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VTI notat 13-2005 

Förord 
Uppdragsgivare har varit Rikspolisstyrelsen, som också tillhandahållit polis-
utrustningen. Vidare har såväl Volvo Personvagnar som Lear Corporation 
välvilligt bidragit med fordonskaross samt bilsäten. Läkaren/kirurgen Ulf 
Björnstig har bidragit till projektet genom att vara en diskussionspart avseende 
medicinska bedömningar. Noteras härmed ett stort tack för ett gott samarbete. 

Vad som inte närmare behandlas i notatet är det faktum att vi inledningsvis 
även lät VTI:s bibliotek utföra en litteratursökning på ämnesområdet. Trots vida 
sökbegrepp framkom inte någon referens som berörde fenomenet med utrustning 
på personer i bil och interaktion med bälte eller annan skyddsutrustning. Sannolikt 
har få eller inga publicerade studier gjorts tidigare. 
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Sammanfattning 
I två stycken krockprov testades hypotesen att polisens personliga utrustning på 
uniformen kunde påverka bilbältes funktion vid kollision. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att inget därvid framkom som tyder på att skyddsvästen har någon 
signifikant negativ inverkan på bilbältets funktion. Vidare konstateras att de 
utrustningsdetaljer som var för sig monteras på utrustningsbältet runt midjan inte i 
sig innebär signifikanta riskökningar, även om det givetvis inte kan uteslutas att 
även små men vassa föremål i olycklaga fall kan ge lokala men svåra skador, men 
att mera generellt kan konstateras att bältets omfång rent fysiskt driver bort 
höftdelen av bilbältet från korrekt anliggning mot den bältade personens höft, 
varvid uppenbar risk för s.k. underglidning uppstår. En normal s.k. 
bältesförsträckare förmår inte i nuläget hämta hem allt det slack som utrustningen 
inducerar. 

Några enkla åtgärder diskuteras, på kort sikt information och medvetande-
görande av problemet, på längre sikt möjligheten att något förändra eller flytta på 
den utrustning som bärs, alternativt att förändra bältesförsträckarna. 
 

 
En polis bältad i en polisbil, med typisk utrustning placerad på kroppen. 
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Inledning 
Många yrkesgrupper använder fordon i väsentlig utsträckning som en del av sitt 
arbete. Fordonet är inte bara ett transportmedel, det är ett arbetsverktyg och det är 
också i stor utsträckning en arbetsplats.  

Vi har alla vant oss vid att moderna fordon är utrustade med allhanda 
säkerhetsutrustning. För det direkta personskyddet vid kollision tänker man då 
närmast på bilbälten och krockkuddar. Även olika former av lastförankring kan 
sägas vara del av det direkta personskyddet. Mera dolt, men minst lika viktigt ur 
krockskyddssynpunkt, är sådana detaljer som sätets utformning, nack-
/huvudstödets utformning samt t.ex. bältets geometri och förekomsten av bältes-
försträckare och deras funktion. Sätet har vanligen även ett s.k. under-
glidningsskydd, om än dolt för blotta ögat.  

I sammanhanget kan vi inte underlåta att nämna bilbarnstolens, särskilt den 
bakåtvända, förnämliga skyddsegenskaper, ett skyddssystem som på många sätt 
vida överglänser alla andra tekniska system i våra bilar. Den är dock knappast 
aktuell i en ordinär polisbil. 

En modern personbil är krockprovad och godkänd blott och bart med enbart 
”vanliga” krockdockor placerade i bilsätet, bältade som man skall och med 
krockkuddar osv. aktiverade enligt konstens alla regler. Någon alternativ direkt 
yrkesrelaterad användning av fordonen, i förhållande till krocksäkerhetsaspekter 
med avseende på passagerarnas kläder eller andra utrustningsdetaljer, är sannolikt 
aldrig utvärderad. 

Om vi så vänder ögonen mot de fordon som istället används mera yrkesmässigt 
så gäller troligen att dessa fordon, eller personerna som använder fordonet, själva 
är försedda med verktyg och annan utrustning som skulle kunna tänkas komma i 
konflikt med dessa skadereducerande system. Polisen, Ambulanssjukvården och 
Räddningstjänsten har många sådana specialutrustade fordon, men även väktare, 
veterinärer och distriktssköterskor har sannolikt många gånger fordon och 
utrustning som kan komma i konflikt med kraven på krocksäkerhet.  

Närliggande är sannolikt även risker för brevbärare i postbilar, hantverkare i 
specialbyggda fordon eller med mycket verktyg i verktygsbälten och kanske även 
förare av värdetransportfordon, fordon som sannolikt varken är särskilt deformer-
bara vid en kollision eller särskilt lätta för Räddningstjänsten att arbeta med vid en 
ev. räddningsinsats efter trafikolycka. 

