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upp olika aspekter på provningsförfarande vid en tänkbar konsumentprovning av typen EuroNCAP
inriktad enbart mot älgkollisioner.
Av rapporten framgår att attrappen Mooses II är synnerligen robust och står emot krafterna under
provningen väl. För att kunna säkerställa att attrappen orsakar skador på fordonet motsvarande en älg
föreslås ytterligare provningar.
Vad beträffar konsumentprovningen föreslås en rak central träff i 90 km/h. Vidare föreslås att
försök görs att använda en krockdocka Hybrid III i bilen och utvärdera mätningarna i enlighet med
EuroNCAP. Därutöver föreslås att en metod för analys av glassplitter och skärskador utvecklas.
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Förord
Detta VTI meddelande redovisar och utvärderar resultaten från en serie
krockprovningar med älgattrappen Mooses II. Därutöver innehåller meddelandet
en grundlig statistisk analys av hastigheten vid älgolyckor. Studien är finansierad
av Vägverkets Skyltfond och Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond.
Anita Ramstedt, Anders Lie och Claes Tingvall har varit kontaktpersoner på
Vägverket och Camilla Grunditz och Gunilla Ahlman har varit kontaktpersoner på
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. Dessutom har Kurt-Olof
Svensson på Länsförsäkringar och kansliet på Älgskadefondsföreningen bidragit
med värdefulla synpunkter. Ulf Björnstig på Umeå universitet har bidragit med
värdefull information om glassplitter. Östen Johansson på Vägverket har varit till
värdefull hjälp med att förklara de sekundära händelserna vid älgkollisioner.
Provningarna har genomförts på VTI:s krockbana med Thomas Turbell som
projektledare. Ylva Matstoms har sammanställt resultaten och skrivit meddelandet.
Linköping oktober 2003

Thomas Turbell
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Utvärdering av älgattrappen Mooses II med sikte på konsumentprovning
av Ylva Matstoms
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping

Sammanfattning
Fyra av fem som dör efter att ha krockat med klövvilt har kört på en älg.
Älgen dyker upp plötsligt och oväntat, föraren hinner inte sällan vare sig
väja eller bromsa. Älgens långa ben hugger tag om kofångaren och fäller det
tunga djuret över motorhuven och in mot vindrutan. Vad som händer sedan
beror främst på bilmodell och hastighet. Hastigheten avgör föraren, men det
finns idag ingen konsumentupplysning som hjälper bilköparen att välja en
”älgsäker” bil. VTI har, med finansiering från Vägverkets Skyltfond och
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, utvecklat en metod för
att krockprova bilar med en älgattrapp av gummi.
Den typiska älgolyckan där någon dör eller skadas svårt sker på en allmän väg
med hastighetsbegränsningen 90 km/h. Föraren är oftare än vid andra olyckor
nykter. Det är i första hand huvud, hals, bål och armar som skadas, av såväl älgen
som inträngande delar från tak och vindruta. Personer i bilen träffas dessutom av
glassplitter från sidorutorna och den laminerade vindrutan. Eftersom älgen ofta
kommer långt in i kupén och dessutom trycker in tak och vindruta har bälte och
krockkudde inte samma effekt som vid andra typer av kollisioner. Inbromsningen
i sig är tvärtom ofta relativt ofarlig. Avgörande för utgången av en älgolycka är
istället fordonets styrka och formgivning framtill, ovanför motorhuven. Eftersom
hastigheten inte sänks med mer än ca 10–25 km/h till följd av älgkollisionen är
risken stor att bilen krockar med annat fordon, träd eller liknande vilket kan
resultera i en ännu värre olycka.
För att kunna värdera olika bilmodellers ”älgsäkerhet” har VTI utvecklat en
älgattrapp i full skala. Attrappen är gjord av gummi och har, till skillnad från
andra tidigare försök med älgattrapper, ben som ger älgen ett verklighetstroget
rörelsemönster när den blir påkörd. Ett antal krockprov har genomförts för att
utvärdera älgattrappens egenskaper. I rapporten beskrivs att älgattrappen rör sig
som en riktig älg under krocken och att skadorna på bilarna överensstämmer med
de skador som observerats vid verkliga olyckor. Älgattrappen är robust och tål
upprepade prov i höga hastigheter utan att gå sönder. Dessutom ger den
reproducerbara resultat, vilket är av största vikt vid alla typer av krockprovning.
Syftet med den utförda provserien har varit att utvärdera älgattrappen och inte
bilarna. Dock visar rapporten på en metod som använts för att mäta och beräkna
ett mått på ”överlevnadsutrymme” baserat på den statiska deformationen efter
kollisionen. Därigenom framkommer ändå att skillnaderna mellan olika
bilmodeller är uppseendeväckande stora. Valet av bilmodell tycks vara lika viktigt
som att inte köra alltför fort. Vid en hastighet något över 70 km/h har några av de
provade fordonen fortfarande gott om ”överlevnadsutrymme” för de åkande
medan andra modeller är kraftigt hoptryckta. Detta kan åtminstone delvis antas
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bero på att biltillverkarna idag inte behöver ta hänsyn till den här typen av
olyckor.
För att kunna gå vidare och genomföra konsumentprovning liknande
EuroNCAP men inriktad enbart mot älgkollisioner ger rapporten förslag på en rad
punkter. Bland annat föreslås att möjligheterna att använda samma kriterier vid
utvärderingen som i EuroNCAP undersöks och att en metod för att mäta
glassplitter tas fram. Rapporten belyser också frågan om att det behövs mera
kunskap om hur airbagen beter sig vid en älgkrock, speciellt om bilen sedan kolliderar ännu en gång. I det sistnämnda fallet är det sannolikt bättre att airbagen inte
löser ut vid påkörningen av älgen utan först vid den andra kollisionen.
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Evaluation of the moose dummy Mooses II with a view to consumer guidance
by Ylva Matstoms
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95 Linköping Sweden

Summary
Four out of five who die after colliding with game (moose, deer, elk, reindeer)
in Sweden have hit a moose. The moose appear suddenly and unexpectedly,
the driver has little chance to swerve or even break. The long legs of the
moose catch the bumper and knock the heavy animal over the bonnet and
into the windscreen. What happens next depends mainly on the make of the
car and the impact speed. The driver chooses the speed but there is no
consumer guidance that gives advice on the “moose safety” of a car model.
VTI, the Swedish National Road and Transport Research Institute, has
developed a method to crash test cars with a rubber moose dummy. The
study is financed by Skyltfonden, Swedish National Road Administration and
“Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond”.
The typical moose accident where someone dies or is seriously injured occurs at a
public road with the speed limit 90 km/h. The driver is more often than in other
accidents sober but has little or no time to react. Primarily the head, neck, chest
and arms get injured, both by the moose and intruding parts from the roof and
windscreen. A cloud of shattered glass both from the windscreen and sidewindows hits the car occupants. Since the moose often penetrates well into the
coupe and in addition crush the roof and windshield towards the occupants, seat
belt and airbag make only a marginal improvement, if any. The speed reduction,
usually less than 25 km/h, is, on the contrary, rather harmless. The important
factors for the outcome of the accident are the strength and design of the front of
the vehicle above the bonnet. Due to the low speed reduction there is also a major
risk for a second impact with another vehicle, tree or similar that is even worse
than the original accident.
To be able to evaluate the “moose safety” of different car models, VTI has
developed a full scale moose dummy. The dummy is made by rubber and has, in
contradiction to its precursors, legs that give the dummy a realistic movement
during the crash. A number of crash tests have been made to evaluate the qualities
of the dummy. It is concluded in the report that the dummy not only behaves as
expected but also is very sturdy and withstands repeated impacts at high speed.
The results are reproducible under equivalent conditions, which is a very
important aspect in all types of crash testing.
The purpose of this test series has been to test the moose dummy rather than
the vehicles. In despite of this a method is developed to measure and calculate the
“survival space” based on the static deformation after the collision. Through that
it is concluded that there are major differences between different makes of a car.
The choice of car seems to be just as important as reducing speed on roads where
moose can be expected. At a speed just above 70 km/h some car models still have
plenty of space for the occupants whereas others are considerably compressed. To
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some extent this is probably due to that there is no need, or advantage, for the car
manufactures to consider this type of accidents while developing a car model.
To be able to accomplish consumer guidance similar to EuroNCAP but
directed only towards moose accidents the report gives a number of suggestions.
Among other proposals it is suggested that the possibility to use the same criteria
as in EuroNCAP should be evaluated. It is also recommended that a method to
evaluate the glass splinter is elaborated. The report also mentions the need to
further investigate the behaviour of an airbag during a moose collision, especially
in the case of a secondary accident. In the latter case it is probably better that the
air bag does not develop until the second impact.

