Function of Bull Bars
Ett fordon avsett för terrängkörning har vanligen nytta av en viltfångare, som:

•  skyddar fordonet från vilt och buskar
•  är det enda praktiska sättet att montera vinschar
•  har konsoler för montering av extrastrålkastare och radioantenner.

Väl utformade viltfångare minskar inte frigångsvinkeln och bör inte ha några ut-
skjutande delar.

Eftersom de flesta stora fyrhjulsdrivna fordon är byggda på chassi, så är antag-
ligen frågan om kontrollerad krockdeformation inte relevant.

En nackdel kan vara att den ökade vikten på fjädringen i viss mån kan försämra
hanterbarheten och accelerationsförmågan.

Country Women’s Association Position on Bull Bars

•  Använder folk viltfångare eftersom de minskar risken för att fordonet skall
bli oanvändbart på avlägsna platser/sent på natten?
Ja, för de villkor som gäller på landsbygden, med risk för kollision med
kängurur, grisar, emuer eller kringströvande boskap, så blir den troligaste
skadan på kylaren, vilket kan medföra att man blir strandsatt i ödemarken
miltals från telefon.

•  Faktorer särskilt relevanta för kvinnor. Ren isolering? Om man råkat ut för
en olycka i dagsljus, inte för långt från en stad skulle man kanske ta risken
att lifta, men man skulle kanske inte vara så modig över en längre eller
ödslig sträcka. Med en viltfångare skulle bilen kanske inte blivit obrukbar.

A Rural Perspective of the Need for, and Use of Bull Bars
En enkät utfördes bland farmare i New South Wales. De flesta svaren antydde att
viltfångare monterades för att skydda fordonsfronten, så att fordonet är körbart
efter en kollision med boskap eller vilt. Det finns exempel på personer som kör en
daglig rundtur på 300 km från sent på eftermiddagen till långt in på natten.

Av de svarande, 15%, hade minst 15 kollisioner med större djur per år.
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De som var farmare eller hade anknytning jordbruk, 85%, hade fordon ut-
rustade med viltfångare.

Slutsatsen var att man ansåg viltfångare vara en nödvändig utrustning.

A Community Perspective on the Safety of Bull Bars
Avsikten var att förmedla information, fallstudier och synpunkter insamlade från
landsbygdsbefolkning.

Man skulle protestera mot ett generellt förbud mot viltfångare, som tagits fram
med hänsyn till fotgängare i städer snarare än till säkerhetsriskerna på lands-
bygden.

Finns det statistik över de liv som räddats av att fordonet varit utrustat med
viltfångare vid kollision med vilt? Knappast.

Finns det statistik över antalet fotgängare som träffats av fordon med respek-
tive utan viltfångare? Om så är fallet, hur tillförlitlig är den?

Man bör lagstifta mot att utrusta fordon med annat än viltfångare från
licensierade tillverkare.

Vissa fordon är utrustade med viltfångare som standard. Detta vore idealiskt
för att kontrollera standarden för korrekt tillverkning, anpassning och montering.

Zellmer och Otte (1995) konstaterar att terrängfordon ökar i popularitet i
Europa och de brukas trots namnet mest i normal trafik. Cirka 60% av terräng-
fordonen i Tyskland är utrustade med viltfångare.

Skaderisken för oskyddade trafikanter med terrängfordon, utrustade dels med,
dels utan viltfångare testades enligt EEVC-WG 10 sub-systems testprocedur. Re-
sultaten jämfördes sedan med test på normala fordon.

Olyckor mellan oskyddade trafikanter och terrängfordon undersöktes också.
Följande krocksituationer omfattas av testproceduren:

•  krock mellan en vuxen persons ben och stötfångaren
•  krock mellan en vuxen persons överben och motorhuvens framkant
•  krock mellan ett barns respektive en vuxen persons huvud och motorhuvens

översida.

Geometrin hos en viltfångare innebär risker för höft-, bäcken- och bukskador hos
vuxna. Överrörets höjd över vägytan kan uppgå till 1200 mm. Därför medför vilt-
fångare även risk för skador på nacke och huvud på barn.