VTI blev kontaktade av Rikspolisstyrelsen med anledning av interna 
funderingar specifikt efter en trafikolycka där en kvinnlig polis förolyckats. Även 
om inget vid denna olycka specifikt pekat på att den utrustning som polisen bar på 
sin uniform direkt förorsakat olyckans tragiska utgång, väcktes tankar om att 
undersöka om det fanns risker med någon av all den utrustning som bärs på 
uniformen och om det därmed också gick att identifiera några lämpliga åtgärder 
för att förändra eller reducera riskerna. Därmed bestämdes att, genom att utföra 
två kollisionsprov, arbetsmiljön för polisen i polisbil av personbilstyp skulle 
studeras. 
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Bakgrund 
Från beställningsskrivelsen från Rikspolisstyrelsen (RPS) kan följande belysande 
bakgrundstext hämtas; 
 
”Vid ett Utrustningskommitté möte väcktes frågan om vilken effekt på kroppen den 
utrustning ger som polismannen/poliskvinnan bär på sig vid ordinarie arbete vid 
en fordonskollision. 
 
Varje polis har ett bälte där denne bär ett stort antal olika utrustningsdetaljer. 
Det rör sig om pistoler, magasin, handfängsel, ”pepparsprayburkar” m.m. 
Utrustningen är så placerad på kroppen att det föreligger misstanke om att den 
vid en fordonskollision kan orsaka onödig stor skada. 
 
Vid ett tillfälle har man efter undersökning konstaterat att det varit påverkan i 
form av deformation på utrustningsdetaljer som burits vid kollisionstillfället. 
Dock var kollision så kraftig att det inte framgår av obduktionsprotokoll om det 
haft någon stor påverkan på kroppen som skulle ha förvärrat situationen om 
vederbörande överlevt. 
 
Det finns i sammanhanget många frågetecken som förhoppningsvis kan rättas ut 
vid en undersökning av det aktuella ämnet. Eventuellt finns det liknande 
problemställningar som belysts inom andra yrkeskategorier eller i 
polisorganisationer i andra länder som kan ge svar på en del frågor.” 
 

 
Syfte 
Syftet med projektet var att i första hand belysa dagens situation för den 
polisutrustade personen som är med om en trafikolycka. I vad mån kan den burna 
utrustningen menligt inverka på de befintliga skyddssystemens funktion och 
skyddande förmåga? Går det att värdera den ökade risken på något sätt? Vad kan 
göras för att förbättra skyddet, dels på kort sikt genom att omfördela befintlig 
utrustning på bältet och dels på längre sikt, t.ex. genom ett förändrat sätt att bära 
utrustningen eller en förändring av själva utrustningen. Förutom den utrustning 
som bärs i utrustningsbälte runt midjan studerades även skyddsvästens ev. 
inverkan. Det fanns en farhåga att den plåt som sitter inne i skyddsvästen över 
bröstet, och framförallt dess övre raka och något tvära kant, kunde ge lokala 
skador över bröstkorgen. 

Genom att belysa, studera och möjligen tydliggöra ev. risker avses att genom 
ett ökat medvetande om de möjliga problemen påverka sättet som utrustningen 
bärs och brukas. 

På sikt finns en förhoppning om att dess lärdomar kan komma många fler 
yrkesgrupper till godo, och att även framtida fordon kan tänkas anpassas något 
efter mera specifika tekniska krav. 
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Metod 
Ett generellt problem är att befintliga krockdockor, trots sin komplexitet, inte är 
särskilt lämpade till något annat än att utvärdera bilbältets, och möjligen 
krockkuddens, funktion när dockan sitter korrekt bältad i en personbil och utsätts 
för en frontalkollision rakt framifrån. Dessvärre har det visat sig att 
krockdockorna inte är särskilt lämpade till annat, t.ex. för att utvärdera 
nackskador, påkörning bakifrån, sidokollisioner eller liknande. Dockorna går 
heller inte att lägga på en bår eller liknande. Av den anledningen finns det ett stort 
antal specialanpassade krockdockor för olika tillämpningar, dock ingen som direkt 
kan anses tillämplig för denna typ av provning. Men dockorna är heller inte någon 
biomekaniskt god modell av en människa, utan mera att betrakta som ett stelt men 
rättvisande mekaniskt mätinstrument med vars hjälp jämförande mätningar kan 
göras. Man kan, med ett antal accelerometrar, mäta belastningen eller 
”krockvåldet” som matas in i dockan via bälte eller t.ex. islag i ratten. Vid 
upprepade prov kan man, utgående från att man uppnår lägre mätvärden, ge en 
slags sannolikhetstabell som visar på en generell skadereducerande effekt.  

Problemet här var snarast att vi ville studera lokala risker och lokala skador, 
och krockdockorna har inte inälvor och struktur som på något sätt är så pass 
förfinad att de kan förväntas ge möjlighet att studera dessa skillnader. Hypotesen 
var t.ex. att utrustning på polismannens utrustningsbälte kunde ge upphov till 
lokala och stora tryckkrafter eller att vapnet och dess hölster kunde komma i 
konflikt med bältet och dess geometri. Vidare funderade vi på om skyddsvästen, 
särskilt den metallplatta som satt instoppad över bröstkorgen, på något sätt kunde 
komma i konflikt med människokroppens behov av att ”mjukt” deformeras av 
bilbältet under inverkan av krockkrafterna. Vi konstaterade alltså inledningsvis att 
alla typer av befintliga krockdockor var för grova för att uppfånga de till ytan små 
skillnader som vi var intresserade av. 

