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PASSAGERARSÃKERHET I FORDON

Sammanfattning

Föreliggande rapport är avsedd att användas för en närmare studie
av vilka säkerhetsnivåer och arrangemang som kan vara aktuella att
beakta i sk höghastighetsbåtar. Bakgrunden är bla en båtolycka
den 4:e November 1991 i Norge där en katamaran i hög fart, ca 65
km/h, går upp på land varvid två passagerare omkommer och 34
skadas.

Efter en relativt övergripande men något ytlig genomgång av olika
regler för passagerarsäkerhet på fordonsområdet ges ett antal
alternativ för ökad säkerhet ombord. Det mest säkra" alternativet
anges till;

1. Passagerarna sitter bakåtvänt och med två- eller trepunkts
bälte. Inga passagerare tillåts sitta framåtvänt eller tvärs
färdriktningen. Det är inte tillåtet med stående passagerare.
Passagerarna tillåts inte gå omkring. Sätena krockprovas
framlänges och baklänges med bältade dockor, sk FMVSS part
572 (Hybrid II). Energiabsorption minst enligt ECE 21 bör
gälla all inredning.

Ytterligare fyra alternativ med uppskattad fallande säkerhetsnivå
redovisas.

Arbetet har initierats och bekostats av Norges Teknisk-Naturviten-
skapelige Forskningsråd (NTNF)/Hurtigbåtprogrammet 1989-1992. Be-
ställningen har administrerats via MARINTEK (Norwegian Marine Tech-
nology ResearchInstitute A/S), Trondheimd
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Bakggggd

Den 4:e November 1991 går katamaranen Sea Cat" i hög fart upp

på land vid den Norska kusten. Två passagerare omkommer och 34

skadas. Sea Cat har för VTI beskrivts som en 40 meter lång, 135

ton tung katamaran med aluminiumskrov. Fartresurser ca 35 knop,

vilket motsvarar ca 65 km/h. Vid olyckstillfället fanns ca 170

passagerare ombord. I efterhand har man i Norge räknat sig fram

till retardationsnivåer på ca 7 g (69 m/sz) baserat på hastig-

hetsuppgifter och uppmätt deformation, ca 5,5 meter.

Redan före olyckan hade man i Norge studerat frågor kring passa-

gerarnas säkerhet vid hastig fartminskning, ex vis motorbort-

fall. Efter olyckan har man insett att även rena kollisions-

aspekter bör vägas in. Ett naturligt och närliggande kunskaps-

område där redan omfattande kunskap om kollisionsmekanik finnes

är givetvis de regler som utarbetats för landbaserade fordon,

dvs bilar, bussar, tåg mm. I viss mån kan man också tänka sig

att studera idéer från det civila passagerarflyget.

VTI arbetar sedan många år med att Öka säkerheten för barn som

färdas som passagerare i bil. Mycket av dessa kunskaper kan

direkt Översättas till skyddsfaktorer och system för vuxna i

alla typer av fordon. I VTIs arbete ingår också ett omfattande

internationellt samarbete och kunskapsutbyte, både vad gäller

tillämpning av befintlig kunskap och framtagande av nya skydds-

system. VTI och MARINTEK har redan tidigare haft kunskapsutbyte

vad gäller passagerarsäkerhet vid plötslig hastighetsförändring

enligt ovanl/*. VTI blev av den anledningen ombedda att göra en

sammanställning över befintlig kunskap inom området kollisions-

mekanik och passagerarsäkerhet.

* Alla noter/referenser återfinnes i slutet av dokumentet.
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Allmänt

Generellt får man betrakta människan som en ganska ömtålig var-

else som i en kollision måste skyddas på bästa tänkbara sätt.

Det är frånöverlevnadssynpunkt viktigast att skydda huvud,

nacke, ryggrad samt de inre organen i bröst- och bukhåla.

Att lokalt våld, ex vis huvudislag, är farligt är relativt lätt

att inse även för en lekman. Lokalt våld orsakar då ofta frak-

turer, lokal inre eller yttre blödning eller sliter av nerv-

trådar. Farligast av detta är kanske våld mot nacke och ryggrad

som kan skada de livsviktiga nervtrådarna som förbinder hjärnan

med den övriga kroppen. Vad som kan vara svårare att inse är att

kraftiga hastighetsförändringar, eller vad man normalt brukar

kalla höga g-nivåer, också är farliga.

Inne i kroppen är flera av våra organ relativt löst "fastsatta"

i t ex bukhinnan och har en viss, begränsad rörlighet. Exempel

på sådana organ är vår lever, njurar m fl. Även hjärnan kan

räknas till dessa rörliga organ. Vid en kraftig hastighetsför-

ändring, t ex kollision, kommer olika inre organ att accelereras

olika kraftigt och därmed röra sig inbördes varandra. Om gränsen

för organens naturliga rörlighet passeras kommer bristningar i

blodkärl att uppstå med påföljande inre blödningar. Förutom

riskerna med blodförlust kommer de inre blödningarna, pga att

det utströmmande blodet ansamlas lokalt i kroppen, att orsaka

ett ökat tryck på organen så att dessa bl a får svårigheter att

syresättas och fungera normalt. Blodförlusten vid blödningen

ökar samtidigt risken för det livshotande chocktillstånd som

även det leder till försämrade villkor för organen. Därför är

det viktigt att skydda människokroppen från de höga krafter och

g-belastningar som förekommer vid olyckor så långt det är tek-

niskt möjligt.

De principer som gäller för att öka enpassagerares möjligheter

att överleva är att:

- hålla kvar passageraren på en "säker" plats.

- att förhindra islag.
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- om detta trots allt är omöjligt, se till att islaget blir så

mjukt som.möjligt.

- se till att annan inredning inte kan flyga runt och träffa

passageraren.

- fördela krafterna över så stor yta som möjligt av människo-

kroppen.