8
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Bakgrund

Av våra vilda djur är älgen det som är inblandat i flest olyckor med döda och svårt
skadade personer. Fyra av fem som dör efter kollision med klövvilt har krockat
med en älg. Siffrorna är snarlika för dem som skadats svårt (Vägverkets statistik
för år 1992–2001). Av samtliga olyckor med personskador mellan motorfordon
och klövvilt är dock älgar inblandade i knappt två tredjedelar av ca 460 olyckor
(SIKA:s statistik 2001). Detta innebär att älgar är klart överrepresenterade i de
svåraste olyckorna.

1.1 Älgar
Älgen är det största av hjortdjuren i Sverige med en mankhöjd upp till 235 cm.
Under de senaste 7–8 åren har älgstammen i Sverige legat tämligen konstant runt
250 000 djur under vintern. Den årliga avskjutningen har under samma period
varit ca 100 000 älgar (Svensson, T, 2003).

Figur 1 Älg på Kolmårdens Djurpark. Lägg märke till de långa benen och att
framkroppen är betydligt större än bakkroppen. Foto VTI.
Det är inte enbart älgens massa som utgör ett hot för trafikanterna. Det är också de
långa benen som gör att nästan hela älgens tyngd befinner sig ovanför bilens
energiupptagande delar. Avståndet från marken till bukens undre del är ungefär en
meter vilket ofta motsvarar vindrutans nederkant på en normal personbil. Älgens
tyngdpunkt ligger ungefär i höjd med vindrutans överkant på många personbilar.
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Figur 2 Dimensionerna hos en typisk älg. Det är en meter upp till buken och
älgens tyngdpunkt är 1,35 m ovanför marken. Många bilmodeller har vindrutans
underkant ungefär en meter upp och överkanten mellan 1,3 och 1,4 meter upp.
(Bild: Nilsson och Svensson, den röda bilsilhuetten ditlagd i efterhand.)

1.2 Älgolyckor
I Sverige rapporterades år 2001 knappt 300 älgolyckor med personskador till polisen. I dessa olyckor dog 12 personer och 65 skadades. Älgolyckorna utgjorde
samma år hälften av alla djurolyckor med döda eller svårt skadade. I statistiken
förekommer förutom begreppet älgolyckor även djurolyckor (samtliga djur) och
viltolyckor. Till viltolyckorna (även kallat klövvilt) räknas olyckor med älg,
rådjur, hjort och ren. Olyckor med exempelvis vildsvin återfinns inte bland
djurolyckor trots att de både är vilda och tillhör ordningen partåiga hovdjur.
Personbilar är det fordonsslag som är inblandat i flest älgolyckor (se figur 3). I
var åttonde olycka med döda och svårt skadade är det dock en motorcykel som
kolliderat med djur. Detta är uppenbarligen en överrepresentation eftersom det är
drygt tjugo gånger fler personbilar än motorcyklar i trafik under motorcykelsäsongen. Sannolikt beror detta på att motorcyklisten har ett avsevärt sämre skydd
än bilisten.

10
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Olika fordons inblandning i djurolyckor
1993–1997
Lastbil
Buss
MC
Moped
Cykel
Traktor

Personbil

Figur 3 Personbilar var inblandade i 79 % av alla djurolyckor 1993–1997 med
döda och svårt skadade. Den näst största fordonsgruppen är MC som är
inblandade i 12 % av olyckorna (statistik från SCB).
För att förstå olycksförloppet är det intressant att poängtera att vid viltolyckor
förekommer misstänkt alkoholpåverkan betydligt mera sällan än vid ”genomsnittsolyckan” (statistik SIKA/SCB). Misstänkt alkoholpåverkan var fyra gånger
vanligare vid ”genomsnittsolyckor” än vid älgolyckor. Detta kan möjligen betyda
att föraren har så kort tid att reagera att han/hon inte hinner väja trots att vederbörande är nykter. Eller, annorlunda uttryckt, älgolyckor drabbar i större utsträckning vem som helst medan det finns en överrepresentation av dåliga, berusade
förare om man ser till samtliga olyckor.
Två tredjedelar av de polisrapporterade olyckorna med älgar inträffar på vägar
där hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Därefter kommer 70-vägarna tätt följda
av 110-vägarna. Om man bara betraktar olyckor med döda och svårt skadade sker
nästan nio av tio olyckor på en väg där hastighetsbegränsningen är 90 km/h eller
högre. Det går inte att få fram fordonets verkliga hastighet vid kollisionsögonblicket ur Vägverkets databas VITS. Dessutom beskrivs ”i första hand de situationer och avsedda manövrer, som föregått olyckan och inte de manövrer som blir en
följd av olyckan” (Vägverkets hemsida). Det vill säga, vi vet inte vid vilken hastighet olyckorna skett och inte heller med säkerhet att de registrerade personerna
skadats/dödats av själva älgkollisionen. Det svåraste krockvåldet kan ha inträffat
när bilisten kört av vägen till följd av viltkollisionen. Det är därför viktigt att försöka analysera hur stor del av olyckorna där personskadorna orsakats av själva
älgkollisionen.
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Antal döda och svårt skadade
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Figur 4 Antal döda och svårt skadade i älgolyckor med personbilar mellan år
1994 och 2002 uppdelade efter gällande hastighetsbegränsning på vägen.
Statistik från Vägverkets databas VITS.
Vägverket har djupanalyserat ett datamaterial från åren 1993–1997 över kollisioner mellan klövvilt och motorfordon med länkar på statlig väg där samtliga avgörande händelser i olycksförloppet finns förtecknade (Johansson, Ö, 2003). Av
datamaterialet framgår att många fordon gör minst en ”farlig” manöver efter
viltkollisionen (se figur 5). De allvarligaste sekundära händelserna är sannolikt en
andra sammanstötning med mötande fordon, vältning och påkörning av träd. Detta
innebär att även kollision med mindre klövvilt kan resultera i en allvarlig olycka.
Det framgår dock av figuren att en andra sammanstötning eller vältning endast
förekommer i en mindre del av olyckorna. Den typiska olyckan torde därför vara
en olycka där älgen varit huvudorsaken till personskadorna.
Händelser vid klövviltkollisioner m ed döda och svårt skadade
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Figur 5 Händelser vid kollision motorfordon-klövvilt. Samma fordon kan vara
inblandat i flera händelser. Uppgifterna gäller för länkar på det statliga vägnätet
exklusive motorväg. Andra sammanstötningen kan innebära kollision med annat
fordon, exempelvis mötande och är i sig en allvarlig olycka. Likaså är kollision
med träd och vältning ofta allvarliga olyckor.
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För att kunna bedöma konsekvenserna av en sekundär olycka är det viktigt att
veta på vilka vägar olyckorna händer. Den typiska älgolyckan med döda eller
svårt skadade sker uppenbarligen på en 90-väg (se figur 4 och 5). Den vägen är
sannolikt en allmän väg (se figur 6) snarare än en motorväg eller motortrafikled.
Älgolyckornas fördelning på vägtyp 1993-1997

