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Förord 
I detta notat redovisas ett antal krockprov utförda 1999–2000 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 allmänt 
sökbara. Därav har nu materialet redigerats om till notatform. 

Linköping september 2006 

 

Jan Wenäll 
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Granskningsseminarium genomfört 2006-06-08 där Thomas Turbell var lektör.  
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Projektledarens närmaste chef Tommy Pettersson har därefter granskat och godkänt 
publikationen för publicering 2006-09-25. 
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Vägräckesändar och diken – Krockprov utförda 1999–2000 
av Jan Wenäll 
VTI 
581 96 Linköping 

 
Sammanfattning 
Krockprov har utförts på neddoppad räckesände. Dessa prov visar att ASI-metoden är 
svår att tillämpa för terminaltypen. En neddoppad räckesände ger bilen en okontrollerad 
luftfärd med stor risk för sekundär olycka. Neddoppad räckesände bör enbart användas i 
lägre fartregister, lämpligtvis mindre än 70 km/h. Sidoområdet måste då hållas fritt från 
oeftergivliga hinder. 

Räckesände monterat i slänt/dike har också provats. Fordonet är i ett fall nära att välta. 
Krockproven visar dock att monteringssättet är en tänkbar lösning, som bl.a. minskar 
risken att fordonet i kollisionssituationen kör in bakom räcket.  

Sist har dike med V-formad resp. U-formad botten provats. Det visar sig, relativt 
naturligt, att V-formad botten fångar in bilen bättre än en U-formad botten, som i sin tur 
utsätter fordonet för lägre belastningar. 
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Terminals and ditches, impact tests performed 1999–2000 
Jan Wenäll 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping  Sweden 

Summary 
Crash tests on sloped down guardrail terminals were performed. These tests show that 
the ASI-method is difficult to apply for the type of terminal. The sloped down terminal 
results in an increased risk for a secondary impact. Sloped down terminals are 
recommended only for installations where speed limit is 70 km/h or below. The area 
close to the road must be kept free from obstacles. 

Sloped down terminal installed in a ditch was also tested. In one of the tests the vehicle 
is close to a rollover. But the tests show also potential for protecting the vehicle from 
getting behind the guardrail. 

Ditches with V-shaped and U-shaped bottoms were tested. The V-shape catches the 
vehicle more effective than the U-shape, but the U-shape seems to result in lower forces 
on the vehicle. 
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1 Inledning 
Utformningen av utrustning i vår vägmiljö som stolpar och vägräcken, men också själva 
vägmiljön i sig, dvs. terrängen och, i detta projekt särskilt, dikenas beskaffenhet är en 
mycket viktig parameter för säkerheten på våra vägar. Utformningen av ett dike eller ett 
räckes konstruktion är helt avgörande för vilka skador vi får om vi krockar med dessa. 
För att en produkt ska kunna monteras i vägmiljön så måste den vara krockprovad med 
acceptabelt1 resultat enligt t.ex. EN1317-1–4 (för vägräcken, räckesändar och över-
gångar mellan räcken) alternativt EN12767 (för smala objekt såsom belysningsstolpar, 
skyltstolpar mm). I dessa standarder framgår hur olika produkter ska provas för att 
kunna få ett godkännande. När nya typer av produkter kommer ut på marknaden finns 
det anledning till att se över om standarden fungerar för dessa. 

I detta dokument kommer många olika s.k. ”standarder” att refereras. Lite mera formellt 
så gäller att en del av dess ”standarder” ännu så länge antingen bara är arbetsdokument, 
de kan vara på väg att bli standarder, de kan ha olika utgivningsdatum osv. De 
dokument som avses brukar börja som ett CEN/TC226-dokument och får då ett 
nummer. När dokumentet börjar bli färdigt och skall sändas omröstning så är det 
vanligen en preliminär europanorm, prEN. En standard som ”harmoniserats”, i grova 
drag accepterats av ett antal medlemsländer i Europa, tappar prefixet ”pr” och blir en 
europanorm, EN, för svenskt vidkommande SS-EN osv. Vanligtvis lägger man också 
till årtalet, som en slags referens eftersom många av dessa dokument sedan vidare-
utvecklas, t.ex. SS-EN12767:2000. På så sätt kan man särskilja olika revisioner. Om 
konsensus inte uppnås, dvs. om en föreslagen ”standard” inte når hela vägen fram till 
acceptans av alla länder, så får den vanligen beteckningen ENV, där V sannolikt 
kommer från den tyska beteckningen ”Europäische Vornorm”. Det betyder ungefär att 
varje land valfritt kan välja att referera till den metoden eller ej. Till exempel är 1317-4 
egentligen en ENV1317-4. Ytterligare en komplikation är att en standard som består av 
flera deldokument, t.ex. refererade EN1317, inte anses harmoniserad innan samtliga 
ingående delar är färdiga. I vårt fall betyder det att EN1317-1, EN1317-2 och EN1317-3 
är färdiga, del fyra är en ENV1317-4 och del 5 och 6 är ännu inte färdiga. Först när hela 
serien är komplett kan man kalla det för en harmoniserad standard, en metod som då 
kan ligga till grund för ett CE-godkännande, alltså först då är det legalt riktigt att tala 
om en godkänd produkt. 

För att underlätta lite för mig själv och också kunna använda ett mera lättsamt språk så 
gör jag nedan avsteget att ibland bara skriva EN1317 resp. EN12767, när det formellt 
riktiga hade varit en krångligare beteckning, och att jag i varje enskilt fall använt den 
senast tillgängliga skrivningen. 

I föreliggande notat redovisas samlat tre olika projekt, projekt som tidigare redovisats i 
protokollsform, men där protokollen nu, lätt bearbetade, får utgöra underlag för ett 
notat. Om det fortfarande föreligger en uppdelning mellan de ursprungliga dokumenten 
och om dessa fortfarande bär vissa spår av att ha ett ursprung i protokollsform, så ber 
jag läsaren ha överinseende med detta. 

                                                 
1 Man bör av formella skäl avstå från att säga att en krockprovad produkt av detta slag är ”godkänd” 
eftersom de relaterade metoderna ännu så länge bara är förslag till standarder. Tills vidare bör man omtala 
en provad produkt som ”accepterad för användning” eller liknande. När man i framtiden byggt ett helt 
system av harmoniserade standarder och rutiner för provning, granskning och godkännande, så bör man 
gå över till begreppet ”godkänd”. 
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1999 gjordes, för Vägverkets räkning, fyra stycken krockprov på neddoppad och 
utvinklad räckesände, s.k. 12 meter neddoppad räcksände på räcke av typen EU2. Dessa 
prov redovisas först. Dessa prov resulterade sedan i en fortsättning under 2000 där VTI 
fick uppdraget av Vägverket i Borlänge att utföra två typer av krockprov på utvinklat 
räcke i slänt samt fyra krockprov av dikesprofilerna U- och V-profil.  

Denna förenklade rapport sammanställer utförandet och resultatet från dessa prov. 
Rapporten innehåller, i tillämpliga delar, den information som minst bör finnas i ett 
EN1317-4 protokoll.  