- minska krafterna genom att fördela retardationsförloppet över

så lång tid som.möjligt.

I personbilar har man i huvudsak försökt lösa de här problemen

genom att använda bilbälte, på senare tid ibland kombinerat med

bältesförsträckare och/eller sk airbag eller luftkudde. Bilbäl-

tet gör att karossens deformationegenskaper kan utnyttjas på ett

optimalt sätt. Dessutom ställer man vissa krav på fordonsinred-

ningen med avseende på dämpning vid islag samt på att vissa for-

donsdetaljer inte får tränga in i kupéutrymmet.

Regler

I den påbörjade processen att arbeta fram säkerhetskrav för

passagerartransport i snabba båtar ter det sig naturligt att

snegla på det närliggande ämnesområdet passagerartransport till

lands, dvs vad vi i dagligt tal kallar bilar. Låt oss börja i

den änden och beta av det som på något sätt är relaterat till

krocksäkerhet och passagerarsäkerhet.

Det finns väldigt många regler kring passagerarsäkerhet, både på

nationell nivå och internationellt. På senare tid har det posi-

tiva hänt att man mer och mer försöker jämka samman nationella

särkrav mot gemensamma internationella krav. Exempel på detta är

ECE-reglementena, ISO-standard, CEN-standard samt europeisk rep-

resentation i vissa amerikanska standardskrivande grupper. Nedan

följer en genomgång av de regler och standarder som är kända

och/eller tillämpas av VTI. Av naturliga skäl är de svenska

kraven de som vi känner till mest om.
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Sverige

I Sverige används i huvudsak de internationellt gångbara ECE-

reglementena. Då och då förtydligas dessa genom att det svenska

Trafiksäkerhetsverket (TSV) i serien TSVFS ger ut tillämpnings-

anvisningar. I den mån ECE-reglementen inte upplevs täcka in

tillämpningsområden finns en del ytterligare krav, också de

beskrivna i serien TSVFS. Så är också fallet när ECE-reglerna

anses för komplicerade och förenklade nationella krav har

ansetts räcka till.

TSVFS

Bilbälten

I Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om bilbältenz/ finns en del

tillämpningsanvisningar, framförallt beskrivningar på frånvilka

årsmodeller bilbälte krävs. Dessutom finns anvisningar för i

vilken mån undantag från huvudkravet, trepunkts rullbälte, kan

medges. Exempel på detta är höftbälte på mittplats i baksäte. I

stort sett gäller att bilbälte skall vara godkänt enligt, eller

likvärdigt med, ECE Reg. 16 och att fästpunkter skall vara god-

kända enligt, eller likvärdiga med, ECE Reg. 14, se dessa rub-

riker. De svenska kraven kan ses som en förenklad skrivning av

dessa ECE-reglementen utan att själva kravnivån sänkts.

Kraven på bältet kan sammanfattas enligt följande; bältet skall

kunna låsas och öppnas med en hand. Bälteslås skall inte vara

placerat på kroppens framsida. Låsets delar skall ej kunna för-

växlas. Fästpunkter för trepunktbälte skall provas genom att

diagonalband och höftband samtidigt belastas med var sin framåt-

riktad kraft på 13,5 i 0,2 kN. Fästpunkter för tvåpunkts höft-

bälte skall provas genom att höftbandet belastas med en framåt-

riktad kraft på 22,3 i 0,2 kN. Kraften skall ha en varaktighet

på minst 0,2 3.
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Inre säkerhet

Under rubriken inre säkerhet3/ behandlas säkerhetsfrågor rela-

terade till sätet, ryggstödet, instrumentpanelen, solskyddet och

armstödet.

Sätet skall vara av typ som godkänts enligt ECE Reg. 17, se den-

na rubrik, eller enligt likartade svenska krav. Dessa krav går i

korthet ut på att sätet skall sitta kvar då det (utan att någon

passagerare sitter i sätet) belastas med en retardation på 20 g

(=200 m/sz). Finns bältesfästpunkter i sätet skall dessa samti-

digt belastas i enlighet med kraven för bältesfästpunkter.

Instrumentpanelen skall uppfylla kraven enligt ECE Reg. 21, se

denna rubrik, eller enligt likartade svenska krav. I huvudsak

gäller att vid slagprov enligt SAE J921, Juni 1965, vilket be-

tyder slagprov med huvudatrapp vägande 6,8 kg, diameter 165 mm

och hastighet 24 km/h, får inte huvudatrappens retardation över-

stiga 780 m/s2 (80 g). I praktiken betyder det att instrument-

brädan inklädes med ett energiabsorberande material vars totala

deformation vid detta prov uppgår till ca 55 mm.

För ryggstödet gäller, inom vissa definierade islagsområden,

samma krav på slagprov som för instrumentbräda.

Solskyddet skall vara utfört av energiabsorberande material och

kanter på hårda delar skall ha en form.med minsta krökningsradie

på 3 mm.

Armstödet får inte vara för hårt vid sidokollisioner. Det skall

vara utfört av energiabsorberande material. Kraven är relativt

låga, inom höftens islagsområde skall armstödet ha en vertikal

höjd av minst 51 mm på enlängd av minst 51 mm. Vid belastning,

det sägs inget om hur stor belstning, skall armstödet kunna

tryckas ihop eller böjas undan minst 51 mm utan att kontakt med

underliggande hårt material erhålles.
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Skyddsanordning för barn i bil

I Sverige finns sedan gammalt en tradition om ett prioriterat

säkerhetstänkande. Speciellt tydligt går detta igen när det

gäller skyddsanordningar för barn i (person-)bil. Redan på 60-

talet insåg svenska trafiksäkerhetsforskare att barnen behövde

skydd särskilt anpassade till den lilla barnkroppens förutsätt-

ningar, vuxenbältet var "för stort" och förmår inte skydda

barnet på rätt sätt. Utomlands fanns ganska lite att hämta.

