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Sammanfattning 
Fyra avkörningsförsök i en bädd bestående av leca-kulor har utförts i farterna 30, 
50 70 och 90 km/h. Kortfattat kan sägas att materialet inte uppvisar de 
fartreducerande egenskaper som tidigare hävdats, och effekten kan sägas vara 
måttlig i förhållande till den ganska omfattande insatsen som anläggningen av en 
leca-bassäng eller fålla ändå utgör. I stort sett uppmäter vi hastighetsreduktioner, 
och motsvarande ökade stoppsträckor, som är ungefär 50 % av de som LECA 
berättar om i sitt reklamblad, se bilaga 1. Det betyder t.ex. att VTI:s prov i 
70 km/h förbrukar drygt 32 meter stoppsträcka när LECA hävdar att en bil som 
kör 140 km/h stannar på 26 meter. Räknat på energi betyder det att lecan i våra 
prov bara är 25 % så effektiv som företaget LECA påstår. 

En observationsstudie på en befintlig leca-installation längs med E4 vid 
Norsholm i Östergötland gör troligt att snöröjning vintertid väsentligt sätter ned 
effekten av utplacerad leca. 

Effekten av sladdande avkörning eller fordon med andra geometrier, t.ex. SUV, 
har inte studerats inom projektet, även om så vore önskvärt. 
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Bakgrund 
Leca som material 
Företaget LECA tillverkar en slags lerkulor som bl.a. används i byggindustri. Det 
är ett isolerande, icke-kapillärt, material som man även kan finna i vissa 
blomkrukor. Tillverkningsprocessen kan förenklat beskrivas som att lera med 
vissa egenskaper formas till små kulor. I en ugn, vanligen i form av ett roterande 
rör där kulorna roterar inne i röret medan det värms upp utifrån, ”bakas” eller 
bränns lerkulorna. Under processen får kulorna ett poröst men hårt inre och 
vanligen en slät och tätare yta. 

På företagets hemsida (http://www.leca.se/) skriver man själv så här; ”LECA 
är en förkortning av Light Expanded Clay Aggregate. Fritt översatt lätt 
expanderad lera. Den kalkfattiga och finkorniga leran, som bryts utanför 
Linköping, torkas och expanderas i ugnar. Resultatet blir brända lerkulor – LECA 
lättklinker, vars hårda skal och luftiga porösa innehåll ger många unika 
egenskaper. Egenskaper som passar inom många olika användningsområden. 
LECA lättklinker tillverkas av kalkfattig, finkorning lera som torkas och 
expanderas i roterade ugnar vid ca 1 100 graders värme. Lättklinker siktas i fyra 
huvudsorteringar: 2–6 mm, 4–10 mm, 8–14 mm och 12–20 mm. Användnings-
området är stort men störst inom väg- och markarbeten samt byggindustrin.” 

I fortsättningen i detta dokument kommer jag att skriva leca när jag menar 
produkten leca-kulor och LECA när jag syftar på företaget. 

 
Leca på motorbanor 
Leca har på senare tid använts en del på olika motorbanor. Enligt uppgift finns 
materialet sedan 1996 på Scandinavian Raceway i Anderstorp (i fyra olika 
kurvor), och det finns enligt uppgift ett FIA-godkännande1 på materialet. Vidare 
förekommer materialet på Volvos två testbanor Torslanda och Hällered samt på 
Mantorp Park, Sviestad och Gelleråsen. Företaget LECA har även spritt en 
videofilm där man visar avkörningar i leca med såväl bil som motorcykel. Dessa 
kontrollerade avkörningar, men en förare som avsiktligt styr ut i diverse leca-
installationer, ser visuellt mycket lovande ut. Även erfarenheter från racingbanor 
är positiva. Därför uppkom tanken att leca skulle kunna användas med positiv 
effekt även längs med allmänna vägar. 