Gata
Enskild väg
A nnan allmän väg

Övrig väg, torg etc
Motorväg
Motortraf ikled

Figur 6 Fördelningen av olyckor med döda och svårt skadade baserat på vägtyp.
Diagrammet beskriver antal olyckor med fordon under åren 1993–1997. Av
olyckorna skedde 90 % på allmän väg.
Detta kan sannolikt bero på att starkt trafikerade motorvägar och motortrafikleder
i större utsträckning försetts med viltstängsel. Det är inte heller oväntat att merparten av olyckorna sker på 90-vägar eftersom nästan hälften av trafikarbetet på
det statliga vägnätet utförs på 90-vägar (se figur 7). Dock har den största delen av
det statliga vägnätet hastighetsbegränsningen 70 km/h. En knapp fjärdedel av
trafikarbetet utförs på 110-väg.
Statliga vägnätet, väglängd och trafikarbete

Väglängd [km] {Staplar}

Längd [km] Exkl grus

60000
50000
40000

Längd [km] Inkl grus
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0

Trafikarbete [Mfkm] {Linje}

25000

70000
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Skyltad hastighet [km/h]

110

Figur 7 Hastighetsbegränsning och trafikarbete på det statliga vägnätet. De
röda markeringarna inkluderar endast vägar med bituminös beläggning och
vägbredd  5,0 m.
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Om vi ser på risken att dö eller skadas svårt i en älgolycka per körd sträcka finner
vi att risken att dö på en 90-väg uppskattningsvis är nästan tre gånger så hög per
körd kilometer på 90-vägar jämfört med 110-vägar (se figur 8).
Ris ke n att dö elle r sk adas s vårt i älgolycka
per 109 fordons kilom e ter 1998
A n ta l d ö d a o c h
s v å rt
s k a d a d e /G fk m

4
3
2
1
0
20

30

50

70

90

110

Sk yltad hastighet [km /h]

Figur 8 Antal döda och svårt skadade per 109 fordonskilometer 1998. Datamaterialet är inte helt jämförbart då antalet döda och svårt skadade baseras på
hela vägnätet medan trafikarbetet (antalet fordonskilometer) endast gäller
belagda vägar med en bredd  5,0 m.
Detta kan ha flera orsaker, dels är 110-vägar i större utsträckning försedda med
viltstängsel och dels är sidoområdena betydligt bättre. Att sidoområdena är bra utformade ökar möjligheterna att upptäcka faran och minskar riskerna vid en avkörning. Självklart ökar krockvåldet med ökande hastighet (se figur 9) varför vi kan
sluta oss till att det finns betydligt färre älgar att krocka med på 110-vägar än 90vägar. Dels har en hög andel av de 110-vägar som är starkt trafikerade viltstängsel
och dels är betydligt större del av vägnätet 90-väg. Tittar vi däremot på hur stor
risken är att dö eller skadas allvarligt, förutsatt att du befinner dig på en väg med
given hastighetsbegränsning, får vi det förväntade resultatet; ju snabbare desto
högre risk (se figur 9).

Relativ risk

Relativ risk för död eller svårt skadad givet älgolycka
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Figur 9 Antal döda och svårt skadade dividerat med totala antalet polisrapporterade olyckor uppdelat på gällande hastighetsbegränsning.
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Björnstig et al. (1985) har i en studie från mitten av 80-talet frågat efter såväl
kollisionshastighet vid älgolyckor som hastighet när faran upptäcktes. Även i
denna studie framgår att den övervägande andelen av olyckorna inträffar på vägar
med hastighetsbegränsning 90 km/h.
Has tighe ts m ins k ning vid älgk ollis ione r
100
80
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H astig h et

Kolliderat

60
40
20
0
Lindrigt

Svårt
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Figur 10 Den blåa linjen visar den uppskattade hastigheten när faran
upptäcktes och den röda uppskattad hastighet vid kollisionsögonblicket enligt
Björnstig et al.(1985). Observera att de lindrigt skadade har hunnit bromsa mer
än de svårt skadade. Uppgiften för döda är hämtad från Eriksson et al. (1985).
Kollisionshastigheten för de döda kan antas ligga runt 90 km/h.
De svårt skadade har uppgivit medelhastigheten 83 km/h och de lindrigt skadade
79 km/h när faran upptäcktes. I kollisionsögonblicket har hastigheten sjunkit till
77 respektive 67 km/h. Eriksson et al. (1985) har uppskattat medianhastigheten
när faran upptäcktes vid dödsolyckor med älg/personbil till 90–100 km/h i en
studie.

1.3 Personskador vid älgolyckor
Enligt Eriksson et al. (1985) utgör skador på huvud och hals majoriteten av de
dödande skadorna vid älgolyckor. Även armar, nyckelben etc. skadas ofta och det
förekommer även en del bröstskador. Intressant att notera är att bälten inte
påverkar skadorna särskilt mycket eftersom fordonets hastighetsminskning
vanligtvis är relativt låg. I en sammanställning över olycksmaterial från Volvo
visar även Lind (1980) att det framför allt är skador mot huvud, hals och övre
extremiteter som dominerar vid älgolyckor. Det som skadar de åkande är
inträngningen av tak, vindruta och även den inträngande älgen.
Vindrutan träffas nästan alltid av älgen och krossas. Även om lamineringen
håller ihop merparten av rutan träffas ändå de åkande av en sky av splitter som
skadar framförallt ansikte och inte minst ögon (Björnstig et al., 1985).
Splitterskadorna är sällan allvarliga i strikt vetenskaplig mening men kan vålla
stort lidande för patienten som ofta har både ansikte och händer perforerade av
många små men smärtsamma skärsår där splittret måste tas bort bit för bit. Även
sidorutorna, som är helt olaminerade, krossas och splittret yr över förare och
passagerare. Björnstig et al. (1985) understryker vikten av att studera glassplittrets
betydelse för skadorna i en älgkollision.
Vid ett samtal med Ulf Björnstig påpekade han att flera faktorer är viktiga för
uppkomsten av skador till följd av glassplitter. Storleken och formen på splittret
VTI meddelande 955
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har betydelse. Avlånga glasbitar med ett ibland nålliknande utseende är betydligt
besvärligare än bitar med mera jämnlånga kanter. Björnstig menade vidare att
glassplittret från framrutan vanligtvis är ”aggressivare” än glas från sidorutorna.
Detta kan dock variera mellan olika vindrutetyper. Björnstig poängterade att det
förekommer två olika typer av skärskador, dels från splitter som yr i luften och
dels från direktkontakt mellan vindrutan och den skadade. Det senare fallet ger
vanligtvis betydligt värre skador.