Efter mmfattande prov utkristalliserades en svensk metod med

krockprov och mätningar i särskilda barndockor. Provmetoden an-

vänds fortfarande och är numera känd under benämningen T-god-

kännande. Metoden, och kraven, beskrivs i bilaga 10 till Regler

om fordon, Nationella typgodkännanden4/. Kraven är så pass om-

fattande att fram till idag endast bakåtvända system klarat att

få ett godkännande. De svenska T-kraven har till stor del legat

till grund för det senare utarbetade, och inom Europa ofta

tillämpade, ECE Reg. 44 reglementet, se denna rubrik.

T-kraven kan kortfattat sammanfattas enligt följande; de avser

barn under 35 kg vikt. Barnet skall kunna sitta själv utan stöd,

vilket gör att rena spädbarnsskydd inte faller under dessa krav.

Barnstolen får i sig inte öka risken för annan passagerare.

Dynamisk provning enligt premdsserna 50 km/h, stoppsträcka 0,6 -

0,7 m. Retardation i storleksordningen 20 g (s200 m/s2). Utöver

detta ställs vissa krav på hållfasthet hos låset vid långtids-

provning, låsöppningskraft före och efter krockprov mm. Provning

av antändlighet skall göras enligt amerikanska normer FMVSS

3025/. De biomekaniska kriterier som används vid utvärderingen av

krockprovet är att accelerationen i vertikalled (z-led) i prov-

dockans huvud inte får överstiga 200 m/s2 (=20 g) under mer än 3

ms. Huvudaccelerationens resultant får inte överstiga 500 m/s2

(z50 9) under mer än 3 ms och bröstaccelerationens resultant får

inte överstiga 400 m/s2 (§40 g) under mer än 3 ms. Tidsfönstret

3 ms tillåter alltså enstakatoppar, eller "spikar" i kurvorna

och gör att brus på signalen inte spelar avgörande roll vid

bedömningen godkänt/icke godkänt.
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ECE-systemet

ECE Reg. 80

ECE Reg. 806/ är ett relativt nytt reglemente som behandlar pas--

sagerarnas säkerhet i buss vid kollision. Det tillämpas fri-

villigt för framåtvända säten i fordon avsedda för fler än 16

passagerare. Reglementet antogs första gången i februari 1989

och handlar starkt förenklat om hållfasthetskrav på busstolar,

stativ och golvinfästning. Man kan laborera med att godkänna

busstolar separat för montage på redan godkända golv eller god-

kännande av golv för att kunna montera godkända stolar. Dessutom

kan man godkänna golv/stol i samverkan. Principen för skydds-

förmågan är att sätet/ryggstödet framför en passagerare skall

fånga upp och skydda kroppen. ECE Reg. 80 behandlar inte möjlig-

heten att använda bälten i bussar. Reglementet är lite unikt

såtillvida att det finns flera olika sätt att utföra godkännan-

deprovning. Dels kan man utföra statiska tester, dels dynamisk

provning (krockprov). När det gäller dynamisk provning finns det

dessutom två olika sätt att värdera provet, där det ena bygger

på mätningar i krockdockan (Hybrid II) och det andra sättet

bygger på att geometriskt utvärdera deformationsegenskaper hos

stolarna och att mäta hur långt dockan kastas framåt i provet.

Vid det dynamiska provet monteras stolarna med 0,75 meters del-

ning och en Hybrid II-docka (eg. FMVSS Part 572, US fiftieth

percentile male, 75 kg) placeras i det bakre sätet. Kollision i

30 - 32 km/h (8,3 - 8,9 m/s) och medelretardation 6,5 - 8,5 9

(63,7 - 83,4 m/sz).

Det finns som.tidigare sagts två typer av bedömningskriterier

vid dynamisk provning, dels rent geometriska, dels mätningar i

dockorna, nedan kallat biomekanisk utvärdering.

För den geometriska bedömningen gäller att dockans huvud och

kropp inte får kastas framåt mer än 1,6 meter räknat från R-

punkten i det bakre sätet. R-punkten mäts fram.mha en särskild

utrustning/docka, men kan förenklat sägas ligga ungefär där lår-

benet är inlagrat i höften.
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För den biomekaniska utvärderingen gäller att mätningar från

triaxiella accelerometrar i dockans huvud och bröst samt kraft-

givare i låren används för att räkna fram HAC (Head Accepta-

bility Criterion), ThAC (Thorax Acceptability Criterion) samt

FAC (Femur Acceptability Criterion). HAC får inte överskrida

värdet 500. ThAC skall vara mindre än 30 g och FAC skall vara

mindre än 10 kN och får inte vara högre än 8 kN mer än totalt 20

ms.

HAC räknas fram med hjälp av följande uttryck:

t 2,5
1 2

HAC = ( t2- tl) ----- yr dt

t - t
2 1 t

1

där tiderna t1 och t2 tillåts variera fritt över hela mättiden.

2 2 2 2
och 73:- 7x + 'YZ + ryY

där 7x står för acceleration i x-led osv.

ThAC är abolutbeloppet av accelerationens resultant.

FAC är tryckkraften i kN som.mäts upp mha kraftgivarna i låren.

Vid statiskt prov belastas sätet med två krafter samtidigt,

under minst 0,2 sekund, på olika höjd, den ena kraften på ca

1200 - 1500 N och den andra kraften på ca 3600 - 4400 N, det

exakta värdet beräknas ur en formel där bl a sätets form spelar

in.

Vid utvärdering av statisk provning finns ett antal svårbe-

skrivna bedömningsgrunder. Förenklat kanman säga att kvarstå-

ende deformation inte får överstiga 400 mm.

Dessutom finns i reglementet ett antal krav på att stolen inte

får gå sönder på ett sådant sätt att vassa delar sticker ut.