Lösningen som vi kom fram till var att skaffa oss våra egna referensramar, 
genom att utföra två krockprov med och utan utrustning, jämförande provning 
med och utan utrustning på dockor av typen 50-percentils FMVSS1 part 
572/Hybrid III dockor, vägande 78 kg styck, för att på så sätt få ett slags nominellt 
utgångsvärde att ställa de övriga resultaten mot. Dockan på förarplats 
instrumenterades med accelerometrar i huvud och bröst samt kraftmätare i 
nacken. I övrigt mättes slädens hastighet och karosspuls, dvs. den uppmätta 
retardationen på karossen. 

Eftersom dockorna ändå är att betrakta som relativt stela och okänsliga söktes 
en metod för att kunna utvärdera de distribuerade tryckkrafterna. Den enda metod, 
inom tillgängliga ekonomiska ramar, vi fann lämplig att bruka för att studera de 
till ytan små lokala tryckvariationerna var att klä våra krockdockor med en 
tryckkänslig film, Pressurex2, från företaget Fuji. Den valda kvaliteten ”Super 
Low” kunde genom en jämförande färgskala återge krafter mellan ca  
5–25 kg/cm2. (Plastfilmen kan, mot en ganska hög extrakostnad, sändas till 
leverantören i USA för detaljerad utvärdering med hjälp. av bildbehandlings-
program.) Denna film, som var lite stel och bökig att jobba med, klipptes och 
tejpades på gummihuden längst in under krockdockornas kläder.  

                                                 
1 Federal Motor Vehicle Safety Standard. 
2 http://www.sensorprod.com/. 
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(Redan här måste konstateras att en intressant och naturlig fortsättning på 
frågeställningen och fordons skyddsutrusning är att även utvärdera krockkuddens 
funktion tillsammans med polismannens utrustning. Dock måste man konstatera 
att det provningsmässigt är nödvändigt att först renodla frågeställning till att gälla 
enbart bilbältet samt att projektekonomin inte gav utrymme för denna intressanta 
vidareutveckling av frågeställningen.) 

VTI, i samarbete med RPS, extraherade fram ett provningsupplägg där vi ansåg 
oss vinna mest med information i två på varandra följande krockprov. Utifrån att 
vi, vid ett inledande tillfälle utrustat en polisman på ett normalt sätt och placerat 
honom i en polisbil, bestämdes följande fyra konfigurationer på dockorna i de två 
krockproven; 

 
Prov 1: En docka fick agera referens och denna docka hade ingen polisutrustning 
på sig alls. Enbart tryckkänslig film monterades på denna docka. Den andra 
dockan försågs med skyddsväst, men ingen annan polisiär utrustning. På så sätt 
vann vi dels information om just skillnaden med/utan skyddsväst, dels fick vi 
också två referenser, med och utan skyddsväst, för nästa prov med 
utrustningsbälte. 

 
Prov 2: I detta prov försågs de båda dockorna med var sitt utrustningsbälte. 
Vidare brukade en docka skyddsväst och den andra saknade skyddsväst. 

 
Inledningsvis genomfördes dessutom en enklare litteratursökning vid VTI:s 
bibliotek. Dock kan redan nu konstateras att den gav ett mycket magert resultat. 
Sannolikt har frågan om yrkesrelaterade fordon och personskador ägnats mycket 
lite uppmärksamhet tidigare. 

Via VOLVO Personvagnar och dess krocksäkerhetslaboratorium lånades 
(mycket välvilligt) en förstärkt V70/P26-kaross in. På så sätt kan man försäkra sig 
om att proven kan utföras i en struktur som ser likadan ut vid de båda proven. 
Karossen monteras på en släde, en slags vagn som kan köras längs med 
krockbanan och utsättas för en väl kontrollerad retardation eller krockpuls. Den 
krockpuls som eftersträvades var en puls så lik ECE R 443 som möjligt, en puls 
som VTI vanligen använder för den ackrediterade barnstolprovningen. I korthet 
innebär pulsen att vagnen stannar på ca 600 mm från en utgångshastighet på drygt 
50 km/h, vilket medför en retardation på drygt 20 g, vilket inte är helt olikt de 
nivåer som vanligtvis används för godkännandeprovning av enskilda komponenter 
i personbilsregistrerade fordon. 

Lear Corporation Sweden AB bidrog välvilligt med fyra nya säten av den typ 
som bilen normalt utrustas med och via Autoliv AB inköptes 4 stycken 
korresponderande bilbälten för framsäten med bältesförsträckare. Ryggstödet på 
sätet justerades till 25 grader lutning och sätet placerades i mittenläget avseende 
längdjusteringen. I karossen monterades ratten bort. Detta för att få samma 
betingelser på såväl höger som vänster sida i bilen. Annars kunde det ha blivit så 
att dockan på förarplats slagit i ratten, och då hade det inte varit möjligt att 
jämföra data. Bältesförsträckaren kopplades in till en trigganordning kopplad till 
krockslädens broms, varvid bältesförsträckaren triggas omgående i krockför-
loppets absoluta startögonblick, dvs. i stort sett på samma sätt som vid en normal 
personbilskollision. 
                                                 
3 http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r044r1e.pdf. 
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Litteratur 
En litteratursökning med generella söktermer avseende fordonet som arbetsplats 
gav bara några få träffar. TNO har undersökt krocksäkerheten hos en dataterminal 
monterad i ett militärpolisfordon i Nederländerna. Starkt förenklat kan man 
konstatera att de kommer fram till att dataterminalen ej skall användas under färd, 
att tangentbordet skall fällas in eller skjutas in i instrumentbrädan samt att 
skärmen (som är placerad på solskyddet) skall vara placerad så att huvudislag ej 
kan ske. Bilbältets skyddande effekt understryks. 

