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Förord 
I detta notat redovisas tre stycken krockprov utförda 2003 på uppdrag av Vägverket, 
med kontaktperson Anders Håkansson. Med en initial intention att redovisa dessa prov 
via förenklade provningsprotokoll så har vi nu funnit att resultaten är av allmänt 
intresse, och att det är lämpligt att redovisa dem i en form som gör resultaten mera 
tillgängliga. Därav har nu materialet redigerats om till notatform. 

Projektledare har varit Jan Wenäll och provningen har utförts av personalen på VTI:s 
krocklaboratorium. 

Linköping april 2006 

 

Jan Wenäll 
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Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium genomfört 2006-06-08 där Lars-Göran Wågberg var lektör.  

Jan Wenäll har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 2006-09-14. 
Projektledarens närmaste chef Tommy Pettersson har därefter granskat och godkänt 
publikationen för publicering 2006-09-25. 

 

 

 

 

Quality review 
Review seminar was carried out on 2006-06-08 where Laars-Göran Wågberg reviewed 
and commented on the report. Jan Wenäll has made alterations to the final manuscript 
of the report. The research director of the project manager Tommy Pettersson examined 
and approved the report for publication on 2006-09-25. 
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Konvexa vägräcken – Tre krockprov utförda 2003 
av Jan Wenäll 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
Tre krockprov på konvext vägräcke har utförts på VTI:s krockbana. Konvexa räcken 
kan t.ex. återfinnas där räcket böjts ut vid anslutningsvägar eller möjligen i den inre 
rondellen vid en cirkulationsplats. 

Det visade sig att den böjda delen av räcket, som väntat, är mera eftergivlig än det raka 
räcket. Eftergivlighet i sig är visserligen önskvärt i trafiksäkerhetssammanhang, men i 
dessa fall tenderar eftergivligheten att släppa igenom bilen så långt att risker med 
bakomliggande hinder inte kan negligeras. Den uppmätta retardationen inne i fordonet 
är låg. För att fordonet inte skall rasa ned under det deformerade räcket bör den 
bakomvarande markytan vara i nivå med vägbanan, dvs. det bör inte vara ett dike 
omedelbart bakom räcket. I den provade konfigurationen visade sig även snedsträvorna 
som fungerar som extra markförankring vara betydelsefulla för funktionen. 

Resultatet av de tre proven kan sammanfattas som att kurvaterade räcken böjer in 
(mycket) mer än raka, de kräver stort hinderfritt område bakom räcket, dragstagen är 
väsentliga för funktionen samt att vi trots allt inte noterade någon direkt 
veckbildning/knäbildning på räcket. 
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Convex guardrails, three impact tests performed 2003 
by Jan Wenäll 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping  Sweden 

 

Summary 
Three crash tests of convex guardrails have been performed at the VTI crash site. 
Convex guardrails can typically be found at intersections or in the middle of 
roundabouts. 

The curved convex guardrail was, as expected, more yielding than the same straight 
one. Although yielding is a desirable function while thinking impact crash safety, in the 
hereby shown cases the risk of secondary impact to objects in the area behind the 
curved guardrail can not be neglected. Measured accelerations are low. It is important 
for the function that the soil surface behind the guardrail is more or less in level with the 
carriageway. In the tested configuration, the angled bars connecting the guardrail to 
ground seems important for good function during impact. 

The overall result can be summarized as curved guardrails yield more than straight ones, 
they  take advantage of a large are, which must be kept free from hazardous objects, the 
rod is essential for the function and we did not record any specific hazardous knees on 
the cross member. 
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1 Inledning 
Nedan visas ett antal exempel från vägmiljön där konvexa räcken används. 

 

 
Konvext räcke vid avtagsväg längs Rv26 närs Gislaved. 

 
Konvexa räcken Rv51 mellan Norrköping och Finspång. 