I ett första steg bestämdes viltfångares skadepotential för barnhuvud. EEVCs
regler innebär att toleransgränserna skall gälla vid hastigheten 40 km/h. För
huvudskador innebär detta att HIC-värdet (Head Injury Criterion) får vara maxi-
malt 1000. Försöken med viltfångare resulterade i att HIC-värdet överskreds vid
hastigheter under 20 km/h för överrör med stor radie (ca 40 mm), och vid hastig-
heter mellan 20 och 30 km/h för överrör med liten radie (ca 30 mm).

Vid ett andra försök testades två terrängbilar, den ena med en relativt låg fram-
kant på motorhuven. Viltfångare på denna fordonstyp är mestadels av mindre
massiv konstruktion än för det andra fordonet, som representerade ett typiskt
fordon med hög framkant. Försöken utfördes både med och utan viltfångare.
Tester med barnhuvudattrapp utfördes vid en krockhastighet av 30 km/h, det vill
säga 75% av den erforderliga. Trots denna reduktion resulterade testerna utan vilt-
fångare i HIC-värden överskridande 1000. Då viltfångare monterats ökade HIC-
värdena väsentligt, upp till en faktor 6.
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Tester med överbensattrapp utfördes vid den nominella hastigheten enligt
EEVC. Maximala toleransnivåer är här 4 kN och 220 Nm för krafter respektive
böjande moment. Toleransnivåerna uppnåddes inte vare sig med eller utan vilt-
fångare, men viltfångare försämrade resultaten.

Tester med benattrapp utfördes också vid den nominella hastigheten. Maximala
toleransnivåer är här böjvinkel, 15 grader, och skjuvning, 6 mm, samt accelera-
tion, 150 g. Böjning och skjuvning var generellt högre utan viltfångare, medan
accelerationerna inte visade någon bestämd trend. Viltfångarna hade här totalt sett
inte någon negativ inverkan.

En kvantifiering av den ökade risken på grund av viltfångare gjordes genom att
man jämförde terrängbilar med viltfångare

•  med terrängbilar utan viltfångare
•  med normala personbilar.

Normvärdet för skadan erhölls för kollision med personbil vid 40 km/h.
Försök med barnhuvudattrapp gav följande hastigheter vid jämförbar skade-

omfattning (HIC-värde ca 1400):

•  kollision med normal personbil 40 km/h
•  kollision med terrängbil utan viltfångare 30 km/h
•  kollision med terrängbil med viltfångare 20 km/h.

Med överbensattrapp erhölls jämförbara skador (kraft ca 6 kN och böjmoment ca
400 Nm):

•  kollision med normal personbil eller terrängbil utan viltfångare   40 km/h
•  kollision med terrängbil med viltfångare   25 km/h.

Med benattrapp gav viltfångarens höga träffpunkt ingen ökad risk för knä eller
skenben, men en ökad skaderisk för lårbenet.

En studie gjordes av ett antal olyckor med fotgängare och cyklister, sju med
terrängbilar med viltfångare och fem utan, samt 1647 olyckor med normala per-
sonbilar. Det lilla materialet gjorde det svårt att kvantifiera den ökade skade-
risken, men bäckenskador är vanligare vid kollision med terrängfordon och ben-
skador är vanligare när fordonet är utrustat med viltfångare.

Slutsatsen av undersökningen var att terrängfordon med viltfångare avsevärt
ökar skaderisken vid olyckor med fotgängare eller cyklister.

I Adelaide undersöktes olyckor med fotgängardödsfall 1983–1991. Bland annat
noterade man modifieringar av de inblandade fordonen, till exempel viltfångare. I
de flesta fallen kunde man även göra en skattning av krockhastigheten.

Bowd (1995) utnyttjade detta material för att göra en statistisk analys av skade-
riskerna med viltfångare. För fordon utan viltfångare noterades 119 dödsolyckor,
där medelhastigheten vid krock var 55,3 ± 18,3 km/h; terrängfordon utan vilt-
fångare var inblandade i 7 olyckor med medelhastigheten 61,0 ± 16,6 km/h;
terrängfordon med viltfångare var inblandade i 5 olyckor med medelhastigheten
30,2 ± 14,2 km/h. Analysen gav vid handen att medelhastigheten vid en döds-
olycka är signifikant lägre för fordon utrustade med viltfångare än för fordon utan
viltfångare.
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Risken för dödsolycka med viltfångare skattades till 3,74 gånger större än
risken utan viltfångare.