 
Leca StopSafe 
Företaget LECA har, inför detta prov, lanserat och i liten skala levererat en viss 
utvald fraktion av, visserligen helt vanliga, leca-kulor men med liten varians 
avseende storlek, ca 11–14 mm i diameter. Det är dessa som nu avses provas. De 
prov som hittills gjort har skett i leca-bäddar med ca 30–35 centimeters djup och 
med bl.a. sladdande avkörning i ca 90–100 km/h. På väg har materialet används 
på E4 vid Norsholm. Inga avkörningar har, vad känt hittills, skett. Ytfrysning av 
materialet kan ske runt 0°C enligt LECA. Även i Växjö skall det finnas en 
installation mot en bergskärning. 

                                                 
1 FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (Internationella Bilsportförbundet), 
http://www.fia.com/.  
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Hypotes 
Med bakgrund i lyckade försök med leca på motorbanor samt några enklare 
avkörningsdemonstrationer i LECA:s regi önskade nu Vägverket Region 
Mälardalen få VTI:s hjälp att objektivt och vetenskapligt studera leca och dess 
potential i vägmiljön. Hypotesen som avsågs provas var att leca är ett effektivt 
material som kan brukas i svensk vägmiljö. Vidare avsågs att försöka få fram en 
slags tabell eller beräkningsmodell för hur lång en leca-installation behövde vara 
för att fungera vid olika hastigheter. 

Utöver detta beslutades att en redan befintlig leca-installation längs med E4 i 
höjd med Norsholm i närheten av en bergskärning i norrgående körfält skulle 
studeras, framförallt för att utvärdera vinterproblematik. 

De frågeställningar som beaktades i planeringsfasen av projektet var: 
 
• Hur väl stoppar leca-bädden fordon? 
• Hur djup behöver en leca-bädd vara för att vara effektiv? 
• Finns det risk att sladdande fordon välter? 
• Hur ser det ut med andra fordon än rena personbilar, t.ex. SUV? Påverkar 

markfrigången? 
• Risker/möjligheter för motorcykelförare? 
• Kan leca tänkas ersätta vägräcke? Hur ställer sig utfallet i förhållande till 

räckeskraven enligt EN1317-1—2? 
• Finns det problem med fukt och frysning?  
• Långtidseffekter? Hårdnar materialet eller ytan? 
• Vad händer om leca-kulor kommer upp på vägen? 
• Fungerar dräneringen? 
• Risker med ogräs? 
• Risker för djur? 
• Räddningsinsats i leca? 
• Fordonsbrand i leca? 

 
Tyvärr medgav inte projektekonomin att alla dessa aspekter beaktades. 

 
Metod 
Det bestämdes att den på VTI befintliga leca-bassängen skulle modifieras till 
30 cm djup och förlängas något för att passa försöket. I denna avsågs ett antal 
avkörningsförsök göras. Initialt fanns ett önskemål från VTI:s sida att få tillfälle 
att undersöka såväl olika fordons påverkan som hastighetens inverkan samt även 
om leca-installationens djup var avgörande. Vi funderade bl.a. på SUV-ar och 
motorcyklar. Dock, av ekonomiska skäl, valdes en ”vanlig” Volvo 740 ut som en 
slags typbil och avkörningshastigheterna valdes utifrån de svenska hastighets-
gränserna. Initialt siktade vi på att köra proven i 50, 70, 90 och 110 km/h, men 
beroende på erfarenhet från tidigare provning justerades hastigheterna till 30, 50, 
70 och 90 km/h. På grund av att testbädden visade det sig inte vara tillräckligt 
lång kunde inte provning i 110 km/h utföras.  
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Beskrivning av installationen 
På VTI:s gård fanns redan en leca-bassäng byggd, detta för att säkert fånga bilar i 
ett annat projekt. Denna förlängdes nu och fick måtten 30 meter bred och 
54 meter lång samt 30 cm djup. Denna rymmer drygt 600 m3 leca utlagt med 
blåsbil. Leca-bassängens botten har textilfiber samt dränering. I samråd med 
Vägverket bestämdes dock att det effektiva djupet skulle minskas från tidigare 
50 cm till 30 cm, varvid vi anpassade anloppssträckan i höjdled 20 cm och rakade 
av motsvarande 20 cm leca på toppen av installationen. Detta beroende på att 
LECA själva har gått ut med rekommendationen 30 cm tjocklek som optimalt 
eller tillräcklig för god funktion. I leca-bädden installerades en form av guider för 
att kunna återställa installationen till exakt 30 cm tjocklek efter varje försök. Inför 
varje avkörningsförsök ”luckrades” installationen så att inga sättningar i lecan 
påverkade proven, den hade samma hårdhet vi varje prov. På VTI har vi även 
experimenterat med att lägga lecan i form av vallar och vågmönster. Detta kan ses 
i vissa bilder nedan, men det påpekas att i den avkörningszon som brukades för 
dessa tester var utan helt slät och helt i nivå med asfalten på intilliggande körbana. 