1.4 Fordonsskador vid älgolyckor
För att ha ett underlag till en älgkrockdocka utförde examensarbetare från
Chalmers 1986 ett försök med ett älgkadaver vid VTI (Nilsson och Svensson,
1986). Älgen, som varit sjuk en längre period och förlorat vikt, vägde vid
provtillfället 260 kg. Fordonets hastighet före kollisionen var 78,9 km/h och efter
kollisionen sjönk den till 65,9 km/h. Hastighetsskillnaden var alltså 13 km/h.
Krockförloppet redovisas i figur 11.
Av figuren framgår att älgens ben tar tag under fronten på bilen vilket får
kroppen att rotera. Redan vid 100 ms är älgkroppen långt inne i bilen och
fortsätter att tränga in i kupén under ytterligare 50 ms då den bara är ett fåtal
centimeter från B-stolpen. I rapporten beskrivs rörelsen som att älgen saknar inre
struktur, dvs. att skelettet tycks sakna betydelse. I detta försök användes inga
krockdockor i bilarna men det påtalas i rapporten att man bör överväga att ta med
krockdockor vid framtida försök.
Vid utvärderingen jämfördes försöket med provning med en älgattrapp
tillverkad av bl.a. elkabel som utvecklats av VTI (se kapitel 2.2). Det framkom att
skadorna på vindrutebalken var större vid älgprovet än motsvarande attrapprov
medan det omvända gällde för a-stolparnas deformation. Författarnas slutsats är
att attrappens böjlighet är en mycket väsentlig parameter.
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Figur 11 Krockförsök med ett älgkadaver mot Volvo 240 -85. Älgens ben tar tag
om kofångaren vilket får älgen att börja rotera så att ryggen träffar vindrutan.
Vid 150 ms är det bara några cm kvar till B-stolpen. Bild: Nilson och Svensson.
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2

Metoder

2.1 Provning på dagens fordon
Det förekommer ingen reglerad provning av dagens personbilar med hänsyn till
inträngande höga djur. Det finns dock standarder som berör takets styrka hos personbilar vilket bör ha en positiv inverkan på resultatet vid älgkollisioner. Det är de
amerikanska FMVSS 208 S5.3 och FMVSS 216. Det europeiska ECE reglementet
ställer endast krav på takstyrka för fordon med minst 16 passagerare. Både
FMVSS 208 och 216 provar takets styrka med hänsyn till rolloverolyckor. Detta
innebär att taket belastas från sidan och uppifrån men inte framifrån som vid en
viltolycka (se figur 12). De flesta bilmärken finns idag både på den amerikanska
och europeiska marknaden och kan därmed antas uppfylla de amerikanska kraven.

Figur 12 Uppställning för att utföra rolloverprovning enligt FMVSS 208
Occupant Crash Protection (vänster) samt uppställning för att mäta takets
motståndskraft mot intryckning enligt FMVSS 216 Roof crush resistance.
Att krav på takstyrka är av betydelse framgår av de statiska försök som
genomfördes av Hedemora Bilteknik 1984 (Svensson et al., 1985). Där provas
olika bilmodeller med en statisk metod som avser att efterlikna en älgkollision.
Denna attrapp var dock helt styv inuti och efterliknade sålunda inte alls en
älgkropp som ”tycks sakna inre struktur” (se kapitel 1.4). Resultaten är ändå
intressanta då det visar sig att de bilmodeller som sålts på den amerikanska
marknaden och således uppfyller krav på takstyrka klarar provningen betydligt
bättre än övriga modeller (se figur 13). Behovet av provning för att utvärdera
fordonens egenskaper vid kollisioner med älgar påtalas bland annat i Lindquist
och Lundström (1997).
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Figur 13 Maximal belastning vid provning av takstyrkan enligt Svensson et al.
(1985). Observera att endast Audi, VW Golf, Volvo och Saab såldes i USA och
därmed klarade amerikanska prov på takstyrka.

2.2 Älgattrappen Mooses II
I början av 80-talet gjorde SAAB i Trollhättan några inledande försök med en älgattrapp bestående av bilhjul på en stel axel. Några år senare gjorde VTI och
Hedemora Bilteknik en serie statiska försök samt en serie försök med den så kallade kabelälgen. Den statiska provningen bestod av att en liggande däckstapel
pressades mot bilens A-stolpar (Bil-Älgkollisioner). Även om denna metod ger ett
bra mått på A-stolparnas och takets styrka är provningsutrustningen betydligt
stelare än en riktig älg (resultat: se figur 13).

Figur 14 VTI:s kabelälg. Notera att ”älgkroppen” hänger på bockar. De
fungerar inte som ben vid påkörning utan slås bara undan. ”Huvudet” och
”svansen”(vars tyngd motsvarar huvud och ben) hänger på var sin sida om bilen
vid träffen. Inuti är kabelälgen förstyvad med en träplanka som ryggrad. Foto
VTI.
Kabelälgen bestod av en tjock bunt grov elkabel som låg i fickor i en rulle (se
figur 14). Den saknade ben och resultaten var svåra att reproducera. Resultaten
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stämde ändå relativt bra överens med verkliga olyckor (Turbell, 1984) och
resultaten motsvarade erfarenheterna från Hedemora Biltekniks provning. I
försöken med kabelälgen mättes kvarvarande utrymme och dessutom användes
krockdockor vid några provningar.

Saab 99

Figur 15 Försök med kabelälgen. De röda staplarna visar kvarvarande utrymme
mellan ryggstödets överkant och vindrutans överkant efter kollision. Observera
att resultatet för Volvon inte är jämförbart pga. den låga hastigheten (blå linje).
De gröna staplarna redovisar ”Head Injury Criteria” (HIC). Även om
datamaterialet är litet ger det en god fingervisning om att mätningen av
kvarvarande utrymme är relevant. HIC-värdena i såväl Forden som Opeln
indikerar huvudislag.
Dagens älgattrapp, Mooses II, är resultatet av ett examensarbete (Gens, 2001) där
syftet var att ta fram en älgattrapp som bättre motsvarade sin förebild och
dessutom gav reproducerbara resultat. Exempelvis är detta den första attrapp som
försetts med ben. Benen påverkar älgens rörelse i förhållande till fordonet genom
att benen hugger tag i framkanten på bilen vilket får älgen att rotera och tränga in i
vindrutan med ryggen snarare än sidan.
Mooses II kan enklast beskrivas som ett antal gummiskivor som är uppträdda
på två stållinor och komprimerade med en bestämd kraft mellan två ändplåtar (se
figur 16). Benen består likaledes av gummiskivor uppträdda på stållinor. För att
bättre återspegla styvheten i kroppen hos en älg är gummiskivorna genomborrade
med hål av olika storlekar.
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Figur 16 Mooses II. Notera att kroppen är uppbyggd av gummiskivor och att
benen försetts med strumpor. Foto VTI.
Under projektets gång har älgen modifierats på flera sätt. De genomgående stållinorna avslutas med starkare linlås och ändplåtarna har förstärkts. De här två
åtgärderna medför tillsammans att attrappen bibehåller rätt styvhet genom hela
krockförloppet.

Figur 17 Avslutning på de genomgående linorna som säkerställer att linspänningen bibehålls genom hela krockförloppet. Linlåset i mitten på bilden är
självlåsande och får bättre tag ju mer stållinan dras åt. Foto VTI.
Benen avslutas med hovliknande stålkoppar som omsluter nedersta gummibiten.
Stålkoppen förhindrar att gummiskivorna kränger av stållinornas nedre avslutning. Benen är överdragna med slangar för att förhindra att de enskilda gummiskivorna häktar fast i bilen på ett oegentligt sätt. Detta medför att benen ger
attrappen ett, för en älgkollision, representativt rörelsemönster. Eftersom Nilsson
och Svensson (1986) poängterat att älgen förefaller sakna inre struktur under
krockförloppet har attrappen avsiktligt inte utrustats med skelettliknande hårda
delar. Därutöver saknar älgen huvud vilket är ett medvetet val för att minska
spridningen i resultaten. Ett tungt huvud som ligger utanför själva bilen kan bidra
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till oönskade kaströrelser i sidled som gör resultaten svåra att såväl reproducera
som jämföra.