Problemet med viltfångare och krockkuddar har studerats av Sullivan (1996).
Krav på viltfångare är att de skall vara fotgängarvänliga samt att de skall vara för-
enliga med fordonets aktiva och passiva säkerhetssystem.

Man utvecklade en ”smart bar” för ett krockkuddeutrustat fordon (australisk
Ford Falcon) och genomförde krockförsök: utan viltfångare, med en eftermonte-
rad standardviltfångare samt med ”smart bar”-viltfångaren. En serie låghastighets-
tester (mindre än 13 km/h) utfördes. Krocksensorns longitudinella hastighet och
förskjutning uppmättes vid försöken. Standardviltfångarens krockkarakteristika
skilde sig avsevärt från de båda andra fallen, mellan vilka skillnaden var betydligt
mindre.

Slutsatsen var att en standardviltfångare allvarligt kan påverka krockförloppet
och förorsaka en för tidig utlösning av krockkudden. Det torde däremot vara möj-
ligt att utforma originalviltfångare, så att deras dynamiska krockkarakteristika
överensstämmer med fordonets grundegenskaper. Det krävs emellertid omfattande
tester för att säkerställa robusta resultat.

Finit elementmetod (FEM) har utnyttjats för datorsimulering av problemet med
viltfångare kontra krockkuddar av Bullen, Thambiratnam och Bugeja (1996).
Flera viltfångare, tillsammans med sina monteringssystem, analyserades både ana-
lytiskt och experimentellt.

Slutsatserna blev att under det initiala (elastiska) skedet av krocken, ökar vilt-
fångarna inte fordonets krockstyvhet. Viltfångarsystemet ger vid en kollision först
efter vid monteringsplåtar, fästbultar och slutligen viltfångaren själv. Detta inne-
bär att mycket lite energi absorberas innan viltfångarrören träffar fronten. De stu-
derade viltfångarna torde därför ha föga inverkan på krockkuddens utlösnings-
mekanism.

Dödsolyckor med fotgängare i Australien 1992 analyserades av McFadden
(1996). Av 303 olyckor var terrängfordon, pickuper eller minibussar involverade i
14% av fallen. Viltfångare var inblandade i 12% . Emellertid saknades data för
denna faktor i 55% av fallen. Det är troligt att viltfångare var involverade i upp till
20% av dödsfallen.

Effekten av viltfångare på skademekanismen och kinematiken vid fotgängar-
olyckor har studerats av Reilly-Jones och Griffiths (1996). Laboratorietester med
en Hybrid-III docka utfördes och jämförelser gjordes med kadaverförsök.

En i Australien vanlig personbilsmodell användes (VP Holden Commodore),
dels utan viltfångare, dels med två typer av viltfångare i aluminiumlegering. För-
söken gjordes i två hastigheter, 20 respektive 30 km/h.

Dockans kinematik under krockförloppet ändrades radikalt då viltfångare var
monterade, då dockans rotation och kontakt med motorhuven blev betydligt
våldsammare. Vid jämförelse med kadavertester visade det sig emellertid att
dockan inte var tillräckligt naturtrogen för detta slags försök.

I Storbritannien genomfördes en olycksstudie av TRL 1994, (Hardy 1996), där
30 av 51 polisdistrikt frivilligt deltog. Vid olycksrapporteringen skulle man bland
annat ange om något fordon var utrustat med viltfångare. Resultatet blev att vilt-
fångare förekom vid 1059 olyckor med personskada, av vilka 22 var dödsolyckor.
Av olyckorna var fotgängare inblandade i 89 stycken (6 dödsolyckor) och 126
stycken med tvåhjuliga fordon inblandade (4 dödsolyckor).
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Det föreföll vara en avsevärd underrapportering av förekomsten av viltfångare,
och dessutom förekom åtskilliga felrapporteringar, så TRL utvecklade en metod
för att skatta andelen viltfångare för att kompensera detta.