En artikel i Traffic Technology International (2000/04/05. pp98–100) 
diskuterar runt problemet med all utrustning som skall in i moderna räddnings-
fordon och polisfordon, dock utan att peka på några direkta tekniska lösningar. 
Men man påstår dock att man, i USA, kommit längre med generella specialfordon 
för polisen eftersom man säger att man där håller sig till två olika bilmodeller från 
Ford och Chevrolet, varvid det blir enklare att ställa specifika tekniska krav. 

En amerikansk vetenskaplig poster på AAAM:s konferens 1999 berättar om 
prov utförda där krockkuddars ev. interaktion med extrautrustning i polisbilar 
studerats. Helt kort konstateras att den installerade extrautrustningen i mycket 
liten grad påverkar krockkuddens funktion. Dock understryks än en gång 
betydelsen av bilbälte, särskilt i krockkuddeförsedda fordon. 



 

12 VTI notat 13-2005 

Proven 
Inledningsvis kläddes en polisman upp med normal utrustning och placerades i ett 
standardfordon, se bilder nedan. Detta för att vi skulle få en god uppfattning om 
hur utrustningen normalt placeras samt vilka konflikter som borde studeras. 

Den utrustning som fanns på polismannens bälte 
var, från höger till vänster; 

• Radio, som sitter ganska långt bak mer eller 
mindre på ryggen. Mikrofonen sitter på 
bröstkorgen högt uppe på uniformen 

• Stålbatong, som visar sig sitta ganska högt 
upp mot höger njure när man sitter i bilsätet. 
Sannolikt kan detta innebära en ökad risk vid 
en sidokollision 

• Vapen, vars hölster direkt kommer i konflikt 
med bilbältet och orsakar ett onödigt slack i 
höftdelen av bältet. Troligen kan vapnet och 
hölstret även ge en skadehöjande effekt vid 
sidokollisioner där vapnet hamnar mellan 
höften och bildörren 

• Hållare med pepparspray, som delvis hamnar 
i konflikt med höftbandet 

• Magasin 

• Letherman multitång 

• Ficklampa 

• Handfängsel. 
 
Redan vid placeringen i fordonet blev det tämligen uppenbart att delar av 
utrustningen i högsta grad kom i konflikt med bilbältet. Särskilt tydligt syns det på 
bilderna av vapnet, som buret på höger höft kommer i konflikt med bälteslåset när 
man sitter på förarplats och kommer under höftbandet när man sitter på 
passagerarplats. Förutom konflikt vid kollision och bältets funktion mot 
höftpartiet kan man även tillåta sig fundera på om vapnet kan tänkas trassla in sig 
i bältet och därvid något fördröja urstigning ur fordonet. 

   

Höger sida                                 Mitt fram 
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Vänster sida                                                    Förarplats 

     

Förarplats                                                              Passagerarplats 

    

Passagerarplats                                Diagonalband över mikrofon 
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Prov 1 
I det första krockprovet placerades två stycken s.k. 50 percentils Part 572/Hybrid 
III-dockor vägande 78 kg i vardera förarsätet och passagerarsätet i karossen. 
Dockorna, som i den ursprungliga projektplaneringen egentligen avsågs krockas 
oinstrumenterade, utrustades ändå till viss del med accelerometrar i huvud och 
bröst. Under kläderna placerades tryckkänslig film ut. Ansikte och bälten kalkades 
för att underlätta bedömning av kontakt samt öka tydligheten i bild.  

 
Förarplats: På förarplatsen bältades dockan utan någon polisrelaterad utrustning 
överhuvudtaget. Enbart trepunktsbälte med tillhörande bältesförsträckare 
användes. På fotona nedan bör man notera hur väl bältet följer såväl höft som 
bröstkorg och att anliggningen vid höften sidor är utan något direkt noterbart 
slack. 
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Passagerarplats: Dockan utrustades med en skyddsväst vägande 3,5 kg. Inne i 
skyddsvästen, över bukregionen och upp mot bröstvårtehöjd sträcker sig en 
rektangulär stålplatta. Den hypotes som avsågs testas var om stålplattans övre 
horisontella kant på något sätt kan utgöra en lokal belastning på bröstkorgen och 
revbenen under krockförloppet när personen kastas framåt och därvid med stor 
sannolikhet också böjer bålen över sagda kant. Passagerardockan är för övrigt 
fastspänd med ordinärt trepunktsbälte och bältessträckaren är aktiverad. På 
bilderna nedan kan man se dockan fastspänd i karossen, med skyddsvästen 
påtagen. 
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Prov 2 
I prov två kläs båda dockorna med polisutrustning, dock med den skillnaden att 
förardockan inte bär skyddsväst och att passagerardockan gör detta. Förutom 
vapenattrapper och en metallbit i hållaren för multitången är samtlig utrustning 
autentisk. 