 

I samband med diskussioner mellan VV och VTI om funktionalitet hos, och lämplig-
heten av, bruket av konvexa räcken i kurvor, vid anslutande vägar och i rondeller, delvis 
på grund av ett par uppmärksammade olyckor i vägräckesförsedda rondeller, så 
bestämdes att två krockprov skulle utföras på VTI. Senare utökades beställningen till att 
omfatta tre prov. VTI tog in offert på räcke, och det utföll så att Varmförzinkning AB 
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levererade räcket och Dahlströms Smidesverkstad monterade räcket, ett standard EU21 
monterat med radie 15 meter, dvs. en kvartscirkel om ca 24 meter. I vardera änden 
monterades 8 meter rakt vägräcke EU1, 33, förstärkt med dragstag och jordförankring. 
Se bilder nedan. 

 

 

                                                 
1 Se Vägverkets standardritningar 401:8S-a, 401:8S-d m.fl. Det konvexa räcket beskrivs i ritning  
VV Nr. 401:8S-x. Se vidare www.vv.se.  
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Dragstag monterades i båda riktningarna längs de raka benen, dvs. ett riktat in mot 
bågen och ett riktat från bågen. 

 

Se även ritning i bilaga 1. (Dock, notera att ritningen avser ett räcke i höghållfast stål. 
Det var ett konventionellt räcke som provades, ritningen är med för att ge övergripande 
dimensioner.) 

Fordonet var i samtliga fall en Volvo 740 invägd enligt specifikationerna i EN1317-12 
till 1 500 kg. 

Vid utvärdering av dessa krockprov har databehandlingsmetoder i enlighet med 
EN1317-1 brukats. De relevanta värdena, som också återfinns nedan, benämns ASI, 
PHD och THIV. För en noggrann beskrivning hänvisas till EN1317-1, men helt kort kan 
sägas att ASI är en förkortning av ”Acceleration Severity Index”. Accelerationsdata i x-, 
y- och z-led ”normeras” med 12, 10 och 9 g. För ASI≤1,0 så sägs att man uppfyller 
skadeklass A, för ASI≤1,4 så sägs att man uppfyller skadeklass B. Inom en snar framtid 

                                                 
2 SS-EN1317-1:1998. 
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kommer även en skadeklass C med ASI≤1,9 att introduceras. THIV är en förkortning 
för Theoretical Impact Velocity och är den tänkta hastighetsskillnaden som en fiktiv 
(obältad) förare slår huvudet i instrumentbräda eller sidoruta med när man studerar 
fordonets hastighetsminskning under krockens initiala förlopp. Metoden har sitt 
ursprung i amerikanska standarder, där man räknar på obältade fiktiva passagerare. 
Efter detta islag så letar man efter maximal retardation, och kallar detta för Post-impact 
Head Deceleration, PHD. 

Tiden noll, t0, sett till den initiala kontakten mellan bil och räcke. 
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2 Krockprov 
2.1 Prov 1; 2003-10-28 
Det första krockprovet kördes 2003-10-28. Ambitionen att försöka simulera en 
avkörning i ungefär 20° vinkel från en tänkt väg fick av praktiska skäl (räckets 
installation, stolparnas placering och vändskivors läge) justeras till avkörningsvinkel på 
23,5° tänkt från en väg som passerar längs med ena benet av räckesinstallationen, vilket 
vi bedömde som någon form av svagaste punkt/värsta tänkbara scenarion för själva det 
kurvaterade/konvexa räcket. Det innebär att vid träffpunkten var det en vinkel på 
ungefär 54,5° mellan bilens längsgående linje och en tänkt tangent till räcket. 