Figur 18 Mooses II (utan ”strumpor”) upphängd på ställningen. Stållinorna som
attrappen är upphängd med kan anas mellan ryggen och stålröret under den
tvärgående balken. På ställningens ben är fotocellerna som registrerar
hastigheten monterade. Foto VTI.
Attrappen hängs upp med nio tunna stållinor i en krockställning (se figur 18).
Linorna hängs upp på enkla runda pinnar som monterats på ett stålrör. Stålröret
kan rotera men hålls fast med elektromagneter så att pinnarna sitter i 90º vinkel
(figur 19). Precis före kollisionen släpper magneterna vilket får linorna att falla
från pinnarna så att älgen i träffögonblicket hänger fritt i luften (se även Matstoms
och Pettersson, 2001). På ställningen sitter fotoceller monterade som registrerar
fordonets hastighet före och efter kollisionen.

Figur 19 Släppanordning för älgen. Elektromagneterna på bägge sidor om den
runda balken släpper älgen precis före bilen träffar så att älgen hänger fritt i
luften. I händelse av att elektromagneterna fallerar är älgen upphängd på släta
pinnar så att den lätt glider av vid påkörning. Foto VTI.

2.3 Provningsmetod
Syftet med provningsmetoden är att den i förlängningen skall leda till att fordonen
konstrueras för att bättre skydda de åkande vid en älgkollision. Dessutom är det,
som vid all försöksverksamhet, väsentligt att metoden ger reproducerbara och
rättvisa resultat. Därför saknar attrappen huvud, det skulle sannolikt ge betydligt
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större spridning i resultaten eftersom älgens hela rörelsemönster skulle kunna
påverkas av om huvudet tar tag om en kant eller inte. Benen kan, i viss mån,
möjligen ha motsvarande nackdelar men de bidrar på ett väsentligt sätt till
krockförloppet och fyller därmed en viktig funktion vilket inte huvudet gör.
Vi har valt att ha identiska förutsättningar för varje bil, älgen hänger på samma
höjd och centrum på bilen träffar i samma punkt. Enligt Björnstig et al. (1985)
träffar älgen bilen huvudsakligen centralt i hälften av kollisionerna. Träffpunkten
för de övriga kollisionerna fördelar sig ganska jämt med träffar på bilens båda
sidor och kanterna på vindrutan. Dock märks en viss överrepresentation av
kollisioner mot den högra sidan. Eftersom den centrala träffen är vanligast och
dessutom ger de mest reproducerbara resultaten har vi valt att träffa älgen centralt.
Efter kollisionspunkten får fordonet rulla fritt så långt att själva krockförloppet är
över (minst 50 m) därefter kör bilen ut i en stor grop med Lecakulor som varsamt
bromsar fordonet till stillastående utan att tillfoga det ytterligare skador.
Kalibrering utförs före varje provning och består i att linspänningen på de
stållinor som håller samman älgkroppen justeras till ett förutbestämt värde. Före
varje provning gås attrappen igenom med avseende på slitage och skador. I de
prov som utförts i denna studie har vi inte haft några krockdockor med i bilarna.
Hur själva provningen genomförs beskrivs grundligt i Matstoms och Pettersson
(2001).

2.4 Utvärderingsmetod
Det finns flera vanligt förekommande utvärderingsmetoder vid krockprovning.
Vanligen används krockdockor med mätning. För att få en bra bild av eventuella
islag kan man, förutom filmning, använda sig av nymålade krockdockor som
färgar av sig vid islag. Dock går det inte att mäta träff med älg eftersom vindrutan
är emellan. Infärgningen kan ändå ha betydelse för att se om vindrutan varit i
kontakt med dockan. Tyvärr är även filmning inte sällan av begränsat värde på
grund av den stora mängden glassplitter som yr i luften.
I vissa typer av provning mäts accelerationsnivåer i karossen ihop med
utvärdering av kupédeformationen efter krocken. I fallet med älgolyckor är
retardationen vanligen måttlig och ger i sig inte upphov till några farliga skador.
Det är därför tämligen ointressant att mäta accelerationsnivåer i karossen. Att sätta
in krockdockor ger den ojämförligt bästa bilden av bilens säkerhet men fördyrar
proven betydligt. Krockdockor är dyra både i inköp och att reparera och kalibrera.
I ett flertal utav de prov som ingår i denna studie skulle krockdockorna ha skadats
rejält och definitivt ha behövts kalibrerats om mellan varje körning. Å andra sidan
är krockdockor bra eftersom det går att använda samma utvärderingskriterier som
i EuroNCAP vilka är allmänt erkända i konsumentprovningssammanhang av både
biltillverkare och konsumenter. Dessutom kan det vara en pedagogisk fördel gentemot allmänhet och massmedia att använda krockdockor för att visualisera effekterna av en viltkollision.
I de här försöken har vi använt oss av en tredje metod. Vi har mätt hur mycket
utrymme det finns kvar i kupén för förarens överkropp efter kollisionen.
Mätningen har utförts med en H-punktsdocka vars tyngd och storlek motsvarar en
vuxen normalstor man. Sätet har positionerats i sitt mittersta läge och med samma
vinkel på ryggstödet på likadant sätt som i exempelvis EuroNCAP. Vi har mätt
avståndet från H-punkten till taket vid olika vinklar. Mätningen inleds vid -20º
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(bekväm, lätt bakåtlutad körställning, 0º motsvarar helt vertikal position). Vi
mäter var femte grad. Mätningen avslutas när mätdonet inte får plats längre eller
när vi uppnått +20º. Därefter ritar vi ut resultatet i ett diagram och beräknar den
uppmätta arean.
Den här metoden har såväl fördelar som nackdelar:
+ Metoden är snabb och enkel.
+ Metoden är billig.
Ɇ Metoden tar inte hänsyn till effekter av exempelvis bältesförsträckare,
krockkudde, padding och andra säkerhetsdetaljer som biltillverkaren
använder för att skydda den åkande.
Ɇ Metoden mäter bara kvarstående deformation efter kollisionen.
Ɇ Det blir många svårmätta punkter till följd av takluckor som öppnats och
instickande mer eller mindre mjuka delar (exempelvis padding och lister
men även plåtkanter).
Ɇ Det går inte att, utifrån bilen, enkelt utvärdera om älgens tryckts långt in i
kupén och skadat de åkande eller ”bara” krossat vindrutan. Mätningar från
film är ofta svåra att utvärdera med säkerhet på grund av det ”moln” av
glassplitter som skymmer sikten.
Ɇ Vi vet inte idag vilket utrymme som krävs för att inte skadas allvarligt eller omkomma.
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3

Resultat

3.1 Försöksresultat
Försöksserien är utformad för att i första hand prova älgattrappens egenskaper
avseende hållfasthet, repeterbarhet och uppförande under provning. Vi inledde lite
försiktigt med lägre hastigheter, förbättrade älgattrappen på några avgörande
punkter, och ökade farten i den senare delen av provserien.
Prov nr 010607-1, förprov
Modell:
Registreringsnummer:
Årsmodell:
Vikt:
Hastighet före islag:
Hastighet efter islag:

SAAB 900i, vit
CGB 560
-85
1 370 kg
75 km/h

Detta förprov ledde till att älgen modifierades på två avgörande sätt. För det första
höll inte linlåsen utan stållinan slirade en avsevärd bit, vilket ledde till att älgen
blev mjuk och att gummiskivorna fladdrade, vilket syns tydligt på figur 20. Dessutom krängde benbitarna över såväl linlås som en stor bricka på benens stållinor.