Vi har valt att dela upp rapporten i tre delar, där del ett är avrapportering av de fyra 
krockproven på neddoppad räcksände, del två är de två krockproven på utvinklad 
räckesände i slänt. Del tre är avrapportering av de fyra krockproven av olika diken med 
U- resp. V-formad bottenprofil.  
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2 Del 1 Neddoppad utvinklad räckesände, krockprov 1999 

 

2.1 Bakgrund, neddoppad räckesände 
I vägmiljön finns mycket utrustning som såväl höjer trafiksäkerheten, som i sig också 
innebär en viss risk. Vägräcken är typiska sådana produkter, i sig inte helt ofarliga med 
ett element som används då det som vägräcket avses skydda mot i sig är farligare än 
själva räcket. Ett stort “problem” med vägräcken är att de måste börja och sluta 
någonstans, de har en räckesände eller på ”svengelskt” fackspråk, en terminal. 
Historiskt har en sådan räckesavslutning gått från en tvär avslutning, möjligen med 
någon slags utplattning, lätt böjning eller s.k. fishtail, via nedböjda och utböjda 
terminaler till dagens energiabsorberande dito. Under 1999 inleddes en diskussion med 
Vägverket (Jan Moberg, Anders Strömberg, Anders Håkansson m.fl.) om huruvida de 
redan vitt brukade neddoppade och utböjda s.k. 12 metersavsluten kunde tänkas 
användas även fragment, detta trots vissa skrivningar i standarden EN1317. Om det var 
så, för vilka hastighetsintervall kan man då tänka sig att behålla den neddoppade 
räcksänden och när är en energiabsorberande terminal ett nödvändigt krav? Vidare, om 
en sådan produkt på något sätt skall provas, går det att prova med hjälp av rutinerna i 
EN1317-4 och hur skall godkännande/acceptanskriterierna se ut?  
Detta var bakgrunden till att VTI, på Vägverkets uppdrag, i november 1999 utförde fyra 
stycken krockprov på vägräcke med neddoppad och utsvängd terminal. 

2.2 Frågeställningar 
De frågor vi önskade besvara genom de fyra proven var; 
• Kan en neddoppad räckesände passera såsom varande godkänd enligt kriterierna i 

EN1317-4? 
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• Vad kan vi lära av dessa prov inför framtida revideringar av EN1317-4, för att 
säkerställa god trafiksäkerhet? 

• Är det möjligt att anse neddoppad terminal som tillräckligt trafiksäker, och i så fall, 
för vilka hastighetsintervall? 

• EN1317-4 är rätt specifik när kollisionspunkt anges, hur påverkar det utvärderingen 
av en terminal som dyker ned under mark och därmed döljer sin startpunkt? 

2.3 Metod och standard 
För ”longitudinal road restraint systems”, alltså vägräcken (som ibland också kallas 
barriärer) gäller att de skall krockprovas enligt regler i standarden EN1317. Del 1, 
vanligen betecknad EN1317-1, anges allmänna villkor som hur bilen skall väljas och 
lastas, hur mätdata skall behandlas osv. I de specifika delarna 2 och 4 behandlas 
vägräckets två väsentliga delar, i EN1317-2 själva vägräcket och i EN1317-4 räckets 
start och slut, terminalen. Man berättar också hur en övergång mellan två räckessystem 
skall verifieras/provas, den s.k. ”transition”. För just neddoppade/utvinklade terminaler 
så är det just nu inte helt självklart hur dessa skall provas och huruvida de kan tänkas 
passera såsom godkända, ej heller är det känt ungefär vilken säkerhetsklassning dessa 
då skulle kunnas tänkas få. Man kan t.o.m. ifrågasätta om det är önskvärt att dessa 
produkter skall bli godkända enligt EN1317-4. Å ena sidan är det önskvärt att hålla 
trafiksäkerhetens fana högt, å andra sidan är det minst lika viktigt att ekonomiskt 
utvärdera det förnuftiga i att byta ut neddoppade räckesändar mot energiabsorberande 
dito, om det inte går att också visa att en reell trafiksäkerhetsvinst är uppnåbar.  

prEN1317-4 visar på fyra olika prestandaklasser, eller ”performance classes”, kallade 
P1, P2, P3 och P4. Om en produkt provas och godkänns i en högre klass, t.ex. P4 som 
anses ge högst säkerhet, så anses det normalt att kraven för alla lägre klasser därmed 
automatiskt är uppfyllda.  

Prestandaklass/”performance class” P4 föreskriver dess fyra krockprov; 

1. Prov TT 2.1.100, dvs. rakt på terminaländen med bilen ¼ bilbredd offset mot 
vägsidan. I standardens figurer kallas det för ”approach 2”. Man använder en 
liten bil på 900 kg och farten skall vara 100 km/h. (Man tillämpar en 
osymmetrisk tolerans på hastigheten, så den får vara ända upp till 107 km/h men 
inte understiga 100 km/h.) Det här provet är, för deformerbara räckesändar, 
vanligen det allra svåraste provet att klara av. Den lilla bilen med sned träffbild 
tenderar att rotera kring sin vertikala axel. I vårt fall, med neddoppad räcksände, 
är det i första hand risken att bilen voltar som skall utvärderas. 

2. Prov TT 1.3.110, dvs. rakt på terminaländen med bilen centriskt placerad, kallas 
i standarden “approach 1”. Man använder en bil som väger 1 500 kg och kör på i 
110 km/h. (Med osymmetrisk tolerans på hastigheten så får det ligga i intervallet 
110 till 117,7 km/h.) Detta test är, för verkligt energiabsorberande terminaler, 
det prov som till det yttersta kontrollerar själva energiabsorptionen. För en 
neddoppad terminal är det en något tvetydigt test, där det väl endast kan anses 
som ett test där eventuell vältningsrisk utvärderas. Intressant på en neddoppad 
och utvinklad terminal är dock huruvida bilen går ”rakt på” eller följer 
utvinklingen och därmed om man på något sätt ökar/minskar risken att bilen 
skall hamna bakom räcket. 

3. Prov TT 4.3.110 är ett krockprov som sker med 15° vinkel in i terminalens sida, 
med träffpunkt 2/3 in på själva terminalen, man brukar skriva 2/3L, där L står 
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för längden på terminalen. Man kör provet med ett fordon på 1 500 kg och i 
hastigheten 110 km/h. Syftet är att utvärdera om/när och hur risken för att 
fordonet skall gå över eller genom terminalen. (Tittar man i motsvarande 
NCHRPR 350 från USA så är man där något mera frimodig och tillåts till viss 
del variera påkörningspunkten för att försöka finna den ”brytpunkt” där 
terminalen övergår från att inte ha någon uppfångande förmåga till att just ha 
kapacitet som ett räcke.) 

4. Prov TT 5.1.100 sker från ”andra hållet” och betecknas som påkörning i 165°, 
dvs. man kan se det som påkörning i 15° från andra hållet. Kallas för ”approach 
5”. Skall utföras med ett 900 kg tungt fordon i 100 km/h och med träffpunkt ½L, 
dvs. på halva terminallängden. I huvudsak utvärderas så att inte fordonet kan 
fastna (på en tung nos på en deformerbar räckesände) eller välta, t.ex. över en 
nedgrävd räckesända. Det finns i 1317-4 ett undantag som säger att denna 
kollisionstyp ej behöver provas om terminalen är vinklad och därmed den 
resulterande vinkeln mellan bil och terminal blir mindre än 5°. (I just den 
kombination som testas nedan är detta undantag tillämpligt, och i en full P4-
provning hade en TT 5.1.100 utförts.) 

Direkt under klass P4 finns givetvis klass P3. Där återfinnes test TT 1.2.100; 

5. Prov TT 1.2.100 är nästan exakt som prov TT 1.3.110 ovan (punkt 2). Här har 
man alltså bytt ut fordonet på 1 500 kg mot ett på 1 300 kg, och farten har 
reducerats till 100 km/h 

Nu väljer vi alltså att inte utföra alla prov enligt klass P4, så det bör särskilt noteras att 
de fyra proven som relateras nedan inte i sig utgör en komplett uppsättning test för ett 
godkännande. Istället har vi alltså valt att utföra ett av proven i klass P3, för att på så vis 
vinna viss extra kunskap. 
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2.4 Räcket och terminalen 
Ett vanligt standard EU2-räcke från ASOMA köptes in, alltså ett enkelsidigt W-
profilräcke med 2 meters stolpavstånd på s.k. Sigma-ståndare (∑). Räcket var helt enligt 
Vägverkets standardritningar. Fullhöjdsdelen av räcket var 56 meter. På detta 
monterades en standard 12 meters neddoppad och utvinklad räckesände. Längs denna är 
stolpavståndet 1,33 meter, utom i de två översta mellanrummen närmast fullhöjdsräcket, 
där stolpavståndet är 2 meter. Räcket ser schematiskt ut som nedan, och i fortsättningen 
benämns stolparna med minustecken för dem som är monterade på terminalen och från 
0 (noll) och uppåt på själva räcket. 
 