Man uppskattade att omkring 35 dödade och 316 svårt skadade fotgängare och
trafikanter på tvåhjulingar var involverade i olyckor där bilen var utrustad med
viltfångare. Av dessa beräknades 2 till 3 dödade och 40 svårt skadade ha till-
kommit som konsekvens av viltfångarna.

De små urvalen medförde att alla skattningar var osäkra. De tillkommande
dödsfallen och svåra skadorna var sannolikt snarare under- än överskattningar.

Som nämnts ovan har TRL fått ett uppdrag att utforma en testprocedur för fot-
gängarskydd som kan användas för att beräkna skaderisken med viltfångare.
Rapporten har nyligen publicerats (Lawrence, Rodmell och Osborne 2000).
Forskningsprogrammet avsåg:

a) att bestämma den krockhastighet vid vilken ett representativt urval av de for-
don, som vanligen utrustas med viltfångare, uppfyller kraven på fotgängar-
skydd;

b) att bestämma krockpåverkan på fotgängare av ett representativt urval av vilt-
fångare i stål eller plast;

c) att föreslå testmetoder för fotgängare som kan tänkas bli brittisk nationell
standard för viltfångare;

d) att föreslå testmetoder för fotgängare som kan tänkas bli ett EU direktiv för
viltfångare;

e) att beakta effektiviteten hos den lagstiftning som baseras på dessa testmetoder
för viltfångare.

Fordonen, med respektive utan viltfångare testades med EEVCs attrapper för
barnhuvud, för vuxen persons ben samt för vuxen persons överben.

Sex fordonsmodeller valdes, de utrustas ofta med viltfångare och uppvisar där-
till olika utformning, storlek och konstruktion av fronten. Upp till tre typer av vilt-
fångare valdes för varje fordonsmodell.

EEVCs testprocedur för fotgängare representerar en olycka vid fordonshastig-
heten 40 km/h. Denna hastighet valdes för att studier indikerade att det då kan
vara praktiskt möjligt för fordon att absorbera den energi som behövs för ett
effektivt skydd. För närvarande konstrueras inte fordon för att klara EEVCs test-
procedur, och terrängfordon är normalt robustare än personbilar. Därför utfördes
tester vid en rad olika hastigheter, för att utröna vid vilken hastighet basfordonen
(dvs. utan viltfångare) klarade skadekriterierna. Detta underlättade analysen av
den relativa säkerheten mellan fordonen utan respektive med viltfångare.

Slutsatser:

1. Provningsmetoder lämpliga för föreskrifter om viltfångares säkerhet för
fotgängare har utvecklats, baserade på EEVCs 40 km/h testmetoder för fot-
gängare.

2. Reducerade provningshastigheter har fastställts för en testmetod för vilt-
fångare, som svarar mot egenskaperna hos de fordon som vanligen utrustas
med viltfångare.

3. Ett urval av representativa fordon och viltfångare har provats , där en an-
passning gjorts av EEVCs testprocedur för fotgängare.
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4. Viltfångare i stål har visat sig medföra en mycket stor risk för allvarliga
och livshotande skador vid krock med barnhuvud samt buk och bröstkorg
hos vuxna och längre barn, till och med vid låga hastigheter. Det be-
gränsade olycksmaterialet med viltfångare gör det emellertid omöjligt att
veta hur ofta detta händer i verkligheten. Icke desto mindre visar proven att
någon metod för att främja säkrare viltfångare vore nyttig.

5. De testade deformerbara viltfångarna visade sig ha mycket låg risk för att
vålla allvarliga och livshotande skador vid krock med barnhuvud, för
hastigheter upp till åtminstone 40 km/h. En typ av deformerbar viltfångare
visade sig även effektivt skydda lårben, bäcken, buk och bröstkorg vid
hastigheter upp till 40 km/h.

6. En direkt krock mellan ett barnhuvud och en viltfångare av stål är den
värsta situationen, som sällan inträffar i verkligheten; när den inträffar
resulterar den i allvarlig eller dödlig skada.