 

R 15,0 m

8,0 m

8,0 m

23,5°
Ordinarie körfältAvkörning
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Räcket kördes på med en hastighet av 81 km/h. Hastigheten valdes i samråd med 
beställaren. Nedan ses själva krocksekvensen. 
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Vid kollisionen släpper räcket i stort sett från hela den kurvaterade delen. Det är tydligt 
att det är dragstagen som ”räddar” de resterande delarna av räcket. Dragstagen är 
uppenbarligen mycket viktiga för funktionaliteten hos de raka delarna av räcket. (Notera 
dragstagens monteringsriktning, dvs. de ger hjälp i första hand till de raka partierna av 
räcket, för korrekt funktion längs med räcket vd ”vanlig” påkörning.) Uppbromsningen 
av bilen är mjuk och kontrollerad, inga direkta risker för kupéinträngning konstateras. 
Dock noteras att om detta varit en del av vägens sidoområde med typiska slänter, t.ex. 
som i fallet i exemplet i slutet av detta notat, så hade sannolikt bilen kört ned i ett dike 
och utgången hade inte varit lika gynnsam. Alltså är det viktigt att ett område som 
motsvarar hela sektorn bakom det kurvaterade räcket hålls fri från oeftergivliga objekt 
samt att det är hyfsat i nivå med körbanan, så att inte fordonet kan ”dyka ned” under 
räcket. 

 

Fordonet har kört långt in i den zon som räcket avses skydda. Räcket släpper längs hela 
den konvexa delen. 
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Noteras även att räcket på vissa ställen uppvisar en tendens till ”knäbildning” som vid 
annan träffbild kanske kan penetrera kupén. Detta är en av orsakerna till att provserien 
senare utökas med ett tredje prov. 

Vidare noteras att där W-profilen knäckts bakåtvänt, så finns det antydningar till 
tvärgående bristningar. Det är ju rätt uppenbart för någon med viss konstruktörsvana att 
inse att profilen inte är avsedd att brytas omvänt, men det kan vara värt att notera för 
eventuell åtgärd. 

 

Typisk ”knäckskada” på ett räcke som inte 
är avsett att böjas bakåt. Vid större 
deformation kan detta leda till brott. 

Dragstaget har stoppat upp W-profilen från 
att lossna längs de raka delarna. 
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Bilens slutposition mäts in till att dess högra fronthörn rört sig 7,55 meter från 
kollisionspunkten. Själva räcket är inböjt i stort sett i hela den kurvaterade delen, och 
som mest uppmäts en diagonal förskjutning på 8,7 meter från utgångsläget. 
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Låga värden (ASI, PHD) över lag noteras. Dock orimligt högt THIV. Detta konstateras 
vid analys bero på ett konstrande gyro, som lämnar felaktiga signaler. Bortse därför helt 
från detta THIV-värde. 
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2.2 Prov 2; 2003-11-07 
Nu väljer vi istället att simulera en avkörning parallellt med en tänkt passerande 
vägsträcka, alltså längs med installationens ena raka ben, och med bilen sidoplacerad 
precis ”innanför” den raka delen av räcket. Det skulle i verkligheten kunna motsvara en 
korsning med anslutningsväg. Syftet är att försöka skapa en knäck eller ett vasst knä, för 
att få en chans att utvärdera risken för kupéinträngning. I övrigt är räcket identiskt med 
tidigare, och reparerat och återmonterat. (Dock har alltså hela räcket monteras om på ny 
plats, för att få till den nya vinkeln.) 

 

R 15,0 m

8,0 m

8,0 m

2,9 m

Ordinarie körfält

Avkörning

 
 

 

 
Räcket monteras om så att vi får en annan träffbild än i första provet. 
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Krockprov körs i 80,6 km/h. Träffpunkten är 2,9 meter till höger om den första stolpen 
på den raka delen av räcket, dvs. bilen är så gott som helt ”bakom” den raka delen av 
räcket. 
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Av naturliga skäl blir denna kollision lite aggressivare, med mera sidledes acceleration. 
Den befarade ”knäbildningen” visar sig inte ge någon kupépenetration. Endast en 
mindre del av räcket är skadat.  
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Räcket trycks i sidled ungefär 3,0 meter och i längsled skadas ungefär 6,8 meter. (Det 
finns smärre deformationer utanför påkörningsområdet, men dessa är mera av estetisk 
betydelse.) Trots den relativt kraftiga kollisionen skadas påfallande lite av räcket. Man 
kan ana en begynnande knäled framför bilen, men bilen visar inga tecken på att fastna 
på denna veckbildning. 
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Fordonets slutposition är tvärs körbanan. Förhållandevis små skador noteras på fordonet, 
som dock inte längre är körbart. 

