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Sammanfattning av Projektet
Fallolyckor i trafikmiljön är ett stort och allvarligt problem som hittills inte har
uppmärksammats i någon större utsträckning. Fotgängare utgör cirka en tredje-
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del av alla som skadas i trafikmiljön, och är därmed den mest utsatta trafikant-
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gruppen. Enligt en sammanställning av Wright & Laing (2012) har studier visat
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att:


Minst hälften av de fallrelaterade dödsfallen bland äldre orsakas av TBI
(Traumatic Brain Injury) (Thomas m.fl. 2008).



Fallrelaterade TBI ökade över 25% mellan 1989 och 1998 (Adekoya
m.fl. 2002).



Risken att drabbas av fallrelaterad TBI ökar kraftigt med stigande ålder;
personer över 85 år är dubbelt så ofta inlagda för vård på grund av fallrelaterad TBI jämfört med de som är 75–84 år, och över sex gånger så
ofta som de som är 65–74 år (Coronado m.fl. 2005).

På grund av en åldrande befolkning kommer antalet fall att öka om inte
problemet adresseras (Wright & Laing 2012). Genom ökad användning av stötdämpande huvudskydd finns en potential att minska de fallrelaterade huvudskadorna.

Syftet med detta inledande projekt är att:


Kartlägga och köpa in stötdämpande hattar/mössor som idag finns på
marknaden.



Definiera en lämplig provmetod för dessa huvudskydd.



Utföra tester på de inköpta huvudskydden för att mäta och jämföra
deras stötdämpande egenskaper.



Undersöka hur huvudskydden är konstruerade.



Undersöka om det finns några patenterade lösningar.



Ge förslag på olika material/tekniker som skulle kunna ge en god
skyddande effekt vid huvudislag i samband med fall från stående höjd.

Resultatet från denna studie kommer ligga till grund för ett fortsättningsprojekt
med målet att ta fram ett huvudskydd för gångtrafikanter för att reducera risken
för fallrelaterade huvudskador.
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01. Erhållen Trafiksäkerhetsnytta
Detta är en inledande studie där syftet är att kartlägga och testa befintliga huvudskydd, vilket är en unik studie i sitt slag. Det finns ett fåtal produkter på
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marknaden, och det finns ytterst begränsad kunskap om deras stötdämpande
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egenskaper och skadereducerande förmåga. En av anledningarna är att det inte
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finns någon standardiserad provmetod för den här typen av huvudskydd.

Resultaten kommer ligga till grund för fortsättningsprojekt med målet att ta fram
ett huvudskydd för gångtrafikanter för att reducera risken för fallrelaterade
huvudskador.

Studien knyter an till de tidigare Skyltfonden-finansierade projekten TRV
2013/71828 (Fallolyckor Bland Gångtrafikanter), TRV 2015/97155 (Provmetod –
Höft I) och TRV 2016/86321 (Provmetod – Höft II).

02. Bakgrund
Fallskador bland fotgängare är ett stort samhällsproblem, vars omfattning blir allt
mer tydlig ju fler sjukhus som rapporterar in dessa skador till STRADA. I trafikmiljön svarar fotgängare för cirka en tredjedel av alla skadade, och är därmed
den trafikantgrupp som är mest utsatt (Figur 1) (Nilsson 1986). Fotgängare
färdas knappt 6 miljarder personkilometer under ett år medan bilister färdas
ungefär 90 miljarder personkilometer, vilket skulle innebära att det är 35–40
gånger vanligare att skadas (med sjukhusvård som följd) per personkilometer för
en fotgängare än för en bilist (Öberg m.fl. 1996).

Figur 1. Trafikskadade personer (uppdelade efter transportsätt) som uppsökt
någon av akut-mottagningarna i Östergötland under 1983-09-15–1984-09-15
(Nilsson 1986).
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Majoriteten av fotgängarnas skador orsakas av singelolyckor; detta gäller såväl
lätta-måttliga skador (95%), svåra skador (93%), som mycket svåra skador
(62%) (Figur 2).
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Figur 2. Skadegrad för olika olyckstyper som involverar fotgängare 2008–2013:
lätta-måttliga skador ISS <9; svåra skador ISS 9–15; mycket svåra skador ISS
>15 (arbetsmaterial Berntman 2015). ISS = Injury Severity Score.