 
 
Figur 1:1  Schematisk skiss av räckesinstallationen. 

12 m 56 m 
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2.5 Fordon 
Tre typer av fordon brukades alltså, 900 kg, 1 300 kg och 1 500 kg. Vid räckesprovning 
används normalt lite äldre, begagnade, fordon. Så var fallet med den Ford Fiesta 
(900 kg) och den Saab 900 (1 500 kg) som brukades. Men i det här fallet användes 
också två betydligt nyare fordon, 1997 och 1998, som inköpts till projektet direkt från 
VAG Sverige för en rimlig summa. Syftet var att dels se om moderna fordon har andra, 
läs gärna bättre, krockegenskaper än äldre fordon i de specifika kollisionssituationerna, 
samt att få en chans att studera krockkuddarnas funktion när ”eftergivlig” vägutrustning 
provas. Fordonen preparerades helt i enlighet med EN1317 vad gäller vikt, tyngdpunkt, 
instrumentering osv. 
 

Test 1999-11-15, TT 2.1.100 
Modell: Ford Fiesta 1987VIN: 
BXXGAFBHD70472 
Krockvikt: 902 kg. 
Ballast och position: 
Tyngdpunktscentrum 860 mm bakom 
framaxel, 470 mm över mark, längs 
fordonets centrumlinje.  
Docka: Ja, i förarsätet, vägande 75 
kg. 
Tj.vikt: 860 kg. (Värde enligt reg-
bevis.) 
Airbag: Nej  

2.5.1  
 

Test 1999-11-17, TT 1.2.100 
Modell: VW Golf Variant GL TDI 1997
VIN: ZZZ1HZVW391805 
Krockvikt: 1 306 kg. 
Ballast och position: 
Tyngdpunktscentrum 106 mm bakom 
framaxel, 530 mm över mark, längs 
fordonets centrumlinje. 
Docka: Nej. 
Tj.vikt: 1 370 kg. (Värde enligt reg-
bevis.) 
Airbag: Ja, Ratt, passagerare och 
sidokrockkuddar.  
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Test 1999-11-19, TT 1.3.110 
Modell: Saab 900 GL 1982VIN: 
AG31S6C2006968 
Krockvikt: 1 443 kg. 
Ballast och position: 
Tyngdpunktscentrum 113 mm bakom 
framaxel, 490 mm över mark, längs 
fordonets centrumlinje. 
Docka: Ja, i förarsätet, vägande 
75 kg.  
Tj.vikt: 1 230 kg. (Värde enligt reg-
bevis.) 
Airbag: Nej  

2.5.2  
 

Test 1999-11-25, TT 4.3.110 
Modell: Passat 1,9 TDI 1998VIN: 
ZZZ3BZWPO82834 
Krockvikt: 1 471 kg. 
Ballast och position: 
Tyngdpunktscentrum 118 mm bakom 
framaxeln, 530 mm över mark, längs 
fordonets centrumlinje. 
Docka: Nej. 
Tj.vikt: 1 380 kg. (Värde enligt reg-
bevis.) 
Airbag: Ja, Ratt, passagerare och 
sidokrockkuddar.  
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2.6 Testerna 
Vid krockproven accelereras fordonen upp till önskad sluthastighet genom att dessa 
bogseras av VTI:s dragmotor och en tillkopplad stålvajer. Fordonet styr via en räls ute 
på provytan. Ungefär 1–1½ billängd före kollisions kopplas allt ifrån, så att fordonet 
inte är låst i någon rörelseriktning under själva provet. Samma räcke användes för alla 
fyra proven, dock byttes skadade delar ut mellan proven.  
Mätningar 

I fordonet monteras triaxiella accelerometrar samt ett gyro. Detta används för att studera 
den krockenergi som matas in i fordonet. Enligt EN1317 utvärderas en kollision via 
följande parametrar: 
• Theoretical Head Impact Velocity, THIV. Den relativa hastigheten hos fiktiv obältad 

bilpassagerare i form av en massa inne i en generaliserad bil räknas fram. Denna 
hastighet beror i mångt och mycket av de initiala retardationerna på fordonet. THIV 
skall vara mindre än eller lika med 33 km/h. När THIV inträffar bestäms tiden för 
”time-of-flight”, ett värde som brukas enligt nedan 

• Acceleration Severity Index, ASI. Ett dimensionslöst index som väger samman 
acceleration i de tre olika riktningarna, och dessa normeras till 12, 9 resp. 10 g. ASI 
kan vara antingen under 1,0 för skadeklass A eller under 1,4 för skadeklass B, vilket 
lite grovt betyder att ASI 1,0 motsvarar ungefär 10–12 g belastning och ASI 1,4 
ungefär runt 14–15 g2  

• Post-impact Head Deceleration, PHD. Efter det att islag inträffat, vid ”time-of-flight” 
så tänker man sig att personen ligger an mot instrumentbrädan hela tiden. Maximal 
retardation efter denna tid registreras, och detta värde får då inte överskrida 20 g 

• Normalt görs bestämningen av ASI, THIV och PHD i ”den lilla bilen”, dvs. 900 kg 
tung bil enligt EN1317. Det bör noteras att det inte är helt självklart att man rakt av 
kan jämföra värden erhållna i ett tyngre fordon med de gränsvärden som är satta för 
ett mindre fordon. Specifikt kan man allt som oftast göra troligt att ett ASI-, THIV- 
eller PHD-värde uppmätt i ett tyngre fordon torde blivit något högre i det lättare 
fordonet. 

                                                 
2 En amerikansk text (Evaluation of the Acceleration Severity Index Threshold Values Utilizing Event 
Data Recorder Technology, Douglas Gabauer, Hampton C. Gabler) kommer fram till att ett ASI på 1,0 
mycket väl korresponderar med den s.k. Abbreviated Injury Scale på nivå AIS 0 eller 1, dvs. mycket lätta 
till ingen skada. 
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2.7 Krockproven 
2.7.1 1999-11-12; TT 2.1.100, 900 kg 100 km/h rakt på med ¼ offset 
Provet sker med fordonet placerat ¼ offset. Eftersom sista stolpen är begravd under 
mark, så ser träffbilden okulärt lite konstig ut, men är korrekt om man tar hänsyn till 
hela terminalen, dvs. den del som är under mark. 

 
 

Fordonet körs i 101 km/h. Går på terminalen vid stolpe -4, och med offset 290 mm. 
Träffbilden är den önskade. Bilen glider upp på räcket, hela vägen upp till räckets 
fullhöjd eller ungefär 6 meter. Därefter lättar bilen något från räcket och ”flyger” ett ca 
7 meter. Sen landar bilen på räcket igen. Vid ungefär 10 meter från räckets fullhöjd slår 
bilens vänstra hjul ned i asfalten och vid 22 meter gör även högra hjulparet ned i 
asfalten. I en lång svag högersväng styr så bilen mot räcket igen, innan den till slut slår i 
däcksstaplarna som skyddar kamerorna, ca 56 meter från räckets första fullhöjdsstolpe. 
Fordonet har i det läget ganska hög restfart, och även om den inte mättes upp, så kan 
man anta att överfarten över terminalen endast marginellt reducerade fordonets 
hastighet. 
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Skador på fordonet 

 

 
Dessvärre skadas fordonet i huvudsak enbart när det i slutet av banan kör in i 
däcksstapeln som skyddar kamerorna. Själva kontakten med terminalen skadar bara lie i 
fronten och slår hål på motorn så att lite olja läcker ut. 
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Skador på räcket 
Terminalen är endast lätt skadad och bara stolpe -4 behöver bytas. På stolpe 4, 5 och 6 
är bulten avskjuvad och byts, men för övrigt är det bara mindre skador på räcket. 

