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FÖRORD

Bilinspektör Bertil Norén från trafiksäkerhetsverket i

Örebro var initiativtagare till underSökningen. Han har

även varit huvudansvarig för de praktiska detaljerna i

experimentet.

Doktor Peter W. Arnberg har varit projektledare och genom-

'fört litteraturstudien samt varit huvudansvarig för experi-

mentets design.

Psykolog Thomas Tydên har planerat och genomfört intervjuer

samt varit huvudansvarig för samordning och utförandet av

databearbetningen.

Undersökningarna har i huvudsak finansierats med de medel

'som ställts till statens väg- och trafiksintituts förfogan-

de genom transportforskningsdelegationen. En del av kostna-

derna för själva experimentet har dock trafiksäkerhetsverket

svarat för.

Georg Karlén och Ulf Bergström har varit konsulter i data-

bearbetningen.

Rapporten finns även i en förkortad engelsk version, VTI

rapport nr 45A, 1974.
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ABSTRACT

The following reportconsists of two parts: a survey of earlier

investigations concerning bicycles characterized by extreme

handlebars and small wheel diameters and an experiment with

18 twelve-year-old boys in which six different bicycles were

_ evaluated in regard to their manoeuvrability and stability

performance in a series of ten tests.

In the experiment the bicycles used were all currently avail-

able on the Swedish market. Three different models distinguish-

ed by differences in frame construction, wheel diameter, and

1)
wheelbase, and two different handlebar types, one standard

and the other extreme in height, were used. The tests were per-

formed at ten separate stations and were designed to measure

skills similar to those required in actual traffic Situations.

The experiment was repeated once so that at its conclusion,

eighteen subjects had ridden six bicycles at ten test stations

'twice, for a total of 2,160 trials.

The results from the experiment showed that bicycles with

extreme handlebars gave a worse manoeuvrability performance

than bicycles with standard handlebars,.affeCting both the

' time expenditure and the number of errors whiCh were committed.i

The modern rodeo bicycle caused approximately 50% more errors

than either of the other bicycle models. The results were

supported by interview data from the subjects and by analyses

of bicycle accident from other studies which indicated that

bicycles with extreme handlebars were more dangerous than bi-

cycles with standard handlebars in actual traffic situations.

 

1) The distance between the front and rear axels of the wheels.



SAMMANFATTNING

 

En litteraturstudie av cykelundersökningar och cykelolycks-

statistik samt ett manöverexperiment har genomförts för att

klarlägga framför allt Olika cykelmodellers och styrtypers

betydelse för manövrerbarheten av cyklar. I en manöverbana

omfattande tio stationer cyklade 18 pojkar i tolvårsåldern

på sex cykeltyper. Varje pojke genomförde manöverprOven två

gånger med samtliga cykeltyper. Dessa utgjordes av tre olika

cykelmodeller med två olika styrtyper för varje modell.

Modellerna skiljde sig åt med avseende på hjulstorlek och

ramkonstruktion. Stationerna i manöverbanan avsåg att mäta

beteenden som förekommer i trafiken t ex förmågan till upp-

sikt bakåt under cykling, långsam cykling och olika typer av

balanscykling.

Resultaten från den genomförda litteraturstudien tyder på att

extrema styren och cyklar av rodeotyp är inblandade i opropor"

tionerligt stort antal olyckor.

Cyklar med höga styren-Visade sig i manöverexperimentet vara

sämre än cyklar med standardstyren både med avseende på tiden

för genomförandet av uppgiften och antalet gjorda fel. Av de

olika cykelmodellerna var rodeocykeln (små hjul, lång sadel,

tyngdpunkten långt bak) sämst. Försökspersonerna hade när de-

åkte på denna cykeltyp ca 50% fler fel än på de övriga cykel-

modellerna. Dessa data stöds av försöksledarnas bedömningar av

balans och manövrering samt av pojkarnas egna bedömningar av

vilken cykel som var mest trafiksäker.



BAKGRUND

Cykeln spelade i slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet en central roll både i kommunikationerna och teknikens

utveckling t ex vid utarbetandet av kullager, luftfyllda

däck och bärande rörkonstruktioner (Wilson, 1973). Den var

cockså den första maskin som massproducerades för att använwv

das som transportmedel. Cykeln har efter sin första glansn

tid i början av seklet åter blivit populär och kraftigt

ökat i antal under de senaste åren; Varje år tillverkas när-

mare 50 miljoner cyklar och i många länder har cykeln fått

större betydelse än något annat fordon. Detta beror troli-

gen på att den som kommunikationsmedel är både lätthanterlig

och ekonomisk. Wilson (1973) redovisar datadär det framgår

att en människa på cykel är den mest effektiva transpOrten«

_heten i termer av energikonsumtion per sträcka och vikt.

En gående man förbrukar ca 3,1 joule (ca 0,75 calorier) per'

gram_per kilometer och en bil ca 3,3 joule (ca 0,80 calorier)

medan en cyklist endast förbrukar ca 0,6 joule (ca 0,15 calo-

rier) per gram per kilometer.

Numera betonar man också att cykeln är miljövänlig, avgasfri

och inte utrustad med någon bullrande motor samt att den krä*

ver relativt litet utrymme. Av stor betydelse för dess popu-

laritet är troligen också den-rekreation och motion den ger

möjlighet till, framför allt för många som cyklar till och

från arbetsplatsen. Cykelns konkurrenskraft som transport-

medel minskar emellertid kraftigt om man tar hänsyn till de

stora risker som finns i samband med cykling.

Varje år skadas eller dödas omkring 2000 cyklister i Sverige.

Under 1972 dödades t ex 138 personer, 652 skadades svårt och

1102 lindrigt enligt Statistiska Centralbyråns officiella

statistik. En tredjedel av dessa var barn under 14 år.

Bexelius (1968) har beräknat dödsolycksfrekvensen i förhåll-

ande till olika transportmedels trafikarbete; han har därvid

.i huvudsak utgått ifrån officiella statistikregister. Beräk-

ningarna tyder på att cykling kan vara över fem gånger farli-

gare.än bilåkning och omkring trettio gånger farligare än att



åka tåg och flyg.

Roosmark och Brodin (1974) har insamlat uppgifter-om olika

'trafikgruppers resväg. Även utifrån deras data blir cykeln

betydligt farligare än andra kommunikationsmedel.

Den offiCiella statistiken omfattar endast vägtrafikolyckor

som föranlett polisundersökning. Det är därför rimligt att

antaga att det faktiska antalet cykelolyckor med persOnska-

dor är-avsevärt högre än vad statistiken visar. Detta.anta-

gande styrks av enundersökning av Thorson och Sande (1969),?

.Åsom Visar att av de 365 personer som 1966 behandlades på

sjukhus i Uppsala-området för skador uppkomna vid cykelo-

lyckor kom endast 39 med-i den-officiella statistiken. Om

man utgår ifrån dennaundersökning skulle det verkliga an-

talet cykelolyckor med personskador vara ca nio gånger större.

_än vad som uppges i den officiella Statistiken. Antalet dö?

dade eller så allvarligt skadade att sjukhusvård behövdes

skulle då vara ca 18000 per år.

Edvardsson och Olson-Frick (1974) har nyligen slutfört en

inventering av trafikolycksfall i åldersgruppen 10-16 år.

I studien ålåg det klasslärare att ge frågeformulär till _

elever som under de senaste två åren varit med om trafik*

olyckor som lett till sjukhus- eller läkarbesök.

Det absolut största antalet trafikOlyckor drabbar cyklande-

barn. Denna kategori av olyckor är lika vanlig för barn som

övriga trafikolyckor tillsammans och utgör 50% av de i under*

(sökningen rapporterade.olyckorna. Liksom i undersökningen av

Thorson och Sande (1969) framkom att endast en mindre del av

cykelolyckorna polisrapporteras och av singelolyckorna blev

praktiskt taget inga rapporterade- Enligt Edvardsson och V

\ OlsonwFrick (1974) är sannolikheten drygt 2,5% att barnet

-under grundskoletiden skall råka ut för en trafikolycka som

leder till sjukhuS* eller läkarbesök. I'en liknande tidigare'

studie av Olson-Frick (1972) fick eleverna svara på fråge-

formulär där de var anonyma för sin lärare. Sannolikheten

beräknad från denna studie blev betydligt större, ca 7,5%



och enligt Edvardsson och Olson-Frick (1974) mer rättvisande'

beroende på bl a anonymiteten.

Thorson (1974) redovisar material från kirurgiska kliniker

i Sverige och Danmark. Av de på dessa kliniker intagna bar-

nen hade betYdligt fler än hälften skadats genom cykel-,

olyckor, vilket tyder på att cykelolyckor inte bara är

mycket vanligt förekommande utan.också mycket allvarliga.

'Enligt en nyutkommen rapport av Hayes (1974) tredubblades

cykelförsäljningen i USA under de senaste tio åren. Enbart

under perioden 1970 till 1974 såldes över 60 miljoner cyklar.