7. För att erhålla effektivt skydd är det nödvändigt att en provningsmetod för
viltfångare omfattar tester för viltfångarens övre del med attrapp för en
vuxen persons överben och attrapp för ett barnhuvud.

8. Ett lågfartsprov kan gynna viltfångare som ger acceptabla resultat vid låg
hastighet, men med egenskaper som försämras mycket snabbt vid ökad
hastighet. De kan därför vara mycket farliga vid de hastigheter då en stor
andel av allvarliga olyckor inträffar.

9. Ett viltfångarprov vid reducerad hastighet, som svarar mot egenskaperna av
dagens fordon (de typer som normalt utrustas med viltfångare) skulle ske
vid en så låg hastighet att detta skulle vara kontraproduktivt.

Rekommendation:
Det har visat sig möjligt att tillverka viltfångare som uppfyller kraven vid test-
metoden 40 km/h. Därför rekommenderas att man överväger att introducera det
viltfångartest vid 40 km/h som tagits fram för att kontrollera viltfångarna. Det
förutses att en regel om 40 km/h skulle resultera i en väsentlig förbättring beträff-
ande fotgängarnas säkerhet.

Ytterligare en forskningsrapport är intressant i detta sammanhang, trots att den
inte direkt behandlar viltfångare. Joksch, Massie och Pichler (1998) har studerat
krocksäkerhet och aggressivitet hos personbilar (PB) och lätta lastbilar (pickuper,
minibussar och terrängfordon, sammantaget betecknade LL) i kollisionsolyckor.
Krocksäkerheten är potentialen hos ett fordon att skydda sina passagerare vid en
kollision. Ett fordons aggressivitet beskrivs å andra sidan i termer av skador på
passagerare i det andra fordonet som är inblandat i kollisionen. Både krock-
säkerhet och aggressivitet måste beaktas, eftersom det inte är lätt att separera
dessa effekter i olycksdata.

I denna studie utnyttjades data från 1991–1994. Fordon med krockkuddar ute-
slöts, för att undvika systematiska fel som kan härröras till jämförelser mellan for-
don utrustade med respektive utan krockkudde. Krocksäkerheten för ett fordon
definierades här som risken för dödsfall för passagerare i det fordonet. Aggres-
siviteten hos ett fordon definierades som risken för dödsfall för passagerarna i det
andra inblandade fordonet.
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De viktigaste resultaten från studien var:
Vid frontalkollisioner mellan LL och PB, är det mycket sannolikare att PB-

förare blir dödligt skadade än LL-förare. För dessa olyckor är kvoten mellan
dödade PB-förare och LL-förare:

•  5 dödsfall i personbilen för varje dödsfall i terrängbilen
•  5 dödsfall i personbilen för varje dödsfall i minibussen
•  3 dödsfall i personbilen för varje dödsfall i pickupen

Då LL kolliderar med PBs vänstra sida, är sannolikheten för att PB-föraren blir
dödligt skadad avsevärt större än då PB träffas av en annan PB. För dessa olyckor
är kvoten mellan dödade PB-förare och LL/PB-förare:

•  30 dödsfall i den sidokrockade personbilen för varje dödsfall i den påkör-
ande terrängbilen

•  25 dödsfall i den sidokrockade personbilen för varje dödsfall i den påkör-
ande pickupen

•  13 dödsfall i den sidokrockade personbilen för varje dödsfall i den påkör-
ande minibussen

•  6 dödsfall i den sidokrockade personbilen för varje dödsfall i den påkör-
ande personbilen.

5.4 Diverse synpunkter
Under denna rubrik har samlats ett urval av mer eller mindre personliga åsikter
om viltfångare; dokumenten är främst hämtade från Internet. Ingen värdering har
här gjorts av synpunkternas relevans.

Av naturliga orsaker är det – förutom australiska farmare – tillverkare och för-
säljare av viltfångare som propagerar för denna utrustning.