Nedan visas en principskiss på den utförda installationen på VTI, dock saknas 
på VTI stödkant. 
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Vald bil 
Fordonet var en Volvo 740 av 1985 års modell. Chassinummer 704813FO207527, 
registreringsnummer FKU074. Samma fordon användes för alla fyra 
avkörningsförsök, då skadorna blev minimala i alla försök utom det sista. Vid 
provet vägde fordonet 1 435 kg och var lastat och preparerat i enlighet med 
kraven i EN1317-1–2 avseende vikt och tyngdpunktsläge, de normer som gäller 
för vägräcken och som vi ansåg låg närmast tillhands för att jämföra en sådan här 
vägsäkerhetsanordning med. Hjulen var av dimension 185/70 R14 och pumpade 
enligt tillverkarens rekommendationer. Fordonet var inköpt strax innan provens 
genomförande och i trafik fram till dess att det preparerades för prov. Fordonet 
var, om än något gammalt, helt intakt och fullt körbart. Mätarställning drygt 
29 000 mil. 

På nedanstående bilder återges fordonet före första provet 2002-10-01. (Den 
svarta skärmen på motorhuven användes för att få ett distinkt föremål att mäta 
hastighet och sträcka mot, den bryter väldefinierat de laserstrålar och fotoceller 
som utplacerats.) 
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Proven 
Proven genomfördes i början av oktober 2002, något försenade pga. dåligt väder. 
Fotoceller och lasermätare hjälpte oss att mäta hastighet och sträcka. Vädret under 
provdagarna var bra, runt 20 grader och låg luftfuktighet men med kalla nätter. På 
grund av dräneringen fanns inget stående vatten i installationen. 
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Teknik 
Rent tekniskt gick proven till så att den förarlösa bilen bogserades med 
krockbanans elektriska dragmotor längs rör som fungerar som räls. Det betyder att 
såväl riktning som hastighet kan styras mycket noga. Dock, eftersom 
utomhusbanan i huvudsak är byggd för krockprov i lite högre hastighet så är 
precisionen vid lågfartskörningar inte den bästa, vilket avspeglar sig på en viss 
deviation i hastigheten. Vidare spelar avstånd mellan släppunkt och kanten till 
leca-installationen en viss roll på så vis att rullningsmotstånd minskar hastigheten 
något. Avkörningarna filmades dels med ”vanliga” videokameror, dels med 
speciella höghastighetskameror. Från dessa kan man utvärdera fram en 
hastighetsreduktion i förhållande till den sträcka fordonet färdats. Vidare fanns det 
i lecan fotoceller utplacerade för att mäta tid och sträcka. När fordonet rullar över 
kanten ut i lecan är varken ratt eller hjul blockerade, bilen varken bromsar eller 
accelererar utan är helt frirullande och ratten är fri att röra sig som den vill. 
Fordonet rullar rakt fram ut i lecan och hjulen roterar fritt. 

De utplacerade träkäpparna står med 5 meters lucka. Första käppen i banans 
mitt står 6 meter från kant, eller 5 meter från det ställe där leca-bassängen erhåller 
fullt djup 30 cm. Käpparna med fotoceller står med 5 meters delning och kommer 
därvid inte heller att skymmas av de mittplacerade käpparna. 