  
Bilens rörelsemönster 
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Bilen visar egentligen inga dramatiska tendenser till att vilja volta eller på annat sätt bli 
okontrollerad. Man får nog istället betrakta det hela som en rätt ”ofarlig” situation. 
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Mätvärden 
  Gränsvärde 

PHD (Post Head Impact) 11,5 g ≤ 20 g 

THIV(Theoretical head impact velocity)  6,8 m/s ≤ 9,2 m/s 

ASI (Acceleration severity index) 1,47 ≤ 1,0 skadeklass A 
≤ 1,4 skadeklass B 
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Kommentar 
Framförallt ASI-värdet är lite högt, vilket kommer sig av höga z-accelerationer i 
krocksekvensens inledning. I motsvarande grad blir PHD lågt, eftersom i den senare 
delen av kollisionen så är merparten av krockenergin avsatt. På ett rätt odramatiskt sätt 
glider bilen av räcket.  

                                                 
3 Notera att kurvorna har olika skala. Det kan okulärt starkt misstänkas att y- och z-kurvan förväxlats, 
men vår interna kontroll kan inte belägga detta. Det är dessvärre en smärre osäkerhet som får kvarstå. 
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2.7.2 1999-11-17; TT 1.2.100, 1 300 kg 100 km/h rakt på terminalen 

 
Krockprovet liknar i mångt och mycket det förra, med den skillnaden att vi siktar rakt 
på terminalens första stolpe, den stolpe som ligger dold under marken. Fordonet är 
också tyngre. Hastigheten mäts till 101,5 km/h. Fordonet glider upp på räcket, i stort sett 
med de högra hjulen fortfarande kvar på asfalten, i det här fallet vad vi betraktar som 
”bakom” terminalen eller på dikessidan. Vid övergången mellan terminal och räcke 
börjar bilen ”flyga” i ungefär 10 meter och vid stolpe 12 (ungefär 24 meter bort) landar 
bilen på sina fyra hjul igen. I en svag sväng åt höger styr bilen från räcket och kolliderar 
till slut med jordvallen på provområdet.  
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Skador på fordonet 
Själva kollisionen med räcket ger mycket små skador på fordonet. Frontskador 
uppkommer när fordonet senare slår i jordvallen. Dock, när vänster framhjul passerar 
över stolpe 11 punkteras detta, och när fordonet slår ned hårt i asfalten blir även högra 
bakre hjulet lufttomt. Krockkudden i ratten samt höger sidokrockkudde aktiverades, den 
första av dessa i samband med islag i jordvallen. Vi hade ingen mätning på 
sidokrockkudden, men det är troligt att denna triggades vid nedslaget i asfalten. 
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Skador på räcket 
I detta prov får räcket betydligt mera stryk, och vi kan se på bilderna hur stolptopparna 
närapå bryts av. Den här typen av brytskador har jag även sett i ett fall av verklig 
olycka. 
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Längre in på räcket är skadorna inte alls lika markanta. Stolpe 11 har sin bult avskjuvad, 
det är i stort sett allt på fullhöjdsdelen av räcket. 

 
Bilens rörelsemönster 
Bilen har varit dramatiskt mera lutad i detta prov. För ett otränat öga kan det se ut som 
att bilen håller på att välta. Nu är det fortfarande en bit kvar till det, men lite av en 
slump är det också hur bilens framhjul agerar i den första kontakten med vägbanan efter 
luftfärden. Vi kan väl ändå konstatera att detta andra prov är något mera händelserikt. 
Mätvärden 
  Gränsvärde 

PHD (Post Head Impact) 12,1 g ≤ 20 g 

THIV(Theoretical head impact velocity)  1,7 m/s ≤ 9,2 m/s 

ASI (Acceleration severity index) 0,63 ≤ 1,0 skadeklass A 
≤ 1,4 skadeklass B 
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Z Acceleration at CG
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Kommentar 
Intressant att notera ett överraskande lågt ASI-värde, särskilt om man jämför ASI-värdet 
med det i första provet. Det är inte så väsensskilt stor skillnad på de båda proven eller 
bilens rörelsemönster, ändå skiljer det ordentligt. På det låga THIV-värden ser man att 
bilen inte fastnar eller förlorar särskilt mycket fart i x-led, och vi vet av erfarenhet att 
ASI växer om man råkar få två accelerationer i två olika ledder att sammanfalla i tiden. 
De låga x-värdet pekar på att det initialt mest handlar om acceleration i z-led, och ASI-
formeln är så konstruerad att om accelerationen är mestadels enaxiell så tolererar 
formeln högre värden. En arbetshypotes är att ASI inte är särskilt väl tillämpliga för att 
entydigt utvärdera denna typ av, något stokastiska, fordonsrörelse. 
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2.7.3 1999-11-19; TT 1.3.110, 1 500 kg 110 km/h rakt på terminalen 
Vi upprepar provbetingelserna från prov två, dock med skillnaden att vi ökar farten till 
nominella 110 km/h (blev 112 km/h), och att fordonsvikten ökas till 1 500 kg. Bilen går 
hårt i terminalen, vid ca 8,1 meter från änden av 12 möjliga meter, glider längs 
terminalen i bara 2,66 meter och sedan är bilen i luften! I hela 14,7 meter ”flyger” bilen 
innan den åter landar, ungefär vid stolpe 6. Det är mycket nära att bilen rullar över på 
taket. Bilen fortsätter på bara två hjul, kraftigt lutande, fram till ca 32 meter där den slår 
ned hårt. Bilen slår hårt i jordvallen i slutet av VTI:s testbana och hoppar t.o.m. över 
denna jordvall. (Därför har bilen en kraftig böjd uppnäsa på bilderna efter provet.)  
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Skador på fordonet 
När bilen lämnar räcket är skadorna små. Tyvärr uppstår stora skador senare i  
kollisionsförloppet.  

 
 
Skador på räcket 
Räcket i sig klarar sig helt utan skador. Själva terminalen skadas, dock på mycket kort 
sträcka, bara stolparna benämnda -2, -3, -4 och -5 skadas, se bilder. 
 

  
 
 



30 VTI notat 14-2006 



 

VTI notat 14-2006 31 

 
Bilens rörelsemönster 
I detta prov är bilen mycket nära att välta, och det ser dramatiskt ut på bilderna. 
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Mätvärden 
  Gränsvärde 

PHD (Post Head Impact) 4,4 g ≤ 20 g 

THIV(Theoretical head impact velocity)  2,5 m/s ≤ 9,2 m/s 

ASI (Acceleration severity index) 3,4 ≤ 1,0 skadeklass A 
≤ 1,4 skadeklass B 
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VTI notat 14-2006 33 

Y Acceleration at CG
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Z Acceleration at CG
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Kommentar 
Något mera dramatiska mätvärden. Det höga ASI-värdet får man säkert tillskriva den 
häftiga kontakten med terminalen, och man bör särskilt komma ihåg att mätutrustningen 
sitter centralt placerad (där den skall vara enligt EN1317) i bilens bottenplatta, nära den 
punkt där terminalen träffar rakt underifrån. Det kan inte uteslutas att såväl mätmetodi-
ken som ASI-konceptet som sådant är olämpligt för den här typen av prov på ned-
doppad räckesände. Man borde utvärdera andra mätpunkter (B-stolpar) parallellt i ett 
dylikt prov samt även fundera på om kupéinträngning sker eller ej. 
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2.7.4 1999-11-25; TT 4.3.110, dvs. 1 500 kg i 15° vinkel snett in i 2/3 av 
terminalen i 110 km/h 

Detta är ett något komplicerat prov, skall medges. Små sidoförflyttningar i fordonets 
ansats skapar stor skillnad i resultat. (Amerikanska NCHRPR 350 har en delvis annan 
metodik för att hitta denna krockpunkt, som de kallar ”most critical impact point”. 
Efter att ha försökt tillämpa EN1317-4 kan jag tillstå att jag förstår deras tänkesätt, 
som har vissa poänger.)  