Motorcare 4WD säger sig vara Australiens första 4WD-butik på Internet.
Terrängbilar ökar allt mer i popularitet i Australien. Viltfångare är nära nog ett
obligatoriskt tillbehör för dessa fordon. Viltfångare skyddar bilens front då den är
parkerad, vid mindre kollisioner med stolpar och träd och vid kollisioner med
djur. På senare år har behovet av viltfångare inom tätorter ifrågasatts. Motivet till
detta har varit att reducera skadorna vid olyckor med fotgängare och viltfångare
inblandade. Emellertid har studier visat att skadornas allvarlighet, och i synnerhet
huvudskadorna, reduceras väsentligt när viltfångarprofilen matchar fordonets
profil.

Det har vidare visats att en korrekt utformad viltfångare har mycket mindre in-
verkan på krockkuddens funktion än variationer i fordonsvikt på grund av antal
passagerare, last, bränsle och släpvagnsvikt. En korrekt utformad och monterad
viltfångare har mycket mindre effekt på krockpulsen än variationerna i antingen
fordonsvikt, ålder eller tillverkning.

I Storbritannien har the Association of Protector Bar Manufacturers funnit att
det där inte inträffat något fotgängardödsfall som kan härröras till viltfångare.
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Sofcom är en australisk Internet-butik, där man bland annat finner biltillbehör.
Här hänvisar man till de aktuella riktlinjerna beträffande viltfångare från
VicRoads:

…om fordonet är utrustat med krockkudde eller är ett fordon som måste öve-
rensstämma med Australian Design Rule (ADR) 69 – Full Frontal Impact
Occupant Protection, så måste viltfångaren vara:

•  en som är certifierad av fordonstillverkaren för att passa detta fordon; eller
•  en som av viltfångarens tillverkare inte visat sig avsevärt påverka överens-

stämmelsen med ADR 69 eller inverka på den kritiska utlösningsmeka-
nismen för krockkuddar.

Demonstration av överensstämmelse med ADR 69 fordrar fullskaliga krock-
försök, liksom påvisande att utlösningsmekanismen för krockkudden inte på-
verkas.

The Department of Transport, Western Australia, har lagt ut en informations-
sida på Internet, där man bland annat konstaterar: ”…..en viltfångare innebär ett
visst skydd för kylaren och därigenom minskar man risken för att fordonet blir
obrukbart och föraren blir strandsatt mitt ute i ingenstans.” Vidare noterar man:

Fördelar med väl utformade viltfångare

•  Viltfångare kan minska skadorna på ett fordon vid kollision med ett djur.
•  Om fordonet kolliderar med ett djur, är det mindre troligt att det blir obruk-

bart.
•  En väl formgiven viltfångare kan också minska risken för att ett djur

slungas genom vindrutan och skadar passagerarna.

Möjliga nackdelar med dåligt utformade viltfångare:

•  Traditionella viltfångare är inte konstruerade för sådana situationer som
kollision med andra fordon.

•  För många lätta fordon är viltfångare olämpliga, eftersom monteringspunk-
terna inte är starka nog vid en kollision.

•  Ökad bränsleförbrukning på grund av den adderade vikten och menlig in-
verkan på luftmotståndet.

•  Ökat däcksslitage.
•  Menlig effekt på manöverförmågan, särskilt för mindre fordon.

Man påpekar också den ökade skaderisken för fotgängare med dåligt formgivna
viltfångare.

The Pedestrian Council of Australia betonar:

•  Viltfångare förorsakar åtminstone 14% fler fotgängardödsfall på vägarna
varje år.

•  Viltfångare ökar väsentligt risken för att fotgängare dödas eller skadas.
•  Förare och passagerare löper större risk att dödas eller skadas i kollisioner

mellan motorfordon, då man träffas av ett fordon med viltfångare, speciellt
vid sidokrockar.
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•  Förare och passagerare i viltfångarutrustade fordon löper ökad risk för att
dödas eller skadas emedan viltfångarna minskar effekten av de deforma-
tionszoner som moderna fordon konstruerats med.

•  Viltfångare är redan olagliga: ADR 42.9.1 ”Inget fordon skall utrustas med
något föremål eller utrustning som inte är tekniskt nödvändig, och som
sticker ut från någon del av fordonet på så sätt att det sannolikt ökar risken
för kroppsskada på någon person”.

•  Nyligen utförda lågfarts-krockprov avslöjar att fordon med viltfångare är
väsentligt dyrare att reparera.