Bilen var utrustad med mätutrustning för accelerationsmätning. Dock, eftersom 
vi vanligen mäter krockförlopp med våldsamma g-tal är dessa specificerade för 
2 000 g. I dessa fyra avkörningar mättes inte i något fall mer ca 2 g, vilket i 
sammanhanget är att betrakta som brus. I varje fall är mätonoggrannheten relativt 
stor, och därmed presenterar vi inte de absoluta uppmätta värdena utan säger 
enbart att dessa är mindre än 2 g. 
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Prov 30 km/h, 2002-10-01 
Fordonet accelereras upp till målhastigheten 30 km/h och rullar fritt rakt ut i 
lecan. Den uppmätta hastigheten just när fordonet rullar ut i lecan är 26,5 km/h. 
Fordonet stannar efter 6,0 meter. Förutom en del leca-kulor i motorrum och 
hjulhus uppstår inga andra skador på fordonet. Man kan se att det bildats en slags 
vågform framför bilens front och framhjul. Ändå har inte bilen grävt ned sig så 
mycket i lecan och det är inga problem att öppna dörrarna. De uppmätta 
retardationerna i bilen är mycket låga, < 2 g. 
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Prov 50 km/h, 2002-10-02 
Fordonet accelereras upp till målhastigheten 50 km/h och rullar fritt rakt ut i 
lecan. Den uppmätta hastigheten just när fordonet rullar ut i lecan är 55,1 km/h. 
Fordonet stannar efter 16,8 meter. Förutom en del leca-kulor i motorrum och 
hjulhus uppstår inga övriga skador på fordonet. 

Spåren bakom bilen mäts till ca 16 cm djup. Mellan hjulspåren kvarstår ca 
29 cm leca av de ursprungliga 30 cm. Framför bilen mäts tjockleken på 
lecabädden till drygt 31 cm, vilket talar för att leca kastats framför bilen. Det kan 
delvis ses på första bilden nedan. Det går att se att leca stänker såväl framåt som i 
sidled. Bilen kanar på leca-kulorna och med stor sannolikhet bottnar hjulen i den 
30 cm grunda bassängen. Retardationsnivåerna uppmäts till < 2 g. 
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Prov 70 km/h, 2002-10-02 
Fordonet accelereras upp till målhastigheten 70 km/h och rullar fritt rakt ut i 
lecan. Den uppmätta hastigheten just när fordonet rullar ut i lecan är 73,6 km/h. 
Fordonet stannar efter 31,8 meter. Den här gången finns en liten tendens att 
fordonet drar mot höger, vilket kan ses på bilderna. Förutom en del leca-kulor i 
motorrum och hjulhus uppstår inga övriga skador på fordonet. Samma mönster 
som vid tidigare prov, liknar vattenplaning en våg av leca rör sig både i sidled och 
framåt. Bilen uppvisar en tendens att vrida något åt höger. Mycket leca i 
hjulhusen. Retardationsnivåer < 2 g. 
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Prov 90 km/h, 2002-10-03 
Fordonet accelererar upp till målhastigheten 90 km/h och rullar fritt rakt ut i lecan. 
Den uppmätta hastigheten just när fordonet rullar ut i lecan är precis 90,0 km/h. 
Fordonet har fortfarande god fart när det efter ca 54 meters färd i lecan och 
därefter ytterligare ca 4-5 meters färd över en liten grusväg kör in i den jordvall 
som begränsar provområdet: Vi uppmäter stoppsträckan till 59,3 meter. Denna 
gång uppstår en hel del skador på fordonets front Vidare provning i 110 km/h är 
därmed inte genomförbart, i huvudsak för att leca-installationen inte räcker till 
samt att fordonet är skadat. (Med hjärtat i halsgropen konstateras att 
höghastighetskameran i skåpet är helt oskadad.) 

Retardationsnivåerna fram till sist islag i jordvallen är mycket låga, mindre än 
2 g. Inte heller den avslutande kollisionen mot jordvallen får anses farlig för en 
bältad förare eller passagerare. Samma ”vattenplaningsfenomen” som tidigare 
observeras och bilen bromsas inte särskilt effektivt. 
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Resultat 
Jag måste tillstå att jag förvånades över att fordonet inte stoppades så effektivt av 
lecan som förväntat. Före proven var vi övertygade om att 54 meters längs var 
fullt tillräckligt för att få stopp på bilen även från 110 km/h. Ett kurvblad som vi 
erhållit från LECA visade på sådana effekter. En närmare analys av förloppet 
tyder på att fordonet red på sitt underrede i något som nästan kan liknas vid 
vattenplaning. De frirullande hjulen verkar ha bottnat igenom och inte byggt upp 
några vallar framför hjulen. Kanske hade effekten sett något annorlunda ut om det 
varit en förare som bromsat.  