 
Terminalen skall alltså börja fungera som ett vägräcke vid denna punkt, och bilen får 
inte gå över terminalen trots begränsad höjd. Provet sker med en bil lastad till 1 500 kg 
och nominellt 110 km/h, påkörning med 15° på 2/3 längd av det som kan anses vara 
själva terminalen, dvs. ca 4 meter före full höjd på räcket. Man lägger bilens yttre 
begränsningslinje så att denna tangerar kollisionspunkten. Vi siktar på hastigheten 
110 km/h, men det råkar bli 119 km/h. (Kanske rullar denna nya bil väldigt lätt?) Det är 
intressant att notera att räcket/terminalen fungerar som det ska. Bilen träffar som den 
skall och kör ned stolparna -2, -1, 1, 2, 3 och 4. Bultarna skjuvas av som de ska. Bilen 
pressar ut räcket dynamiskt till ca 1,15 meter, dvs. motsvarande arbetsbredd W4. 
Kvarstående statiskt deformation efter provet ca 0,9 meter. Bilen snurrar ut ur räcket 
och stannar sladdande ca 75 meter bort, ungefär 10 meter ut från räcket  
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Skador på fordonet 
Trots den våldsamma kollisionen så är det små skador på bilen. Förardörren var lite svår 
att öppna, och två hjul punkterades. Annars får man konstatera att det gick 
förvånansvärt bra, och inga kupédeformationer i övrigt noterades. Höger sidoairbag 
monterad i passagerarstolen löste ut, men ingen av de övriga airbagarna. 

 
Skador på räcket 
Sex stolpar skjuvades bort från följaren, -2 till 4. Dynamisk utböjning 1,15 meter och 
statisk 0,9 meter. Liknar en helt vanlig räckespåkörning. (Noteras för tydlighetens skull 
att stolparna ska skjuvas av från följaren.)  
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Bilens rörelsemönster 
Bilen rör sig precis som vid en vanlig räckeskollision och inget anmärkningsvärt 
noteras. 
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Mätvärden 
  Gränsvärde 

PHD (Post Head Impact) 9,8 g ≤ 20 g 

THIV(Theoretical head impact velocity)  4,68 m/s ≤ 9,2 m/s 

ASI (Acceleration severity index) 0,61 ≤ 1,0 skadeklass A 
≤ 1,4 skadeklass B 
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Y Acceleration at CG
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Z Acceleration at CG
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Kommentarer 
Mätvärden i stort sett som för vilket vanligt räcke som helst. Notera det låga ASI-värdet. 
Kollisionens våldsamhet är ungefär densamma som i de tre övriga proven, och ändå 
upplever man denna skillnad. Jag kan inte annat än tolka det som att just ASI inte är 
särskilt lämpligt för antingen terminaler eller vid kollisioner med en dominerande z-
komponent. 
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2.8 Ritningar 
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2.9 Sammanfattning, del 1 
Fyra prov kördes. De fyra proven var, var och en i sig, relativt odramatiska. Proven 
kördes i enlighet med EN1317-4 på plan mark. Om terminalen monterats från släntkrön 
och ned i dike torde proven utfallit annorlunda. ASI-värden varierar en del, och pekar på 
metodens känslighet vid islag i fordonets bottenplatta. 

2.10 Diskussion  
Vad innebär dessa fyra prov? Vi har påvisat att ASI-metoden är svår att tillämpa för 
terminaltypen, då monteringen av mätutrustning i fordonets bottenplatta är känslig för 
direktträffar. I fartintervallet 100–119 km/h verkar det som att vi varit oerhört nära 
gränsen för att bilen skall välta, trots att den inte gjorde det i något av fallen. I samtliga 
fall har fordonet fortsatt i hög fart, och också relativt okontrollerat. I tre av fyra fall har 
fordonet åkt vidare bakom räcket. Troligen bör man därmed tolka proven som att 
neddoppad räckesände ger bilen en okontrollerad luftfärd med stor risk för sekundär 
olycka. Neddoppad räckesände bör enbart användas i lägre fartregister, förslagsvis 
mindre än 70 km/h. Vidare bör då också sidoområdet hållas fritt på samma sätt som om 
inget räcke varit monterat, eftersom fordonet i stort sett kör ”igenom” terminalen. 

Man kan också fundera på hur ASI och mätning i fordonets bottenplatta fungerat i detta 
specifika prov. I samband med det bör noteras att ett antal olyckor på senare tid satt 
fingret på att stora z-accelerationer i samband med kollision verkar vara förhållandevis 
outrett. 

Träffpunkten, som definieras av räcket/terminalens första stolpe under mark, påverkar 
sidoläget på fordonet. Dock, eftersom de fyra proven med olika sidoläge, inte avsevärt 
skiljer sig från varandra så finns det i dessa fyra prov inget som tyder på att sidoläget är 
så kritiskt. 

2.11 Rekommendationer 
• Neddoppad räckesände endast användes där hastighetsgränserna är 70 km/h eller 

lägre 
• Att man, för dylika kollisioner där fordonet bottenplatta är utsatt för direktträff, 

utreder om ASI-begreppet behöver förändras eller mätas i andra punkter 
• Risken för människan med stora z-accelerationer bör sannolikt utredas mer 
• Träffpunkten, ehuru svårbedömd enligt EN1317-4, verkar inte behöva justeras 
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3 Del 2, utvinklad räckesände 
3.1 Syfte 
I denna del av projektet var syftet att undersöka en ”dubbelt” utvinklad och nedvinklad 
räckesände placerad i slänt för att se om det fanns risker med detta montage som inte 
förutsetts, t.ex. för överrullning (tippa över på taket) eller om den exponerade höjden på 
navföljaren möjligtvis inte räckte till för att säkert fånga och leda det påkörande 
fordonet mot vägbanan igen. Dessa provningar skulle även användas som jämförelse till 
de simuleringar som var utförda av Robert Thomson, Chalmers tekniska högskola. Ett 
annat syfte var att studera om konstruktionen uppfyller kraven enligt EN 1317-4, samt 
även att inhämta kunskaper som kan användas under arbetet med revidering av nämnda 
EN1317. 