Förarplats: På förarplatsen försågs dockan med ett utrustningsbälte försett med, 
från höger rygg och över magen till vänster höftparti räknat, vapen, handfängsel, 
magasin, multitång, batong, pepparspray samt radio. Bältets vikt ca 4,0 kg. Det 
framgår av fotona rätt tydligt att höftdelen av bältet hålls ut från dockan av 
utrustningen, anliggningen blir dålig och redan före provet kan man misstänka 
risk för underglidning. På dockans bröstkorg, under diagonalbältet, fästs en mobil-
telefon samt några kulspetspennor i en position som motsvarar en ganska vanlig 
placering på polisuniformen. Enbart trepunktsbälte med tillhörande bältes-
försträckare användes.  
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Passagerarplats: Dockan utrustades med en skyddsväst, samma som i prov 1. 
Inne i skyddsvästen, över bukregionen och upp mot bröstvårtehöjd sträcker sig en 
rektangulär stålplatta. Vidare försågs dockan med ett utrustningsbälte försett med, 
från höger rygg och över magen till vänster höftparti räknat, ficklampa, batong, 
vapen, magasin, radio, handfängsel samt multitång. Bältets vikt ca 3,9 kg. Det 
framgår även här av fotona rätt tydligt att höftdelen av bältet hålls ut markant från 
dockan av utrustningen, anliggningen blir dålig och redan före provet kan man 
misstänka risk för underglidning. En mobiltelefon placeras i en position som 
motsvarar en ganska vanlig placering på polisuniformen. Passagerardockan är för 
övrigt fastspänd med ordinärt trepunktsbälte och bältessträckaren är aktiverad.  
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Krockprov utförs. Hastigheten i såväl prov 1 som prov 2 uppmäts till 50,4 km/h 
och stoppsträckan till 700 mm. Retardationen är i genomsnitt 14 g, och topp-
värden på drygt 22 g noteras. (Belastningen motsvarar ungefär de nivåer som 
används för godkännandeprovning av bilbarnstolar eller i tidigare komponent-
provning av tillbehörsbilsäten. Det motsvarar ungefär en frontalkollision med ett 
liknande fordon i hastigheter upp mot 50–55 km/h, och bör resultera i en krock 
där man är rätt omtumlad och omskakad, men har en god chans att klara sig om 
man är korrekt bältad.) 

 
 

Resultat 
Teknisk bedömning, prov 1 
Vid prov 1, som sker utan polisutrustning men med passagerardockan bärande 
skyddsväst, fångas dockorna effektivt av bältessystemet. Bältesförsträckaren 
spänner bilbältet och drar åt över höften på ett sätt som förhindrar underglidning. 
Förardockan, som enbart skyddas av bilbältet, erhåller karaktäristiska 
tryckmärken på den tryckkänsliga filmen. Tvärt emot uppställd hypotes verkar 
passagerardockan inte alls påverkas av kanten på stålplåten inne i skyddsvästen, 
inga tryckmärken står att återfinna på den tryckkänsliga filmen. Tvärtom tyder 
spåren på den tryckkänsliga filmen på att krafterna gynnsamt sprids över 
bröstkorgen på ett något mera effektivt sätt än när enbart bältet verkar på bröstet. 
Inget framkommer i detta prov som tyder på någon skadlig inverkan av 
skyddsvästen i krockförloppet. 

I bilaga 1 återfinns kurvorna från mätutrustningen i förardockan och i karossen. 
Det framgår att karossen hållit en hastighet på 50,4 km/h och stannat på 
0,1 sekund. Resultant i krockdockans huvud 60,1 g. Nackkraft uppmäts till 
1,34 kN i x-led, vilket populärvetenskapligt ungefär kan översättas till en upplevd 
kraft motsvarande en vikt av 136 kg. Överlagrat på denna kraft finns ett böjande 
moment på drygt 80 Nm samt en dragkraft i z-led på 2,19 kN, motsvarande en 
vikt på ungefär 220 kg. Mätningen i bröstkorgen fallerar olyckligtvis i x-led, men 
det går att utläsa att intryckningen av bröstkorgen är ungefär 30 mm, vilket får 
betraktas som relativt måttligt.  
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Efter provning. 

    
Karaktäristiska tryckmärken efter bältet syns på dockan efter krockprovet. 

 



 

VTI notat 13-2005 21 

   
 

 
Passagerarplats. Här kan noteras att dockan slår i hakan på ett sätt som inte 
återfinnes hos förardockan. Det är troligt att detta beror på skyddsvästen och att 
dess ”stelhet” förflyttar en del av överkroppens deformation till halsen och 
nacken, som därmed troligen böjs något mera aggressivt. Dockan är inte utrustad 
med nackgivare som kan kvantifiera denna ökade aggressivitet. I brist på data 
bedöms dock denna skillnad som marginell. 
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Notera att tryckmärkena inte är lika starka över bröstet som på förardockan, som 
enbart hade trepunktbälte över överkroppen. Snarlika tryckmärken över 
höftpartiet på de båda dockorna. 
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Teknisk bedömning, prov 2 
I prov 2, alltså det prov där polisutrustningen placerats på dockorna, blir det redan 
vid installationen i karossen ganska uppenbart att höftdelen av bilbältet inte 
hamnar riktigt där den skall. Så kallad underglidning/submarining kan förutses. 