Följande hastighetsdiagram kan framställas ur de tillgängliga mätdata; 

 
 

Stoppsträckan kan avsätta i ett diagram på följande sätt: 
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Ett diagram som vi fått från LECA före proven återges nedan. Det förtäljer för oss 
att 30 cm leca skall kunna bromsa en bil effektivt från förvånansvärt höga 
hastigheter. När vi, med blå färg, lägger in våra egna körningar ser man att endast 
Toyotan (without braking) liknar de körningar vi utfört på VTI. Övriga prov har 
troligen påverkats av kraftig inbromsning, en hjullåsning som liknar effekten i lös 
snö på vintern då snö packas framför hjulen eller så har markfrigången på något 
sätt påverkat förloppet. Peugeot-en har, som framgår av bladet nedan, medvetet 
bromsats i de flesta avkörningarna. Troligen påverkar detta mer än befarat. Som 
synes räcker inte ens kurvbladet från LECA till för att korrekt plotta in den sista 
mätningen vid körningen i 90 km/h på VTI. 

 
 

En beräkning av medelretardation baserat på utrullningshastigheten i lecan och 
stoppsträckan visar på mycket låga retardationer. 

 
km/h meter g-nivå 

26 5,95 0,45 
55 16,75 0,71 
73 31,8 0,66 
90 59,3 0,54 

 
Retardationer på 0,6–0,8 g uppnås vanligen vid helt vanlig inbromsning. 
Utrullning i leca kan därvid liknas vid vanlig inbromsning, dock utan att föraren 
behöver utföra någon åtgärd. I stort sett uppmäter vi hastighetsreduktioner, och 
motsvarande ökade stoppsträckor, som är ungefär 50 % av de som LECA berättar 
om i sitt reklamblad, se bilaga 1. Det betyder t.ex. att VTI:s prov i 70 km/h 
förbrukar drygt 32 meter stoppsträcka när LECA hävdar att en bil som kör 
140 km/h stannar på 26 meter. Räknat på energi betyder det att lecan i våra prov 
bara är 25 % så effektiv som företaget LECA påstår. 

Resultatet av proven kan sammanfattas med att effekten av leca ej är så positiv 
som LECA själva hävdat, i varje fall under rådande betingelser. 
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Diskussion 
LECA’s egna demonstrationer 
Leca har, med viss positiv effekt, genomfört egna enklare avkörningsförsök i leca-
installationer. Dessa har sett mycket lovande ut. Men häri ligger också en fara, 
försöken har gjorts med förare som varit mentalt förberedda på att de håller på att 
köra ut i något och att det skall komma att ta stopp. Jag vill inte nedvärdera 
försöken, men det finns alltid en risk att man då som förare omedvetet och 
undermedvetet påverkar förloppet. VTI har studerat en del av dessa videofilmer 
och ser trots allt att bromsljus tänds i samband med att bilen passerar asfaltkant 
osv. Det här kan anses korrekt om avsikten är att visa hur en professionell 
racingförare hanterar sin bil i samband med en avåkning, men är troligen inte helt 
rättvisande om avsikten är att visa en vanlig ”Svensson”-bilist som somnat bakom 
ratten. Det var också en av bakgrundsparametrarna som avsågs studeras när provet 
planerades. Utöver det fanns önskan om att studera biltypens påverkan samt att 
försöka fastställa någon slags samband eller funktion mellan hastighet och 
bromssträcka i leca. 

VTIs samlade bedömning är att LECA’s egna demonstrationer i huvudsak visar 
avåkningar under ideala förhållanden, något som sällan eller aldrig sker i 
verkligheten. 