,Effekten av denna ökning av,cyke1beståndet visar sig i olycks-

statistiken. National Safety Council rapporterar att under'

1972 dödades ca 1100 personer och ca 40000 lemlestades i.
motorcykel ooh cykelkollisioner, en ökning med 140% från

1960. '

Berger (1969) har också undersökt risker med cykling speci-

ellt för barn. Han visar att mellan 1964 och 1966 blev skol-

barn i Västtyskland proportionellt sett oftare skadade och

dödade i trafikolyckor än andra trafikanter. Cyklar med och

utan motor var mest frekvent inblandade i dessa barnolyckor.

Även i USA är barn överrepresenterade i cykelolyckor enligt

National Safety Council (1973). Åldersgruppen 5-15 år svarar

för två tredjedelar av skadorna oCh hälften av dödsfallen i

cykelolyckorna.

Olycksstatistiken visar att trafikantgruppen cyklister är

utsatt för skador i mycket stor utsträckning. Försäljnings-

siffror för cyklar tyder på att antalet cyklar i_trafiken

ökar kraftigt. Om inte en kraftig reducering av riskerna för

denna grupp sker är det sannolikt att det ökade antalet cyk-

lister i trafiken leder till en markant ökning av antalet

trafikolyckor. Forskningen på området är emellertid relativt

eftersatt och systematiska Studier av lämpliga Olkasreduce*

rande metoder och åtgärder har endast i liten utsträckning

genomförts. En skiss över tänkbara åtgärder för att minska

_antalet cykelolyckor presenteras nedan. Skissen åskådliggör

vilka typer av förändringar som är teoretiskt möjliga för



att förhindra cykelolyckor och hur effekten av dessa för-

ändringar så småningom når beslutsfattaren. Experiment kan

ge beslutsfattaren information som dels kan stödja, dels kan

förklara olycksanalys och olycksstatistik.

Figur 1. Skiss över tänkbara åtgärder för att minska antalet
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Syftet med denna rapport är att ge underlag för fordonstek*v

niska_åtgärder. Först presenteras en litteraturgenomgång,

där dels data från cykelolyckor, dels resultat från experi--

ment belyser tekniska brister i olika cyklars design. Där-

efter presenteras ett manöverexperiment i vilket cyklar med

olika styrtyper, hjulradier och ramkonstruktioner studerats

De övriga områdena behandlas inte i denna rapport men för

trafiktekniska åtgärder kan underlag hämtas från en omfatt*

ande översikt av Fischer, Hubert m fl (1972), där kriterier

och riktlinjer för planering av olika typer av cykelvägar

'redovisas.



När det gäller åtgärder för att påverka beteenden har

Spolander (1974) utfört en målanalys för trafikundervis-

ning på grundskolan, sOm bl a omfattar eleven som cyklist.

Sandels (1972) har presenterat en rad undersökningar om

barns beteenden i trafiken och hur t ex trafikundervisning

påverkar barnen. Även detta material kan utnyttjas för att

ändra cyklistens beteende.

OLYCKSSTÃTISTIK I RELATION TILL CYKELDESIGNEN '

 

Enligthational Safety Council (1970) finns olycksstatistik

och en rad läkarutlåtande från USA som tyder på att den nya

typen av cyklar (rodeotyp med små hjul, lång sadel och höga

vida styren) som blivit populär under de senaste åren, ger

fler och allvarligare skador än standardcyklar. Howe11_(l968)

har rapporterat en kraftig ökning av huvud" och ansiktsska»

dor hos barn som har använt cyklar av rodeotyp; Rapporten vi"

sar också att 45% av alla barn som har cykel äger denna mo-

derna typ och att denna grupp drabbades av ca 60% av alla

cykelskador i USA.

_Rector (1974) har_nyligen sammanställt 2800 cykelolyckor

från 1970-1972. En klart större.risk tycks enligt detta man

terial föreligga när barn använder cyklar av rodeotyp jäm-

fört med när de använder konventionella cyklar..

I en nyligen publicerad studie från England av Craft, Shaw

,och Cartlidge (1973) har författarna analyserat 405 cykel-

olyckor i vilka barn under.15 år varit inblandade och som

har resulterat i att barnen fått behandling på sjukhus. Med

hjälp av frågeformulär har bakgrundsdata samlats in om t ex-

Vilken cykeltyp barnet använt vid olyckan, vilken erfarenhet

V barnet haft av cykeln, vem som var ägare av cykeln mm. Be-

tydligt fler skador hade erhållits med cyklar med höga sty»

ren (signifikant på 1.0% nivån). Lånade och nyinköpta cyklar

-med höga styren förekom också oftare i olyckor än andra cyk-

lar.



 

oLYcKSANALYs

SKADOR SOM UPPKOMMER VID CYKELOLYCKOR

Aldman och Thorson (1968) och Thorson (1968, 1974) har i

översikter diskuterat Vilka skador som uppkommer vid cykel*

olyckor och orsaker till dessa. Skador på huvudet, vilka

oftast uppkommer när cyklisten slår huvudet i vägbanan, är

den absolut vanligaste formen av skada. Denna skada svarar

för 80% av de allvarliga skadorna enligt Thorson, 1974.

Bålskador orsakade av fall mot cyklarnas styrstänger, utgör

ca 10% av de allvarliga skadorna enligt samma undersökning.

En vanlig och ganska besvärlig form av passagerarolycka är

även, enligt Thorson (1969), fot i cykelhjul.

Edvardsson och Olsoanrick (1974, se sid 2), fann liksom

Thorson m fl att huvudskador var den typ av skador som

oftast förekom vid cykelolyckor. I 8% av olyckorna uppkom

svåra och i 15% lindriga hjärnskakningar. De framhåller att

huvudskador till sin natur är mycket allvarliga och kan be-

tyda svâra framtidamen för barnet. Förutom huvudskador står

extremitetskadorna för en mycket stor andel av olyckorna.

Även enligt Edvardsson och Olson-Fricks undersökning, före*

faller bålskadorna stå för en relativt liten andel av ska-

dorna.

UNDER VILKA OMSTÄNDIGHETER HÄNDER' OLYCKORNA

Undersökningar över vilka faktorer som haft betydelse för

uppkomsten av olycksfall har baserats på skilda typer av

primärmaterial. En rad studier t ex Spolander och Alexanderson

(1969), Lindgren (1969), Lindensjö och Mattson (1971), och

Kritz och Mohlin (1971) har utnyttjat polisrapporterade

olycksfall. Dessa studier ger troligen en relativt god bild

av olyckor där kollision med andra fordon förekommit, men ej,r

av singelolyckor. Den Senare typen av olyckor polisrapporte-

ras, som tidigare nämnts, i mycket liten utsträckning (se

sid 2).



A De-flesta cykelolyckorna i den officiella statistiken sker

i tätbebyggelse, ca 80% enligt flertalet olycksanalyser.

Skadorna blir emellertid i allmännhet svårare utanför tät-

bebyggelse. Den vanligaste typen av olyckor är de som sker

i korsningar men även upphinnande- och omkörningsolyckor

uppvisar relativt stora andelar. Kollision mellan motorfor-

.don " cykel/moped i korsväg och avsväng sVarar för 21% av

cykelolyckorna och upphinnande" och omkörningsolyckorna svaé

rar för 7% enligt olycksdata från grundskoleelever samman-'

*ställda av Spolander och Alexanderson (1969). Vid omkörnings-

olyckorna tycks barnets "vinglande" enligt Lindensjö och

Mattsson(l97l) har varit den dominerande orsaken. Den över-

vägande delen av olyckorna, Sker enligt bl a Kritz och Mohlin

(1971), under sommarhalvåret, vid dagljus och vid torr väg-

bana, dvs olyckorna sker trots att det är bra cykelförhållan-

den. Detta bör dock sättas i relation ti1l det större antalet

cyklar som förekommer i trafiken under dessagoda förhållan-

den.

Lindensjö och Mattsson(l97l) har visat att de flesta barn"

olyckor med cykel inträffar under skoldagar och att det

finns en speciell olyckstopp för sjuåringar den månad de

börjar i skolan. På morgonen sker förhållandevis få olyckor

för skolbarn men på eftermiddagen finns däremot en kraftig

topp, vilket troligen beror på att barnen åker i grupp och'

leker när de cyklar hem. Olika typer av lekar hos cyklister

i USA har sammanställts av Vilardo (1968). Många av dessa le"

kar är mycket vilda med namn som "döda den gamla damen",

"mördarcykel" och "demoleringsderby". Vilardo menar att dessa

lekar ofta förekommer i trafiken. Att även svenska barn är så

'trafikomogna att de leker i trafiken är mycket troligt. För-

slag om cykelkörkort och förbud för barn att cykla utan vuxet

sällskap har ibland rests för att komma tillrätta med dessa

problem. Förbud för yngre barn att cykla till Skolan förekom-
mer redan vid flera skolor i landet.



En rad fältundersökningar har utförts på grund av brister

hos den ovan nämnda typen av statistiska sammanställningar

utifrån polisrapporterade olyckor. Framför allt är det-frå-

gor som gäller hur och varför singelolyckor uppstår ofull-

ständigt täckta av de statistiska studierna. Material från

öppen- och sluten sjukvård har därför utnyttjats av t ex

Ekström m fl (1958 och 1966) Thorson (1968) och Kølle-

Jörgensen (1971). Dessa studier viSar klart att singelolycê

kor och omkullkörningar är betydligt vanligare än vad den

' officiella statistiken visar. Thorson rapporterar att en

fjärdedel av dessa olyckor sker på lekplatser eller andra

från trafiken avskilda platser där olyckorna ej registreraS-

som trafikolyckor.