I själva vecket finns ändå ingen akut risk för brott på W-profilen. 
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Lågt ASI-värde och rimliga värden på THIV och PHD. 
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2.3 Prov 3; 2003-11-14 
Då vi befarar risker med knäbildning och flacka vinklar, så körs sista provet om, i en 
högre fart. I övrigt är träffpunkt, vinklar, förutsättningar och betingelser desamma som i 
föregående prov. Hastighet 109 km/h 

 

R 15,0 m

8,0 m

8,0 m

2,9 m

Ordinarie körfält

Avkörning
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Nedan följer krocksekvensen. 
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Vi noterar en ”hård” kollision, med rätt stor sidoacceleration. Ingen knäbildning som 
riskerar att penetrera kupén. Återigen får man nog anse att dragstagen bidrager till att 
styra upp konstruktionen väsentligt. Fordonet ges helt naturligt en kraftigare impuls som 
skjuter det mera från räcket än i prov två. 
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Vi noterar i sammanhanget små till måttliga skador på bilen, och ingen accentuerad 
knäbildning på vägräcket. Notera på nedre högra bilden ovan att dragstaget synes ha 
stoppat vidare deformation av vägräcket. 

 

Trots påfallande mycket mera energirik kollision jämfört med prov två, så deformeras 
inte räcket alls så mycket mer. Räcket trycks ungefär 3,4 meter i sidled och ungefär 
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10 meter i längd skadas av denna påkörning. Det finns tecken på begynnande vikning, 
knäled, men inte alls i den utsträckning man kunnat befara. Fordonet synes nästan klara 
sig bättre i hög fart. 
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Påfallande låga värden noteras. 
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3 Resultat och diskussion 
Vad kan vi då lära av dessa tre prov? 

• Kurvaterade/konvexa räcken är (givetvis helt väntat) sämre på att ta krafter in mot 
radiens mitt. Motsvarande räcke böjer, vid standardprov på rakt räcke ut ungefär 
1,3 meter, och i kurvaterat utförande ända upp emot 8,5–9 meter. (Å andra sidan bör 
man komma ihåg att stor utböjning betyder låga krafter på de åkande i fordonet, alltså 
en säkrare retardation för fordonet.) 

• Kurvaterade räcken böjer in långt, och kräver därför stort område fritt från 
oeftergivliga föremål 

• Ytan bakom ett sådant kurvaterat räcke bör vara ungefär i nivå med körbanan för att 
inte fordonet skall ”falla ned” under räcket och få en ogynnsam träffbild mot räcket 

• Det finns en uppenbar risk för knäbildning, dock penetrerade inte knäet fordonskupén 
någon gång i de utförda proven 

• Dragstagen är uppenbarligen väsentliga för funktionen. 

Vid bruk av konvexa räcken i en rondell, dvs. den centrala runda ytan i en cirkulations-
plats, så bör man alltså ta med i beräkningen att ett påkörande fordon kan komma 
mycket långt in och riva med sig räcket diagonalt tvärs över större delen av rondellen. 
Sannolikt finns det andra räcken, t.ex. betongräcken eller räcken med s.k. tvärarm (t.ex. 
av typen EM1,33, DM1,33 osv.) som sannolikt skulle fungera bättre i en rondell. 
Hypotesen återstår dock att bevisa. 

Sedan kan vi ställa upp några hypoteser för hur ett bättre räcke skulle kunnat sett ut. 
Något att prova i ett framtida projekt? 