 
Leca på racingbanor 
Leca på racingbanor har, enligt det material vi erhållit från LECA, visats sig 
effektivt. Det är lätt att förledas att tro att bara för att det fungerar där, så fungerar 
det i verklig trafik också. Jag önskar framhålla att racingfordon vanligen har 
mycket låg markfrigång, lågprofildäck, och att de vanligen är försedda med 
spoilers som trycker ned dem mot vägbanan. Det betyder också att de närapå 
plogar sig ned i lecan betydligt tidigare än en vanlig standardbil. Man får effekt av 
lecan betydligt tidigare vid avåkningen. Vidare är så gott som samtliga 
motorbanor anlagda på sådant sätt att i de kritiska kurvorna finns det gott om 
plats. Det är långt till fasta hinder. Det betyder att lecan kan läggas över stora ytor 
och verka över 50-70 meter utan problem. Mycket sällan finns de möjligheterna i 
verklig trafik, jämför gärna med den ”smala” installation av leca längs med E4-an 
vid Norsholm som refereras längre ned i denna text. Ytterligare faktorer som gör 
att leca på motorbana fungerar bättre än i verklig trafik är att förarna är aktiva in i 
det sista, ett avkörande fordon manövreras aktivt ända tills det stannar. Som vi sett 
ovan verkar det som att inbromsning påverkar förloppet ute i lecabassängen. 
Vidare förekommer inte ”kontaminering” av lecainstallationen av saltbemängt 
snöslask så som sker ute på väg. Återkommer till detta fenomen nedan avseende 
lecainstallationen längs med E4, men kan kort notera att lecan vintertid kan 
betraktas som i det närmaste hårdgjord yta. 

 
VTI:s avkörningsförsök i leca 
VTI’s fyra försök var mycket intressanta. Spontant kan man kanske tycka att de 
var ett misslyckande, fordonet ”flöt” på lecan och kom mycket längre än vad vi 
initialt trodde. Fast å andra sidan kan man säga att kunskap föder möjligheter. Vi 
vet nu att man behöver mycket långa lecabassänger för att stanna fordon i höga 
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hastigheter. Ändå öppnar detta möjligheter för t.ex. leca i mitten av en rondell2 
eller leca i olycksbelastade kurvor. Försöken visar på betydelsen av djupet på den 
anlagda lecabassängen, och jag tror fortfarande att en djupare installation hade 
betytt att fordonets front grävt ned sig tidigare och förkortat stoppsträckan. 
Markfrigången hor fordonet är alltså en avgörande parameter. Vidare tror jag att 
det faktum att bilen rullade rakt fram bidrog till att det gick så enkelt att köra 
igenom. En praktisk erfarenhet, som vi gjorde när vi bogserade upp fordonen ut 
lecabassängen, var att de lecakulor som hamnade på vägbanan inte utgjorde något 
större problem annat än att man fick ett styvt jobb att sopa upp dessa. Men det 
blev varken besvärligt att köra bil eller gå bland dessa kulor, som istället lätt 
krossas. Möjligen kan man höja ett varnande pekfinger för risker i samband med 
motorcykelkörning över leca-kontaminerad vägbana. 

Räddningsinsats i leca diskuterades initialt i projektet. Och ja, det var jobbigt 
att kliva runt i leca-installationen. Däremot var det aldrig så att det var omöjligt att 
öppna någon bildörr p.g.a. leca-ansamlingar utanför dörren. En fundering som jag 
hade var dock vad som skulle hända om bensin rinner ned i leca-bassängen och 
sedan antändes. Det torde bli en mycket stor yta som brinner, långt ned i 
lecabädden, och skumsläckning kanske lägger sig uppe på lecan och därmed visar 
sig vara en ineffektiv släckmetod? En hypotes som kanske borde prövas. 

Vidare anser VTI att det vore önskvärt att gå vidare med att också prova 
terränggående fordon och deras avkörningsegenskaper i leca. MC och avkörning i 
leca är en annan tänkbar fortsättning på projektet. Troligen fungerar lecan 
betydligt bättre mot tvärställda hjul, och att undersöka sladdande avkörningar i 
leca ger troligen värdefull ny kunskap, samtidigt som man får en chans att värdera 
om leca-bassängen ökar risken för ett sladdande fordon att slå runt. 