Gustavsson (1972) samt Edvardsson och OlsonuFrick (1974) har

' utfört intervju- och frågeformulärstudie av olycksfall resp.

ntrafikolyckor för barn. Gustavsson har funnit att de flesta

cykelolyckorna beror på "brister i cykelområdet" och på att

cyklar används av barn under fem år vilka enligt honom inte

är "psykomotoriskt" mogna för cykling. GustavsSon har också

funnit att barn skadats i benen när de blivit skjutsade.

Detta beror på att ekerskydd saknats. I en senare studie av

Gustavsson (personlig kontakt 1974) har han klassificerat

galla barnolyckor efter samma mall. Han har då funnit att

cykelolyckor är de vanligaste barnolyckor både vad aVSer

allvarliga och mindre allvarliga skador. Gustavsson har ock-'

så data som tyder på att allt yngre barn skadas vid cykelo"

lyckor. Medianåldern för barncykelOlyckor har på ett tiotal

år gått ner från ca åtta år till under fem år, dvs en för»

skjutning till förskoleåldern.

Edvardsson och OlsonwFricks (1974) olycksfallsinventering är

den undersökning som ger de största möjligheterna att förstå

vilka faktorer som ligger bakom 1 första hand singelolyckor

med cykel. Framför allt beror'detta på att Edvardsson et al

går direkt till de olycksdrabbade cyklisterna. En annan be-

tydelsefull faktor som gör denna studievärdefull är att den)

är nyligen utförd.varför få ändringar i trafikmiljö och cy*

keldesign har skett efter det att den utfördes.



Tidigare har nämnts att barn troligen leker på cykel i

trafiken. Edvardsson et al presenterar data som stöder detta.

Barn uppger att de i 20% av olyckorna vistades i trafiken

utan något speciellt mål.

Spontant angivna orsaker till olyckorna i inventeringen var

i första hand:

1. Såg sig ej för eller var ouppmärksam 19%

2. Körde på en sten eller i en grop 18%

3. Sladd och/eller kraftig inbromsning 16%

4. Bakning: "man kör in i en kamrats cykel '10%
när man färdas i samma riktning"

5. Väska, generator eller annat föremål i 9%
hjulet

6. Körde in 1 fordon bakifrån 9%

7. Körde in i trottoarkant eller vägräcke 7%

Speciellt intressant är att den största gruppen, förutom

den intetsägande kategorien ouppmärksamhet, är en vägvari-

abel och den tyder på att cyklisten troligen är betydligt

mer beroende av vägytans beskaffenhet än bilisten och att

en cykeldesign som gör att cyklisten bättre klarar av väg-

ojämnheterna är värdefull. Betydelsen av bra bromsanord-

ningar på cykeln betonas också indirekt genom dessa spon-

tana svar; De stora problemen med hakning tyder på att ex-

trema styren förutom inverkan på manövrering även direkt

kan orsaka olyckor.
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EETTERATURGENOMGÅNG AV TIDIGARE EXPERIMENT

 

BAKGRUND

Redan innan den nya typen av cykelmodell introducerades på

marknaden hade experimentella studier utförts rörande cykeln

designer. En experimentell metod utgick ifrån matematiska.

modeller av cyklistecykelsystemet. Data för modellerna er-

hölls från testresultat med olika typer av cyklar. Stassen

'och van Lunteren (1970) samt Rice och Roland (1970) har ut-r

vecklat sådana modeller ooh de senare har speciellt testat

cyklar med extrema styren och små hjul. Godthelp (1974), en

annan systemorienterad forskare, konstruerade en speciell

förändringsbar cykel där intressanta variabler kunde isole-

ras utan att andra variabler ändrades.

I en annan typ av undersökningar, som startades på grund av

-den förmodade extra risken med de nya cykelmodellerna, jäm-'

förde Campbell, Foley och Pascarella (1971) både nya modeller

och standardmodeller under normala betingelser genom att stu-

dera deras olycksfrekvens. Lewis (1973) och Mortimer, Domas

och Dewar (1973) studerade också skillnader mellan nya mo-

deller och standardmodeller genom att jämföra resultat från

olika manöver", stabilitetSv och bromstest;

EXPERIMENT

Lewis (1973) prövade effekten av olika hjuldiametrar på man-

överförmåga och bromsning i en undersökning där ca 100 barn

i åldrarna åtta till elva år ingick. Skillnaden 1 resultat

mellan cyklarna med de olika hjuldiametrarna blev ej signi-

fikant. Lewis refererar i sin rapport till Starks och Lister

(1960) och till The Consumers Association-(1964 och 1968)

som också jämfört-cyklar med olika hjuldiametrar och inte

heller funnit några skillnader.

Campbell, Foley och Pascarella (1971) jämförde tre olika

cykelmodeller genom att studera sambandet mellan åkt sträcka

*och förekomst av olyckor. I undersökningen utnyttjades polis,

sjukhus och självrapporterade olyckor från en försöksgrupp
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,på 500 skolbarn under en sexmånadersperiod. Cykeltyperna be-

stod av standardcykel, en extremt lätt cykelmodell och en

rodeocykel ( med extremt höga styren och små hjul). En

mycket hög olycksfrekvens konstaterades, men däremot.var

skillnaden i antalet olyckor per cykelmil inte signifikant

mellan cykelmodellerna. En anmärkning som kan riktas mot

denna undersökning är att de 500 skolbarn Som deltog i under-

sökningen var frivilliga och kom från en större grupp av

2369 barn (ett bortfall på över 80%). Det är möjligt att de

frivilliga var de skickligaste och säkraste cyklisterna och,

således kapabla att använda en svårare cykel utan besvär.

Rice och Roland (1970) har utvecklat en matematisk modell av

cyklist" och cykelsystemet samt utvärderat den i experiment.

De prövade två cyklar, en lätt standardcykel och en cykel av

rodeotyp med små hjul och extremt högt styre i ett prov om-

fattande bromsning, acceleration och serpentinmanövrering.

Experimentresultaten uppvisar inte någon signifikant skillnad

mellan de två typerna av cyklar vad gäller acceleration och

serpentinmanövrering men vid bromsning tippade rodeocykeln

över lättare, till och med i mycket låga farter. Beroende på

det begränsade antalet försökspersoner (bara fyra) år emeller-

tid värdet av dessa data begränsat.-

Mortimer, Domas och Dewar (1973) mätte också manöverförmågan

i olika tester t ex cykling i cirkel, figur åtta och slalom-

V kurs. Cyklar med extrema styren, tävlings- och standardcyklar

jämfördes. Tävlingscykeln klarade denna typ av manövrerings-

prov långsammast.

'Godthelp (1974) har i en litteraturöVersikt listat fyra av .

de faktorer som är mest relaterade till stabilitet och till

manöveregenskaper.

_l. "Styrhjulets försprång, (Caster), (Herfkens, 1949, Jones,

1970); '

2. Framhjulets tröghetsmoment om y-axeln (Herfkens, 1949,

Rice och Roland, 1970).

.3- Framhjulets tröghetsmoment kring styraxeln (Herfkens, 1949)

4. Avståndet mellan sadeln och styret (Godthelp, 1974)."
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Godthelp kritiserar tidigare fältstudier då hänsyn inte

tagits till ovannämnda faktorer. Godthelp menar att man

måste isolera dessa faktorer för att kunna studera demvar

Q för sig och deras effekt på cyklistens - cykelns manöverför-

måga och stabilitet. Dessa studier bör utföras under simule-

rade extrema betingelser. Godthelp_har utvecklat en cykel på

'Vilka de fyra tidigare nämnda faktorerna kan varieras. Han

prövade fyra sextonåriga försökspersoner i_en serie manöver-

och stabilitetsprov som bestod av cykling i rak kurs, i kur-

'vor, i sick-sack och långsamt med sidvind och vägojämnheter

som störningsmoment. Försökspersonerna instruerades att cykla

komfortabelt och i en accelererande hastighet med en resp.

två händer på styret för varje hastighet.

De fleSta av resultaten från varje prov visar att det före-

ligger stora samband mellan de fyra variabler som varierats.

xGodthelp betonar särskilt betydelsen av avstånd mellan sadeln

och styret. Han antar att när kroppen intar en horisontell

ställning under cykling kan det extra trycket, som då kan

komma på styret, fungera dämpande på sidvinds- och vägojämn-

hetsstörningar och därmed öka stabiliteten i högre farter.

Nackdelen med den horisontella positionen är att den gör man-

överförmågan sämre.

SAMMANFATTNING

Både extrema styren och små hjul har experimentellt studerats

på olika sätt. Vilken roll extrema styren spelar vid manöver-

och'Stabilitetsegenskaper.är inte helt klart. Cyklar med ex-i

trema styren tycks lättare tippa över än standardmodeller

(Rice och Roland). ÄVen om Godthelp inte direkt visat att

cyklar med extrema styren är farligare än andra typer så be-

tonar han sambandet mellan belastning på styret och stabili-

tet i högre farter. Extrema styren reducerar cyklistens möj-

ligheter att flytta över vikt till styret. Cyklar med små

hjul tycks inte ge problem i fråga om manöverförmåga eller

stabilitet.



