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Folksam har genom krocktester påvisat att skaderisken ökar när en hantverkarbil
lastas på ett felaktigt sätt. Ett seriöst initiativ som egentligen inte gör något annat än
slår in öppna dörrar. Alla med körkort har nämligen fått lära sig vilka krafter som släpps
lösa vid en frontalkollision. Men alltför många av oss lever inte som vi har lärt.

Löst liggande last kan perforera hantverkarbilens mellanvägg och öka
skaderisken för förare och passagerare i samband med en krock. Ett välkänt faktum
som ytterligare aktualiserats i och med att Folksam genomfört krocktester med två
hanverkarbilar med lös respektive förankrad last.

Folksam har krocktestat två VW Caddy.

En med fast förankrad last och en med löst
liggande last. Inredningen var ett hyllsystem från Work System.
Alla företag av betydelsen som tillverkar
eller importerar hantverkarbilsinredningar
slår i dag hårt på att just deras system är
krocktestade. Problemet är bara att det inte
finns några regler för hur dessa tester skall
utföras. En fråga för våra myndigheter att
ta tag i.

Efter krocktestet med lös last gav mellanväggen efter varför delar av lasten tog sig
in i kupén och skadade föraren.

Folksam har krocktestat två VW Caddy, med fast respektive lös last. Resultaten visade på
en ökad skaderisk både för förare och passagerare.

K

rocktesterna genomfördes
i 64 kilometer i timmen
mot en deformerbar barriär enligt Euro NCAPs
normer. Lastens vikt var
för fordonstypens användningsområden tämligen blygsamma 282
kilo plus vikt för hyllsystem, passagerardocka och mätutrustning varför den totala lasten blev 466 kilo för bilen med fast
förankrad last.
Lasten bestod bland annat av gasflaskor,

Av utrustningen att döma tillhör det här
skåpet en elfirma. Allt verkar inte få plats i
Edströmsinredningen, varför det som ligger
på golvet lär få vingar vid en kollision.
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Båda de ovan nämnda testerna är klart
seriösa och pekar på brister på flera plan.
Ändå? Efter att ha studerat Folksams krockprov står vi där med fler frågor än svar.
Krockprovet i sig bekräftar det vi redan vet,
nämligen att det uppstår klara skaderisker
när en skåpbil lastas fel.

Kommentarer överflödiga. Avsaknaden av lastförskjutningsskydd mot
förarplatsen bidrar till
att föraren snarast borde
skriva sitt testamente.
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en kabeltrumma och mindre last som var
placerad i ett hyllsystem från Work System. För bilen med löst placerad last var
lastvikten 263 kilo och den totala lasten
var 366 kilo.
– Testresultaten påvisar brister på flera
punkter som medför en ökad skaderisk, säger Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam. Hyllsystemens infästningar lossnade
och orsakade skada på föraren samt tillät
lös last att tränga in i kupén. Mellanväggen höll inte när lasten kom flygande. Testerna visade också på problematiken med
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att säkra mycket lös last i hantverkarbilar.
– Hyllsystemens tillverkare bör ta ansvar för att krocktesta hyllsystemen med
last fastsatta i bil samt ange vilken vikt
systemen får lastas med. I dagsläget får
hyllsystemen monteras av vem som helst,
säger Anders Kullgren, forskningschef på
Folksam.
Byggarens kommentar till ovanstående
är att de inredningsföretag som dominerar
marknaden i Sverige, alltså Modul-System,
System Edström, Sortimo, och även krocktestets inredning från Work System, uppger sig krocktesta sina inredningar.
Problemet är att det inte krävs några tes-

ter enligt fasta normer varför det inte går
att jämföra de olika fabrikatens krocktester
och därmed bedöma vilken eller vilka som
har den högsta hållbarheten på inredningen och säkraste monteringen.
– Man bör överväga om det bör finnas
en registreringsbesiktning eller annan
kontroll för att verifiera att hyllsystemen
monterats på ett säkert sätt, säger Anders
Kullgren.
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Den här inredningen är garanterat inte
krocktestad. Att den tillhör en murare
framgår med all tydlighet. Tunga grejer lätt
åtkomliga längst bak. Rena startbanan inför
flygturen.

Vi säger inte att Work Systems inredning är mer eller mindre säker än en motsvarande inredning från Modul-System,
Edströms eller exempelvis Sortimo. Men
vi skulle vilja veta! Vi ser fram mot ett jämförande krockprov under likartade förhållanden mellan ovan nämnda, med flera.
Men, den viktigaste säkerhetsbristen
ligger på ett helt annat plan. Den bristen
är nämligen vi själva. Hur vi nonchalerar
riskerna vid lastning genom att mot bättre
vetande ”slänga” in tunga verktyg och redskap huller om buller i skåpen trots att vi
borde vara medvetna om de säkerhetsrisker detta innebär.
Det är enorma krafter vi släpper lösa
när vi lastar fel eller struntar i att förankra
lasten i de öglor bilen är standardutrustad med.
I en hantverkarbil körs det ofta riktigt
tunga prylar. Den senaste dieselbil, i samma
storleksklass som Folksams testade Caddy,
som Byggaren provkörde var en Peugeot
Partner. Och den, tro det eller ej, fick lasta
hela 826 kilo. Det krävs inte mycket fantasi
för att räkna ut vad löst liggande last i den
viktklassen gör med en tunn mellanvägg
till förarhytten.º
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H