• Tätare stolpavstånd 

• Dubbla W-profiler med förskjutna skarvar 

• Det vore intressant, men troligen komplicerat, att försöka montera ett EM1,33 i 
kurva. Den ”lådkonstruktion” som tvärarm och dragband utgör torde förstyva räcket 
högst avsevärt. Man kan också fundera på vad ett dubbelsidigt DM1,33 hade 
inneburit på platsen. (Ja, dubbelsidigt, även om det inte går att köra på bakifrån. Den 
bakre följaren på tvärarm kan nämligen ta stöd mot marken vid påkörning när räcket 
böjer ned, och på så sätt förstyva och höja räckets kapacitet 

I sammanhanget går det inte att undgå att kommentera att vajerräcken också ibland 
monteras i kurva, något som givetvis också borde provas. Med stor sannolikhet fungerar 
det mycket sämre än det som vi provat här. Låt oss spekulera lite 

• Ett vajerräcke i en kurva med denna radie fungerar säkerligen mycket dåligt 

• Balk- och rörräcken torde fungera ganska lika med det nu provade räcken med liten 
arbetsbredd borde vara styvare och därmed mindre känsliga vid påkörning i kurva. 
Dock är samtidigt sådana räcken vanligen betydligt kraftigare och därmed mera svåra 
att anpassa till en kurvradie 

• Betongräcken kan sannolikt fungera rätt bra i kurvor med stor radie. När radien 
krymper ökar sannolikt risken att betongblocken runt kollisionspunkten ”skjuter 
iväg” i sidled istället. Var denna gräns finns vågar jag inte spekulera omkring. 
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Räcke i kurva kan också vara böjt räcke in på sekundärväg. Alltså kan man fundera på 
dessa kurvaterade räcken i förhållande till en räckesände antingen av neddoppad typ, 
utböjd i bakslänt eller en energiabsorberande räckesände. Det kurvaterade räcket kräver 
rätt stor fri yta i nivå med körbanan bakom installationen, men är då ”förlåtande” på ett 
tilltalande sätt. En neddoppad räckesände kräver också fri yta på motsvarande sätt, men 
skickar bilen upp i luften okontrollerat och hjälper heller inte till att retardera fordonet. 
Den energiabsorberande räckesänden är effektiv och platsbesparande, men vanligen 
mera aggressiv mot det påkörande fordonet och den kan ha negativa sidor om fordonet 
sladdar in i räckesänden. Vidare finns risken, eftersom den deformerbara räckesänden 
har en begränsad utbredning i sidled, att fordonet kan tänkas komma in bakom 
räckesänden och räcket och ut i sidoområdet. Alltså, rätt utfört i rätt sidoområde kan 
man mycket väl tänka sig att en kurvaterad räckesända är att föredra. 
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Bilaga 1: Ritningar 

 
 



Bilaga 1 
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Fler ritningar finns att finna på Vägverkets hemsida 
http://www.vv.se/templates/page3wide____13092.aspx  
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Bilaga 2 
Sid 1 (1) 
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Ett exempel från vägverket 
Bilder från en olycka mellan Falun och Borlänge 2004, där man just kan se det kurva-
terade räckets oförmåga att ta laster ”bakåt” in mot radiens mittpunkt. Här kan man se 
att nivåskillnaden bakom räcket, dvs. diket, inneburit att räcke (och fordon) rasat ned. 

I denna ganska flacka kurva kan man spekulera i om t.ex. ett EM23 hade fungerat 
annorlunda. Vidare bör noteras vägkroppens form. När räcken monteras på ”gamla” 
vägar så är det väsentligt att släntlutningen inte på något sätt exponerar stolpen och dess 
fundament eller underdel för alltför svag förmåga att ta sidokrafter vid påkörning. (Nu 
finns ingen misstanke om detta i den specifika olyckan, tvärtom med tanke på de 
avskjuvade sigmastolparna.) Vidare kan man fundera på varför stolparna skjuvats av. 
Något att notera inför ev. framtida liknande olyckor. Fanns det t.ex. plogskador på 
stolparnas nedre del? Om plogskador är ett reellt problem är detta ev. en indikation på 
att ett räcke med tvärarm, t.ex. EM2, hade varit att föredra på platsen. Just i kurva kan 
man förutspå att plogblad kan ”komma åt” sigmastolparna på ett ogynnsamt sätt. 

                                                 
3 VV ritning 401:8S-e 



www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,
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expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing
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in the field of transport.
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