13.

I några av dessa experiment har inte hjuldiameter och styr-

faktorer isolerats (standardcyklar jämfördes med cyklar med *

både små hjul och extrema styren). Även det lilla antalet

försökspersoner och det begränsade antalet prov har i mångaf

studier minskat pålitligheten av.data. Båda dessa faktorer,'

liksom behovet av fortsatta studier av den roll extrema sty-

ren spelar, speciellt för cykelns manöveregenskaper, togs iv

.beaktande vid planeringen av det nedan presenterade experi-

mentet.

.BALANS- OCH MANÖVRERINGSEXPERIMENT MED BARNCYKLAR

SYFTE

Försökets syfte var att pröva balans- och manövreringsför-

måga för sex olika cykeltyper med särSkilt beaktande av den

moderna cykeln med högt styre, små hjul och lång sadel.

METOD

 

Försökspersoner

18 pojkar i tolvårsåldern från årskurs sex i en skola i

örebro utgjorde försökspersoner. De_utvaldes från två skol-

,klasser genom matchning med avseende på cykelerfarenhet.

4 De 18 utvalda pojkarna hade under de Senaste två åren dag-

ligen använt sin cykel. Inget bortfall förekom.

Cyklar

Sex cyklar vilka var tillgängliga på den svenska marknaden

användes i försöket.

Tre olika cykelmodeller och två typer av styren undersöktes.

De olika cykelmodellerna var standardcykel, låghjuling (mini-

cykel) samt rodeocykel. Rodeocykeln har små hjul, en lång

limpsadel vars position gör att cyklistens tyngdpunkt hamnar

långt bak, samt extremt högt styre. På var och en av cykel-

modellerna användes två olika typer av styren. Närmare data

om cyklarna framgår av figur 3-8 på följande sidor.



Figur 3. STANDARDCYKEL MED STANDARDSTYRE (SS)

 

Märke DBS Styrets

Årsmodell : 1973 Styrets

Hjulradie : 26 tum Styrets

Hjulbas 110 cm Styrets

Figur . STANDARDCYKEL MED

höjd mellan handtag och mittpunkt

höjd över sadelnivå

höjd från fastsättningspunkt l ram

bredd

EXTREMSTYRE (Se)

 

Märke : DBS Styrets

Årsmodell 1973 Styrets

Hjulradle 26 tum Styrets

Hjulbas 110 cm Styrets

höjd mellan handtag och mittpunkt

höjd över sadelnivå

höjd från fastsättningspunkt l ram

bredd

12 cm

: 15 cm

: 25 cm

: 52 cm

: 32 cm

: 37 cm

: 5 om'

: 70 cm



Figur 5. LÅGHJULING MED STANDARDSTYRE (Ls)

 

Märke

Årsmodell

Hjulradie

Hjulbas

 
Märke

Årsmodell

Hjulradie

Hjulbas

Crescent

1973

20 tum

98 cm

Styrets höjd mellan handtag och mittpunkt

Styrets

Styrets

Styrets

höjd

höjd från fastsättningspunkt l ram

bredd

över sadelnivå

LÅGHJULING MED EXTREMSTYRE (Le)

nb'm.cv.iw.m- . ' ' <0-
H Puma-m .. , _v_ \

Crescent

1973

20 tum

98 cm

Styrets

Styrets

Styrets

Styrets

'v- 7

'vi M4* 0

mellan handtag och mittpunkt

över sadelnivå ,

från fastsättnlngspunkt i ram

12 cm

1h cm

32 cm

58 cm

3h cm

#8 cm

60 cm

63 cm



Figur 7. RODEOCYKEL MED STANDARDSTYRE (Rs)

 

Märke : Monark Styrets h jd mellan handtag och mittpunkt : 22 cm

Årsmodell : 1973 Styrets h jd över sadelnivå : 27 cm

Hjulradie : 20 tum Styrets höjd från fastsättningspunkt i ram : 35 cm

Hjulbas : 97 cm Styrets bredd : 60 cm

Figur 8. RODEOCYKEL MED EXTREMSTYRE (Re)
-.. ,- _
"av, 140,.
»5,4 .7:

 

Märke : Monark Styrets h

Årsmodell : 1973 Styrets h j

d mellan handtag och mittpunkt : 30 cm

d över sadelnlvå : 33 cm

Hjulradie : 20 tum Styrets hOJd från fastsättningspunkt l ram : 7 cm

Hjulbas : 97 cm Styrets bredd : 80 cm
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En ytterligare skillnad mellan rodeocykeln och de övriga

cykelmodellerna är att rodeocykeln är utrustad med växel.

För att i möjligaste mån kontrollera den inverkan som växel-

utrustningen kunde ha på försöksresultaten fick försöksper-

sonerna inte använda växeln under försöket. Försökspersonerna

instruerades att välja växel före varje kontroll och sedan

behålla den under körning.

Provbana

På en asfalterad plan upprättades tio banor vilka utgjorde

en reviderad form av ett av Nationalföreningen för Trafik-

säkerhetens Främjande (NTF) och Cykel- och Mopedfrämjandet

(CMF) utarbetat märkesprov i cykelteknik.

Figur 9. Bana l. Uppsikt bakåt under cykling.

  

   

50cm

15n1

    

 

 

  

Försökspersonen ska genom huvudvridning bakåt observera

sifferkombinationer som försöksledaren håller upp. För-

sökspersonerna får inte stanna eller beröra någon av si-

dolinjerna. Antalet felbedömda siffror, antalet felcyk-

lingar och en bedömning av balansen noteras i protokollet.
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Figur 10. Bana 2. Långsam cykling mellan två streck.

 

 

  

  

 

'om *L* 40an

 

   

 

     

De första fem meterna är till för att ge cyklisten möjlighet

att hinna stabilisera cyklingen. De sista tio meterna ska

cyklas så sakta som möjligt. Provet ska genomföras utan att

någon fot berör marken. Cykelhjulen får inte beröra sidolin-

jerna. Tiden för cYklingen de sista tio meterna, antalet fel

och en bedömning av balansen noteras i protokollet.

Ett fel = 2 sek.l)

Figur 11. Bana 3. Balanscykling mellan träklossar.

 

  

L_.f'
35 cm

LJ
30cm

 

a :9 1h-J'
25m

? L_4

® 2 ml 2001!

Gm

 

100m

 

  

 

Provet ska genomföras utanatt träklossarna berörs eller

överhoppas. Tiden för genomförandet, antalet fel och en be-

dömning av balansen noteras i protokollet.

Ett fel = 2 sek.

 

l)Tidstilläggen förklaras i punkt 6.1
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Kloss-slalom.Figur 12. Bana 4.

 

   

 

  

Fram- och bakhjul ska passera på var sin sida om de tio

träklossarna. Klossarna får inte beröras eller överhoppas.

Tiden för genomförandet, antalet fel och en bedömning av

balansen noteras i protokollet.

Ett fel 3 sek.

Figur 13. Bana 5. Balanscykling.

    

    

40cm

 

 

 

 

 

S
m

 

 

'Försökspersonerna ska cykla mellan sidolinjerna utan att

beröra dessa. Cyklingen sker från A till B med endast

vänster hand på styret. Vid B vänder försökspersonen och

skiftar hand på styret och cyklar tillbaka till A. Tid för

genomförandet, antalet fel och en bedömning av balansen no-

teras i protokollet.

Ett fel 2 sek.
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Figur 14. Bana 6. Stafettcykling.

   

1m §21
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ÅÅ láim
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Bollen i första konen ska flyttas över till andra konen,

den i tredje konen till fjärde osv. Försökspersonen ska

genomföra provet utan att sätta någon fot i marken. Tiden

för genomförandet, antalet fel och en bedömning av balansen

noteras i protokollet.

Ett fel = 2 sek.

Figur 15. Bana 7. Cirkelcykling.

 

 

 

 

;101

   

 

  

Försökspersonen ska cykla in genom öppningen och svänga runt

tre gånger utan att beröra cirkellinjen och därefter cykla

ut genom öppningen. Tiden för genomförandet, antalet fel och

en bedömning av balansen noteras i protokollet.

Ett fel = 2 sek.
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Figur 16. Bana 8. Bromsprov-balans.

 

   

 

   

Försökspersonen ska cykla fram till cirkeln och där stanna

så att framhjulet kommer i cirkeln och balansera så länge

han kan. Tiden för genomförandet och en bedömning av balan-

sen noteras i protokollet.

Figur 17. Bana 9. Cykling genom smala portar.

   

Sem 50m

 

 

  

. ._L_

  

 

   

«Avståndet mellan portarna ska vara tre meter och avståndet

mellan handtagen och portstolparna 10 centimeter. Port-

stolparna får inte beröras. Tiden för genomförandet, an-

talet fel och en bedömning av balansen noteras i proto"

kollet.

Ett fel = 2 sek.
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Figur 18. Bana lO. Accelerationsprov.

    

10m

 

    

 

  

Försökspersonen ska från stillastående accelerera så fort

som möjligt. Försökspersonen ska hela tiden sitta på sadeln.