VTI NOTAT 56-0 6
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ECE Reg. 44

ECE Reg. 447/ är det reglemente som används för tidigare omnämnt

E-godkännande av skyddsanordningar för barn i bil. Reglementet

delar in barnskydden i fyra olika klasser, grupp 0 för barn väg-*

ande under 10 kg, grupp I för barn vägande 9 - 18 kg, grupp II

för barn vägande 15 - 25 kg och slutligen grupp III för barn

vägande 22 - 36 kg. Själva skyddsanordningarna kan godkännas i

olika kategorier, "universal", "semi-universal" och "vehicle-

specific". En "universal" skyddsanordning sätts fast enbart med

ordinarie bältesfästpunkter i fordonet. En "semi-universal"

skyddsanordning använder, förutom bältet, även någon extra stöd-

punkt. Detta kan vara att stolen lutar mot instrumentbrädan

eller att sk underförankringsband brukas. En "vehicle-specific"

skyddsanordning slutligen är beroende av någon speciell fäst-

detalj i en viss typ av fordon.

Det finns både framåtvända och bakåtvända system godkända enligt

ECE Reg. 44. En av anledningarna till detta är att vid ECE Reg.

44-prov mäter man endast i dockans bröst. De relativt extrema

accelerationsvärden man kan mäta upp i huvudet vid bruk av fram-

åtvända system tas ingen hänsyn till. (Se även T-godkännadet som

beskrivs på sidan 7-8 ovan.)

ECE Reg. 44 består, förutom själva krockprovet, av en mängd del-

prov för att utröna andra kvaliteter hos produkterna. Sålunda

ingår korrosionsprov av metalldetaljer, ett slags vältprov som

skall bevisa att barnet sitter kvar säkert i produkten om bilen

hamnar på taket, krav på bälten, lås och eventuella rullar till

rullbälten. Det finns krav på viss brandhärdighet och att kon-

struktionsmaterialen inte är giftiga. Vissa designkrav finns för

att utöka tydligheten hos funktionen. Exempel på detta är att

knappen för att öppna bälteslåset skall vara röd.

För framåtvända och bakåtvända system utförs ett krockprov i 50

km/h, stoppsträcka 0,6 - 0,7 meter. Retardationen är bestämd i

form av att kurvan skall ligga inom vissa gränsvärden. Generellt

gäller att retardationskurvan har ett medelvärde på drygt 15 g
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men skall vid tiden 50 - 65 ms ligga över 20 g.

Bakåtvända system.krockprovas dessutom.med en påkörning bakifrån

i 30 km/h och med stoppsträckan 0,25 - 0,3 meter. Medelretarda-

tion i storleksordning 12 g.

De biomekaniska kriterier som används vid utvärderingen av

krockproven är att bröstaccelerationens resultant inte får över-

stiga 55 g (z540 m/sz) under mer än 3 ms och att den vertikala

komponenten av bröstaccelerationen (z-led) inte överstiger 30 g

(295 m/sz) under mer än 3 ms. Tidsfönstret 3 ms tillåter alltså

enstaka toppar, eller "spikar" i kurvorna och gör att brus på

signalen inte spelar avgörande roll vid bedömningen godkänt/icke

godkänt.

ECE Reg. 14

ECE Reg. 148/ behandlar bältesfästpunkternas geometri och håll-

fasthet. Fästpunkter för trepunktbälte skall provas genom att

diagonalband och höftband samtidigt belastas med var sin framåt-

riktad kraft på 13,5 i 0,2 kN. Fästpunkter för tvåpunkts höft-

bälte skall provas genom att höftbandet belastas med en framåt-

riktad kraft på 22,25 i 0,2 kN. Kraften skall ha en varaktighet

på minst 0,2 8. För närmare studier av de speciella geometriska

kraven hänvisas till ECE Reg. 14-dokumentet.

ECE Reg. 16

 

ECE Reg. 169/ behandlar själva bältessystemet i detalj, såsom

lås, justeringsanordningar, fästanordningar, rullar, själva

bältesbandets hållfasthet, nötningsbeständighet och ev benägen-

het för sk "micro-Slip", dvs låsanordnings glidning längs bandet

vid belastning. För närmare studier av de enskilda kraven hän-

visas till ECE Reg. 16-dokumentet.
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ECE Reg. 17

ECE Reg. 171°/ handlar om säten, deras fastsättning samt huvud-

skydd (i dagligt tal i Sverige sk "nackstöd"). Förutom geomet-

riska designkrav provas sätets hållfasthet genom krockprov, både'

framlänges och baklänges, där premisserna är satta till 20 9

under minst 30 ms. Ryggstödet testas med en moment kring den sk

R-punkten på 530 Nm. Huvudskyddets effektivitet testas mha ett

moment på 373 Nm. Under vissa betingelser skall sedan anligg-

ningskraften ökas till 890 N. För närmare studier av de enskilda

kraven hänvisas till ECE Reg. l7-dokumentet.

ECE Reg. 21

ECE Reg. 2111/ är enligt mitt eget bedömmande ett av de viktigare

reglementen, förutom de som behandlar bilbältet, för vuxna

passagerares säkerhet vid kollisioner. Den behandlar fordonets

egen inre säkerhet såsom instrumentbräda, manöverorgan, knappar,

reglage, bakre delen av ryggstöd, med undantag för glasade ytor

(bl a alla rutor), backspeglar. Islagszonen definieras mha en

pendelliknande anordning bestående av en stång och en huvud-

atrapp med ø=165 mm. Stången svängs kring H-punkten i sätet.

H-punkten, som i stort sett ligger nära övergången sits/rygg-

dyna, mäts fram.mha en särskild docka, också den beskriven i ECE

Reg. 21. Själva provproceduren är mycket lik den tidigare om-

nämnda TSVFS 1985:22, RF Inre säkerhet, dvs 6,8 kg/ø=165 mm

huvudatrapp, slagprov i 24,1 km/h, max 80 g och tidsfönster 3

ms. Två accelerometrar skall användas.