Figur 20 De båda stållinor som utgör älgens ryggrad slirade i linlåset varvid
älgen blev mjuk och fladdrig, vilket syns på ryggskivorna på älgattrappens
vänstra sida. Foto VTI.
Trots en del smärre problem så framstår ändå en del resultat som mycket tänkvärda. Helt i enlighet med Nilssons och Svensson (1986) kadaverkörning har Astolparna klarat sig relativt väl medan vindrutebalken är kraftigt påverkad. Det är
också intressant att notera att den olimmade vindrutan släpper fullständigt och
därmed riskerar att ge de åkande ordentliga splitterskador.
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Figur 21 Bilen efter provningen. Notera att båda sidorutorna är borta men att astolparna ändå inte tryckts ned särskilt mycket. Detta stämmer väl överens med
älgförsöket som illustreras i figur 11. Framrutan, som inte är limmad, återfinns
splittrad i framsätena men i stort sett sammanhållen av lamineringen. Överlevnadsutrymmet är mer än tillräckligt stort. Foto VTI.
Prov nr 010615-1
Modell:
Registreringsnummer:
Årsmodell:
Vikt:
Hastighet före islag:
Hastighet efter islag:
Hastighetsskillnad:
Överlevnadsutrymme:

Volvo 740 GL, grå
EBO 971
-87
1 380 kg
73 km/h
48 km/h
25 km/h
Area: 0,27 m2, mätningen avbröts vid +19°

Figur22 En schematisk bild av överlevnadsutrymmet före krocken. Ytan är
0,32 m2. Avstånd i meter på båda axlarna. Mätningen inleds vid -20º till höger i
bilden.
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Figur 23 Överlevnadsutrymmet efter krocken. Ytan är 0,27 m2. Det är dock
fortfarande gott om plats. Avstånd i meter på båda axlarna. Mätningen inleds vid
-20º till höger i bilden.
Efter detta försök modifierades älgattrappen ännu en gång. Eftersom gummibitarna på attrappen föreföll fastna i fronten på karossen på ett oegentligt sätt
träddes ”strumpor” av kraftig plattslang över benen (se figur 16). Benöverdragen
gör att inte enskilda gummidelar kan haka fast och ge älgattrappen onaturliga kast
under förloppet. Överdragen förhindrar på intet sätt de benrörelser som sätter
igång den karaktäristiska rotationen som illustreras i figur 11.

Figur 24 Bilen sedd framifrån. Notera att framrutan ligger innanför sitt nedre
fäste på samma sätt som i föregående försök. Foto VTI.
Överlevnadsutrymmet är mycket bra, dock är vindrutan helt inne i kupén med
mycket splitter som följd. Det här försöket efterliknar, i viss mån, Nilsson och
Svenssons (1986) försök med den riktiga älgen. Skadorna är mycket snarlika även
om bilmodellerna inte är identiska, farten är lägre men ”älgen” tyngre vid denna
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körning. Dock är hastighetsskillnaden betydligt större i detta fall men det förklaras
av den betydligt tyngre älgen.
Prov nr 011012-1
Modell:
Registreringsnummer:
Årsmodell:
Vikt:
Hastighet före islag:
Hastighet efter islag:
Hastighetsskillnad:
Överlevnadsutrymme:

Opel Kadett 1,6, röd
MFL 306
-86
1015 kg
74 km/h
56 km/h
18 km/h
Area: 0,062 m2, mätningen avbröts vid -10°

Figur 25 Mätningen av överlevnadsutrymmet visar att det är mycket lite plats
kvar. Avstånd i meter på båda axlarna. Mätningen inleds vid -20º till höger i
bilden.
Denna bil har träffat attrappen i en hastighet av 74 km/h alltså endast marginellt
snabbare än bilen i föregående försök. Ändå skiljer sig överlevnadsutrymmet
väsentligt mellan de två bilarna efter krock. Det beräknade överlevnadsutrymmet
är mer än fyra gånger så stort i det föregående försöket jämfört med i detta. På
nästa sida visas en bildserie med hela krocksekvensen. På de sista bilderna syns
tydligt att överlevnadsutrymmet reducerats kraftigt.
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Figur 26 Sekvens från körning 011012-1. Observera att älgen vridit sig ett kvarts
varv innan den träffar vindrutan. I slutet på sekvensen slår älgen ner på taket.
Under förloppet roterar älgen ungefär ett och ett halvt varv. Observera att
attrappen, i detta fall, slår in taket utan att påtagligt tränga in i kupén. Foto VTI.
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Prov nr 011017-1
Modell:
Registreringsnummer:
Årsmodell:
Vikt:
Hastighet före islag:
Hastighet efter islag:
Hastighetsskillnad:
Överlevnadsutrymme:

Opel Kadett 1,6S Caravan
MMD 002
-86
1 025 kg
72 km/h
57 km/h
15 km/h
Area: 0,071 m2, mätningen avbröts vid -9°

Figur 27 Mätningen av överlevnadsutrymmet visar att det är mycket lite plats
kvar. Avstånd i meter på båda axlarna. Mätningen inleds vid -20º till höger i
bilden.
Denna provning är utförd med samma förutsättningar som för prov 011012-1 för
att utvärdera repeterbarheten för provningsmetoden. Resultaten är därmed snarlika
och behöver, utöver själva jämförelsen, knappast kommenteras.
Jämförelsetabell
Prov nr:
Modell:
Registreringsnummer:
Årsmodell:
Vikt:
Hastighet före islag:
Hastighet efter islag:
Hastighetsskillnad:
Överlevnadsutrymme:
Mätning avbruten:
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011012-1
Opel Kadett 1,6,
MFL 306
-86
1 015 kg
74 km/h
56 km/h
18 km/h
Area: 0,062 m2
-10°

011017-1
Opel Kadett 1,6S
MMD 002
-86
1 025 kg
72 km/h
57 km/h
15 km/h
Area: 0,071 m2
-9°

Differens
OK
OK
OK
+10 kg
-2 km/h
+1 km/h
-3 km/h
+0,009m2
+1º
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Resultaten av de jämförande proven är mycket bra både vad avser fordonens utseende och mätresultat.

Figur 28 Körning 011012-1 jämfört med 011017-1. Skadorna på bilarna
stämmer väl överens. Notera exempelvis ramen till de vänstra framrutorna. Det
är tydligt att den tyngre bogen deformerar förarsidan mer än den lättare
bakdelen. I båda fallen har älgen slutligen stannat framför bilen. Foto VTI.
Prov nr 011017-2
Modell:
Registreringsnummer:
Årsmodell:
Vikt:
Hastighet före islag:
Hastighet efter islag:
Hastighetsskillnad:
Överlevnadsutrymme:

Opel Kadett, röd
DFX 249
-82
945 kg
94 km/h
74 km/h
20 km/h
Area: 0,00 m2, mätningen avbröts vid -32°
Mätningen kan ej genomföras pga. kraftig takdeformation

Figur 29 Bilen träffar älgen i 94 km/h. Notera att nästan hela älgens rygg är
inne i kupén varefter älgen studsar över taket. Foto VTI.
Av figur 29 framgår tydligt att attrappen tränger betydligt längre in i kupén än vad
deformationen på karossen ger anledning att tro. Det finns i princip inget
överlevnadsutrymme kvar. Hastigheten, 94 km/h, är endast något högre än den
typiska farten vid en dödsolycka till följd av älgkollision.
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Prov nr 011018-1
Modell:
Registreringsnummer:
Årsmodell:
Vikt:
Hastighet före islag:
Hastighet efter islag:
Hastighetsskillnad:
Överlevnadsutrymme:

Toyota Celica 2,0 GT, röd
MGN 910
-87
1 280 kg
67 km/h
57 km/h
10 km/h
Area: 0,042 m2, mätningen avbröts vid -13° På grund av
takluckans deformation blev -20°-värdet högre än om
taket varit fast.