ört talas om elefanten i baksätet? Det bör Du ha gjort.
Redan 1983 var ”elefanten”
en riksomfattande kampanj som informerade om
att en obältad baksätespassagerare som väger 100 kilo motsvarar
cirka 4 ton i krockvikt när han eller hon
kommer flygande vid en krock i 50 kilometer i timmen. Fakta som alla fick lära
sig i trafikskolan.
Varför tar vi upp det här? Jo, fysikens
lagar är lika aktuella när krocksäkerheten
i hantverkarbilar åter har aktualiserats i
massmedia efter att Folksam genomomfört
ett krocktest och Euro NCAP säkerhetstestat 19 skåpbilar i samarbete med bland
andra svenska Trafikverket. Undersökningar som massmedia behandlar som
om informationen vore något nytt. Det är
den inte. Vi har exempelvis tjatat om både
brister och positiva säkerhetsförbättringar, både i Byggaren och i vår systertidning
Transportnytt.
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Löst liggande last kan
perforera en mellanvägg
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Vår egen nonchalans vid lastning
är den största säkerhetsbristen

Med lastat hyllsystem lossnade infästningarna för hyllsystemet vilket påverkade mellanväggen och orsakade skada på föraren.

– Det bör också ligga på biltillverkarnas ansvar att skåpets surrningsöglor inte
enbart är dimensionerade för bilens maxlast vid körning utan också kunna hålla
kvar lasten vid en krock. Vidare bör skiljeväggen mellan hytt och lastutrymme
vara kraftig nog för att kunna ta hand om
eventuell lättare lös last, fortsätter Anders
Kullgren.
Detaljerad information om krocktesterna finns att beskåda på Folksams
hemsida.º
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Hantverkarbilar har sämre
säkerhet än personbilar
Ett säkerhetstest utfört av Euro NCAP visar att lätta lastbilar har
sämre säkerhet än personbilar men påtalar också att allt fler tillgängliga
säkerhetshjälpmedel väljs bort av köparna. Ford slår sig för bröstet över
testresultatet i en pressrelease samtidigt som man säljer flera av sina
hantverkarbilar utan krockkudde på passagerarsidan som standard.
Hyckleri.

E

tt säkerhetstest utfört av
oberoende Euro NCAP i
samverkan med bland andra Trafikverket visar att
hantverkarbilar har betydligt sämre säkerhet än personbilar beträffande krokundvikande eller
krocklindrande system. Två av testerna har
utförts i Sverige. Man visar också att allt
fler säkerhetshjälpmedel blir tillgängliga
– Skåpbilar är betydligt sämre utrustade med förarstödsystem än personbilar
och de system som finns är oftast sämre
än i moderna personbilar, säger Rikard
Fredriksson, senior sakkunnig fordonssäkerhet på Trafikverket. Att testa och utvärdera skåpbilar är ett första steg för fordonsindustrin att integrera säkerhetsutrustning
som redan är tillgänglig i nya skåpbilar.

Sverige utan den mest elementära av alla
säkerhetsdetaljer. Bilarna säljs nämligen
utan krockkudde på passagerarsidan som
standard.
I Euro NCAP-testerna ingick bland annat test av auto-broms för oskyddade trafikanter och upphinnande, filhållningssystem, hastighetsassistans och bältespåminnare.

– Säkerhetssystem i skåpbilarna erbjuds i
de flesta fall endast som tillval och i realiteten är det få köpare som prioriterar detta,
fortsätter Rickard Fredriksson.
– Våra transportbilar är viktiga verktyg i

våra kunders vardag. Då är det en självklarhet att man skall kunna känna sig trygg
bakom ratten, säger Christian Lysholm,
chef för Fords svenska transportbilsverksamhet. Både aktiv och passiv säkerhet har
länge varit en hög prioritet för Ford och vi
är mycket glada över betyget i Euro NCAPs
test. Arbetet för säkrare transportbilar fortsätter för fullt.
Läs om ovanstående uttalande av den
svenske fordchefen. Snacka om hyckleri.
Ford säljer fortfarande de billiga utrustningsversionerna av sina transportbilar i

En fjärdedel av de nitton testade skåp-
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Renault Master rekommenderas inte av Trafikverket och Euro NCAP efter att ha
säkerhetstestats. Här ser Du en av orsakerna som drar ner betyget.
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bilarna har fått bottenbetyg. Betygsskalan
har satts i fem nivåer: platina, som kräver
över 80 procent, guld, silver, brons och ej
rekommenderad. Ingen fick platina. Bäst i
kategori guld blev Volkswagen Transporter
med 65 procent i testet, näst bäst blev Ford
Transit med 63 procent följt av Mercedes
Vito med 61 procent.
Silver fick Ford Transit Custom 58
procent, Mercedes Sprinter 52 procent,
Peugeot Expert 44 procent, Volkswagen
Crafter 44 procent och Opel Vivaro 42
procent.
Brons fick Citroën Jumpy 37 procent,
Toyota Proace 35 procent, Peugeot Boxer
33 procent, Citroën Jumper 32 procent,
Iveco Daily 30 procent och Fiat Ducato 28
procent.
Bland de som inte rekommenderas
hittar vi Renault Master med 16 procent,
Nissan NV400 12 procent, Renault Trafic
11 procent, Opel Movano 8 procent och Fiat
Talento 5 procent.
Notera att man för varje bilmodell har
valt den bäst utrustade versionen. Bilar som
inte ens säljs på vissa marknader. Systemen
är ofta tillval.
Vill Du veta mer om system för förebyggande säkerhet på din transportbil finns
informationen att hämta på Euro NCAPs
hemsida. º
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