    

    

   
Förardockan drabbas av tydlig underglidning. Tryckindikatorerna över höftpartiet 
är rätt tydliga, men ändå väl distribuerade över ytan. De visar visserligen på stora 
krafter, men ytterst lite lokalt hård tryckkraft från utrustningen noteras. Detta 
beror mest troligt på att bältesbandet över höften initialt i kollisionsförloppet 
smiter under merparten av utrustningen och träffar till slut höftpartiet utan att så 
mycket mer än själva vapnet faktiskt kommer i kläm. Utvärdering av film ger 
dock vid handen att det stora slack som utrustningen initialt inducerar, dvs. håller 
höftbandet långt från dockan pga. att magasin, pepparspray m.m. kommer mellan 
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bälte och docka, inte kan hämtas in helt av bältesförsträckaren. Dockan drabbas 
därmed av ett slack i höftdelen av bältesbandet och därmed är under glidningen ett 
faktum. 

I den provade konfigurationen spänner bältesförsträckaren först diagonaldelen 
av bältesbandet via den övre omlänkaren, och diagonalbandet skall hämta i slacket 
i höftdelen av bandet. Ett bälte där bältesförsträckaren primärt jobbar mot 
höftdelen hade sannolikt fungerat något bättre. Detta, i kombination med ett bättre 
placerat bältesband över höften, hade avsevärt förbättrat skyddet. Sannolikt hade 
lågt/lägre placerade fästpunkter för höftbandet ytterligare förbättrat situation, 
fästpunkter som nära nog tvingat ned höftbandet på låren. 

   
På passagerarplats händer samma sak, underglidning på grund av stort slack. Det 
går att se tydliga tecken på stort lokalt tryck, särskilt runt vapnet. Notera de 
kraftiga röda märkena kring höger höft. Ännu en gång kan noteras att dockan, 
som har skyddsväst på, slår i hakan på ett mera aggressivt sätt än den som inte bär 
skyddsväst, vilket förmodligen beror på det förändrade rörelsemönstret på 
överkroppen. 

Den noterade tryckbelastningen över höger höft, som visserligen givit stort 
utslag på det tryckkänsliga pappret, bör bedömas utifrån att det också är en relativt 
stor utbredd last över en handflatestor yta, vilket i sig innebär att riskerna inte är 
så markanta i förhållande till den risk själva bilkollisionen också innebär. Någon 
form av tryckfördelande eller ett tryckbegränsande material på baksidan av 
hölstret skulle med stor sannolikhet förbättra situationen. 
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På höger höft syns tydliga tecken efter trycket från vapnet. 
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Medicinsk bedömning 
Under projektets gång har vi konsulterat läkaren och kirurgen Ulf Björnstig. Ulf, 
som inte hade möjlighet att vara med vid själva provningen och dessvärre därmed 
inte kan kommentera de enskilda proven eller det sammantagna resultatet, har 
ändock varit en värdefull samtalspartner när följande av författaren, helt 
lekmannamässiga, medicinska slutsatser dragits;  

• Skyddsvästen som sådan inte verkar bidraga till förhöjd skaderisk. 
• Utrustningen, fäst på bältet var för sig, utgör inte någon direkt allvarlig 

skaderisk, men utrustningen gör mekaniskt sett så att höftbältet kommer 
för långt från höftbenet, varvid ett ogynnsamt slack lätt bildas, ett slack 
som normala bältesförsträckare svårligen klarar att hämta in.  
o Det kan dock inte på något sätt uteslutas att små detaljer fästa på 

uniformen, vassa eller kantiga eller på annat sätt aggressiva, i vissa 
olyckliga situationer kan förorsaka penetration av människokroppen 
eller annan skada. Även små, till synes lokala skador, kan vara 
allvarliga. 

o På kort sikt är det lämpligt att informera polismännen om problemet 
och försöka förmå dem att "lyfta över" utrustningsbältet över 
höftbandet och på så sätt tvinga in höftbandet mot höftbenet och 
därvid minska risken för underglidning.  

o På lång sikt bör polisen prioritera fordon med låga fästpunkter för 
höftbältet, så att höftbältet mera hamnar mot låret än över magen. Man 
bör även försöka sträva efter att fordonens bältesförsträckare i första 
hand drar i höftbandet, inte som nu då man i många bilar bara drar i 
diagonaldelen, och förväntar sig att denna rörelse även skall hämta in 
delar av slacket i höftdelen via omlänkaren.  

