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Sidokrockprov med polisbil – sidokrockkudde och polismannens personliga 
utrustning 
av Jan Wenäll 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Med syfte att studera om och hur polismannens personliga utrustning påverkar 
skaderisken vid en sidokollision har fyra krockprov genomförts. För att möjliggöra 
korrekta jämförelser har proven gjorts med eller utan personlig utrustning i ett fordon 
med eller utan sidokrockkudde. 

Kortfattat kan sägas att proven visar att polisutrustning i sig inte kommer i konflikt med 
sidokrockkudde men att just det faktum att polismannen har en del hård och kantig 
utrustning på sig i sitt utrustningsbälte medför en något ökad skaderisk, dock inte 
kvantifierad i dessa prov. 

Man kan konstatera att utifrån ett strikt krocksäkerhetsperspektiv så är flertalet av de 
provade polisattiraljerna (batong, vapen, radio etc.) synnerligen stela och otympliga. 
Utan hänsyn taget till perspektiv ur rent polisiär synvinkel, vare sig operativt eller med 
avseende på hållbarhet, så kan man se att baksidan på hölster, batonghållare m.m. 
sannolikt enkelt skulle kunna utföras med en slätare och betydligt mera energiabsor-
berande baksida med därtill hörande minskad skaderisk vid trafikolycka. 

Framförallt vapen och vapenhölster ger markanta avtryck i de utförda proven. 

I en avslutande diskussion finns några förslag till åtgärder tillsamman med en något 
lösare spekulation i möjliga skaderisker. Några av dessa är: 

 information 
 placering av utrustning 
 möjliga framtida justeringar på uniformen i form av kollisionsskydd 
 möjliga framtida justeringar på bilsäten eller bilens dörrparti. 

Det bedöms att skador på höftben och lårben är de skador som mest tydligt kan kopplas 
till samspelet mellan polisutrustning och sidokollision. 
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Side-on collision tests on police car – side airbag and the policemen’s personal 
equipment 
by Jan Wenäll 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 

Four sideon crash tests have been run, aiming at studying  the crash safety of the 
combination of personal by worn police equipment and side-on crash protection in 
modern cars. The four tests involved a policeman (dummy) with and without personal 
equipment in a driving position in a vehicle with and without side-on crash protection. 

Very short, it can be said that the performed tests do not show any conflict between 
side-on crash protection in cars and the equipment worn on the uniform, but the fact that 
some police equipment is stiff, hard and angular increases the injury risk, however, not 
quantified in these tests. 

From a more strict crash safety perspective, most of the tested police-related equipment 
such as truncheon, weapon and radio are stiff and voluminous. Regardless of the 
viewpoint of operational police work or durability, the backsides of the weapon and 
truncheon holsters etc. could be much smoother and more energy absorbing, resulting in 
a far lesser injury risk in the event of a traffic accident. 

In a closing discussion of this document there are some suggestions for measures, 
together with a loose discussion about injury risk. Some of the points are: 

 Information 
 Placement of equipment 
 Possible future adjustments of the uniform in respect of incorporated crash 

protection over the hip 
 Possible future adjustments of car seats and/or car door interior panels. 

Fractures to the hip area seem to be the injury with the closest connection between 
police equipment and side-on collisions. 
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1 Bakgrund 

År 2004 genomfördes två stycken polisrelaterade krockprov på VTI, med RPS som 
beställare. Projektet kallades ”Polisens personliga utrustning i olycka”. Syftet den 
gången var att studera frontalkollision och eventuell inverkan från den personliga 
(skydds-)utrustning som polismannen bär på sig. Projektet finns redovisat som VTI 
notat 13-2005, författare Jan Wenäll och Håkan Andersson.  

Dessa två prov genomfördes med en från Volvo lånad kaross monterad på en 
krockvagn, se bild nedan. Redan vid projektet 2004/2005 konstaterades att det vore 
minst lika intressant att studera kombinationen polismans utrustning och krockkudde. 

 

Bild 1  Kaross vid prov 2004. 

VTI och RPS har vid ett flertal tillfällen under åren som gått sedan 2004/2005 haft 
kontakt och talat om olika möjligheter till vidare studier, t.ex. frontalkollision och 
krockkudde, krockkudde och annan utrustning i polisbilen (nu senast aktualiserat genom 
polisbilar försedda med dator på passagerarplats). 

Under hösten 2010 tog dock diskussionerna mera handgripligen fart och kom att inrikta 
sig på frågan om sidokrockkudde i personbilar och hur dessa eventuellt kunde interagera 
med polismannens utrustning. Därvid kan man dels undersöka om polismannens utrust-
ning i sig påverkar sidokollisionsskyddet (underförstått i negativ riktning) i bilen rent 
tekniskt, dels kan man se i vad mån polismannens utrustning, i kombination med bilens 
sidokollisionsskydd, faktiskt påverkar polismannen och dennes fysiska kollisionsskydd 
vid en kollision. Hypotesen vi önskar pröva är att det finns skadliga kombinationer. 
Vidare vill vi i projektet se om det går att göra förbättringar. 
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I planeringsfasen gjordes en litteratursökning avseende sidokrockkuddar och polis-
utrustning via VTI:s bibliotek. Den resulterade i några få träffar avseende sidokrock-
kuddar och whiplash resp. sidokrockkuddar och algoritmer för uppblåsning, men inget 
med specifikt avseende på kombinationen krockkudde och polisbilar eller polisut-
rustning. Vi kan inte med säkerhet säga om det tidigare utförts några sådana experiment 
eller ej, men det är i varje fall tämligen säkert att ämneskombinationen publikt inte 
tidigare rapporterats av någon. 

Man kan konstatera att fordonstillverkaren givetvis bygger och designar sin bil efter en 
”normal” passagerare/förare. Med normal avses i det här fallet såväl normal storlek som 
normalt påklädd. Men vi vet att såväl korta som långa, smala som tjocka och även 
gamla som unga människor har lite olika förutsättningar att sitta rätt och därmed klara 
sig bra i en kollision. Med ”rätt” menar vi här så som krockdockorna sitter i en bil vid 
krockprovning.  

Men få, om ens någon, har provat vad som händer när man dessutom adderar en massa 
skrymmande och tung teknisk utrustning som hänger på personen. Fler och fler 
människor använder bilen som en arbetsplats, så även polisen. Gemene man har idag 
säkerligen minst en mobiltelefon i någon ficka, kanske även nycklar, plånbok osv. Men 
de som arbetar i bilen, det kan vara polis, väktare, tullpersonal, distriktssjuksköterskor, 
veterinärer, hantverkare m.fl., har ibland så mycket mer hängande runt sin höft eller på 
annat sätt på kroppen eller lastad i bilen.  

I polismannens fall kan vi väl räkna vapen, handfängsel, batong, radio och pepparsprej 
som självskrivna och alltid närvarande attiraljer. Många har dessutom säkert 
kompletterat med ficklampa, multikniv och även kanske både en privat- och en 
tjänstemobiltelefon osv. Det blir många saker, saker som vid trafikolycka kan komma i 
konflikt med bilbältet och krockkudden. Dels kan bälte och krockkudde fastna i 
utrustningsdelarna, dels kan utrustningen i sig ogynnsamt hårt tryckas mot kroppen och 
orsaka skada. Man kan även se att utrustningen förorsakar onödigt slack i bilbälte, ett 
slack som avsevärt sätter ned skyddsförmågan hos det av biltillverkaren utprovade och 
levererade krockskyddet.  