Cykelhjulen får inte beröra sidolinjerna. Tiden för genom-

förandet, antalet fel och en bedömning av balansen noteras

i protokollet.

Ett fel = 2 sek.

Förförsök

 

Ett förförsök utfördes med pojkar i tolvårsåldern från en

annan Örebroskola. Utifrån de erhållna resultaten diskute-

rade försöksledarna fram tidstillägg för varje felkörning

på respektive bana så att tidstilläggen kom att stå i rim-

lig proportion till körtiden.

Träning

Försökspersonerna tilläts en övningskörning med samtliga

sex cyklar på samtliga banor.

Genomförande

 

Försökspersonerna instruerades om syftet med försöket, prin-

cipen för genomförandet samt de tidstillägg som gällde för

varje bana.  
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I syfte att kontrollera systematiska effekter, tränings-

och motivationseffekter, utslumpades vilken cykel och bana

varje försöksperson började med.

Hela försöket upprepadesen gång så att alla försökspersoner

hade cyklat samtliga banor_med.samtliga cyklar två gånger.

Totalt cyklade 18 pojkar-på sex cyklar ooh tio banor två

gånger. Antalet mättillfällen blev sålunda 2.160.

Intervju

Efter försöket intervjuades samtligaförsökspersoner av en

psykolog utifrån ett uppgjort frågeformulär. Syftet med frå-

gorna var att få fram data om försökspersonens erfarenheter

av de olika cykeltyperna, vilken cykeltyp han tyckte bäst

respektive sämst om, vilken cykeltyp han bedömde som bäst

respektive sämst när det gällde att genomföra proven.

Med hjälp av dessa data kunde försökspersonens upplevelse

'jämföras med de uppmätta resultaten.
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RESULTAT

ReSultatredovisningen presenteras i följande ordning:

6.1 Resultaten från alla banor ihopslagna. Det totala resultatet

med avseende på tid, fel och balans _

2 Skillnader i resultat mellanförsökstillfälle 1 och 2

6.3 Presentation och analys av resultaten för varje bana

4 Resultat av intervjun -

5 Förenklad resultatredovisning

ALLA BANOR IHOPSLAGNA; DET TOTALA RESULTATET MED AVSEENDE PÅ

TID, FEL ocH BALANs

En statistiskt säkerställd skillnad (O,l%-nivå)med avseende på

tidsåtgången erhölls mellan de olika styrtyperna men ej mellan

1). Den totala tid (verklig körtid

plus tidstillägg respektive tidsavdrag) som genomsnittligt upp-

de tre olika cykelmodellerna

mättes för de olika cykeltyperna redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Genomsnittlig tidsåtgång i sekunder för respektive
cykeltyp på alla banorna över individ och försök.
Tidstillägg för fel. (Cykelmpdell F 2/l70 = 2,8,
styrtyp F 1/170 = 16,2X .

    

CYKELMODELL

Standard Låg- Rodeo Medelvärde
hjuling

Standard 48,4 45,5. 50,3 48,1
STYRE Extremt 50,8 53,0 54,5 ' 52,8

M 49,6 49,3 52,4 50,4

 

 

  

   

Låghjuling med standardstyre gav de bästa provresultaten. Ett

extremt styre på låghjulingen försämrar däremot drastiskt cykelns

egenskaper.

Rodeocykeln gav det sämsta resultatet av de olika cykelmodeller-

na. Detta gäller oavsett denna cykel hade standardstyre eller

ett extremt styre.

1)

2)

 

Variansanalys (Winer 1970) för F värde se tabelltexten.
. . . . . 6 x "

5%-1g Signifikansniva markeras medxxefter vardet
1%-ig signifikansnivå markeras med Xgåter värdet
0,1%-ig signifikansnivå markeras med efter värdet
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Det extrema styret gav i genomsnitt ca 10% sämre Värden än

standardstyret.

Antal gjorda fel

De fel som gjordes med de olika cyklarna presenteras i tabell 2.

Tabell 2. Totala antalet gjorda fel på ?ååabanorna;(Chi två
för cyåeåmodell (df=2) = 59,9 , för styrtyp (df=l)

 

= 61,9 X .)

CYKELMODELL

    

_ Standard Låghjuling Rodeo S:a

Standard 160 144 251 555

STYRTYP Extrem ' 235' 261 ' 354' 850

' Sza ' 395 405 605 1405

   

 

 

  

:En statistiskt säkerställd skillnad (O,l%-nivân) erhölls såväl
mellan cykelmodeller som styrtyper. För standardcykeln och låg-

hjulingen uppmättes nästan lika många fel och för rodeocykeln

ca 50% fler'

fler fel än för cyklar med standardstyre.
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Figur 19. Frekvensfördelning av antalet fel för de olika cykel-
5 modellerna och styrtyperna
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CYKELMODELLER . STYRTYPER

Standard- Låg- . Rodeo * Cyklar med Cyklar med
cykel hjuling standard- extremstyre

_styre
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En prövning har även gjorts mellan antal fel för rodeocykeln

och det sammanslagna resultatet för standardcykeln och låg-

hleingen med avseende på antalet fel. Det gav en signifikant

skillnad (O,l%-nivån).

Balans

Försöksledarnas uppskattningar av balansen i god (1 poäng),

medelgod (2 poäng) och dålig (3 poäng) visade en viss skillnad

Tabell 3.

 

'mellan cyklarna, vilket framgår av nedanstående tabeller.

Balansbedömning för respektive cYkelmodell på alla
banor över individ, försök och styrtyp.

 

BANA

 

  

  

    

 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sa

Standard 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8' 1,7 2,1 2,1 .1,4 1,4 17,5

Låghjuling 1,7 2,0 1,7 2,2 2,0 , 1,8 2,0' 1,4 1,5 18,2

Rodeov 2,1 2,4 2,1 2,4 2,3 2,0 2,0 2,3 1,3 1,6 20,5

Tabell.4. Balansbedömning för respektive styrtyp på alla banor
över individ, försök och cykelmodell.

B A N A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sa

Standard 1,7 , , 2,0 1,8 1,6 1,9 2,0 V 1,2 ' 1,4 17,0
Extrem 1,9 2,3 2,0 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 1,5 1,6 .20,3

     

 

  

 

 

  

Den skillnad som finns följer samma trend som hUVudreSUltatet.

.Standardcykeln.har bedömts ha den bästa balansen och rodeo-

än extremstyre.

=cykeln den sämsta. Standardstyre har bedömts ge bättre balans

Under försökets gång observerades att vissa pojkar tycktes ha

speciellt svårt för vissa cykeltyper, speCiellt rodeocykeln.

För att klarlägga om någon cykeltyp.var speciellt svår för

Vissa barn redovisas fördelningen av antalet gjorda fel per.

mättillfälle.
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Bana 8 är inte inräknad eftersom fel ej kunde förekomma.

Tabell 5. Absolut frekvens gjorda fel på bana l-lO (utom 8)
'med avseende på cykelmodell över individ, försök '
och styrtyp.

 

ANTALET FEL PER MÄTTILLFÄLLE

 

  

 

0 1 2 _ 3 I 4 5- 6 7 8

Standard 438 102 62 28 10 5 2 F 1

CYKEL_ Laghjuling 434 120 46 23 12 6 3 4

MODELL Rodeo 370 118 75 40 20 16 . 6 3

Sad _ 1242 340 1183 91 42 27 11 7 1

 

   

 

 

  

 

 

  

Ur tabellen kan utläsas en klar tendens för rodeocykeln att ge

fler fel per mättillfälle jämfört med övriga cykelmodeller,

och således att denna cykeltyp är speciellt svår för vissa barn.

7 Tabell 6. Absolut frekvens gjorda fel på bana l-lO (utom bana 8)
med avseende på styrtyp över individ, försök och
cykelmodell.

 

ANTALET FEL PER MÄTTILLFÄLLE

 

  

    

 

  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 '8

Standard 683 157 65 33 12 14' i 5

STYRE ' Extrem 559 183, 118 58 30 13 6 4 _ 1*

Sa 1242 340 183 91 42 27 11 7 1

 

 

 

 

Tabellen visar att det föreligger en tendens för den extrema.

styrtypen att ge fler fel per mättillfälle jämfört med

standardstyret.
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SKILLNADER I RESULTAT MELLAN FÖRSÖKSTILLFÄLLE ETT OCH TVÅ

En träningseffekt har konstaterats mellan de olika försökstill-

fällena.

,Skillnaden 1 resultat (tidsåtgång plus tidstillägg för fel)

mellan de två försökstillfällena är F=12,2 (df l/l7QHivilket är
signifikant (O,l%-nivån).

Tabell 7. Genomsnittlig tidsåtgång 1 sekunder för respektive

 

cykeltyp på alla banorna vid första försökstill-
fället över individ. Tidstillägg för gâl (Cykel-
modell F 2/85=l,3, styrtyp F l/85=8,7 )

 

 

 

 

CYKELMODELL

, Standard Låghjuling _ Rodeo Medelvärde _

Standard ' 50,7 47,3 51,5 ' 49,8

STYRTYP Extrem 54,4 54,1 56,8' 55,1

Medelvärde 52,6 50,7 54,1 52,5

 

   

 

 

 

Tabell 8. Genomsnittlig tidsåtgång 1 sekunder för respektive

 

cykeltyp på alla banorna vid andra försökstillfället
över individ. Tidstillägg för gel. (Cykelmodell
F 2/85=l,9, styrtyp F l/85=6,2 ).