I stort sett uppmäter vi hastighetsreduktioner, och motsvarande ökade 
stoppsträckor, som är ungefär 50 % av de som LECA berättar om i sitt 
reklamblad, se bilaga 1. Det betyder t.ex. att VTI:s prov i 70 km/h förbrukar drygt 
32 meter stoppsträcka när LECA hävdar att en bil som kör 140 km/h stannar på 
26 meter. Räknat på energi betyder det att lecan i våra prov bara är 25 % så 
effektiv som företaget LECA påstår. 
 

                                                 
2 Rondell är, den vanligen gröna runda, ytan i mitten av en cirkulationsplats. 
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Fältstudie 
E4 installation 
Strax före Norsholm, längs med E4 i norrgående körfält, finns en bergskärning. 
Under december 1999 utfördes utfyllnad av diket på drygt 260–270 meter med 
hjälp av leca. En principritning återfinnes nedan. 

 
 
Syftet har givetvis varit att erbjuda trafikanterna ett skydd, ett alternativt skydd, i 
samband med passage av bergskärning. 

 
 

Hypotes 
Leca-installationen är tänkt att kunna ersätta vägräcke. Fast den hypotes som 
avsågs undersökas är om det finns problem med vinter och isbildning som 
kullkastar denna funktion. Vägverket önskade få belyst om det specifikt under 
vinterperioden fanns problem med att materialet samlar på sig fukt och fryser. Det 
bestämdes att ett antal observationer enligt schema skulle utföras under en 
tidscykel som innehöll såväl kall- som varmgrader. 

 
 

Besiktning 
2001-12-06 
Jag åkte ut, mest för att så här inledningsvis, få en förståelse för hur lecan beter 
sig och ser ut samt för att rekognosera lämpliga inspektionsplatser. Denna dag var 
det regnigt och mycket fuktigt, strax över noll grader i luften. Lecan ligger i diket 
längs med norrgående körfält ungefär 600 meter före avtagsvägen mot 
Skärblacka/Norsholm, med början strax efter en driftvändplats. Det fanns inga 
tecken på att någon avkörning skulle ha skett i lecan, däremot fanns det en del 
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fotspår och en del spår efter mindre djur. Rätt mycket ”bråte” låg i diket, läs 
träkäppar, frigolitstycken, tomma förpackningar osv. Bråte som troligen kommit 
dit från vägbanan, ev. via plogning. Noterade även att det växte ogräs på många 
ställen i installationen, detta trots att det sagts att det mörka och isolerande leca-
materialet skulle förhindra att ljus nådde ned till jorden under, och att därvid ingen 
grönska skulle gro. På många sätt är lecan rätt anonym, och troligen uppfattar inte 
så många bilister att de passerar något som är annorlunda än vanligt. 

 

 

 
 

Installationen avslutas med ett W-profilräcke EU2, och i dess ände sitter en 
deformerbar räckesände typ ET-2000. (Vid närmare granskning visade det sig att 
inte alla bultar i denna var monterade på korrekt sätt, något som egentligen inte 
låg inom ramen för detta projekt.) 
 
2002-01-07 
En kall jul med rätt mycket snö har hastigt gått över till omväxlande tö och 
köldgrader. Hela leca-installationen är snötäckt. Vidare finns över större delen av 
vägens sidoområde bortplogat slask från vägbanan. Detta ligger ända upp till ca 
5 meter från vägbanan. Vägbanan är snö- och isfri. Yttertemperatur +1,6°C och 
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69 % luftfuktighet. Jag har valt ut en punkt 5 meter från vägkant och 10 meter 
efter den stora blå vägskylten på fackverksstolpe, en punkt som jag tänkte 
återkomma till flera gånger. Denna observationspunkt är snötäckt med ca 10 cm 
snö och ovanpå detta ca 3-4 cm slask som frusit och blivit mycket hårt. Den hårda 
skorpan eller skaren är möjlig att gå på utan större risk, men troligen skulle en bil 
lätt sjunka igenom.  