Ytterligare en parameter att beakta kan vara att utrustningen resulterar i en sittställning 
som inte är helt optimal ur kollisionssynpunkt, t.ex. om man har utrustning vid ryggslut 
i ett bälte som på något sätt förorsakar att man inte sitter bakåtlutad mot ryggstödet 
(vilket i varje fall i teorin kan ha en negativ inverkan vid påkörning bakifrån och 
därmed avseende på risken för t.ex. whiplash). 
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2 Syfte 

Syftet med de utförda försöken, sammanlagt fyra stycken krockprov, var att undersöka 
om polisens utrustning, dvs. den utrustning polismannen bär på sig på uniformen 
respektive i utrustningsbältet, på något sätt kan tänkas komma i konflikt med fordonets 
sidokollisionsskydd, i första hand då sidokrockkudden, och därmed förändra 
(underförstått öka) skaderisken. 

Som en utvidgning av problemområdet så kan man dels tänka sig ett scenario där själva 
polisutrustningen nedsätter funktionaliteten och skyddsförmågan hos den av biltill-
verkaren tillhandahållna skyddsutrustningen, dels kan man tänka sig att kombinationen 
av bilens sidokrockskydd, även när den fungerar helt korrekt, och den av polismannen 
burna utrustningen innebär en extra skaderisk för polismannen. 
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3 Sidokrockkuddens funktion 

Till skillnad mot en frontalkrockkudde, som blåses upp i början av kollisionsförloppet 
och där det är meningen att dockan/människan landar i krockkudden när den redan är 
fullt uppblåst, så skulle man kunna säga att sidokrockkudden faktiskt istället ”skuffar 
undan” människan redan när den blåses upp.  

Den fullt uppblåsta frontalkrockkudden släpper ut luften kontrollerat genom relativt 
stora hål i krockkuddens tyg, varpå man får en ”mjuk” inbromsning samtidigt som man 
sprider krockkrafter över en något större yta när människan landar i denna uppblåsta 
krockkudde.  

Problemet med sidokollision är (bristen på) avstånd till den påkörande bilen. Man vill 
på alla sätt öka avståndet för att på så sätt få till en längre deformations zon, som 
därmed indirekt sprida ut krockkraften på en något längre tid. Samtidigt ger krock-
kudden en fördelning av krockkraften på en något större yta. Sidokrockkudden skuffar 
undan människan från den, på grund av sidokollisionen, inträngande dörren. Nu hinner 
man inte undan särskilt långt innan man slår i dörren ändå, men det ger trots allt lite 
längre tid och lite större yta. Den lilla skillnaden kan göra stor nytta.  

Sidokrockkudden kommer att ruska om den person som blir träffad av den, med 
baktanken att lite (krock-)våld över lite längre tid är bättre än mycket (krock-)våld över 
ganska kort tid. Därför kommer man också att se att krockkudden påverkar dockan, men 
den påverkan är mindre farlig än själva dörrinträngningen. 

Gardinen som täcker fordonets sidorutor beter sig däremot något mera som en ”vanlig” 
frontalkrockkudde, den blåses upp och täcker in sidorutan och stela strukturer, för att 
skydd för (i första hand huvud-)islag. Däremot släpper den inte ut gas lika snabbt som 
en frontalkrockkudde. 
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4 Krockdockan kontra människan 

En mycket vanlig fråga är just: ”Vad tål människan”. Nästan lika vanlig är frågan i vad 
mån krockdockan avspeglar detta. Svaret är att vi inte (exakt) vet vad människan tål 
samt att krockdockan är en dålig avbild av människan. Motsägelsefullt. Då kan ju 
provet tyckas värdelöst, vilket måste förklaras  

Verkliga människor är långa eller korta, män eller kvinnor, tjocka eller smala, gamla 
eller unga, vältränade eller soffpotatisar. Inte nog med det, vi kan ha olika proportioner, 
givet att vi ändå t.ex. är lika långa eller lika tunga. Någon har kraftigt skelett och någon 
är klent byggd. Ingen är helt och hållet den andras avbild. Alla människor är tvärtom 
unika. Detsamma gäller vid en kollision, de skador som en person drabbas av kommer 
aldrig att helt likna det som någon annan drabbas av, givet likadana kollisioner.  

Men om man nu ska göra krockprov och försöka mäta någon slags krocksäkerhet, måste 
man ju ha krockdockor som ger repeterbara resultat. Krockdockor är per definition inte 
några perfekta avbilder av människor. De har inga inälvor, inget riktigt skelett. De är 
istället mätutrustning. Om man betraktar krockdockan som just en mätutrustning, med 
en noggrant specificerad design, så förstår man kanske bättre. Dockan är ett stålskelett 
som (nästan) aldrig går sönder. På detta ”gummifläsk” och en täckande gummihud. Inne 
i dockan har man normalt mätutrustning som visar hur mycket våld som dockan utsätts 
för, man kan sätta siffror på det krockvåld som matas in i dockan, objektiva mätdata, 
men man kan inte avläsa exakt vad som skulle ha hänt med en människa. 

Det är just av den anledningen, den att dockan inte ”går sönder” som en vanlig 
människa, som gör att man inte rakt av kan utläsa riskerna med sidokollision, t.ex. hur 
en människas skelett skulle ha gått sönder i riktiga kollisioner, likande de som gjorts i 
denna studie. Vi måste därför ta till en annan metod, med tryckkänslig film på dockan, 
för att få en objektiv kvantifiering av våldet mot skilda kroppsdelar och därmed en 
relativ skaderisk. 
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5 Metod 

Hypotesen var: ”Polismannens utrustning riskerar komma i konflikt med bilens 
sidokrockskydd, och därvid försämras detta skydd”. Därutöver fanns det också en 
önskan om att försöka värdera skadebilden hos polismannen, givet att den burna 
polisutrustningen kommer i konflikt med bilens skyddssystem. Samt att, där det är 
möjligt, föreslå förbättringar. 

Den första tanken är kanske att köra en rejäl sidokollision, i ganska hög fart. Två bilar 
som krockar i en gatukorsning. 50-70 km/h. Tufft, häftigt, verklighetstroget, men 
ganska värdelöst ur ett forskningsperspektiv. Vad skulle det kunna visa? Jo, att 
sidokollision är farligt, vilket redan är välkänt. Två rejält krockskadade bilar, med stor 
intryckning.  

Men syftet är att studera skillnaden med och utan polisutrustning? Alltså måste 
kollisionen vara mildare, en kollision där man kan tro att just förekomsten av en batong, 
en radio eller ett vapen kan vara av klart avgörande betydelse. Ett första steg är därför 
finna en rimlig nivå på kollisionsvåld där polisutrustningen spelar en väsentlig roll. 

Sidokollision i hög fart är ett generellt mycket allvarligt fordonsproblem. Man sitter 
innanför en bildörr som består, lite vanvördigt beskrivet, av någon millimeter plåt, lite 
plast, s.k. padding (som i sin enklaste form kan vara formpressad plastbelagd kartong), 
glas och någon förstärkning i dörren. Men det finns ingen deformations zon i sidled! På 
bara 1-2 dm avstånd blir man träffad av en påkörande bil. Det är farligt, oavsett 
bilmodell, eventuella sidokrockskydd, polisutrustning eller ej. Så det första 
konstaterandet är att sidokollision är ett generellt bilproblem, och det bästa är att 
undvika att bli påkörd från sidan. Men sidokollisioner sker ändå. 