 

 

 

 

       

CYKELMODELL

Standard Låghjuling Rodeo' Medelvärde

Standard ' 46,6 43,7 49,0 . 46,2

STYRTYP Extrem 47,3 52,0 52,1 4 50,5

Medelvärde 46,7 47,8 50,6 48,4

Denna träningseffekt har dock inte påverkat förhållandet mellan

resultaten för de olika styrtyperna respektive cykelmodellerna.

Skillnaden i resultat är konsistent i de båda försökstillfällena.

En signifikansprövning ger F=O,6 (df 2/170) för skillnaden i

resultat för de olika cykelmodellerna i de två försökstill-

fällena och F=O,2 (df l/l70) för skillnaden 1 resultat för de

olika styrtyperna. ' I
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Träningseffekten har också påverkat frekvensen gjorda fel.

 

   

 

      

 

       

Tabell 9. Totala antalet uppmätta fel på alla banorna under
första försökstillfället. [Chi tvâxggr cykelmodell
(df=2) = 20, styrtyp (df=l) = 30,2 .

CYKELMODELL

Standard Låghjuling iRodeo Sa

V Standard *91 80 127 298

STYRTYP Extrem 131 - 137 180 448

Sa 222 217 307 746

Tabell 10. Totala antalet uppmätta fel på alla banorna under
- andra försöksåillfället. (Chi två förcyke1§§§e11

(df=2) = 42,4 , för styrtyp (df=l) = 31,9 .)

CYKELMODELL

Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard 69 64 124 257

STYRTYP Extrem 104 124 174 402

Sa 173 188 298 659
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6.3. PRESENTATION OCH ANALYS AV RESULTATEN FÖR VARJE BANA

 

Bana ett. Uppsikt bakåt, balans

Tabell ll. Totala antalet gjorda fel per cykeltypxgå bana ett.
(Chi två för cyke1m§§§11 (df=2) = 19,1 . , för_styr-
typ (df = 1) = 21,2 .) ^

  

   

CYKELMODELL

Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard 5 3 15 23

STYRTYP Extrem 10 5 19 34

Sa _ 15 8 34 57

  

    

 

Resultatet Visar att under de 2161) körningarna på denna bana

noterades totalt endast 57 fel. Skillnaden mellan cykelmodeller

är ändå kraftig med låghjuling (L) som bästa och rodeocykeln

(R) som sämsta modell.

Skillnaden mellan styrtyper är ej signifikant men resultatet

pekar i samma riktning som huvudtendensen, dvs bättre resultat

med standardstyret än med extremstyret.

 

1) 18 pojkar cyklade samtliga cyklar två gånger'
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Bana två. Långsam körning

 

På denna bana innebär lång tid bra resultat och vice versa.

  

      

 

  

 

   

 

 

     

I O 0 c

Tidsatgang Antalet gjorda fel

Tabell 12. Genomsnittlig tidsåtgång 1 sekunder Tabell 13. Totala antalet gjorda fel per cykeltyp
för respektive cykeltyp på bana två på bana två. Lghi två för cykelmodell
över individ och försök. Tidstillägg för (df=3& = 45,7 X, för styrtyp (df=1)= '
fel. (Cykelmodell F 2/34=0,1, styrtyp ' 30,9 x.) . .
F 1/34=l,9). . '

CYKELMODELL ' I ' ' '_ CYKELMODELL

. Standard Låghjuling Rodeo M ' I i ' Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard 20,0 19,5 20,0 19,8 J Standard 10 10 32 52

STYRTYP Extrem 19,4 19,7 19,1 19,4 ' ' STYRTYP Extrem . 23 v 33 69 125

\ M 19,7 19,6 19,6 19,6 . .Sa .33 43 101 177

.Ingen skillnad erhölls Cyklarna skiljer sig åt på denna

mellan cykelmodell res- bana med avseende på antal fel.

pektive styrtyp på denna 177 fel har gjorts vid 216 mättill-

bana med avseende på tiden fällen. För rodeocykeln uppmättes

mer än dubbelt så många fel som

för någon av de övriga cykel-

modellerna.

För cyklar med extremstyre noterades

'mer än dubbelt så många fel som

för cyklar med standardstyre.
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Bana tre. Cykling mellan träklossar

Tidsåtgång

Tabell 14.' Genomsnittlig tidsåtgång 1 sekunder
för respektive cykeltyp på bana tre
över individ och försök. Tidstillägg för

fel. (Cykelmodell F 2/187=l,4, styrtyp
F 1/187=5,0X) v

CYKELMODELL

   

Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard 5,5 6,1 6,2 5,9

STYRTYP Extrem 6,4 6,5 7,1 6,7
Sa 6,0 6,3 6,7 6,3

   

   

 

_Resültatet ger en signifikant

skillnad mellan de-olika

styrtyperna. Skillnaden mellan

cykelmodellerna_är inte signi-

fikant men pekar i samma rikt-

ning som huvudtendensen.

 

Antalet gjorda fel

Tabell 15. Totala antalet gjorda fel per cykeltyp
""' "' "" på bana tre. [Chi två för cykelmodell

 

 

(dfiå) = 3,6, för styrtyp (df=l) =
m7 J 77

/

CYKELMODELL

Standard' Låghjuling Rodeo Sa

»Standard 21 I '28 ' ' 30 i 79

STYRTYP Extrem '36 32 _ '47 115

Sa 57 60 77 194

   

 

 

  

194 fel noterades vid de 216 mät-

tillfällena. Signifikant skillnad
erhölls mellan cyklar med stan-

dard- respektive extremstyre.

Skillnaden mellan cykelmodeller

är inte signifikant men stämmer

Överens med huvudtendenSen.



Bana fyra. Kloss-slalom

 

'Tidsåtgång

l

Tabell 16. Genomsnittlig tidsåtgång 1 sekunder
. för respektive cykeltyp på bana fyra

över individ och försök. Tidsåållägg för

fel. (Cykelmodell F 2/187=7,9 , styrtyp
F 1/187=0,9) 4 -

CYKELMODELL

  

 

 

Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard 13,0 ' 14,0 16,2 14,4
STYRTYP Extrem 12,7 15,9 16,6 15,1

Sa 12,9 14,9 16,4 14,7

 

     

 

Signifikant skillnad förelåg

mellan cykelmodellerna i

.enlighet med huvudtendensen.

Skillnad mellan styrtyperna

är_inte signifikant. Extremt

_styre.ger något sämre.värde

än standardstyre.
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Antalet gjorda fel

i 2

Tabell 17. Totala antalet fel per cykeltyp på
bana fyra. (cgåxtvå för cykelmodell
(df=§) = 16,9 , för styrtyp (df=l) =
0,3.

CYKELMODELL

 

_ . Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard 53 . 67 88 208

    

     

STYRTYP Extrem - 53 79 87 219

Sa . 106 146 I 175 427

 

427 fel har gjorts vid 216 mät-

tillfällen. Signifikant skillnad

erhölls mellan cykelmodellerna.

Skillnaden mellan styrtyperna är

inte signifikant men stämmer

överens med huvudtendensen.



Bana fem, Balanscykling

Tidsåtgång

.Tabell 18. Genomsnittlig tidsåtgång 1 sekunder
-A - ' .för respektive cykeltyp på bana fem .

över individ och försök. Tidstillägg för

fel, (Cykelmodell F 2/187=3,7X, styrtyp
?<1/187=13,9XX)

    

 

 

   

 

 

CYKELMODELL

Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard '18,2 18,4 18,9 18,5

STYRTYP Extrem 18,8 . 19,9 20,0 19,6

' Sa 18,5 19,1 19,4 19,0-

Resultatet ger signifikanta

'skillnader mellan cykelmodeller-

na och mellan styrtyperna.
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Antalet gjorda fel

Tabell 19. Totala antalet gjorda fel per cykeltyp

 

på bana fem. gai två för cykelmodell
'(df=å& = 14,7 , för styrtyp (df=1) =x . _33,3 ) V

CYKELMODELL

'Standard Låghiuling Rodeo Sa

Standard* 19 21 30 70

STYRTYP . Extrem ' 34 53 70 157

Sa 53 74 100 227

   

 

  

Cyklar med extremstyre ger mer än'

dubbelt så många fel som cyklar

med standardstyre.

Cykelmodellerna skiljer sig signi-

fikant åt med avseende på uppmätta

*fel i överensstämmelse med huvud-

tendensen,



'Bana sex. Stafettcykling

 

Tidsâtgång

Tabell 20. Genomsnittlig tidsåtgång 1 sekunder.
för respektive cykeltyp på bana sex

>över individ och försök. Tidstillägg för
fela (Cykelmodell F 2/187=2,9, styrtyp

kr 1/187=10,3XX) .