• Vapnet ger tryckbelastning högt upp på lårbenet, mot ledkulan och en 
förändrad placering eller annat hölster som flyttar ned vapnet något mot 
mitten på lårbenet synes mindre dramatiskt ur skadesynpunkt.  
Någon form av "padding" på baksidan av det hårda hölstret kunde också 
minska risken för lokalt höga kontaktkrafter. Vapnets placering är inte 
särskilt akut vid en frontalkollision, som det vi återskapade, men är 
troligen mera kritiskt vid en sidokollision, där vapnet nära nog hamnar i 
direkt kontakt mellan bildörren och polismannens höft.  

• En hel del av utrustningen sitter nära nog på polismannens rygg. I några 
fall (radio och stålbatong) hamnar dessa på ryggens sida strax under 
njurhöjd, något som uppfattas som riskabelt vid en sidokollision.  

• Polisens personliga utrustning, som varit med i testet, väger sannolikt för 
mycket sett ur ett strikt krocksäkerhetsperspektiv.  

• En detaljfundering är burken med pepparspray, som vanligen bärs i en lite 
hållare fram på utrustningsbältet. Vad händer om en sådan brister vid 
mekanisk påverkan i krock? Får man andningsproblem? Olämpligt om 
man samtidigt sitter fastklämd i en kraschad bil? Skall pepparspraysburken 
flyttas eller skyddas på något sätt? Bör därvid troligen utredas något mera 
med avseende på kollisionseffekter. 
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Diskussion 
Bältet 
Bältet är och förblir det enskilt viktigaste skyddssystemet i våra bilar. I 
ovanstående undersökning kan det tyckas som att vi fokuserat på de skador som 
uppkommer när bältet belastar den utrustning som placerats på polismannen. Man 
bör dock inte glömma att utan bälte hade skadebilden varit en helt annan, och 
givetvis betydligt allvarligare. Det kan inte nog framhävas att bältet ALLTID skall 
bäras, hur obekvämt och missanpassat det än kan tyckas ihop med viss utrustning. 
Inga andra skyddssystem uppväger eller kan tillnärmelsevis jämföras med 
bilbältet. 

 
Bältesförsträckare 
Bältesförsträckarens syfte är att hämta in det slack som uppstår när 
förare/passagerare inte har bältet tätt inpå kroppen. Bidragande orsaken kan vara 
bylsiga vinterkläder eller att man helt enkelt inte dragit åt bältet tillräckligt. Vi har 
alla hört att man skall knäppa upp vinterjackor, föra bort mobiltelefoner, nycklar, 
snusdosor mm från de partier där bältet passerar kroppen. Precis samma sak gäller 
den yrkesrelaterade utrustning som här studerats. Det gick rätt tydligt att se att den 
utrustning som bars kring midjan genererade ett så pass stort slack att 
bältesförsträckaren nu inte förmådde att hämta in detta. 

Att medvetandegöra orsak/verkan av att bära höftbältet korrekt är säkerligen 
effektivt på kort sikt, något som vi alla kan ta till oss varje gång vi sätter oss i en 
personbil. För polisens del, och andra yrkeskategorier som bär utrustning på 
likartat sätt, borde man tekniskt sett kunna förbättra funktionen hos höftdelen av 
bilbältet genom att t.ex. återgå till bältesförsträckare som i första hand verkar på 
höftdelens infästningspunkter. Vidare bör låga och/eller framflyttade nedre 
bältesfästpunkter kunna underlätta såväl i och urstigning som bältets funktion. 

 
Position och utrustning 
Placeringen av såväl bältet som utrustningen på polismannen är givetvis en källa 
till debatt och trolig förbättring. Utan egen insikt i praktiskt polisarbete är det 
svårt att korrekt bedöma utrustningen relevans för tjänstens utförande eller dess 
placering på uniformen. Lekmannamässigt är det dock förvånande att konstatera 
att polismannen kontinuerligt bär på drygt 8–15 kg utrustning. Sett ut strikt 
krocksäkerhetssynpunkt, utan andra hänsyn tagna, borde man sannolikt reducera 
vikten. I en framtida situation, där nya uniformer skall utvecklas, bör man även 
sträva efter ett hålla de delar av uniformen som ligger under bilbältet så fria från 
utrustning som möjligt. Kanske kunde man även fundera på någon typ av 
flexiblare utrustning i form av utrustningsvästar, för att på så sätt kunna flytta upp 
en del av utrustningen från just höftpartiet, som ju i dessa två prov visat sig vara 
ett problem som skapar s.k. underglidning. 

 
Sidokollision 
Den farligaste kollisionstyp man kan råka ut för, alla kategorier, är sidokollision. 
Detta beror givetvis på att fordonet i princip saknar alla former av 
deformationszon i sidled. Den person som sitter innanför bildörren utsätts mer 
eller mindre för en direktträff från det påkörande fordonet front. Som tur är, är 
inte alla sidokollisioner en kollision i hög fart eller helt vinkelrätt rakt in i 
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bildörren. Med sidokrockkudde och lite tur kan man klara sig rätt bra. Tyvärr 
visade det sig att en del av den utrustning vi studerade (men i detta läge inte 
krockprovade i sidokollision) troligen innebär risker, t.ex. vapnet, radion och i 
något fall batongen. Med viss medicinsk farhåga framhåller vi faran av att 
utrustning (batongen) monteras strax under och bakom njurarna, något som 
troligen kan medföra risker vid en sidokollision. I ett vidare projekt är sannolikt 
sidokollisionsproblematiken värd att studeras närmare. 