Men för att kunna detektera skillnaden mellan polisutrustning och icke-polisutrustning, 
så talar vi om mycket lägre fart. Dessutom vill man givetvis ha god kontroll på allt. En 
bil är trots allt en okänd parameter; även två likadana (begagnade) bilar är lite olika. 
Bilar är individer, baserat på vad de varit med om. Reparationer, ålder, rost. Allt sådant 
inverkar. Vi brukar säga man ska ha kontroll på alla obekanta parametrar, allt i akt och 
mening att skapa repeterbara och objektiva prov. Vi måste hitta en lämplig nivå på 
krockvåld och en repeterbar metod. 

En speciell krockvagn används därför. Denna har ett vertikalt rör monterat i fronten, för 
att repeterbart och kontrollerbart kunna efterlikna en, i detta fall, ganska mild sladd in i 
en stolpe. Man får ett smalt närmast penetrerande våld, ett krockvåld som koncentreras 
till ungefär 25 cm framför B-stolpen på bilens framdörr. Vi har därmed också valt en 
anordning som mycket specifikt koncentrerar krockvåldet till den zon på bilen där vi 
förväntar oss finna en koncentration av polisutrustning, dvs. ungefär vid höftens 
placering i framstolarna. Allt i akt och mening att renodla testet. 

Nu ska vi inte fastna i att det här är en stolpkollision, det är bara ett sätt att åstadkomma 
en väl kontrollerad och repeterbar deformation på ett lokalt ställe på bilens dörr. Det får 
sägas representera en dörrintryckning, vilken som helst. Medvetet är kollisionen även i 
höjdled justerad så att vare sig bilens tröskel eller dess tak tillåts arbeta och begränsa 
intryckningen. Provet är i så måtto orättvist mot bilen, men det är inte bilen som provas. 
Önskan är att åstadkomma en viss kontrollerad och repeterbar intryckning av bildörren, 
inget annat. Man kan tillägga att vilken bilmodell som helst hade fått denna typ av 
intryckning, under givna förutsättningar. 
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Bild 2 Förprov med stolpvagn. 

 

Bild 3 Efter kollision i 15 km/h. 

I ett antal förförsök görs krockprov i olika hastigheter för att finna ut ”rätt” påkörnings-
hastighet. Man vill definitivt inte ha så stor deformation på bilen så att eventuell 
inverkan av polismannens utrustning drunknar i stora deformationer hos bilen. En 
måttlig intryckning av bildörren på cirka 1-2 dm är optimal. Förförsöken visar att 
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15 km/h är lagom fart. Högre fart gav för stor deformation. Den vagn som används 
väger 1 217 kg. På bilden ovan kan försöksuppställningen ses. 

För att rätt kunna värdera inverkan av polismannens utrustning måste det finnas en 
tydlig referens, d.v.s. man måste veta vad som händer vid en ”vanlig” kollision i just 
denna hastighet, med just denna bil och med just denna krockvagn.  

På så sätt byggdes en trappa av provning med stegrande funktion, där man kan ställa det 
erhållna resultatet i varje enskilt prov mot något underliggande prov och där således 
prov 1 kan anses vara referenskrocken. Följande fyra prov planerades;  

1) Krockprov utan polisutrustning, utan aktiv krockkudde. 
2) Krockprov utan polisutrustning, med aktiv krockkudde. 
3) Krockprov med polisutrustning, utan aktiv krockkudde. 
4) Krockprov med polisutrustning, med aktiv krockkudde. 

(Av logistikmässiga skäl kördes dock proven i annan ordning än ovan angivet.) 

 

Bild 4 Ett av de fyra krockproven. 

För att rättvist kunna genomföra provserien måste fyra helt identiska krockprov göras, 
vilket i teorin betyder att fyra identiska fordon. Men eftersom det handlar om lågfarts-
prov så bedömdes att båda sidorna på fordonet skulle kunna användas, dvs. man 
betraktar förarsida och passagerarsida som två identiska sittplatser och bortser från att 
det sitter en ratt på ena sidan av bilen. Vi nöjer oss därmed med två identiska fordon. 

I samtliga fyra prov hade vi en primär ansats att sätta en docka på såväl förarplatsen 
som på passagerarplatsen, oavsett om krocken kom från vänster eller höger. Lite senare 
skall det emellertid visa sig att även i så låg fart som 15 km/h får man så pass stora 
deformationer i bilen, så att det blir svårt att återanvända båda framsätesplatserna i båda 
proven i de två fall där vi vänder på fordonet och krockar andra sidan. Av den anled-
ningen så sker två av proven med två dockor i fordonet, och två av proven med en 
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docka i fordonet. Utvärderingen sker dock alltid enbart på den docka som sitter närmast 
kollisionen, och eftersom vi bestämt oss för att bortse från om detta är en plats med ratt 
eller ej, dvs. förarplats eller passagerarplats, så anses det härmed och nedan likgiltigt 
vilken sida fordonet blir påkört på. 

I början av projektet försökte vi att skaffa fram två Volvo V70. Det visade sig vara lite 
svårt, men två stycken polisbilar Volvo XC70 årsmodell 2005 och årsmodell 2007, en i 
Stockholm och en i Göteborg, den ena med skadad motor och den andra med skadad 
växellåda, hittades. Dessa två fordon visade sig lyckligtvis ha exakt samma kaross. 
Dock, eftersom krockvagnen nu redan var anpassad efter en Volvo V70 måste vissa 
mindre (höjd-)justeringar göras. Dessutom kan man anta att XC70 är något styvare i sin 
karosstruktur än motsvarande V70. Kanske inte helt idealiskt, men det viktiga, och 
avgörande, var att de två fordonen var identiska. 

I fordonen placerades s.k. Hybrid III-dockor1, dockor som var helt nykalibrerade. 
Sätena var inmätta till en mittposition motsvarande specifikationen i EuroNCAP med 
hjälp av s.k. H-punktsdocka. Detta enkom för att vi skulle försäkra oss om att dockan 
sitter i precis samma position vid varje kollision, för att göra det möjligt att jämföra 
resultaten. Enklast kan man beskriva detta läge som ett slags mittläge eller medel-
värdesläge. Utan att gå in på alla detaljer så kan man säga att sätet befinner sig i 
mittposition i längsled, och om denna position inte är lika med en ”hack” i stolsskenan, 
så befinner sig stolen i närmast framförvarande hack. Ryggstödet lutar 25°.  

 

Bild 5 Docka med tryckkänslig film på passagerarplatsen i bil. 

Ett mättekniskt problem med dockorna, som berörts översiktligt ovan, är att dockan inte 
är en helt representativ modell av människan. Dessutom är dessa dockor avsedda för 
mera extrema kollisioner i frontalriktningen. Det finns i originalutförandet inget som 

                                                 
1 Egentligen FMVSS Part 572, Subpart E, Hybrid III 
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ger oss möjlighet att mäta i dockas hud, och i det här fallet är det just tryckförändringar 
i dockans yttre skal (som vi kan kalla huden) som vi är intresserade av att studera. Vi 
har med framgång använt tryckkänslig film tidigare, en metod som valdes även denna 
gång. Denna tryckkänsliga film finns i olika känsligheter och kan klippas till för att 
passa på dockans olika delar. 