För vissa delar av fordonet finns geometriska designkrav. Detta

betyder oftast att en minsta kurvradie, eller kurvatur, på 3,2

mm föreskrivs.

För närmare studier av de enskilda kraven hänvisas till ECE Reg.

21-dokumentet.
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924

FMVSS

I USA finns en motsvarighet till de europeiska ECE-reglementena.-

Dessa kallas FMVSS (i Kanada CMVSS). Reglerna är mycket omfatt-

ande även om de ofta mycket nära ansluter till de motsvarande

europeiska ECE-skrifterna. En mera allmän, för lekmannen anpass-

ad, presentation av FMVSS-systemet återfinnesi Biomechanics and

the Regulation of Vehicle Crash Performance12/. I skriften

beskrivs skademekanismer (nacke/bröst/höft/lår), dockor och

annan testutrustning. Flera (goda) litteraturhänvisningar ges.

NCHRPR 230

NCHRPR 23013/14/ är egentligen en norm som används vid säkerhets-

bedömingar av produkter som ställs upp längs vägen. Exempel på

detta är räcken, stolpar mm. Därmed kan man förledas att tycka

att NCHRPR 230 inte har med inre säkerhet att göra. I NCHRPR 230

finns dock en intressant metod för att rent numeriskt räkna fram

skaderisken för en obältad passagerare utifrån en retardations-

signal uppmätt i fordonets kaross. Grundläggande för detta reso-

nemang är något som amerikanarna kallar "flail-space". (Flail är

ett ålderdomligt redskap för att tröska säd, dvs en sk slaga som

används när sädeskornen skiljs från axet.) Analogin med trösk-

redskapen får man genom att man betraktar människokroppen som en

ledad pendel liknande slagan. I kollisionen antar man att en 0-

bältad passagerare fortsätter framåt med fordonets ursprungliga

hastighet. Eftersom fordonet retarderas kommer en hastighets-

skillnad, AV, att uppstå mellan fordonet och passageraren. Genom

att integrera retardationssignalen kan man räkna ut vid vilken

tid och med vilken hastighet passageraren hinner ikapp" inred-

ningen, dvs instrumentbrädan. Ett fiktivt avstånd kallat flail-

space används för att beskriva avståndet mellan den tänkta pas-

sageraren och islagsytorna. Detta är i längsled 24 inch (z0,6l

m) och i sidled 12 inch (zO,30 m). Vid islag noteras islagshast-

igheten. Den får inte överstiga 16,0 km/h. Efter islag antar man

att människan/passageraren ligger dikt an mot instrumentbrädan.
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Under det påföljande tidsförloppet får inte accelerationsnivån

överskrida 15,0 g. Rent praktiskt betyder det att fordonet måste

deformeras mjukt i kollisionens inledning så att AVx och AVy

hålls på låg nivå. Därefter kan man tillåta en kraftigare struk-

tur som har relativt högre motstånd mot deformation under förut-'

sättning att accelerationsnivåerna Ax och Ay hålls under gräns-

värdet. Rent praktiskt ger det att en viss, mdnsta, uppbroms-

ningssträcka eller deformationszon måste finnas.

Det går inte entydigt att beskriva alla de olika moment som

ingår i NCHRPR 230. Procedurerna beror på det provade objektet

och dess tänkta placering. Som exempel kan nämnas att det finns

upp till tio olika fordonskombinationer beskrivna i dokumentet,

upp till sex olika sk "severity level" beroende på hur anord-

ningen skall placeras ut i vägmiljön, kollisionsvinklarna 0°,

15° och 20°, kollisionshastigheterna 30, 50, 70 samt 100 km/h.

För närmare studier av de enskilda kraven hänvisas till NCHRPR

230. VTI har tillgång till den ännu ej officiella "nya" NCHRPR

230. Vad vi idag kan bedöma är inga revolutionerande föränd-

ringar att vänta jämfört med tidigare version av NCHRPR 230.

"Nya" NCHRPR beräknas gå i tryck under juli månad 1992 för att

därefter bli officiell.

Flyg

För säkerhetskrav på civila flygplan används bådeeuropeiska,

JAR15/, och amerikanska, FAR16/, regelverk. De liknar i stort sett

de ECE- och FMVSS-reglementen som används på fordonssidan. Flyg-

planet som helhet skall dimensioneras så att det vid en nödland-

ning så effektivt som möjligt skyddar passagerarna. Som beräk-

ningsunderlag för dimensionering använder man sig av följande

accelerationsnivåer (statisk belastning) verkande på passa-

geraren; 9,0 g i framåtriktad led, 1,5 g bakåt, 6,0 g nedåt, 3,0

g uppåt samt 3,0 g (strukturhållfasthet) resp 4,0 g (stolsin-

fästningar) i sidled. För godkännade skall dessutom dynamisk

test utföras, eller skall på annat relevant sätt bevisas (håll-

fasthetsberäkning), utvisande att sätet håller för prov enligt
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följande; vertikal hastighetsminskning 35 foot per sekund (§10,7

m/s), planets längdaxel nedåtlutande 30°, belastning minst 14 g

och retardationspulsens tillväxtflank skall vara som längst 80

ms, dvs toppvärdet (214 g) skall nås inom 80 ms efter initial

kollision. Dessutom prov enligt följande; longitudinell hastig-

hetminskning 44 foot per sekund (313,4 m/s), planets längdaxel

horisontal men vriden 10°antingen åt höger ellervänster,

belastning minst 16 g och retardationspulsens tillväxtflank

skall vara som längst 90 ms, dvs toppvärdet (216 9) skall nås

inom 90 ms efter initial kollision. Dessutom skall i detta

senare prov sätets förankringsskenor belastas så att dessa för-

flyttas, i det ena fallet 10° lutning uppåt och i det andra

fallet vridning 10° kring skenans längsaxel.