3.2 Metod 
Krockprovet utfördes på VTI:s utomhuskrockbana i Linköping. Räcket provades och 
utvärderades med EN1317-2 och EN1317-4 som förlaga, för tillämpliga moment. Målet 
för påkörningsvinkeln valdes till och 5° resp. 10° och målhastigheten 110 km/h. Dikets 
utformning är en 1:3-slänt med en 1:2-skärning i bakslänten. Höjder på slänterna enligt 
figur 2:1 nedan. 
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3.3 Räcket 
Räcket, EU4, som användes vid båda proven levererades av Varmförzinkning AB, och 
monterades av Dahlströms AB i Valdemarsvik. Räcket i sig är under år 1995 provat på 
VTI enligt EN1317-1–2, se VTI provningsprotokoll 56452 och 56453, och därmed 
godkänt i kapacitetsklass N2 med arbetsbredd W5 och skaderiskklass A. Den provade 
utvinklingen, med utförande EU4 och bibehållen räckeshöjd i förhållande till slänten 
1:3, hade längden 40 meter med utvinkling 1:20 vilket ger vid handen att själva 
avslutande 12 meters nedvinklade räckesänden, där stolpavståndet istället är 2 meter 
resp. 1,33 meter, startar två meter ut från beläggningskant. Bakslänten har lutningen 1:2. 
Förutom de ritningar och skisser på räcket som återges nedan hänvisas i övrigt till 
Vägverkets typritningar 401:8S-a, 401:8S-b, 401:8S-c samt 401:8S-d, ritningar som på 
förfrågan även kan erhållas från VTI. 

 

 
Figur 2:1  Skiss över påkörningsvinklarna, 5° i prov 1 och 10° i prov 2. Observera dock 
att räcket vid provet monterats spegelvänt, så att dike och räcke suttit till vänster sett 
från bilens färdriktning. 
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Bild 2:1  Räcke med 40 meter EU4 utvinkling. 

3.4 Foto och filmning  
Provet filmades i enlighet med kraven i EN1317-4. Provet filmades med 8 filmkameror 
samt en stillbildskamera (10 bilder/sekund). Av dessa så var fyra stycken höghastighet-
skameror (HS), tre stycken DV-CAM kameror och en Hi8-kamera användes också.  

3.5 Allmänna krav på brukade fordon 
Fordonen uppfyller kraven enligt EN1317-1 för prov TB 32, dvs. invägda med 
målvikten 1 500 kg. Fordonen var av typen Volvo 240 av något äldre årsmodell, dock 
inköpta från privatpersoner och i bruksskick. 
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4 Prov 2000-10-25 
Målhastigheten i detta prov var 110 km/h och påkörningsvinkel 5° i förhållande till 
vägkanten. Eftersträvad kollisionspunkt nära där räckesändan börjar vinklas ned i 
marken, ca: 1,55 m (=1,80 m utvinkling) från släntkrön, se även figur 1, vilket innebär 
den 9:e ståndaren från där utvinklingen av räcket börjar (36 m från punkten där 
terminalen går över till fullhöjdsräcke)  

 

Modell: Volvo 244  Årsmodell: 1982 

Chassinummer, VIN: 244812C0793493 

Testvikt: 1 455 kg Tjänstevikt: 1 360 kg 

Krockdocka: Ja, placerad på förarsidan 

Ballast: ja, 88 kg 
Tyngdpunkt CGx: 1 280 mm bakom framaxel 

Tyngdpunkt CGy: 560 mm ovan mark utmed bilens centrumlinje 

Fler bilder på fordonet finns i bilagan. 
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4.1.1 Resultat 
I provet uppmättes hastigheten till 113 km/h, vilket ligger inom toleransnivån (0–7 % av 
110 km/h). Vädret vid provtillfället ca 11°C och 76 % luftfuktighet. Det hade regnat 
tidigare på dagen, men vid provtillfället var asfalten fri från vattenpölar. 

När fordonet går över skuldran styr bilen något mot diket och påkörningsvinkeln 
uppmäts till ca 7°. Detta gör också att bilen träffar räcket ca 1,5 meter före önskad 
träffpunkt, dvs. 9:e ståndaren från utvinklingens början. Ståndare nummer 9 viks ut 
medan ståndare nummer 8 blir kraftigt skadad. Ståndare 5, 6 och 7 viks endast ut något 
och vid ståndare 4 lämnar bilen räcket. När bilen lämnar räcket styr framhjulen till 
vänster dvs. mot räcket. Detta medför att bilen sladdar ut med bakvagnen och träffar 
räcket igen vid 3:e stolpen från nedvinklingens början (se figur 1:6). Bilen fortsätter 
sedan utmed räcket och stannar sedan i sandfållan ca 80 meter från kollisionspunkten. 

Den uppmätta kontaktlängden är 20 meter, därefter har fordonet touchat räcket mer eller 
mindre kontinuerligt och efterlämnat färgavskrap längs hela räckesinstallationen. 
Kvarstående statisk utböjning på räcket uppmäts till 1 meter. 

Bilen har efter provet endast små plåtskador utmed vänster sida och bakre stötfångare 
har lossnat. I kupén finns inga synbara skador. 

En bedömning, i enligt med kriterierna för EN1317-2 samt EN1317-4, torde vara att 
räcket kan anses fungera tillfyllest för denna konstruerade kollisionssituation. Vidare 
påpekas för tydlighetens skull att EN1317-4 kräver fler delprov än det nu utförda, och 
det ovan relaterade provet inte på något sätt kan anses tillräckligt för att hävda 
konstruktionens uppfyllande av kraven enligt EN1317-4. 
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Figur 2:2  Bilens rörelsemönster i prov 2000-10-25. 

 
Mätvärden Mätvärde Gränsvärde 
THIV (Theoretical head impact velocity) 13,8 km/h ≤ 33 km/h 
PHD (Post-impact head deceleration) 12,6 g ≤20g 
ASI (Acceleration Severity Index) 0,50 ≤1,0 skadeklass A 

 



 

50  VTI notat 14-2006 
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5 Prov 2000-10-27 
Vid prov 2000-10-27 är målhastigheten samma som vid prov 2000-10-25, dvs. 
110 km/h, men denna gång är påkörningsvinkeln 10 grader och cirka 0,95 m  
(=1,20 utvinkling) från släntkrön. Detta innebär en träffpunkt på den 6:e ståndaren som 
ligger 24 m bort från utvinklingens början.  

 
Modell: Volvo 244  Årsmodell: 1982 

Chassinummer (VIN): 244411C06573 

Testvikt: 1 449 kg Tjänstevikt: 1 330 

Krockdocka: Ja, i förarsäte 

Ballast: 

Tyngdpunkt CGx : 1260 mm bakom framaxel 

Tyngdpunkt CGy : 560 mm ovan mark utmed bilens centrumlinje 

Bilder på fordonet finns även i bilagan. 
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5.1.1 Resultat 
I provet uppmättes hastigheten till 112,5 km/h, vilket ligger inom toleransnivån (0–7 % 
av 110 km/h). Vädret vid provtillfället ca 6°C och 72 % luftfuktighet. Det hade regnat 
tidigare på dagen, och marken är fuktig vid provtillfället. 

Bilen träffar räckets 6:e ståndare från utvinklingens början med 10 graders vinkel mot 
vägbanan. Ståndarna 6 och 5 släpper från räcket och ståndarna 1–4 böjs ut. Bilen lämnar 
räcket mellan ståndare 1 och 2 med framhjulen i luften. Bilen hamnar sedan 5 meter i 
sidled för att sedan fortsätta sin färd parallellt med räcket. När bilen är mellan ståndare 
4 och 3 är det mycket nära att bilen vill volta över räcket. Slutligen så stannar bilen i 
sandfållan ca 80 meter från kollisionspunkten. 

Bilen fick endast mindre plåtskador på vänster framskärm och utmed vänster sida. 
Bilens kupé var helt intakt efter kollisionen.  

Den uppmätta kontaktlängden är 22 meter, under den efterföljande sladden ut ur räcket 
uppmäts att fordonet är ca 6 meter ut från räcket. 