Den ovane läsaren har säkert ändå hört talas om krockvåld. Krockvåld är ett populär-
vetenskapligt begrepp som kan innefatta lite vad som helst, men absolut mest vanligt är 
att detta på något sätt är en mätning av acceleration, dvs. hastighetsförändring, inne i 
dockan. Detta görs med accelerometrar och man får ut mätvärden i enheten m/s2 (uttalas 
meter per sekundkvadrat), som skall förstås som förändringen i hastighet (uttryckt i 
meter per sekund, m/s) per sekund, dvs. meter per sekund per sekund. Från skolans 
fysiklektioner minns nog de flesta ett värde på 9,81, som egentligen skall skrivas 
9,81 m/s2 och som är ett mått på jordaccelerationen eller gravitationen. Idag är det vissa 
skolor som lär ut 9,82 m/s2 istället, för gravitationen varierar på olika platser på jord-
klotet och 9,82 m/s2 är mera rätt på många platser. Hur som helst, 9,81 m/s2 kan ibland 
också anges som 1g. Alla som läst något om krockprovning eller flyg- och rymd-
provning har hört talas om g-krafter. Sedan så kan man, när det gäller krockprovning, 
omsätta dessa accelerationsvärden via formler och tabeller till ett statistiskt mått på 
skaderisk, vilket man lite populärvetenskapligt skulle kunna kalla för ”krockvåld”. 

Men i de här proven så är just acceleration, som mäts inne i dockans struktur, inget bra 
mått på den överförda kraften till dockans yttre gummiskal, låt oss kalla det hud fast det 
inte direkt liknar mänsklig hud. Vi vill veta den yttre påverkan, inte de inre 
accelerationerna. Vi väljer att mäta yttryck istället. Tryck per ytenhet. Tryck anges 
vanligtvis i enheten megapascal [MPa] eller möjligen i kilogram per kvadratcentimeter 
[kg/m2]. (I USA används enheten pound per square inch [psi]. 1 MPA = 10,2 kg/cm2 = 
145 psi.) 

Dockorna kläddes in, på valda delar, med en tryckkänslig film vid namn Pressurex® 
Pressure Indicating Film av kvalitet ”Super Low” 70-350 psi, vilket motsvarar ca  
5–25 kg/cm2 eller 0,5–2,5 MPa, samt av kvalitet ”Low” 350–1 400 psi, vilket motsvarar 
ca 25–100 kg/cm2 eller 2,5–10 MPa. Denna film tillät oss studera tryckfördelningen på 
dockan; filmen rödfärgas i förhållande till det tryck som uppstår. Dels kan man jämföra 
färgen mot ett medskickat tolk-diagram, dels kan man låta skicka filmen på framkall-
ning, för extra noggrann upplösning. För dessa försök ansågs det räcka med att okulärt 
jämföra resultaten med medskickad tolk.  

Ett mättekniskt förtydligande är att den tryckkänsliga filmen både är temperatur-
beroende, beroende av luftfuktighet samt av exponeringstid. Det betyder att det också 
finns en viss osäkerhet i de avlästa värdena, en osäkerhet som skall tolkas som att de 
redovisade resultaten mera är att betrakta som relativa än absoluta. Med andra ord, det 
går bra att jämföra proven med varandra men det är inte helt säkert att de redovisade 
siffervärdena skulle bli identiska vid en förnyad provning. 

Kan tilläggas att proven även finns filmade. 
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6 Sammanfattning av utförda prov 

För att en bils krockkudde skall fungera så krävs vanligen att tändningen är påslagen, i 
vissa fall även att motorn är igång. Krockkudde är vidare ett uttalat engångsskydd. Det 
blåses upp och sedan släpps gasen ut ur krockkudden. Men gasen förvinner inte 
ögonblickligen som ur en vanlig ballong, gasflödet styrs genom storleken på de hål som 
krockkudden har. Man vill åstadkomma en kontrollerad, och vi skulle kunna kalla det 
”långsam” (även om vi människor inte uppfattar det som så), sammanpressning av 
krockkudden. 

Genom detta vinner man i krocksammanhang såväl längre bromssträcka/stoppsträcka 
som lägre acceleration och större anliggningsyta, vilket reducerar påkänningarna på 
människan.  

Eftersom krockkudden är ett engångsskydd, så kan man inte räkna med att skyddet går 
att aktivera i en andra kollision med ett fordon. Av just den anledningen måste de båda 
polisfordonen krockas i den ordningen så att det prov som kräver aktiverad krockkudde 
sker först. Därefter vänder man på fordonet och utför det prov där krockkudden inte 
skall aktiveras. Rent praktiskt betyder det att man kör de fyra proven, som återgavs i 
tabellen/trappan nedan, i ordningen 2-1-4-32.  

Här nedan rapporteras de ändå i ordningen 1-2-3-4; 

 

Bild 6 Dockans höft prepareras med tryckkänslig film. 

Prov 1 
I prov 1 sitter krockdockan utan personlig (polis-)utrustning i en bil som inte har 
aktiverad sidokrockkudde. Detta är referensbetingelsen. 
Prov 2 

                                                 
2 Av denna anledning kan man även på fotona se en annorlunda numrering på de tryckkänsliga filmerna, 
rapporterade prov 1 kallas prov 2 osv. 
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I prov 2 har krockdockan inte någon personlig (polis-)utrustning på sig. I detta prov 
finns en aktiverad sidokrockkudde och krockgardin på den sida där kollisionen sker.  
 
Prov 3 
I detta prov 3 har krockdockan försetts med personlig (polis-)utrustning. Bilen har inte 
aktiverade sidokrockkuddar.  
 
Prov 4 
I detta prov 4 har vi då slutligen såväl en fullt polisutrustad krockdocka samt aktiverade 
sidokrockkuddar och sidokrockgardiner.  
 
Detaljerad redovisning av de fyra krockproven återfinns i bilaga 1. 
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7 Sammanfattande resultat 

Fyra prov har genomförts. Prov 1 visade vad som händer utan polisutrustning, utan 
krockkudde. Där noterade vi kontaktkrafter i storleksordningen 2,5 MPa vid 
axel/skuldran och cirka 6 MPa vid höften. Inga direkt tydliga ”kanter” noteras, vilket i 
detta fall betyder att ingen hård utrustning ligger an direkt mot krockdockans hud vid 
kollisionen.  

I prov 2 aktiverades krockkudden. En del av krockkraften flyttades därmed från höften 
till krockdockans arm. 

I prov 3 tillfördes polisutrustningen, men först utan aktiv krockkudde. Direkt syntes 
röda kanter på den tryckkänsliga filmen, tydliga avtryck av utrusningen och kraftnivåer 
på ca 9–10 MPa uppnåddes.  

Det hela går tydligt igen i prov 4, där trots aktiv krockkudde och sidokrockgardin 
ungefär samma mönster upprepas, dock med en viss liten förskjutning mot ökad kraft på 
arm. Registrerade kontaktkrafter sammanfattas i tabell 1. 

 

Tabell 1  Registrerade kontaktkrafter i de fyra proven. Avser kraften på den sida av på 
dockan som träffas direkt av krocken. 