Som bedömningsgrund för godkänt/icke godkänt använder man i

flygsammanhang dels mätningar på bälteskrafter, dels det från

fordonsindustrin välkända HIC-kriteriet. HIC, Head Injury

Criterion, definieras på samma sätt som ovan beskrivna HAC med

det undantaget att HIC endast är definierat vid reellt huvud-

islag. HIC skall vid godkänt prov underskrida värdet 1000.

Utöver detta mäts krafter i lårben och ställs krav på att sätena

inte rent fysiskt lossnar.

E9

På järnvägssidan finns en del säkerhetskrav utarbetade av UIC17/.

Detta är en internationell sammanslutning som sysslar med en

mångfald av järnvägsproblem, allt från att samordna tidtabeller

och biljetter till containertransporter och säkerhetsaspekter.

VTI har tyvärr mycket liten erfarenhet av dessa regler, men vad

vi känner till begränsas kraven på passagerarsäkerhet till vissa

hållfasthetskrav på vagnskorgen, krav på att inredningen skall

vara skadereducerande (dvs inga utstickande detaljer), samt

vissa krav på glasade ytor. Om närmare intresse finnes rekomr

menderas kontakter med UIC.
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Båtar

VTI känner inte närmare till några tidigare utredningar om kol-

lisionsäkerhet för båtar. Något som torde vara högintressant är

dock de livbåtar som används vid oljeborrplattformar. I Sverige

har man på TV19/ (Fjernsyn) visat hur dessa, med människor ombord

i särskilt formade bakåtvända säten, vid olycka, från hög höjd

 

släpps ned i havet. De erfarenheter som finns från dessa försök

torde kunna vara relevanta även för andra höga belastningar i

båtar.

Övrig litteratur

Federal Aviation Administration, FAA, har beskrivit en tänkbar

framtida skärpning av FAR i en rapport19/ från 1990 års IRCOBI-

konferens. Där beskrivs prov vars maximala retardationsnivåer

ligger på 32 resp 26 g. Dessa prov utförs dock i ett utvinklat

läge varför krafterna inte verkar i rent longitudinell resp

vertikla led. Särskilt varnas emellertid för ökad risk för nack-

skador vid minskat radavstånd mellan säten. Kontakter med före-

trädare för det svenska Luftfartsverket ger dock vid handen att

inga skärpningar av reglerna fn är aktuella.

Studier av passagerarkomfort har beskrivits av L. L. Hoberock2°/.

Han har förutom en litteraturgenomgång och detaljgranskat några

tidigare komfortförsök. Resultaten pekar på att retardationer på

0,11 - 0,15 g (a 1,1 - 1,5 m/sz) upplevs som "normala" inbroms-

ningar. Nödbromsning bör inte överstiga 0,3 g (x 3,0 m/sZ) om de

skall upplevas som acceptabla i kollektiva transportsystem.

I TRRL-rapport 52021/ behandlas bussrelaterade problem i kollek-

tivtrafik. Räcken och handtag, komfort, instegshöjd och olycks-

orsaker behandlas. Summariskt kan resultaten beskrivas som följ-

ande; Ovala räcken, 32*18 mm, med viss yta och montering ger bra

grepp. "Stötig" färd, med accelerationsnivåer på -1,4 till 1,6

g/s, dvs -l3,7 m/s3 till 15,7 m/s3 upplevs som en dålig buss-

färd. Inbromsning i nivåer mellan 0,11 till 0,14 g anses normala

medan inbromsningar i nivåer mellan 0,23 till 0,25 g ger passa-
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gerarreaktioner. Olyckorna är vanligen av typen fall, klämning

eller att passageraren hamnar i en för föraren död synvinkel vid

på- eller avstigning. Stående passagerare får problem vid ac-

celerationsnivåer överskridande 0,15 g. Låg instegshöjd upplevs

positivt, särskilt av äldre och rörelsehindrade. Inget absolut

resultat presenteras, men en instegshöjd på ca 185 mm förordas.

Bälten i buss och stående passagerare har även behandlatsi en

amerikansk skriftzz/ som förordar två- eller trepunktsbälten i

skolbussar i kombination med energiabsorberande material i

islagszoner. Stående passagerare bör enligt denna skrift inte få

förekomma.

1984 utfördes krockprov med skolbussar av Transport Canada23/.

Dessa prov indikerade att höftbälten monterade på existerande

skolbussäten kunde innebära en ökad skaderisk för passagerare än

om inga bälten användes alls. Forsatta krockprov under 1986

visade att bakåtvända, med hög rygg försedda, säten med höft-

bälten gav denur säkerhetssynpunkt mest tilltalande utveck-

lingspotentialen för att ytterligare öka skyddet av passagerare

i skolbussar.

Själva krockproven som låg till grund för utformningen av

bussarna finns beskrivna i Transport Canada Report "School Bus

Safety Study, Volumes I and II". Den viktigaste slutsatsen av

dessa prov är att höftbälten i kombination med normala, låga,

ryggstöd i skolbussar ger en ökad skaderisk än om bälten inte

används alls. Fem olika säteskombinationer provades i fullskale-

kollisioner:

- Energiupptagande stoppning på ryggstöd samt höftbälte.

(Mycket stoppning)

- Mindre "aggressiva" ryggstöd och höftbälten. (Större deforma-

tion i ryggstödet tilläts)

- Bakåtvänt säte med höftbälte.

- Trepunktsbälte (framåtvänt).