Figur 30 Mätning av överlevnadsutrymmet före krock. Area: 0,2625 m2. Avstånd
i meter på båda axlarna. Mätningen inleds vid -20º till höger i bilden.
Överlevnadsutrymmet före kollisionen är snarlikt det som uppmättes efter provningen i prov nr. 010615-1. I det provet minskade överlevnadsutrymmet med
0,05 m2 till följd av kollisionen. I detta prov, 011018-1, minskar det med 0,22 m2
vilket ger ett mycket begränsat återstående utrymme.
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Figur 31 Mätning av överlevnadsutrymmet efter krock. Area 0,042 m2.
Observera att bilen endast höll 67 km/h före kollisionen. Avstånd i meter på båda
axlarna. Mätningen inleds vid -20º till höger i bilden.

Figur 32 Notera att vindrutebalken och taket är mycket hårt inslaget jämfört med
A-stolpen. Trots att lamineringen håller ihop det mesta av vindrutan är ändå båda
platserna fram fulla med glassplitter. Foto VTI.

VTI meddelande 955

33

Prov nr 011018-2
Modell:
Registreringsnummer:
Årsmodell:
Vikt:
Hastighet före islag:
Hastighet efter islag:
Hastighetsskillnad:
Överlevnadsutrymme:

Mazda 626, röd
NSZ 871
-88
1345 kg
84 km/h
68 km/h
16 km/h
Area: 0,00 m2
Mätningen ej möjlig att genomföra eftersom mätdonet stack ut
genom hålet där takluckan varit

Figur 33 Bilen från sidan. Takluckans dynamiska beteende under själva
kollisionen kan vara avgörande för de åkande i det här fallet. Foto VTI.
Prov nr 011019-1
Modell:
Registreringsnummer:
Årsmodell:
Vikt:
Hastighet före islag:
Hastighet efter islag:
Hastighetsskillnad:
Överlevnadsutrymme:

Ford Fiesta
EWZ 901
-85
770 kg
114 km/h
67 km/h
47 km/h
Area: 0,00 m2
Mätning ej genomförbar då taket saknas efter körning

Denna provning utfördes egentligen för att prova hur mycket attrappen skulle gå
sönder. Att bilar blir fula av att köra på älgar i över 110 km/h är väl känt sedan
tidigare. Dock var Mooses II i förvånansvärd god kondition efter provningen.
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Figur 34 Älgen sliter loss A-stolparna och för med sig taket bakåt. Foto VTI.

Figur 35 Observera att karossen har fått en knäck i B-stolpens nederkant.
Foto VTI.

3.2 Sammanfattning av resultaten
Prov nr

Fordon

010607-1
förprov
010615-1
011012-1
011017-1
011017-2
011018-1
011018-2
011019-1

Saab 900i
Volvo 740
Opel Kadett
Opel Kadett
Opel Kadett
Toyota Celica
Mazda 626
Ford Fiesta

Vikt
[kg]
1 370
1 380
1 015
1 025
945
1 280
1 345
770

Vinkel
[deg]

19
-10
-9
-32
-13

Area
före
[m2]

Area
efter
[m2]

0,32

0,27
0,062
0,071

0,26

0,042

Hast.
före
[km/h]

Hast.
efter
[km/h]

75
73
74
72
94
67
84
114

48
56
57
74
57
68
67

Hast.
diff.
[km/h]

25
18
15
20
10
16
47

Vinkel avser den största mätbara vinkeln framåt efter kollisionen.

När älgen modifierats efter de inledande försöken stod den emot den fortsatta
provningen väl. Utvärderingsmetoden ger ett resultat som överensstämmer med
det subjektiva visuella intrycket. Dock var det alltför många mätningar som inte
kunde genomföras till följd av de skador karosserna fått under älgkollisionen. De
mätningar som kunde genomföras sammanfattas i figur 36 och figur 37. Det är
viktigt att poängtera att syftet med de här försöken inte har varit att utvärdera fordonen; det går dock ändå att dra några mera generella slutsatser om bilarna utifrån
de genomförda provningarna.
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0,3

76

0,25

74
72

0,2

70

0,15

68
0,1

66

0,05

64

0

Ingångshastighet [km/h]

Överlevnadsutrymme [m2]

Bilmodellen har en väl så stor inverkan på resultatet som hastigheten (figur
36). Detta stämmer väl överens med tidigare försök (se figur 15). Det är viktigt att
observera att bilmodellerna skiljer sig åt väsentligt vad ”överlevnadsutrymmet”
beträffar redan före provningen.

62
010615-1
Volvo 740

011012-1
011017-1
Opel Kadett (1) Opel Kadett (2)
Provnummer, bilmodell

011018-1
Toyota Celica

Figur 36 Överlevnadsutrymmet (vänstra axeln) jämfört med kollisionshastigheten (högra axeln). Bilmodellen verkar betyda mer för överlevnadsutrymmet än kollisionshastigheten. Det är framförallt den första och sista stapeln
som är intressant.

0,3

30

0,25

25

0,2

20

0,15

15

0,1

10

0,05

5

0

0
010615-1
Volvo 740

011012-1
011017-1
Opel Kadett (1) Opel Kadett (2)
Provnummer, bilmodell

Hastighetsskillnad [km/h]

Överlevnadsutrymme [m2]

Ett egentligen självklart, men ändå tänkvärt, resultat är tendensen att liten kupédeformation erhålls vid en, i sammanhanget stor, hastighetsskillnad mellan hastighet före och efter kollision. Det vill säga att energin i kollisionen används till att
bromsa fordonet snarare än att deformera detsamma. Å andra sidan var hastighetsskillnaden relativt liten i de fall fordonet deformerades kraftigt (se figur 37).

011018-1
Toyota Celica

Figur 37 Överlevnadsutrymmet (vänstra axeln) jämfört med hastighetsskillnaden
före och efter kollision (högra axeln).
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Diskussion

Syftet med de föreliggande studierna är att föreslå en provningsmetod för konsumenttester av personbilars egenskaper vid älgkollisioner. När det gäller konsumenttester ställs höga krav på att provningen stämmer väl överens med olyckstypen. Det har ett pedagogiskt värde i att exempelvis hastigheten stämmer. Att
kompensera en alltför mjuk och lätt älgattrapp med hög fart kan inge trafikanterna
en falsk säkerhet.
För att föreslå en slutlig provningsmetod måste några frågor av övergripande
karaktär diskuteras. För det första ger en kollision med Mooses II skador som i
tillräcklig utsträckning liknar de som uppstår vid kollision med en verklig älg? För
det andra vilken kollisionshastighet bör väljas? För det tredje, ska splitterskador
mätas? Slutligen, är det tillräckligt att mäta kupédeformation eller skall en instrumenterad krockdocka användas?