 

 

 

CYKELMODELL

Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard 8,6 8,3 9,5 8,8

STYRTYP ' Extrem 9,1' , 10,2 10,0 9,8

Sa 8,9 9,3 9,8 ' 9,3

 

  

 

  

 

Signifikant skillnad förelåg

mellan de olika styrtyperna

på denna bana. Skillnaden

mellan de olika cykelmodel-

lerna är inte signifikant men

överensstämmer med huvudten-

densen.

STYRTYP Extrem '24_ 20 24 68 i
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Antalet gjorda fel

Tabell 21. Totala antalet gjorda fel per cykeltyp
på bana sex. [Chi två för cykelmodell
(df=2) = 8,3*, för styrtyp (df=l) =
8,3xx.) I

CYKELMODELL

 

_ Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard 7 l ' 20 28

 

 

 

      

 

Sa 31 21 44 96

Extremstyret ger_dubbelt så många

fel som standardstyret.
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Bana sju. Cirkelcykling.

  

 

    

   

      

 

 

 

   

 

Tidsatgang Antalet gjorda fel

I Tabe11.22. Genomsnittlig tidsåtgång 1 sekunder 4 Tabell 23. Totala antalet gjorda fel per cykeltyp
för reSpektive cykeltyp på bana sju på bana sju. ;g i två för cykelmodell
'över individ och försök. Tidstillägg för (dfi2) = 1854 , för styrtyp (df=l)=

fel. (Cykelmodell F 2/187=38,4xx, styr- 4,0 .) _ -
tYP F 1/187=1,7) ' - - ' - . '

CYKELMODELL ' . ' CYKELMODELL

Standard Låghjuling Rodeo Sa - ' Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard 14,7 . 10,9 11,7 12,4 . Standard 38 9 30 _ 77

STYRIYP .Extrem 14,7 12,1 11,8 12,9 STYRTYP Extrem 45 ' 27 32 104
1 Sa 14,7 11,5 11,8 12,7 g ' . Sa ' 83 36 62 131

<:7/

Resultaten strider mot huvud- Samma förhållande som rådde i

tendensen. Låghjulingen gav tabellen bredvid över genomsnitts"

bästa tiden, däremot kom rodeo-r tider erhölls här mellan cyklarna

cykeln med nästan samma tid. med avseende på gjorda fel. Skill-

Sämst tid gav standardcykeln. naden mellan styrtyperna är dock

kraftigare markerad och fortfaran-
Observationer under försöket

de i enlighet med huvudtendensen.
pekar på betydelsen av så kort

avstånd mellan hjulen (hjul-

basen) som möjligt för bra pres-

tation på bana sju.

Skillnaden mellan styrtyperna

var inte signifikant men i

enlighet med huvudtendensen.
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Bana åtta. Bromsprov - Balans

Tabell 24. Genomsnittlig tidsåtgång 1 sekunder för respektive
cykeltyp på bana åtta över individ och försök.
Tidstillägg för fel. (Cykelmodell F 2/l87=5,8XX,
styrtyp F 1/187=O,l)

 

  

 

 

.CYKELMODELL

. Standard Låghjuling Rodeo Sa

Standard _ 2,8 \ 2,7 2,4 2,6
STYRTYP Extrem 2,8 2,8 2,2 2,6

Sa 2,8 2,8 2,3 2,6

   

 

 

 

 

På denna bana gällde det att balansera så länge som möjligt.

Ju längre tid desto bättre resultat.

Signifikant skillnad förelåg mellan cykelmodellerna. I praktiken

är inte skillnaden så stor då den håller sig kring tiondelar av

en sekund.'
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Bana nio. Cykling genom smala portar

Tidsåtgång

Tabell 25. Genomsnittlig tidsåtgång 1 sekunder
' - för respektive cykeltyp på bana nio

över individ och försök. Tidst llägg för

    

fel. (Cykelmodell F 2/187=ll,4 x, styre
.typ F 1/187=l,3)

CYKELMODELL

Standard Låghjuling Rodeo Sa

. Standard, 6,3 5,1 5,3 5,6

_SIYRTYP Extrem 6,1' 5,7 5,4 5,7

Sa 6,2 5,4 5,4 5,7

   

  

 

 

Signifikant skillnad erhölls

mellan cykelmodellerna.

cykeln och låghjulingen

bäst och standardcykeln

Relativt liten skillnad

låg mellan-styrtyperna.

Rodeo-

\falf

.sämst.

före-

 

Antalet gjorda fel

Tabell 26. Totala antalet gjorda fel per cykeltyp
I _ på bana nio. (Chi två för cykelmodell

   

 

(df=2) = 1.1, för styrtyp (df=l) =

I CYKELMODELL

Standard Låghjuling Rodeo _Sa

Standard 6 4 ' 3 13

STYRTYP Extrem 5 ' 7 .4 16

Sa 11 11 7 29

 

 

  

 

  

Rodeocykeln gav minst antal fel,

standardcykeln och låghjulingen

lika många. Inga signifikanta

skillnader förelåg mellan cykel-

modeller eller mellan styrtyper.

Ett relativt låg antal fel notera-

des på denna bana. .Vid 216 mätt-.iir

fällen noteradesendast 29 fel.
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Bana tio. Accelerationsprov

ATidSåtgång Antalet gjorda fel

Tabell 27. Genomsnittlig tidsåtgång i Sekunder Tabell 28. Totala antalet gjorda fel per cykeltyp
för respektive cykeltyp på bana tio . på bana tio. (Chi två för cykelmodell
över individ och försök. Tidstillägg för ' , (df=2) = 1,1, för styrtyp (df=l) =
fel. (Cykelmodell F 2/187=2,0, styrtyp ' *0,3] ,
F 1/187=7,2xx)

 

 

'CYKELMDDELL . _ CYKELMODELL

Standard Låghjuling Rodeo Sa . ' t

Standard 5,0 _ 4,9 5,0 5,0 Standard

  

 

STYRTYP Extrem 5,2 5,3 4,9_ 5,1 . I _ STYRTYP Extrem

^ Sa 5,1 _ 5,1 '5,0 5,1 4 ' Sa '

  

 

    

Signifikant skillnad förelåg Bana tio har diskriminerat mycket

mellan styrtyperna i enlighet dåligt med avseende på antalet

med huvudtendensen. Ingen sig+ gjorda fel. Vid 216 mättillfällen

nifikant skillnad erhölls mel- noterades endast 17 fel.

lan cykelmodellerna.
Det låga antalet fel gör att en

Rodeocykeln gav den bästa tiden. närmare analys av felfördelning

I praktiken är skillnaden liten mellan cykeltyper inte är relevant

både med aVSeende på styrtyp

'och cykelmodell eftersom diffe-

renserna håller sig kring tion-

delar av en sekund.
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RESULTAT AV INTERVJUERNA

Resultatet presenteras i samma ordning som frågorna ställdes (se

bilaga 1).

För en tredjedel av pojkarna överensstämde upplevelsen av bästa

cykel under hela försöket med den cykel som de enligt mätdata

erhöll bäst resultat med.

'För bara en sjättedel av pojkarna överensstämda det uppmätta re".

sultaten med den egna upplevelsen av sämsta cykel under hela för*

söket.

Någon överensstämmelse mellan resultat på försöket och egetl

cykelinnehav fanns ej.

_ Säkerhetsmässiga aspekter

 

Pojkarna rangordnade cyklarna utifrån en skala_i vilken den tra-

- fiksäkraste cykeln fick 1 poäng, den därnäst mest trafiksäkra

2 poäng osv, till den minst trafiksäkra som fick 6 poäng.

Tabell 29. Försökspersonernas rangordning av cyklarna utifrån
i ' trafiksäkerhetsmässiga kriterier jämfört med det

totala antalet fel som noterades för varje CYkel.
Rangordningen har skett efter en skala 1-6 där 1
står för den säkraste cykeln och 6 för den minst
säkra.

 

Rangordning utifrån
antalet noterade_fel

Försökspersonernas
Cykel rangordning

 

§E§Q§§E§§EYE§
Standardcykel

Låghjuling

Rodeo

EEEEQE§EYE§

Standardcykel

 

Låghjuling 6

Rodeo
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Pojkarnas bedömning av trafiksäkerhetsmässiga aspekter på cyk-

larna stämmer väl överens med resultatet från experimentet.

Rangkorrelationen har prövats med en Tau test som ger S = 11,

-Vilket är signifikant på 1%-nivån.

Sociala aspekter

 

Under intervjun framkom att pojkarna vid val av cykeltyp lägger

stor vikt vid cykelns sociala betydelse. Rodeocykelns populari-

tet förklarades bero på följande faktorer:

gtatgsfaktgrn; Många av pojkarna menade att rodeocykeln är tuff,

Vilket de trodde var orsaken till att många vill ha en sådan

cykel. Nio av pojkarna uppgav att de själva velat ha rodeocykel

då "alla andra har rodeocykel". Dessa pojkar var samtidigt med-

' vetna om att rodeocykeln har vissa farliga konstruktioner vilka

ökar skaderisken vid cykling. _

På följdfrågan vad de menade med att en cykel är "tuff" svarade

en del pojkar att det berodde på att rodeocykeln liknar en mo-

torcykel. Den liknar framförallt den typ av motorcykel som ana

vänds vid tävlingar. Att pojkarna bedömde cykeln som "tuff"

-utifrån detta är en naturlig reaktion. Massmedia brukar framê

häva motor-cross som en "tuff" sport.

gemenskapsfaktgrn; Flera pojkar poängterade hur viktigt det är

att ha cykeln med sig till skolan och till lekplatsen. På skol-

gården och lekplatsen umgås de sittande på cyklarna. Cyklarna

fungerar i den situationen som en stol. Flera pojkar menade ock*

så att en av fördelarna med rodeocykeln är att den har ryggstöd

vilket är bekvämt när gänget träffas och pratar;

LekfaktgrgL Många av pojkarna menade att rodeocykeln är rolig

att leka med. Med rodeocykeln går det att köra motor-cross i

skogen, "man kan köra i geggan" som en pojke uttryckte sig.