- Flerpunkts bältessystem, i princip ett fyrpunktsbälte i kom-

bination med en sköld.
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Belastningen på utrustningarna var 30 9 (från 48 bm/h). Kort-

fattat kan sägas att resultaten visade att bakåtvänt säte med

höftbälte var bäst. Trepunkts- och flerpunktsbältet gav en

minskning av BIC-värdena, men bröstaccelerationen var fortfar-

ande hög. De två varianterna med förändrade ryggstöd uppvisade

ingen betydande förbättring.

TRE-rapport 22224/, Improving School Bus Safety, beskriver skol-

skjutssituationen i USA. I medeltal omkommer 10 barn per år i

USA vid transporter av skolskjutskaraktär i "Type I school

buses". Ytterligare 2 barn omkommer i andra typer av skolskjuts-

fordon och 38 barn omkommer utanför skolskjutsen vid av- och

påstigning. Ytterligare ca 640 barn skadas svårt vid liknande

olyckor. Detta skall mot bakgrund av att närmare 25 miljoner

barn färdas i 390.000 skolskjutsfordon vars sammanlagda kör-

sträcka är ca 6.400.000.000 km. 1977-04-01 utfärdade NHTSA nya,

strängare, krav på skolskjutsfordon, varför man idag i USA talar

om.pre- och post-1977 school buses. Dessa krav är sådana att för

bussar av mindre storlek än typ I krävs höftbälte på alla plat-

ser. För typ I förlitar man sig istället på kraftiga, väl stop-

pade, energiupptagande säten med hög rygg. De krav som tillkom

eller modifierades/skärptes 1977-04-01 var:

- FMVSS 220, School Bus Rollover Protection.

- FMVSS 221, School Bus Body Joint Strength.

- FMVSS 222, School Bus Passenger Seating and Crash Protection.

- FMVSS 105, Hydraulic Brake Systems.

- FMVSS 111, Rearview Mirrors.

- FMVSS 217, Bus Window Retention and Release.

- FMVSS 301, Fuel System Integrity.

Förutom höftbälte behandlas följande skolskjutsrelaterade frågor

i rapporten:

- Trepunktsbälte.

- Sk höftstång (lap bar).

- Bakåtvända säten.

- Högre ryggstöd.

- Förbud mot att åka stående.

- Strukturell hållfasthet hos karossen.
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- Nödutgångar och utrymningsrutiner.

- Bränslesystemets säkerhet och brandrisken hos inrednings-

material.

- Reflexmärkning av skolbussar.

- Förarutbildning.

- Träning av elevbeteende.

- Förarens möjligheter att se och hjälpa elever vid passage över

gator. Även möjligheten att låta särskilda personer fungera

som "ordningsman" (monitors) diskuteras.

- Skolskjutsens körschema och hållplatser.

- Speglar.

- Stoppmärken, lampor mm.

- Elektroniska och mekaniska sensorer, räcken, grindar mm.

1989 hade man i Australien två mycket svåra bussolyckor.

Erfarenheter från dessa båda svåra olyckor samt ytterligare tre

andra olyckor redovisas i ett papper presenterat på ESV-konfer-

ensen 1991, Occupant Protection in OmnibuseSZ5/. Straxt före dessa

svåra kollisioner, med 19 resp 35 döda, hade man studerat ECE 80

och hade också långtgående planer på att anta regler mycket lika

ECE 80. Efter olyckan analyserades reglerna i ECE 80 och jämför-

des med de verkliga olyckorna. Man fann att statisk och dynamisk

provning enligt ECE 80 inte gav jämförbara resultat. ECE 80 sta-

tisk test ger ej verklighetstrogna resultat. ECE 80 dynamisk

test (10 9) ger verklighetstrogna skador, men inte i nivå med

verkliga olyckor. Man förordar bussäten med integrerade tre-

punkts (rull-)bälten vilka är designade att klara 20 g belast-

ning. Dessutom bör busstrukturen förbättras/förstärkas och nöd-

utgångar tydligare markeras.

En mycket utmärkt biomekanisk skrift är Automotive Safety, Ana-

tomy, Injury, Testing & Regulation25/. För den intresserade be-

skrivs här utförligt terminologi, anatomi, skademekanismer,

olika sätt att värdera och anatomiskt skala skador. Bl a be-

skrivs det relativt ofta använda AIS-systemet. Ett kapitel be-

handlar reglementen och testutrustning, dockor mm. Några van-

ligare bedömningkriterierna behandlas såsom SI (Severity Index),

HIC (Head Injury Criterion).
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För krav på brandbegränsande material används inom fordons-

industrin FMVSS 30227/. Starkt förenklat gäller att material inte

får brinna med en hastighet överskridande 4 inch per minut. Icke

antändliga material premieras.

Vid Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik, IKP,

Linköpings Tekniska Högskola, LiTH, används datorer och program-

vara (LS-DYNA 3D) som.möjliggör datorsimulering av krockförlopp.

Analys av passagerarsäkerhet i svenska höghastighetståget

X200028/ har utförts. Även barnstolssimuleringar har utförtsZ9/.

Gendmgående för dessa intressanta studier är dock att de kräver

mycket datortid och goda indata, både kvalitativt och kvantita-

tivt. Mycket verklighetstrogna resultat har presenterats. Sär-

skilt bör noteras likheten mellan studier avseende passagerar-

säkerhet i tåg och de fall som kan bli aktuella i(höghastig-

hets-)båt.

Resultat

En rikhaltigt flora av regler och provmetoder finns för olika

typer av fordon. Detaljmässigt finns det vissa skillnader, både

avseende ambitionsnivå och detaljlösningar, men i grund och

botten syftar de alla till att öka människans förmåga att över-

leva olyckor varför de alla bygger på principen att minimera

krafterna överförda till människokroppen. Olika typer av bälten

och energiabsorberande material är de huvudsakliga bestånds-

delarna i de olika lösningarna.

Diskussion

Antalet idéer om människans förmåga att tåla våld är lika mång-

facetterat som den mängd regler och reglementen som förekommer.