4.1 Är Mooses II tillräckligt bra?
De försök som gjorts i denna studie visar att Mooses II efterliknar den verkliga
älgen i långt större utsträckning än tidigare attrapper. Benen ger älgen en naturlig
rotation på samma sätt som illustreras i figur 11. Älgattrappens rygg tränger in i
kupén på ett riktigt sätt. Vi gjorde flera försök i farter över 90 km/h utan att
attrappen tog allvarlig skada eller ändrade karaktär under provet. Vad beträffar
attrappen är den alltså väl rustad för att stå emot även tuffare provning.
För att ytterligare säkerställa att Mooses II är ”lagom hård” vore det intressant
att, i samarbete med exempelvis en biltillverkare, rekonstruera en verklig
älgolycka genom att använda hastighetsdata från bilens EDR (”crashrecorder”)
och jämföra med karossen. För att få en så rättvis jämförelse som möjligt bör den
riktiga bilen:
o Träffat älgen centralt
o Träffat en älg som väger ungefär lika mycket som Mooses II (357 kg)
o Träffat älgen i ca 90 km/h
o Inte bromsat inför kollisionen
o Uppvisa typiska skador där älghuvudet inte haft betydelse för förloppet.
Genom att rekonstruera olyckan med ett identiskt fordon med krockdockor placerade på samma sätt som i den riktiga bilen går det att få en god uppfattning om
Mooses II är jämförbar med en verklig älg. Genom att variera linspänningen vid
kalibreringen går det att göra älgen ”mjukare” eller ”hårdare” så att den stämmer
tillräckligt väl med verkligheten.

4.2 Hastighet
Det framkommer i kapitel 1.2 att merparten av de döda och svårt skadade har kört
på 90-vägar. Det är också viktigt att lägga märke till att merparten av olyckorna
sker på allmän väg snarare än på motorvägar och motortrafikleder. Detta indikerar
att det innebär uppenbara svårigheter att, från ett älgolycksperspektiv, nå nollvisionen enbart genom åtgärder i vägområdet.
Eftersom bilen har träffat älgen centralt i hälften av olyckorna (se kapitel 2.3)
kan vi gissa att det har varit mycket kort om tid, både för att bromsa och väja. Att
föraren i en älgolycka i större utsträckning är nykter jämfört med genomVTI meddelande 955
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snittsolyckan är också en indikation på att reaktionstiden i många fall inte varit
tillräcklig för en kraftig inbromsning eller undanmanöver. Dessa skäl, parat med
de uppskattningar av hastigheten som redovisas i figur 10, pekar på att 90 km/h
sannolikt ligger nära en typisk älgkollision. Vid 70 km/h når vi redan med dagens
bilar relativt goda resultat varför provning i den hastigheten knappast tillför någon
ytterligare utveckling förutom av de sämsta fordonen.
Det går också att argumentera för en något lägre hastighet men knappast så låg
som 80 km/h. Ett skäl att använda en något lägre hastighet är att proven blir billigare eftersom vi kan förvänta oss mindre skador på krockdockorna. Å andra sidan
krävs det en god argumentation för att övertyga konsumenten om att det räcker att
utföra provningen i en hastighet som påtagligt underskrider den som skyltas på de
vägar där olyckorna sker.

4.3 Glassplitter
I denna studie har vi inte mätt glassplitter. Dock var det vid samtliga körningar en
stor mängd glassplitter i framsätena. Det framgår dock av kapitel 1.3 att skador av
glassplitter är mycket vanliga vid älgolyckor. För att förmå biltillverkarna satsa på
bättre rutor är det därför önskvärt att mängden glassplitter i framförallt ansiktshöjd mäts. Detta kan göras genom att trä ett fuktat sämskskinn över ansiktet på
krockdockan och mäta mängden skärskador. Alternativt kan man fånga upp glassplittret vid ansiktshöjd och väga det. Enligt vad som hävdas i kapitel 1.3 är det
väsentligt att analysera även utseendet och hur skademekanismen ser ut. Det vill
säga, träffas den åkande av yrsplitter eller trycks den mot rutan. Detta kan exempelvis göras genom att måla dockans överkropp, huvud, händer och underarmar.
Dessutom är det viktigt att utvärdera olika metoder för att karaktärisera splittret
vilket innebär att det måste fraktioneras.

4.4 Kupédeformation eller krockdocka?
I de försök som omfattas av denna studie har vi valt att inte sätta i krockdockor.
Detta hade fördyrat provningen betydligt och vi hade tvingats att korta ned provserien avsevärt. I många fall hade dessutom skadorna på krockdockan blivit betydande med ytterligare kostnader som följd. Det innebär givetvis en del nackdelar
att inte ha en docka inmonterad. Förutom de som nämns i kapitel 2.4 tillkommer
den pedagogiska nackdelen av att inte ha en docka inmonterad vid konsumenttester. Därutöver bör tilläggas att älgolyckor är utomordentligt sällsynta i flertalet
av de biltillverkande länderna varför det ligger ett ytterligare pedagogiskt värde i
att ha samma utvärderingssystem som exempelvis Euro NCAP som numera är
allmänt accepterat, och uppskattat, av såväl konsumenter som tillverkare. Det är
dessutom enklare att utvärdera effekten av glassplitter med en docka.
Nackdelarna med att ha krockdockor vid provningen framgår tydligt av
bilderna i resultatkapitlet. Krockdockorna kommer att skadas svårt vid
provningen, särskilt om vi väljer 90 km/h eller högre fart. Krockdockorna måste
sannolikt kalibreras om vid varje provning vilket är tids- och därmed
kostnadskrävande.
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4.5 Airbag eller inte?
Är det en fördel om airbagen löser ut vid en viltkollision? Kan den skydda mot
glassplitter? Eller, behövs airbagen bättre för att ta hand om sekundärkollisionen?
Om resultaten från figur 37 visar sig stämma mera generellt kommer vi till den
något paradoxala slutsatsen att ju mera deformerad kupén är desto större är sannolikheten att decelerationen är alltför låg för att lösa ut airbagen. Å andra sidan
uppmätte vi en maximal hastighetsskillnad på 25 km/h (undantag Ford Fiestan
som blev mycket svårt deformerad och minskade 47/km/h) vilken inte motiverar
att airbagen löser ut. Det framgår tydligt av figur 5 att en betydande del av de fordon som kolliderar med ett djur har en sekundär kollision som kan vara betydligt
allvarligare än den primära varför det troligen är motiverat att ”spara” airbagen inför en eventuell andra kollision.

4.6 Efter viltkollisionen
Efter att ha kolliderat med en älg i 90 km/h har bilen en hastighet av minst
70 km/h (se kapitel 3). Detta innebär att den redan krockade bilen utgör en stor
trafikfara, inte bara för sig själv utan också för medtrafikanterna. Hastighetsminskningen är dock inte större än att föraren kan vara, efter omständigheterna, i
”körbart skick”. Detta gäller förstås förutsatt att fordonets struktur har förmått
hålla emot älgen så att de åkande inte skadats. Det är därför värdefullt om både
förare och fordon är så välbehållna att bilen åtminstone kan bromsas kraftigt.
Ännu hellre bör det finnas en möjlighet att även vrida på ratten utan att händerna
skärs sönder mot en infallen vindruta.
Oavsett om bilen är i körbart skick eller ej är det väsentligt att skadorna på
karossen inte försvårar räddningsarbetet. Det är viktigt att dörrarna går att öppna
och att inte vassa delar från karossen sticker in i bilen.
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5

Förslag till vidare utveckling

För att finansiärer, konsumenter och fordonsindustri ska kunna acceptera
resultaten av provningen tror vi att det är viktigt att säkerställa att Mooses II
tillräckligt väl motsvarar en riktig älg. Vi föreslår att detta utförs enligt punkterna
i kapitel 4.1.
Ta fram en metod för att utvärdera effekterna av glasspitter vid älgkollisioner
enligt kapitel 4.3.
Utför provning med krockdockor för att säkerställa att utvärderingskriterierna
enligt EuroNCAP fungerar även för älgkollisioner.
Det är också värdefullt att köra några försök med bilar utrustade med airbag för
att se effekterna vid en älgkollision.
Flera av ovanstående försök kan med fördel kombineras.
Efter detta torde all nödvändig information för att definiera ett slutgiltigt provningsförfarande för konsumenttester vara tillgänglig.
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