En bedömning, i enlighet med kriterierna för EN1317-2 samt EN1317-4, torde vara att 
räcket kan anses fungera tillfyllest för denna konstruerade kollisionssituation, möjligen 
med viss reservation för att CEN-boxen enligt EN1317-2 (punkt 4.3) ev. inte innehålls 
samt att EN1317-2 säger att endast ”moderate yaw, pitch and rolling is acceptable”. Om 
det faktum att bilen nära nog voltar över kan bedömas som ”moderate” återstår kanske 
att bestämma, men bilen landar på sina fyra hjul och därvid torde kriteriet anses 
uppfyllt. Dock bör man då samtidigt komma ihåg att kriterierna för en räckesända 
normalt sett inte inkluderar bedömning av CEN-box eller vältningsrisk, bilen skall vara 
kvar på sina fyra hjul. Vidare påpekas för tydlighetens skull att EN1317-4 kräver fler 
delprov än det nu utförda, och det ovan relaterade provet inte på något sätt kan anses 
tillräckligt för att hävda konstruktionens uppfyllande av kraven enligt EN1317-4. 



 

VTI notat 14-2006 53 

 

 

 

 
Figur 2:3  Bilens rörelsemönster i prov 2000-10-27. 
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Mätvärden Mätvärde Gränsvärde 
THIV (Theoretical head impact velocity) 14,3 km/h ≤ 33 km/h 
PHD (Post-impact head deceleration) 10,1 g ≤20g 
ASI (Acceleration Severity Index) 0,44 ≤1,0 skadeklass A 
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6 Diskussion, del 2 
Alla mätvärden från provet ligger inom ramarna för 1317-4 i de båda proven. I det 
första provet är även bilens rörelsemönster acceptabelt, men i det andra provet är det 
med stor tvekan provet kan anses godkänt. Bilen är nära att volta över räcket, och även 
om de formella kraven enligt EN1317-2 samt EN1317-4 troligen är uppfyllda, så skulle 
vi normalt sett avrått en tillverkare att söka godkännande på en produkt som ligger så 
pass nära acceptansgränserna. Räcket i sig visade sig fungera väl, dock finns det i själva 
utvinklingen en risk att skapa en situation där voltning kan induceras. I andra vågskålen 
kan typiska ”vanliga” 12 meters nedvinklade räckesändar och moderna deformerbara 
räckesändar läggas, och den nu provade dubbla utvinklingen/nedvinklingen minskar 
risken för okontrollerade luftfärder för det påkörande fordonet men innebär med största 
sannolikhet en något ökad risk för att bilen skall välta över räcket. Dock kan den dubbla 
utvinklingen, särskilt om den dras enda bak till bakslänten, givetvis minska risken att 
fordonet smiter in bakom räcket. Sannolikt hade en deformerbar uppfångande 
räckesända gjort ett något bättre jobb i den provade installationen. 
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7 Del 3, U- och V-profil dike 
7.1 Syfte 
I denna del av provningen var syftet att studera olika bottenprofiler på diken med 
avseende på krocksäkerhet/avkörningssäkerhet. De olika dikesprofilerna vi provade var 
U- och V-profil. Vad är bra och vad är dåligt med de olika utformningarna? Hypotesen 
var att undersöka hur effektivt de olika profilerna bromsar ner farten på fordonen eller 
om fordonet riskerar att fastna samt att utvärdera risken för att bilen voltar. Resultaten 
från dessa prov kan även ligga som underlag för konstruktion av simuleringsmodeller av 
dikeskörningar. 

7.2 Metod 
För att prova de olika profilernas egenskaper så utförde vi 2 krockprov i varje dikes-
profil, ett med en 1 500 kg och en 900 kg bil. Avkörningsvinkel var 10° grader mot 
vägkanten. Hastigheten i de två proven var 80 km/h. Hastighet och vinkel bestämdes 
dels av vad som simulerats av Robert Thomson, CTH, dels av prov utförda av HUT i 
Finland. Hastigheten 80 km/h valdes med utgångspunkt i kapacitetsklass N1 enligt 
EN1317-2. Dessutom hade erfarenhetsmässigt 110 km/h varit en alldeles för hög fart för 
att utvärdera skillnader, fordonet hade flugit över det konstruerade diket och enbart 
kolliderat med bakslänten. Vid 80 km/h följer bilen mera dikets bottenkurvatur, varvid 
bottenutformningen mera avgörande påverkar resultatet.  

7.3 Dikets utformning 
Diket är utformat i enlighet med rekommendationen i VU Information 2000:1 Regler 
för sidoplacerade räcken. I slänten lades bärlagergrus (0–32) till ett djup av 0,8 meter, 
det streckade området i figur 4. Gruset lades i lager om ca 0,2 meter och kompakterades 
i enlighet med rekommendationen. Omgivande slänter bestod av det material som 
grävdes upp från VTI:s provgård. Dock, eftersom alla prov som utförts på VTI under 
mer än 20 års tid alltid monterats i grus av fraktion 0–32, så kan man på goda grunder 
anse att även bakslänten i huvudsak består av fraktion 0–32, med viss inblandning av 
den östgötalera som under åren kan ha tryckts upp i lagret, och enbart format med 
grävskopa, ej kompakterat. 

Det V-formade diket gjordes 1 meter djupt med en släntlutning 1:3. Dikets botten är 
alltså 1 meter under och 3 meter vid sidan av dikeskantens skuldra. Vidare finns det en 
grusremsa på 0,25 meter mellan skuldra och den asfalterade ytan, som simulerar 
körbanan. Bakslänten gjordes med lutning 1:2 och är totalt 2 meter hög, och går därmed 
alltså upp 1 meter över tänkt körbana, dvs. VTI:s provyta. 

När sedan diket med V-profil gjordes om till U-profil så grundades diket upp med grus 
(0–32) till 0,7 meters djup och formades jämnt efter bästa förmåga. Bredden på den 
uppgrundade dikesbotten är ca 2,8 meter. Dikets botten kompakterades för att få någon 
form av bärighet i dikesbotten. Övriga mått är desamma som för V-profilproven. 
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7.4 V-profil 
 

 
Figur 3:1  Skiss över V-profil dike som användes vid provning. 
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7.5 U-profil 

 
Figur 3:2  Skiss över U-profil. 
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7.6 Foto och filmning  
Provet filmades inte helt i enlighet med kraven i EN1317-4. På grund av begränsad 
ekonomi användes något färre kameror än i de två inledande proven. Dock finns 
sekvenser som i tillräcklig mängd beskriver händelseförloppet.  

 
7.7 Allmänna krav på brukade fordon 
Fordonen uppfyller kraven enligt EN1317-1 för prov TB11 och TB 32, dvs. invägda 
med målvikterna 900 kg resp. 1 500 kg. Fordonen var av typen Ford Fiesta samt Volvo 
240 av något äldre årsmodell, dock inköpta från privatpersoner och i bruksskick. 

 
7.8 Resultat V-profil  
7.8.1 Prov 2000-11-02—1  
Modell: Ford Fiesta Årsmodell: 1982 

Chassinummer, VIN: BXXGAFBCT80601 

Testvikt: 908 kg Tjänstevikt: 820 kg 

Krockdocka: Ja, placerad på förarsidan 

Ballast: ja, 88 kg 
Tyngdpunkt CGx : 900 mm bakom framaxel 

Tyngdpunkt CGy : 510 mm ovan mark utmed bilens centrumlinje 

Bilder på fordonet finns även i bilagan. 

 
 

Bilen kör fram mot diket i 10° vinkel och över vägkanten, varvid dikets lutning i slänten 
vrider fordonet till ca 15 graders vinkel. Hastigheten mäts till 79 km/h. När bilen når 
botten av diket så pressas vänster sida av fronten in tills det når framhjulet. När vänster 
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framhjul träffar bakslänten, efter ca 17,4 meter, så kan man nästan säga att fronten 
fastnar i bakslänten och bilen studsar upp samtidigt som den vrider sig åt höger runt sin 
centrumlinje. Bilen är nu helt utan markkontakt för att sedan landa på höger sida och 
fortsätta sin rullning på karossen längs med diket. Efter att bilen rullat lite mer än ett 
varv runt sin egen axel så slutar färden, drygt 33 meter från punkten där bilen gick över 
dikeskanten med vänster framhjul.  