De principiella metoderna för ökat personskydd är dock fort-

farande bälten och energiabsorberande material av olika slag.

Utöver detta kan man laborera med olika åkriktningar. Det mest

kända är principen för bakåtvänt åkande som vi idag i huvudsak

känner igen från bakåtvända bilbarnstolar. Utifrån svensk er-

farenhet av bakåtvänd bilbarnstolar kan slutsatsen dras att bak-
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åtvänt åkande är det säkraste som man idag känner till vid fron-

talkollisioner.

Airbag och bältessträckare har på senare tid blivit allt van-

ligare i våra personbilar. Dessa anordningar skulle rent teo-

retiskt kunna användas med framgång även i andra fordonsslag.

Med beaktande av nuvarande utvecklingsstatus på dessa anord-

ningar anser jag dock det som helt orealistiskt att tänka sig

dessa för bruk i båtar. En mera noggrann analys av kostnads-

effektiviteten skulle troligtvis ge vid handen att säkerhets-

vinsten av dessa anordningar inte står i rimlig proportion till

kostnaden för att införa airbag och bältessträckare i båtar.

Dessutom kan man med lämpligt, och tillräckligt, avstånd mellan

sätesrader skapa sådana säkerhetsutrymmen att airbagens effekt

kan betvivlas. Typiskt kan man tänka sig ett avstånd på ca 1,5-

2.0 meter mellan olika stolsrader om bälte används. Om skydd

enligt ECE 80 prioriteras skall stolsdelning enligt denna prin-

cip väljas.

Diskussion särskilt för båtar

För båtar torde särskilt regler för bussar kunna anses tillämp-

liga. Utifrån svenska erfarenheter och kanadensiska krockprov

dras slutsatsen att bakåtvänt åkande med någon form av bälte är

det mest optimala säkerhetssystem som idag kan rekommenderas.

För personer som trots detta slår i inredning måste någon form

av energiabsorption införas.

Rekommendationer

 

Efter att ha studerat ovanstående rikhaltiga utbud har jag gjort

en gradering av de olika säkerhetsnivåer som kan vara aktuella.

Jag börjar med den lösning som jag från kollisionssynpunkt anser

 

mest säker och listar därefter upp de olika lösningarna efter

 

vad jag anser vara fallande säkerhetsnivå. Givetvis kan en annan

ordning vara motiverad när andra aspekter såsom utrymningssäker-

het, komfort mm vägs in:
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1. Passagerarna sitter bakåtvänt och med två- eller trepunkts

bälte. Inga passagerare tillåts sitta framåtvänt eller tvärs

färdriktningen. Det är inte tillåtet med stående passagerare.

Passagerarna tillåts inte gå omkring. Sätena provas fram-

länges och baklänges med bältade dockor, sk part 572 (Hybrid

II). Kollisionspulsen kan diskuteras, kanske enligt ECE 17

(20 g), ECE 44 (15/20 9) eller ECE 80 (8 g). Energiabsorption

minst enligt ECE 21 bör gälla all inredning.

2. Passagerarna sitter bakåtvänt obältade. Inga passagerare

tillåts sitta framåtvänt eller tvärs färdriktningen. Det är

inte tillåtet med stående passagerare. Passagerarna tillåts

inte gå omkring. Sätena provas bakåtvänt med dockor, sk part

572 (Hybrid II). Kollisionspulsen kan diskuteras, kanske

enligt ECE 17 (20 g), ECE 44 (15/20 g) eller ECE 80 (8 g).

Energiabsorption minst enligt ECE 21 bör gälla all inredning.

3. Passagerarna sitter framåtvänt med trepunkts bälte. Inga

passagerare tillåts sitta tvärs färdriktningen. Det är inte

tillåtet med stående passagerare. Passagerarna tillåts inte

gå omkring. Sätena provas framlänges och baklänges med bäl-

tade dockor, sk part 572 (Hybrid II). Kollisionspulsen kan

diskuteras, kanske enligt ECE 17 (20 g), ECE 44 (15/20 9)

eller ECE 80 (8 g). Energiabsorption minst enligt ECE 21 bör

gälla all inredning.

4. Passagerarna sitter framåtvänt obältade. Inga passagerare

tillåts sitta tvärs färdriktningen. Det är inte tillåtet med

stående passagerare. Passagerarna tillåts inte gå omkring.

Sätena provas framlänges och baklänges med dockor, sk part

572 (Hybrid II), enligt principerna i ECE 80. Kollisions-

pulsen kan diskuteras, kanske enligt ECE 17 (20 g), ECE 44

(15/20 g) eller ECE 80 (8 g). Energiabsorption minst enligt

ECE 21 bör gälla all övrig inredning.

5. Passagerarna sitter framåtvänt med tvåpunkts bälte. Inga

passagerare tillåts sitta tvärs färdriktningen. Det är inte

tillåtet med stående passagerare. Passagerarna tillåts inte
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gå omkring. Sätena provas framlänges och baklänges med bäl-

tade dockor, sk part 572 (Hybrid II). Kollisionspulsen kan

diskuteras, kanske enligt ECE 17 (20 g), ECE 44 (15/20 g)

eller ECE 80 (8 g). Energiabsorption minst enligt ECE 21 bör

gälla all inredning.

Jag vill dock poängtera att det är mycket svårt att avgöra

vilket av alternativ 4 eller 5 som är bättre än det andra. Det

har bl a med geometrisk utformning och delning mellan stols-

raderna att göra.

Situation 4, och i viss mån 5, enligt ovan stämmer med all

sannolikhet med hur båtarna används idag med det undantaget att

passagerare inte är bältade utan tillåts gå omkring i båten.

Därför anser jag det inte meningsfullt att göra listan längre.

Givetvis förordar jag ur kollisions- och säkerhetssynpunkt lös-

ning 1.

Linköping 1992-04-30

704» W64%/
Jan Wenäll
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