•  Det är möjligt att viltfångare påverkar krockkuddars utlösningsmekanism.

Allianz Zentrum für Technik (AZT) framhåller att terrängfordon blir allt vanligare
i Tyskland, med 65 000 nyregistreringar 1997, vilket motsvarar en marknadsandel
på 1,8%. Ungefär 62% av fordonen utrustas med viltfångare.

Om ett barn träffas av en solid viltfångare vid 20 km/h, blir krafterna på huvu-
det lika stora som om det hade träffats av en normal personbil vid 40 km/h.

Om viltfångare skall monteras alls, så skall de vara tillverkade i plast.
Krockförsök utförda av AZT, visar att reparationskostnaderna för ett terräng-

fordon med konventionell viltfångare är mycket högre än för personbilar. Vilt-
fångarna är inte konstruerade för att absorbera energi, så till och med vid låga
farter blev viltfångarna så deformerade att de måste ersättas helt och hållet.

Airey (1988) redogör i en tidskriftsartikel för historiken bakom och lagligheten
hos viltfångare. Det finns fotografier från 1920-talet, som visar brittiska lastbilar
utrustade med rörkonstruktioner framför kylaren. Under 1950-talet utrustade åt-
skilliga brittiska fiskhandlare sina lastbilar med balkkonstruktioner framför
fronten.

Tre principer för fordonstillbehör, speciellt viltfångare, formuleras:

1. Du skall hava begärelse till din nästas extrautrustning, vad det än är.
2. Viltfångare kan orsaka större skador och kostnader vid kollisioner än de är

värda, till exempel genom att chassit deformeras.
3. Viltfångare kan förorsaka värre skador än de kan förhindra, till exempel

genom att förare kan bli fastklämda av en intryckt viltfångare.

Folk som lever och reser i avlägsna delar av Australien är förståeligt nog ange-
lägna om att en smärre kollision med en känguru inte skall göra fordonet obruk-
bart och lämna dem strandsatta på något avlägset ställe. Dessa människor har legi-
tima skäl för att ha ett extra skydd för fordonens front. Men att montera vilt-
fångare under andra omständigheter är ingenting annat än en fluga.

Viltfångare kan inte bara minska effektiviteten hos eftergivliga rattrör utan
också påverka krockkuddarnas funktion. Åtminstone australierna är uppmärk-
samma på detta problem. Viltfångare som säljs där måste vara provade och certi-
fierade för att inte påverka krockkuddarnas funktion.

Costs of Four Wheel Drive Ownership innehåller ett avsnitt om viltfångare:

Myt nummer 1 – Viltfångare skyddar mig vid en kollision.
Problemet med de flesta utformningar av viltfångare är att de överbryggar den
avsedda deformationszonen på fordonet med en stel konstruktion. Detta utsätter
passagerarna för en mycket större skaderisk. Situationen förvärras om fordonet är
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utrustat med krockkudde. Viltfångaren kan påverka utlösningskarakteristiken så
att krockkudden antingen utlöses för tidigt eller för sent.

Myt nummer 2 – Viltfångare skyddar mitt fordon från skador vid en kollision i låg
hastighet.
Tester har visat att en viltfångare kan öka reparationskostnaderna vid en typisk
lågfartskollision.

Ökad risk för andra trafikanter.
Det största problemet med viltfångare är den effekt de har vid kollisioner med fot-
gängare, cyklister eller motorcyklister. Barn är särskilt utsatta eftersom deras
huvuden eller bröst är på samma höjd som viltfångaren.

En viltfångare orsakar sannolikt också större skador om fordonet krockar med
ett annat fordons sida. Krafterna från viltfångaren träffar vanligen högre upp på
det andra fordonet, närmare bröst och huvud på passagerarna i detta.

Bränsleförbrukning och utsläpp.
Viltfångare påverkar det jämna luftflödet kring fronten och adderar vikt. Man har
uppskattat att en viltfångare ökar bränsleförbrukningen med cirka 6%.

Slutsats.
Montera inte någon viltfångare! Du sparar pengar och det är mindre sannolikt att
du blir inblandad i en dödsolycka.
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