 

Prov Konfiguration Kroppsdel tryck [MPa] 

1 Referens (varken polisutrustning eller 
krockkudde) 

axel/skuldra 2,5 

 arm 2 

 bål 4 

 höft 6 

2 Enbart sidokrockkudde axel/skuldra – 

 arm 4 

 bål 2 

 Höft 6 

3 Enbart polisutrustning axel/skuldra – 

 arm 1,5 

 bål 3 

 Höft/lår 10 på höft 

4 på lår 

4 Både polisutrustning och 
sidokrockkudde 

axel/skuldra – 

 arm 2,5 

 bål 1,5 

 Höft/lår 10 

 

Resultaten var inte överraskande; hård utrustning ger hårda islag. Men givetvis är det 
ändå väsentligt att objektivt mäta och objektivt bestämma även det som kan synas 
uppenbart. Vi kan konstatera att i samtliga prov med polisutrustning kan man se tydliga 



 

22  VTI notat 10-2011 

till kraftiga avtryck av denna utrustning på tryckkänsliga filmen. I de fall där 
krockkudden aktiverats får man en belastning på överarmen, men skonar i någon mån 
skuldran och höften.  

Är de uppmätta krafterna farliga? Vad innebär de? Låt oss börja med att konstatera att 
utrustningen (radio/batong/vapen) inte tryckts uppåt och bakåt vid kollisionen. En 
farhåga var att dessa skulle kunna göra skada mot njurar osv. Utrustningen på polis-
mannen bidrar inte till ökad krocksäkerhet på något sätt, tvärtom ser vi att just vapen, 
vapenhölster och batong/batonghållare i dessa prov transporterar och koncentrerar in 
kraften i krockdockan. Ur ett krockperspektiv är det definitivt bättre att hålla höften fri 
från hårda föremål, något som också tydligt konstaterades i de tidigare försöken 2004, 
se VTI notat 13-2005. 

Man kunde inte se är att polismannens utrustning vare sig trasslade in sig i sidokrock-
kudden och motverkar skyddets funktion, ej heller att krockkudden i sig direkt 
påverkade polisutrustningen negativ, men man kunde konstatera att den hårda polis-
utrustning och de kanter som finns på hållarnas baksida medför en klart ökad skaderisk.
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Bild 7 Utan krockkudde, utan 
polisutrustning. 

 

 

Bild 8 Med krockkudde, utan 
polisutrustning 

 

 

Bild 9 Utan krockkudde, med 
polisutrustning 

 

 

Bild 10 Med krockkudde, med 
polisutrustning. 
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8 Diskussion 

Är detta farligt? Det är väl den centrala frågan. Låt oss dela upp svaret i flera delar; 

1. Sidokollision är ALLTID farligt, oavsett om man är polisutrustad eller ej och 
oavsett vilken bil man sitter i. Bäst är att undvika att bli påkörd i bilsidan. 
 

2. En viktig fråga är om polisutrustningen upphäver bilens inbyggda skydd vid 
sidokollision? Påverkar batong, radio, pistol, hölster mm. bilens och sidokrock-
kuddens förmåga att skydda människan? Resultaten indikerar att de utförda 
proven visar på att bilen och dess inbyggda sidokrockskydd fungerar lika 
bra/likvärdigt oavsett om personen är klädd som polis eller ej. 
 
(Vill man vara negativ säger man att bilens inbyggda sidokrockskydd fungerar 
lika dåligt, oavsett om man är polisutrustad eller ej. Sidokrock är alla 
personbilsliknade fordons verkliga Akilleshäl; det finns ingen bra 
deformationszon i sidled överhuvud taget. Moderna bilar har många bra skydd, 
men vi kommer inte ifrån den rent fysiska begränsningen att dörren är tunn och 
att man sitter precis innanför dörren, nära själva kollisionen.) 
 
Ett specialfall av ovanstående är att polisutrustning i sig också bidrar till att 
bältet behöver omfatta en mer omfångsrik person, skulle man kunna säga. 
Polismannen plus polismannens utrustning är givetvis mer omfångsrik än bara 
en bältad person, vilket gör att det går åt mera bilbälte. Mera bilbälte ger också 
mera slack i bältet, bältets förmåga att hålla personen på plats inne i bilen 
minskar. Ökat slack ger mindre säkerhet. Av den anledningen är det ur 
krocksynvinkel tydligt önskvärt att flytta eller minimera mängden 
polisutrustning i de områden på människokroppen som berörs av bilbältet. 
Detsamma gäller de områden på människokroppen som berörs av 
sidokrockkudde. 
 

3. Men, och nu kommer kanske det viktiga, den relativt hårda utrustningen som i 
detta fall befinner sig mellan dörrsida/krockkudde samt människan är givetvis 
inte särskilt nyttig ur ett rent krockperspektiv. Den är en ökad skaderisk för 
polismannen. Det är hart när omöjligt att sätta exakta siffror på hur mycket 
denna skaderisk ökar. Låt oss komma ihåg att det troligen är i ett ganska smalt 
hastighetsspann som denna risk uppstår, i lägre fart är skaderisken minimal och i 
högre fart så spelar polisutrustningen i sig mindre roll, sidokollisionen är farlig 
ändå. Men ja, polisutrustningen tillför en ökad skaderisk. 
 
Vilka skador kan man då förvänta sig? Eftersom krockdockor är mätutrustning 
och inte exakta kopior av människor, så måste en sådan fråga besvaras mera 
subjektivt och baserat på egna spekulationer. Det finns ingen absolut sanning. 
Dessutom är varje människa unik, det som skadar en människa på ett sätt kan ge 
en annan skadebild på en annan människa, inte minst på grund av att vi är olika 
byggda vad gäller längd, vikt, muskulatur osv.  
 
Det man på goda grunder kan befara är att slag mot höften, i kombination med 
att kraften leds in i höftbenet via vapen, batong och radio, lätt kan ge 
bäckenfrakturer eller frakturer på lårben/lårbenshals. En sådan påverkan och 
polismannen är givetvis omgående satt ur operativt skick. 
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Man kan också i sidokollision räkna med revbensskador, och i polisens fall med 
utrustning i ett bälte runt midjan, en ökad risk för skador i de nedre bukregio-
nerna runt midjan, med möjliga skador upp mot njurar till följd av inträngande 
utrustning. Rent allmänt ger sidokollision även en ökad risk för benbrott och 
armbrott på de lemmar som befinner sig på den sida som blir påkörd, men 
egentligen är det svårt att se att polisutrustningen i sig påverkar annat än 
marginellt. Man kan även se en ökad risk för problem med hals/nacke och 
huvudislag mot bilsida vid sidokollision, men även där är det svårt att se att just 
polisutrustningen annat är marginellt ger någon skillnad.  
 
Ett mera omfattade dilemma är att den utrustning som bärs på uniformen och i 
utrustningsbältet betyder att bältet rent allmänt ligger an sämre mot 
människokroppen, som också genererar slack i bilbältet.  
 
Tilläggas bör att hjälm, den typ av kravallhjälm som polisen använder men som 
inte varit med vid dessa prov, ur ett strikt trafiksäkerhetsmässigt perspektiv vid 
kollision innebär en ökad vikt och därvid en klart ökade belastning på nacken, 
men därtill hörande ökad risk för nackskador, om nu någon funderat på att 
använda hjälmen vid bilfärd. Det går säkert att i efterhand hitta något enstaka 
trafikolycksfall där en hjälm skulle skyddat mot direkta huvudislag, men 
generellt gäller att den ökade vikten (på huvudet om hjälm används) totalt sett 
medför betydligt större skaderisk. 
 