I isskorpan uppmäts -3,4°C och i den underliggande vita snön -1,3°C. Nere i 
lecan uppmäts temperaturen -0,7°C. Den efter grävning blottlagda lecaytan känns 
frusen och har god bärighet, går lätt att gå på den. Går ej att med handkraft tvinga 
ned en träkäpp. Med spade gräver jag mig ned och finner att lecan är ihopfrusen 
ned till 17 cm djup, därunder är den åter porös. 30 cm ned i lecan uppmäts 
temperaturen +3,3°C. 

 

 

 
 

Noterar att den deformerbara räckesänden är så gott som inklädd i saltbemängt 
slask som frusit och hårdnat. Noterar att det är högst troligt att räckesänden inte 
fungerar som avsett. 
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2002-01-15 
Åker ut igen till installationen. Denna dag är det +5°C i luften och 75% 
luftfuktighet. Helt snöfritt, och lecainstallationen har dålig bärighet, dvs är åter 
ganska porös. Finner en del rester från fordon, bl.a. krossat lyktglas, ett 
stänkskydd och en MC-handske. Dock inga tecken på att någon kört ut i 
installationen. Mäter temperaturen till +3,3°C i ytan på lecan. Vid grävning finner 
jag att det fortfarande är fruset längre ned, från ca 20 cm djup och ytterligare ca 
13 cm ned är det fruset och hårt, med god bärighet. 

 

 
 
2002-02-11 
Åker ut en sista gång för att stämma av mina tidigare observationer. Det är soligt 
och ganska blåsigt, ca +6°C i luften och +4,1°C i lecan. Denna dag är det inte 
längre fruset alls. Det finns några fotspår i lecan. Lecan är nu mjuk och beter sig 
på samma sätt som innan frysning. I princip är vi tillbaka i ett det ursprungliga 
tillståndet och observationsserien avslutas. 
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Resultat 
Lecan visar sig frysa ihop och kommer i varje fall vintertid inte att innebära något 
reellt skydd. De isolerande egenskaperna innebär också att kyla magasineras och 
frusen leca kvarstår efter det att snön tinat bort. 

 
 

Diskussion 
Vi fann att fukt binds i lecan, delvis beroende på snöröjningsåtgärder. Det bildas 
ett fruset skikt med god bärighet. Det är högst troligt att lecan inte erbjuder något 
reellt skydd under årets kalla del. Frysrisken kvarstår längre än förväntat. Det 
synes även som om lecan gradvis packas, och troligen behöver man då och då 
luckra upp installationen för bästa funktion. Detta synes bäst på den 
lecainstallation som finns kvar på VTI, och i de delar som ligger opåverkade från 
2002 kan man idag vandra omkring tämligen obehindrat. 

Det är tydligt att ogräs letar sig igenom lecan trots allt. 
 
 

Slutsats 
Leca har inte riktigt de egenskaper som förespeglas i reklamen. Det kan användas, 
med förstånd, för att minska en del risker men kan inte ersätta typprovad 
vägutrustning som t.ex. vägräcken och andra avkörningsskydd.  

 
 

Rekommendationer 
Leca bör inte användas i trafiken baserat på nuvarande kunskap. Det finns inga 
tillkommande uppenbara risker med de installationer som redan finns ute, och 
dessa behöver inte tagas bort, men det är viktigt att förstå att leca inte på något 
sätt ersätter t.ex. vägräcken. Längs med bergskärningen på E4 vid Norsholm bör 
därför befintligt vägräcke förlängas så att det täcker in bergskärningen. 
Vidare studier kan sannolikt visa om leca möjligen kan vara ett bra alternativ för 
utfyllnad av rondellen i cirkulationsplats, där ju hastigheterna är lägre, och om 
leca kan ge positiva effekter för MC-åkare. 
Det är troligt att resultaten blivit annorlunda med bilar som sladdat eller påverkats 
genom bromsning av en aktiv förare. Det kan därmed tänkas att leca lagt i 
ytterkant av en kurva, där avkörande bilarna mera går på tvären, kunnat visa sig 
mera effektivt än i de nu genomförda proven. 
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Sid 1 (2) 
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