Rodeocykeln går lätt att stegra, det går lätt att stå på limp-

sadeln när man utför akrobatiklekar. Denna typ av lekar hör

inte till ovanligheten.

Intervjusvaren visar att cykeln spelar en central roll i många

av pojkarnas aktiviteter. Cykelns betydelse för barn i denna

ålder framgick också av den omfattande kunskap om cykelmodeller,-

däcktyper etc som pojkarna uppvisade i intervjun.
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FÖRENKLAD RESULTATREDOVISNING

_ På grundval av drygt 2 000 mättillfällen har en statistiskt sä!

kerställd skillnad konstaterats mellan testresultaten för cyklar

med standardstyre respektive cyklar med extremt styre. Bäst

resultat ger cyklar med standardstyre.

Skillnaden mellan cykelmodeller är inte-signifikant med avseende

på variabeln tid, däremot finns en signifikant skillnad mellan

cykelmodellerna med avseende på antal fel.

För rodeocykeln noterades ca 50% fler fel än för de andra cykel-

modellerna. Rodeocykeln gav flera fel per mättillfälle än de

övriga cykelmodellerna. Rodeocykeln tycks vara svårare att cykla

för vissa pojkar.

En träningseffekt har noterats mellan de två försökstillfällena.

Denna träningseffekt har dock inte påverkat förhållandet mellan

resultaten för de olika stytyperna respektive cykelmodellerna.

Huvudtendensen i resultatet är densamma på de flesta banor; bäst

är standardcykeln, sedan kommer låghjulingen och sämst är_rodeo-

cykeln. Men på tre banor är resultatet omvänt, där är rodeocykeln

och låghjulingen bäst. Dessa banor kännetecknas av cirkelcykling,

där det är fördelaktigt med kort hjulbas, och av snabb accelera-

tion.

:Cyklar med standardstyre är bättre än cyklar med extremstyre på

samtliga banor.

Intervjuerna visar att pojkarnas bedömning av trafiksäkerhets-

aspekterna på cyklarna stämmer väl överens med resultatet från

experimentet.

.Intervjuerna visar vidare vikten av att se cykeln som en socialt

betydelsefull faktor i barnets liv och inte bara Somräü:kommuni-

kationsmedel.
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DISKUSSION

 

Det ökande antalet cyklar ochcykelolyckor, speciellt de som

leder till att barn dödas eller skadas, kräver uppmärksamhet.

Cykeln måste betraktas sOm ett fordon, som konkurrerar med bi-

len om utrymme..Därmed blir utbildning och träning av cyklister

och bilister, utveckling och genomförande av Säkerhets- och de-

signStandard för cyklar samt för cyklister planerade vägar"

.och gator alla lika viktiga områden om en minskning av det

ökande antalet dödade och skadade ska kunna vara möjlig,

Litteraturgenomgången av olyckor tyder på att cyklar med höga

*Styren och framför allt typen rodeocyklar är inblandade i fler

olyckor än standardcyklar. Det är sannolikt att denna höga pro-

portion av olyckor beror på sämre stabilitet och manöverförmåga

hos dessa nya typer av cyklar.

Cykelns sociala betydelse för barn har uppmärksammats av cykel-'

producenter vilka utnyttjat detta i försäljningssyfte. Detta har

lett till cykeldesigner och tillsatser som för själva cyklingen

i bästa fall är ovidkommande men ofta som ovan antytts är nega-

tiva faktorer. Det ökande antalet cykelolyckor med nya typer av

cyklar och cyklar som tillverkats utan att säkerhetsaspekter.

'nämnvärt beaktats indikerar att cykeldesignen bör studeras med

avseende på trafiksäkerhet.

I en rad olycksanalyser visar det sig att huvudskador är.de all-

varligaste och vanligaste skadorna vid cykelolyckor och att des-

'sa ofta uppkommer när cyklisten kör i en grop eller på en sten,

vid bromsning och sladd samt på grund av att styret fastnar i

en annans cyklists styre. Dessa olyckor är sammankopplade med

cykelns stabilitet och manöverförmåga.

En genomgång av den experimentella forskningen inom området

tyder på att cyklar av rodeotyp vid bromsning lättare tippar,

Över och att cyklar med höga styren är mindre stabila vid

högre farter än standardcyklar. Manöverförmågan hos olika cy-

kelmodeller är däremot inte tillräckligt belyst i dessa experi-l

ment. Resultaten från de'i denna rapport presenterade manöver-
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proven Visar klart att höga Styren, oberoende av cykeltyp, gör

en cykel svårare att manövrera. Manövrerna tar både längre.tid

och blir mer felbelastade. Rodeocykeln gav i jämförelse med

standard- och låghjuliga Cyklar 50% mer fel. Balansbedömningen

som utfördes vid varje bana stöder dessa mätresultat. Ytterli-

gare stöd för dessa data erhölls från pojkarnas egna bedömning-

ar av cyklarnas trafiksäkerhet.

Två slutsatser kan dras av experimentets resultat:

cyklar med extrema styren ger sämre manövrerbarhet än cyklar

med standardstyren,

rodeocyklar ger den sämsta manöverförmågan av de tre testade

cykelmodellerna.

Eftersom rodeocykeln visade sämre resultat både med standard-

som med extremstyre är det än så länge osäkert Vilken speciell

designkomponent som försämrar dess manöverförmåga. Några möj-

,liga faktorer kan vara design och position av sadeln och rela-

tion mellan sadelns och styrets placering. I preliminära mät-

ningar har det visat sig att Viktfördelning för rodeocyklar

med cyklist är annorlunda än för standardcyklar och att tyngd-

punkten ligger betydligt längre bak. (Standardcyklar med cyklist

visade sig i mätningarna ha 40% och rodeocyklar 18% av vikten

på framhjulet). Eventuellt kan man med Viktfördelningen som-ut-

gångspunkt klarlägga varför rodeocykeln ger Sämre manöverför-

måga.

AEn betydelsefull fråga är hur inlärning kan påverka manöverför-

mågan. Extrema typer av cyklar tycks vara svårare att lära sig

cykla. Detta innebär att utlånade och nyinköpta cyklar kan ge

upphov till skador (Craft m fl, 1973, se sid 5). Emellertid

har även barn med stor erfarenhet av dessa extrema cyklar dels

bedömt att cyklarna är mer trafikfarliga, dels i manöverproven

presterat sämre på dessa cyklar än på standardCyklar och låg-

hjuliga cyklar. Skillnaden mellan individer är dock mycket stor

och många lär sig förvånansvärt väl att hantera rodeocyklarna

med extrema styren och små hjul. Pojkarna framförde emellertid

.själva kritik mot cyklarna. Manöverförmågan och växelspakens

placering på ramen kritiserades. Placeringen av växeln är dels
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opraktisk då växeln är lättast att nå på styret, dels farlig

om man glider fram och av sadeln. Medicinska experter bekräf-

tar att dessa ramväxlar orsakar underlivsskador vid cykel-

olyckor.

Cykelns stora betydelse som transportmedel och betydelsen ur

social synpunkt, det sistnämnda speciellt för barn, gör att

åtgärder mot cykelolyckor bör vara så genomtänkta, att de inte

i onödan hindrar cykelns utveckling i dessa aspekter. Varken

utveckling av nya designer som kan skapas med plaster och alu*

miniummaterial (se t ex Miska, 1973) eller besvärligheter i

form av diskriminerande trafikregler, som gör att bilen blir

mer praktiska som transportmedel, bör tillgripas.

Träning av cyklister, utfärdade regler ooh upplysningar till

cyklister och andra trafikanter liksom separata vägar eller

körfält för cyklister är de mest betydelsefulla åtgärderna

'när det gäller att minska olyckor, men de är också mycket tids-

och kostnadskrävande. Enklare är att ändra på cykelns design

och utrustning så att den blir säkrare, att ge barn speciella

cykellekplatser och att, om möjligt, förmå dem att ha huvud-

skydd. Ur säkerhetssynpunkt viktig utrustning är ekerskydd vid

skjutsning samt framför allt reflexmärken fram och bak på cy-

keln och även på sidorna och på pedalerna. Reflexerna kan ut-

göras av för barn roliga bilder. Designer kan ändras genom att

förbud utfärdas mot t ex extrema styren eller genom att nya

cykeltyper genomgår vissa manöver-, stabilitets- och bromstest

samt hållfasthetsprov. Redan nu kan en rad åtgärder sättas in

för att göra cykeln säkrare och därigenom minska olyckor för

både barn och vuxna.
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