4. Vad innebär resultaten? Finns det risk att man (felaktigt) väljer att avstå från att 
bruka bälte/krockkudde om kombinationen polisman, polisutrustning, bilbälte 
och sidokrockskydd medför en ökad skaderisk? Kan man då misstolka det som 
att det vore bättre att låta bli att använda bälte och/eller sidokrockkudde? Vad är 
alternativet? Obältad är givetvis är ännu mycket värre. Man måste fundera över 
alternativolyckan. Det är ALLTID bättre att vara bältad och skyddad av 
krockkudde, oavsett övriga förutsättningar.  
 
Undertecknad är själv inte alls skickad att bedöma hur polisarbete bäst sköts, 
eller vilken utrustning som polismannen absolut måste bära på sig, och var på 
kroppen den bäst placeras. Men låt mig, i min roll som krocktekniker, spekulera 
lite utifrån min horisont och med krocksäkerhet som enda bevekelsegrund. Hur 
borde det då se ut? Då avses inte enbart på poliser, utan även alla andra 
yrkesgrupper som använder bilen som arbetsplats. Vad bör man tänka på? 
 

a. Vi börjar med bilen. Bilen är (givetvis) en viktig del av krockskyddet. 
Ytor som man kan slå i skall hållas fria från utrustning som har skarpa 
hörn eller på annat sätt är hårda. Om något ovillkorligen måste placeras i 
islagszon, så skall det vara litet, gärna med rundade hörn, om möjligt 
mjukt. (Med ”mjukt” menar vi krocktekniker eftergivligt, i paritet med 
ECE R 21. Som en bils instrumentbräda ungefär. Inte mjuk som 
skumplast.) Gärna låg vikt på produkten, det minskar riskerna.  
Dessutom, det är bättre om det kan lossna vid belastning än att det sitter 
hårt fastskruvat. Det finns ett engelskt ord, ”yielding”, som används ofta 
för eftergivlig vägutrustning. Det beskriver ganska väl hur ett gott 
krockskydd uppnås, att ge efter för skadlig belastning. Precis så bör 
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interiören i en krocksäker bil se ut. 
 

b. Bältet skall alltid användas! Bältet är det bästa krockskydd man kan få, 
näst efter att inte krocka alls. Bältet skall sitta så nära kroppen som 
möjligt. Det är ju precis därför vi uppmanar folk att knäppa upp tjocka 
vinterjackor, tömma fickor på nycklar och mobiltelefoner, allt för att få 
bältet nära kroppen. Biltillverkaren gör dessutom sitt för att bättra på 
detta ytterligare, genom att förse bilen med en bältesförsträckare som 
ytterligare drar åt bältet vid kollision. Varje vunnen centimeter är värd 
mycket. Därför är det väsentligt att också minimera mängden polisut-
rustning som hamnar mellan polismannen och skyddsutrustningen. Det 
viktigaste är kanske att kommunicera ut denna kunskap till var och en, så 
att de individuellt kan göra det bästa av sin egen situation. Man kan 
diskutera i vad mån all utrustning behövs vid alla tillfällen? Helt fritt 
tänkt, så kanske man kan ha en minimal basutrustning, som man bär hela 
tiden, en utrustning som kompletteras t.ex. genom olika typer av 
utrustningsväst för olika typer av uppdrag? För längre fordonstransporter 
kanske det t.o.m. kan tänkas vara möjligt att ta av utrustningsvästen eller 
delar av den? 
 

c. Inför framtida fordonsinköp bör man även tänka på att en fullutrustad 
polisman är tämligen omfångsrik. (För att inte missförstås, här menas 
med all buren utrustning och inget annat.) Det kan säkert gå att välja 
fordon och säten som är mera lämpliga än andra. Utan att utpeka någon 
fordonstillverkare, så synes det mig bäst att välja fordon som är ganska 
spatiösa. Krångligt ord som betyder att man bör välja ett fordon med 
stora innerutrymmen. Även om det är en regel med undantag, så kan man 
lite generellt säga att ju större bil (framförallt volymmässigt), desto mer 
krocksäker. Fordon som används i yrkesmässig verksamhet bör sällan 
vara av det lilla slaget. Därmed, en grov tumregel är att en stor och 
modern bil är mer krocksäker än en liten bil, oavsett om den är modern 
eller ej. 
 

d. Bilsätet skulle kunna vara av en typ som kan modifieras, beroende på 
den utrustning som bärs. Vi har sett prototyper på säten där delar av 
stoppningen kan plockas bort just för att ge plats för skrymmande 
utrustning som bärs i utrustningsbälte. Det borde kunna vara en lämplig 
utveckling på lite sikt. 

Låt oss också diskutera vapnets placering, samt hur människokroppen är byggd. På vår 
höft har vi inte mycket vävnad. Det är nära in till höftbenet, nära till lårbenet. Ett slag 
mot höften kan ganska lätt ge skelettskador, det finns liksom ingen inbyggd krock-
dämpning i människans höft. Det är bl.a. därför det är lätt att bryta lårbenet/lårbenshals 
om man faller. Inte lika vanligt att bryta svanskotan, om man sätter sig på mjuka 
rumpan. Detsamma gäller egentligen nere på låret. Runt vårt lårben så har de allra flesta 
av oss ganska mycket muskelmassa. Mycket bra krockdämpning. Ett slag mot höften, 
som kanske ger brott på höften eller lårbenshals, ger motsvarande möjligen enbart en 
rejäl lårkaka om man för in samma krafter i ett lår. Lårkakan är i princip ett resultat av 
en slags ”krockdämpning”, en energiabsorption i lårmusklerna.  
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Det finns tre tänkbara lösningar på vapenplacering, baserat på lite olika antagande om 
risker och krockvåld. För det första, om man tror att sidokollision är ovanlig och att 
frontalkollision är en mera vanlig olyckstyp, så finns det en chans att dölja vapnet i 
krockhänseende genom att låta det hamna ännu lite längre bakåt. Att liksom förflytta det 
längs bältet utmed höften så långt bakåt mot bilstolens ryggstöd som möjligt, utan att 
för den skull vapnet hamnar bakom polismannens rygg, mellan rygg och sätets 
ryggstöd. Studera gärna bilderna 74–75 samt 78 på förare respektive passagerare. Det är 
ingen helt optimal placering, men samtidigt inte jättefarlig heller, ur perspektivet 
”funktion i frontalkollision”. Det viktiga är att vapnet inte tillåts lyfta upp bältet i mjuka 
buken, bältet skall hamna långt ned mot låret (mot skelettdelar) för att göra god nytta. I 
det fallet så kan man/bör man komplettera vapenhölstret med någon form av energi-
absorberande material på baksidan. (Inte mjuk skumplast, riktig ”padding”. Bilindustrin 
vet hur man gör. Eller titta på hur en cykelhjälm är uppbyggd. Ett plastmaterial som 
mera kollapsar och äter kollisionsenergi än som bara trycks ihop och ”studsar tillbaka”.)  