 
Airbag 
Krockkudde är en av de senaste skyddsanordningarna som blivit standard i en 
modern bil. Själv är vi mera förtjusta i det engelskspråkiga begreppet SRS, som 
står för ”Supplementary Restraint System”, fritt översatt tilläggs-skydds-system. 
Alltså ett tillägg till bilbältet. Låt därvid aldrig krockkudden ersätta bilbältet. 
Tekniskt sätt fungerar krockkudden bara en enda gång, medan många kollisioner 
ute på vägen givetvis är multipla händelser där man både krockar med bilar och 
omgivande träd, stenar, vägräcken eller vad det vara månde. Vidare fungerar 
krockkudden som skydd bara för frontalkollisioner. 

Krockkudden är ett utmärkt komplement. Men i ett yrkesfordon bör man även 
fundera på hur man bäst undviker extra risker. I kuddens utblåsningzoner skall 
inte utrustning som t.ex. mobiltelefoner, datorskärmar, navigationshjälpmedel, 
kommunikationsradio mm. monteras. Man bör även tänka på att man som bältad 
passagerare i ett sådant fordon inte bör ha en massa skrymmande utrustning i 
knäet, utrustning som kan pressas mot bröst eller ansikte om krockkudden utlöses. 
En gammal skröna i branschen är den om mannen som röker pipa när han krockar 
med sin krockkuddeförsedda bil. Nu är det ingen skröna, vi har själva talat med 
läkaren som tog hand om personen och läst en artikel i läkartidningen om 
händelseförloppet. Pipan bröts av och en del av pipskaftet vände upp och 
penetrerade mannens öga. Det betyder att allt som är större än en ordinär 
mobiltelefon bör bannlysas från att hanteras i knäet eller framför ansiktet i ett 
fordon. 

 
Förändrade säten 
När vi placerade dockorna i bilsätet syntes det omgående att viss utrustning gärna 
hamnade obekvämt mellan dockans rygg och bilens ryggstöd. Om man i 
framtiden något kan standardisera sättet att bära t.ex. radio eller batong kunde 
man fundera på att också ställa krav på anpassade bilsäten, där särskilda uttag för 
denna utrustning kunde finnas i bilens säte. Vi tror att det skulle öka komforten 
något, men även medföra att bilbältet något bättre ansluter till kroppen, med 
mindre slack som följd. 

 
Förändrad utrustning 
En utrustningsdetalj som på många sätt stack ut mer än andra var givetvis vapnet. 
Väl medveten om att just vapnet troligen är den detalj som är svårast att förändra 
på uniformen, så bör man ändå fundera på om detta möjligen kan bäras på ett 
annat sätt. Det studerade hölstret var på olika sätt hårt, och kom delvis i konflikt 
med bilbältet. Inte enbart vid kollision, man kan tänka sig att det ställer till förtret 
när man normalt bara skall stiga i eller ur en bil. Dockorna visade tecken på att 
kontaktkrafterna mellan lår och hölster var stort. Troligen skulle någon form av 
dämpande plastmateriel, s.k. padding, på baksidan av det nu ganska hårda och 
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profilerade hölstret minska de lokala tryck- eller krosskadorna som kan förväntas 
med dagens utformning. En sådan padding, någon centimeter tjock, torde inte 
förändra sättet som vapnet idag bärs eller brukas, men skulle sannolikt avsevärt 
förändra de överförda krafterna. 

Några poliser talade sig varma för ett hölster som fästs på låren, som tydligen 
används av MC-poliser. Ur ett strikt krockperspektiv är sannolikt detta något 
bättre än den belastning på höften som dagens hölster gärna ger. 

 
Vidare behov av forskning och försök 
En begränsning i detta projekt har, förutom tiden, varit ekonomin samt 
krockdockornas bristande relevans. Dock har intressanta rön framkommit som 
förhoppningsvis kan användas för att öka krocksäkerheten, både på kort sikt och 
på längre sikt.  

På kort sikt genom att fokusering på, och information om problemställningen 
ger kompetens att själv försöka undvika de värsta farorna. På längre sikt finns det 
möjlighet att medvetet och aktivt välja utrustning som på olika sätt är mindre 
krockfarlig. 

Men samtidigt pekar undersökning på behovet av vidare studier, t.ex. 
krockkuddarnas inverkan, problematiken med sidokollision, det tvetydiga i 
behovet av att sitta säkert fast i sitt fordon men ändå i vissa lägen ha ett stort 
behov av att snabbt kunna komma ut samt, inte minst för många yrkesfordon, 
problemet med all den specifika utrustning som medförs i fordonet och därtill 
hörande problem med säker lastförankring. Vi tror att rönen kan generaliseras till 
många yrkesgrupper som använder fordon som en del av sin arbetsmiljö. 

En inledande litteraturstudie via VTI:s bibliotek gav ett mycket magert utfall, 
ingen relevant litteraturreferens kunde återfinnas. Antingen är inget tidigare utfört 
eller också är resultaten ej publicerade, i varje fall ej på ett sådant sätt att de är 
enkelt sökbara. 
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