Under resan så fick bilen en del plåtskador. På höger sida skadades framskärm och dörr. 
På vänster sida skadades front och bakre hörnet. 

Vädret vid provtillfället var blåsigt och ganska kallt, ca 9°C och 75 % luftfuktighet. 

Mätvärden 
Mätvärde Mätvärde Gränsvärde 
THIV (Theoretical head impact velocity) 16,1 km/h ≤ 33 km/h 
PHD (Post-impact head deceleration) 7,6 g ≤20g 
ASI (Acceleration Severity Index) 1,12 <1,0 skadeklass A 

<1,4 skadeklass B 
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7.8.2 Prov 2000-11-02—2 
Modell: Volvo 244  Årsmodell: 1977 

Chassinummer (VIN): 2442H03597 

Testvikt: 1 453 kg   Tjänstevikt: 1 350 kg 

Ballast: 
Tyngdpunkt CGx: 1 240 mm bakom framaxel 

Tyngdpunkt CGy: 560 mm ovan mark utmed bilens centrumlinje 

Krockdocka: Ja, i förarsäte 

 
Bilen kör fram mot diket i 10° vinkel och över vägkanten, varvid dikets lutning i slänten 
vrider fordonet till ca 15 graders vinkel. Hastigheten mäts till 81 km/h. När bilen rullar 
ner för kanten så tenderar den att sladda lite åt vänster. Vänster framhjul och front slår 
sedan i bakslänten, vid ca 17,3 meter från nedkörningspunkten, vilket bromsar ned 
farten kraftigt samtidigt som detta åstadkommer en uppåtgående pitch av bilens front i 
kombination med att vänster bakhjul träffar botten på diket. Bilen fortsätter uppför 
dikeskanten med höger hjulpar plöjande genom bakslänten samtidigt som bilen rör sig i 
dikets riktning. Efter ca 10 meter i bakslänten rullar bilen runt ett varv för att sedan 
stanna med hjulen i marken, vi mäter då en sträcka på drygt 41,4 meter från där bilen 
körde ned i diket.  

Förloppet har orsakat en del små plåtskador på bilen. 

Mätvärden 
Mätvärde Mätvärde Gränsvärde 
THIV (Theoretical head impact velocity) 43,7 km/h ≤ 33 km/h 
PHD (Post-impact head deceleration) 12,6 g ≤20g 
ASI (Acceleration Severity Index) 1,33 ≤1,0 skadeklass A 

≤1,4 skadeklass B 
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7.9 Resultat U-profil 
7.9.1 Prov 2000-11-08—1 
Modell: Volvo 244  Årsmodell: 1983 

Chassinummer (VIN): 244812D0835654 

Testvikt: 1 461 kg   Tjänstevikt: 1 350 kg 

Ballast: 99 kg 
Tyngdpunkt CGx : 1 250 mm bakom framaxel 

Tyngdpunkt CGy : 540 mm ovan mark utmed bilens centrumlinje 

Krockdocka: Ja, i förarsäte 

Bilder på fordonet finns i bilagan. 

 
Bild 14  Fordon vid prov 2000-11-08—1. 

Med 80 km/h kör bilen över vägkanten i 10 graders vinkel. Bilen sladdar ut något med 
bakändan till vänster men styr i övrigt längs en rak kurs tills bilen når bakslänten. 
Därefter studsar bilens högra sida upp något samtidigt som bilen kör uppför bakslänten. 
Bilen gräver sig ned något i bakslänten, men kör relativt rakt uppför slänten. Bilen visar 
en viss tendens att tippa över sin tyngdpunkt på vägen upp men klarar sig från detta och 
stannar slutligen på hjulen uppe på baksläntens krön. Bilen stannar ca 40,8 meter från 
punkten där bilen gick ned i diket. 

Bilen fick endast skador på höger fram, där skärm och lykta blev skadad. 

Vädret var blåsigt och fuktigt, ca 11°C och 90 % luftfuktighet. 

Mätvärden 
Mätvärde Mätvärde Gränsvärde 
THIV (Theoretical head impact velocity) 18,7 km/h ≤ 33 km/h 
PHD (Post-impact head deceleration) 2,0 g ≤20g 
ASI (Acceleration Severity Index) 0,54 ≤1,0 skadeklass A 

≤1,4 skadeklass B 
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7.9.2 Prov 2000-11-08—2 
Modell: Ford Fiesta  Årsmodell: 1986 

Chassinummer (VIN): BXXGAFBFC13919 

Testvikt: 932 kg   Tjänstevikt: 860 kg 

Ballast: 
Tyngdpunkt CGx: 870 mm bakom framaxel 

Tyngdpunkt CGy: 500 mm ovan mark utmed bilens centrumlinje 

Krockdocka: Ja, i förarsäte 

Bilder på fordonet finns i bilagan. 

 

 
 

Bilen kör över vägkanten med 10 graders vinkel och hastigheten 81 km/h. Bilen 
bromsas upp något av det lösa materialet i diket men följer dikets bottenkurvatur rakt 
fram, över bakslänten, och fortsätter ”skuttande” förbi provområdet. Bilen går fri från 
bakslänten vid ca 32,1 meter från nedkörningspunkten. 

Bilen fick inga skador av diket men farten var hög då bilen hade passerat diket vilket 
medförde att den fick skador vid den sekundära kollisionen i uppfångningsområdet.  

Vädret vid provet var blåsigt och fuktigt, 10°C och 89 % luftfuktighet. 

Mätvärden 
Mätvärde Mätvärde Gränsvärde 
THIV (Theoretical head impact velocity) 14,0 km/h ≤ 33 km/h 
PHD (Post-impact head deceleration) 2,1 g ≤20g 
ASI (Acceleration Severity Index) 0,70 ≤1,0 skadeklass A 

≤1,4 skadeklass B 
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8 Resultat, del 3 
Dike med V-profil ökar risken för att bilen skall volta, men agerar samtidig som ett 
mera effektivt stopp för fordonet. U-profil på dikesbotten är ”snällare” mot den 
avkörande bilen, men ställer större krav på förlåtande omgivande terräng. I både U- och 
V-profil uppmäts moderata accelerationsvärden.  
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9 Kommentarer och diskussion 
Enligt dessa tester kan vi se tydligt att en bottenprofil i V-form på dike är lite 
aggressivare, det fångar upp fordonet bättre men åstadkommer samtidigt en uppenbar 
risk för voltning. Detta medför högre värden på ASI, THIV och PHD. (Observera dock 
särskilt att såväl ASI, THIV eller PHD markant får högre värden när fordonet ”hugger 
i”. Det betyder att ASI, THIV och PHD kan variera mycket, även om skillnaden i själva 
krockresultatet inte är särskilt stort. De ”höga” värdena är i högsta grad normala för 
en bil som på detta sätt fastnar i bakslänten och dessutom klart överlevnadsbara för en 
bältad passagerare.) Dessa värden överskrider inte gränsvärdena men bilen har en klar 
tendens till att rulla vilket i sig ökar risken för skador på passagerare/förare.  

Om vi ser till diken med U-formad bottenprofil så bromsas inte bilarna upp lika 
effektivt, men å andra sidan så skadas inte fordonen alls på samma sätt och risken att 
åstadkomma voltning är mindre. Påverkan på de åkande i bilen blir sannolikt mindre 
och chanserna att en förare skall kunna återta kontrollen på bilen ökar. U-formad 
bottenprofil på diket ställer däremot något högre krav på den bakomvarande terrängen, 
då det är troligt att bilar som lämnar körbanan kommer längre ut i terrängen.  
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