För det andra, det helt ideala ur krocksynvinkel vore förstås att helt få bort vapen (och 
annan hård utrustning) från kroppen. Hur man rent praktiskt löser det är svårt att säga, 
om det ens är tänkbart. Man kan dock fundera i banor som ett hölster som på något sätt 
är ledbart eller vikbart/förskjutbart i förhållande till sin infästningspunkt i bältet, så att 
man kan vika undan vapnet från höften just när man sitter ned. Det finns säkert bättre 
idéer… 

För det tredje, sett ur den rena krocksäkerhetsaspekten, så borde vapnet generellt 
förflyttas bort från höften, eventuellt ned till låret. Det vore då lämpligt att flytta annan 
utrustning också. Men ett problem är att höften också, med sin stela struktur, erbjuder 
ett ytterst lämpligt och formstabilt ställe att hänga bältet på, man kan inte räkna med 
samma funktionalitet hos ett lår. Själv inte skickad att avgöra denna fråga, så får man 
nog väga samman många olika aspekter på just polisen arbetar. Privilegiet som 
krocktekniker är att tillåtas tänka på ett problem enkom ur krockperspektiv.  

En generell observation på flera av de detaljer som monterades på utrustningsbältet är 
att baksidan, som vänds in mot polismannen, skulle kunna ägnas betydligt mera omsorg, 
för att på så sätt mildra inverkan av vassa och stela kanter vid en kollision. 

Förslag till åtgärder på kort sikt; 

 Informera om betydelsen av att bältet anpassas så väl som möjligt och så nära 
som möjlig in mot polismannens kropp. Så lite slack som möjligt. 

 Försök placera vapenhölster/batong/radio på utrustningsbältet i sådana 
positioner (när man sitter i bilen) så att det i varje fall inte placeras helt 
vinkelrätt ut från höftbenet mot bilens dörr. Redan det faktum att man kanske 
kan skjuta dessa detaljer bakåt, eller möjligen framåt, på bältet aldrig så lite ger 
att kraften från sidokollisionen inte fortplantas precis rakt in i höften. 

 Undersök om det finns alternativa placeringar, eller möjligtvis alternativa 
hållare/hölster med någon form av energiabsorberande baksida. 

 Diskutera möjligheten att minimera den på utrustningsbältet placerade 
skadeökande utrustningen, i varje fall vid de tillfällen då man befinner sig i ett 
fordon, bältad för bilresa. 

Förslag till åtgärder på lång sikt; 

 I samarbete med utrustningsleverantör, tag fram lämpliga ”polstrade” hölster, 
batonghållare etc. Alternativt, arbeta fram energiabsorbenter som kan bäras 
mellan kroppen och utrustningsbältet. Det handlar om att fördela lokala 
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kraftcentrum från kollisionskrafter ut på en större yta, precis på samma sätt som 
skyddsvästen gör med smalt penetrerande våld. Följande förslag kommer säkert, 
vid första anblick, att locka till skratt, men det är rent krocktekniskt klart seriöst. 
Man kan tänka sig ett slags energiabsorberande ”underkjol” av ett kraftigt 
polstrat tyg, med absorberande och kraftfördelande förmåga, som kan bäras från 
midjan och nedåt, och på så sätt skydda höften för lokala höga krafter. Tänk 
”skyddsväst” för höften och inte underkjol. I betydligt mera realistiskt 
perspektiv är på sikt att på något sätt integrera ett sådant skydd insytt direkt i 
själva uniformen. 

 Man bör även studera möjligheten att i framtida bilar skaffa andra säten, se 
bilderna 11 och 12 nedan. Det finns på marknadens säten med anpassningsbar 
stoppning i ryggstödet, där det går att plocka bort valda delar för att anpassa 
sätet till utrustning som bärs av den bältade personen. En sådan lösning skulle 
avsevärt kunna förbättra krockskyddet, och även komforten. 

 En ännu mera spekulativ och innovativ åtgärd vore att anpassa bildörren till det 
faktum att man vet att personen som sitter bältad bär ett vapen vid sin höft. Det 
finns många frågor att lösa, men om man som hypotes tänker sig att förstärka 
den energiabsorberande förmågan runtomkring vapnet, och skapa ett slags 
hålrum i dörren kring vapnet, så minskar man drastiskt skaderisken. Här kan 
man alltså tänka sig en dörrsida med energiabsorbent som tillåter vapnet att 
mera gå in i dörren än att gå in i höften. Ja, det finns problem med 
längdsjustering av sätet osv. Men det går sannolikt att lösa. 
 

 

Bild 11 Stol med stoppning. Bild 12 Stol utan stoppning, för 
utrustning. 
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9 Slutsats och rekommendationer 

Slutsatsen är att polisutrustningen utgör en ökad risk att bli skadad vid sidokollision. 
Den största risken med bäring på polisutrustningen är med den utrustning som hamnar 
direkt över höften och lårbenets översta del, vanligtvis därmed vapnet. 

Rent generellt, oaktat polisutrustning eller ej, så är annars personskador mot huvud och 
nacke/hals de skador man kan förvänta sig ge allvarligast konsekvenser vid 
sidokollision. 

På kort sikt är det önskvärt att informera om problemet, och överväga möjligheten att 
flytta bort utrustning från höftpartiet.  

På längre sikt bör man fundera andra möjliga lösningar, t.ex. utrustningsväst, annan 
placering på uniformen inklusive möjligheten att inkludera energiabsorption i delar av 
uniformen, energiabsorberande utformning på vapenhölsters baksida (och annan 
utrustning som kan tänkas hamna i riskabel position) samt även tänka sig speciella säten 
och/eller fordonsdörrar som anpassas till buren utrustning. 
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Prov 1 

Prov 1 är en kombination där krockdockan inte har någon polisutrustning på sig alls och 
där krockkudden är avaktiverad. Detta får bli vår referens för de övriga proven. 
Krockdockans placering och (brist på) beklädnad framgår av följande bild. 

 

 

Bild 13 Dockan i bilen före kollision. 
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Bild 14 Träffbild. 

 

 

Bild 15 Inifrån bilen, dockan på plats. 
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Bild 16 Kollisionen. 

 

Bild 17 Dockan just före kollisionen. 
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Bild 18 Krockprovet genomförs vid 15 km/h. Träff mitt på dörren. 

 

Bild 19 Här kan man se att sidokrockskyddet SIPS delvis absorberat en del av 
kollisionsenergin. 
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Bild 20 Inifrån bilen efter kollision. 

 

Bild 21 Bildörren öppnad (utan större besvär). 
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Bild 22 Vänster höft. Man kan se avtryck av bilbältet. 

 

Bild 23 Vänster höft. 
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Bild 24 Vänster arm 

 

Bild 25 Bål. 
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Bild 26 På bålen kan man se märken efter islag i dörren och på skuldran, bakom axeln, 
kan man se islag efter B-stolpen. 

Sammanfattning, prov 1 (Ingen utrustning, ingen krockkudde):En måttlig sidokollision 
och från film kan man se att dockans huvud rör sig rätt långt ut mot sidorutan, dock utan 
att slå i vagnen som kör på bilen. Utvärdering med färgtolk från tryckkänslig film visar 
små krafter: Kring axel/skuldra knappt 2,5 MPa, mot höften cirka 6 MPa. Armen når ca 
2 MPa och bålen cirka 4 MPa. 
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Prov 2 

I prov 2 så har vi låtit aktivera krockkudden. Bilen är densamma som i prov 1, men 
vänd så att kollisionen sker på passagerarsidan.  

 

Bild 27 
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Bild 28 Dockorna på plats i bilen. 

 

Bild 29 Före prov. 
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Bild 30 Träffbild. 

 

Bild 31 Kollisionen. 
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Bild 32 Sidogardinen skyddar huvudet. 

 

Bild 33 Här utlöses givetvis sidokrockkuddarna, som man kan se av bilderna. Samma 
kollisionshastighet, dvs. 15 km/h. 
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Bild 34 Sidogardinen. Man kan även skymta sidokrockkudden. 

 

Bild 35 
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Bild 36 

 

Bild 37 
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Bild 38 Här kan man se själva sidokrockkudden, samt gardinen i bildens överkant. 
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Bild 39 Höger höft på passagerardockan, den som sitter närmast kollisionen 

 

Bild 40 Färgtolkning. 
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Bild 41 Passagerarens bål. 
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Bild 42 Passagerarens överarm. 
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Bild 43 Föraren. Vänster höft. 

Man ser att sidokrockkudden tryckt på dockans arm. I detta prov ärdet mer spår på 
armen än i prov 1, vilket är helt i sin ordning eftersom krockkudden utlöst. 

Sammanfattning prov 2 (Ingen utrustning, aktiverad krockkudde): Det finns inga 
markanta avtryck, inga skarpa kanter, vilket var väntat. På höftpartiet ger färgtolkning 
cirka 6 MPa  och på armen cirka 4 MPa. 
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Prov 3 

Prov 3 utförs utan krockkudde, men med polisutrustning. Dockan utrustas med följande: 

 

Bild 44 Utrustningen förbereds. 

 
 Bälte 
 Handfängsel 
 Batong/batonghållare 
 Hölster med vapen 
 ”Pepparsprej” 
 Ficklampa 

 Radio 
 Multikniv 
 Skyddsväst 
 Benhölster med vapen 
 Magasin 

 

Bild 45 Placering av utrustning på bältet. 
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Bild 46 Baksida hölster 

 

Bild 47 Benhölster. 

Man kan konstatera att utifrån en strikt krocksäkerhetssynvinkel så är flertalet av dessa 
utrustningar stela och otympliga. Utan att kunna kommentera detta ur ett polis-
perspektiv, vare sig operativt eller med avseende på hållbarhet, så kan man se att 
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baksidan på hölster, batonghållare mm. sannolikt skulle kunna utföras med en slätare 
och snällare, mera energiabsorberande, baksida. Vi kommer att återfinna märken på 
krockdockorna av alla dessa ”kanter”. 

 

Bild 48 Hölster. 
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Bild 49 Dockan färdig för prov 



Bilaga 1 
Sid 24 (52) 

 

  VTI notat 10-2011 

 

Bild 50 Dockan färdig för prov 
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Bild 51 Dockan färdig för prov 
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Bild 52 Dockan färdig för prov.  



Bilaga 1 
Sid 27 (52) 

 

VTI notat 10-2011  

 

Bild 53 

 

Bild 54 
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Bild 55 Enkom för provets skull utrustades dockan med två vapenplaceringar. 

 

Bild 56 Träffbild och kollision 
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Bild 57 Kollision. 

 

Bild 58 Träffbild. 
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Bild 59 

 

Bild 60 
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Bild 61 Tydliga avtryck av hölster. 
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Bild 62 Vänster bål och arm. 

 

Bild 63 Vänster höft. 
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Bild 64 Vänster bål. 

 

Bild 65 Vänster lår. 
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Bild 66 Förare vänster arm. 
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Bild 67 Vänster sida. 
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Bild 68 Höger höft. 

Sammanfattning, prov 3; I detta prov ser man tydliga spår på dockan vänstra höft och 
vänstra lår, kanter som utvisar vapenhölstrets placering. Krafter i storleksordningen mot 
10 MPa på höften och ungefär 4 MPa på låret. Eftersom vi inte hade någon krockkudde 
i detta prov så är däremot krafterna på arm och bål lägre, närapå svåra att detektera med 
använd film. På höger höft, den sida som var vänd från kollisionen, ser man en del 
avtryck av kanter, i nivån cirka 4 MPa. Cirka 3 MPa på bålen. 
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Prov 4 

Så kommer vi slutligen till det kanske mest intressanta provet, det med både 
polisutrustning och sidokrockkudde. Polisutrustning som tidigare, dock flera 
vapenpositioner för att få en möjlighet att se deras olika inverkan. 

 

 

Bild 69 Docka klar för inplacering i bil 
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Bild 70 Docka klar för inplacering i bil 
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Bild 71 Docka klar för inplacering i bil 
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Bild 72 Passageraren med två vapenplaceringar. 

 

Bild 73 
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Bild 74 Föraren med två vapen. 

 

Bild 75 
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Bild 76 

 

Bild 77 
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Bild 78 Notera gärna hur höftdelen av bältet går över vapnet, det ger även ett ökat tryck 
på höften vid frontalkollision. 

 

Bild 79 Träffbild och kollision 
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Bild 80 Kollision. 

 

Bild 81 Träffbild. 

 



Bilaga 1 
Sid 45 (52) 

 

VTI notat 10-2011  

 

Bild 82 Passageraren. 

 

Bild 83 
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Bild 84 Passageraren, höger arm. 
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Bild 85 Vapenmärken på höften på passageraren. 

 

Notera tydligt märke efter vapenhölster och, högst sannolikt, vapnets kolv och/eller 
batonghållare. Det är ganska lätt att inse att detta ger en ökad skaderisk.  
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Bild 86 Märke efter vapenhöster, passageraren, höger höft. 

 

Bild 87 Märke efter krockkudde, passageraren, höger arm. 

 

Avtryck av krockkudde på överarm. Kraft i storleksordningen 10 MPa. Inget märke 
efter batongens övre del är synligt. Batongen verkar inte påverkas av sidokrockkudden. 
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Bild 88 Passageraren, höger sida. 

 

Bild 89 Passageraren, vänster sida. Färre och lindrigare märken. 
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Föraren

 

Bild 90 Lika tydliga hölsteravtryck på förarens högra höft. 

 

Bild 91 Föraren, höger höft. 
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Bild 92 Förarens vänstra sida och höft. 
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Bild 93 Färgtolkning. 

Sammanfattning prov 4; Passageraren, som direktträffas av sidokollisionen, har tydliga 
märken på höger höft och höger lår. Där kan man observera tydliga kanter där kraften 
varit ungefär 9–10 MPa. Även på höger arm kan man se avtryck, dock mera utbredda av 
själva krockkudden. Dess kraft är ungefär 2,5 MPa. Passagerarens vänstra höft har 
utbredda ”mjuka” teckningar på kraftfilmen. Men på vänsterbenets lår finns två tydliga 
streck, där dockan pressats hårt mot mittkonsolen och utsätts för krafter på 2,5–3 MPa. 

Föraren, som hade vapen på höger höft, har också markanta tryckmärken på höger höft, 
upp mot cirka 6 MPa. Liknande märken från vapenhölster även på höger lår, i regionen 
2,5 MPa. Förarens vänstra höft har endast teckning efter mjuka krafter, liknande 
referensprovet utan polisutrustning. 

Vi ser att vapenhölster (och vapen) ger ganska markanta avtryck. Avläsning mot 
färgtolk ger på flera kontaktpunkter ungefär 10 MPa. Tydliga avtryck på 
passagerardockans höft och lår.  
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