I Sverige inträffar 22 000 huvudskador per år, vilket i genomsnitt motsvarar 259
per 100 000 invånare (Kleiven m.fl. 2003). Majoriteten av dessa skador orsakas
av fallolyckor (54%) eller trafikolyckor/transporter (26%), medan en mindre andel
orsakas av våld, självmord och andra olyckor (<15%), eller har en okänd
anledning (Figur 3). Huvudskadorna har totalt sett legat på en relativt konstant
nivå; dock har man sett en successiv minskning av andelen transportrelaterade
skador, medan de fallrelaterade i motsvarande grad har ökat (Figur 3) (Kleiven
m.fl. 2003).

Figur 3. Huvudskador per 100 000 invånare i Sverige och år (1987–2000)
grupperade enligt fall, transport, våld/självmord, övriga olyckor och okänt
(Kleiven m.fl. 2003).
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Antalet fallrelaterade huvudskador per 100 000 invånare är generellt högre för
män än för kvinnor; mellan åldrarna 5–64 år har män dubbelt så hög risk att
drabbas (Figur 4). Dock går det inte att utläsa hur stor andel av dessa skador
som är relaterade till just fotgängare, eftersom alla typer av fall är inkluderade
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(även från högre höjder). Barn upp till 14 år och (framför allt) äldre är de

18-11-20

ålderskategorier som har flest antal huvudskador.
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Figur 4. Antal fallrelaterade huvudskador per 100 000 invånare i Sverige, bland
kvinnor (ljusgrått) och män (mörkgrått), uppdelat i ålderskategorier (Kleiven m.fl.
2003).

Enligt en sammanställning av Wright & Laing (2012) har studier visat att:


Minst hälften av de fallrelaterade dödsfallen bland äldre orsakas av TBI
(Traumatic Brain Injury) (Thomas m.fl. 2008).



Fallrelaterade TBI ökade över 25% mellan 1989 och 1998 (Adekoya
m.fl. 2002).



Risken att drabbas av fallrelaterad TBI ökar kraftigt med stigande ålder;
personer över 85 år är dubbelt så ofta inlagda för vård på grund av
fallrelaterad TBI jämfört med de som är 75–84 år, och över sex gånger
så ofta som de som är 65–74 år (Coronado m.fl. 2005).

På grund av en åldrande befolkning kommer antalet fall att öka om inte
problemet adresseras (Wright & Laing 2012).

Idag används hjälm inom en rad olika yrkesgrupper (brandmän, bygg- och
gruvarbetare), sporter (boxning, ridning, ishockey, skidsporter), transporter
(cykel, moped, motorcykel) och för militära ändamål. Dock pågår en debatt om
hjälmars förmåga att skydda mot hjärnskador vid upprepade slag mot huvudet i
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boxning (Dickinson & Rempel 2016; Loosemore m.fl. 2017; Sethi 2018) samt om
hjälmlagar för cyklister har negativ effekt på folkhälsan (Cykelhjälm/Wikipedia).
Det finns även speciella huvudskydd för 8–20 månader gamla bebisar som håller
på att lära sig gå, samt lekhjälmar och småbarnshjälmar för lite äldre barn.
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Huvudskydd används i allmänhet inte för att skydda utsatta grupper av
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fotgängare från huvudskador. Det finns dock undantag – det japanska företaget
Abonet har tagit fram skyddshattar som är speciellt anpassade för fotgängare
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(Figur 5).

Figur 5. Skyddshattar för fotgängare från det japanska företaget Abonet.

Den skadereducerande effekten av skyddshattar/kepsar/mössor är (troligtvis)
inte vetenskapligt undersökt; däremot är den skyddande effekten av cykelhjälmar
väl dokumenterad (Thompson m.fl. 1990; Hansen m.fl. 2003; Amoros m.fl. 2012;
Rizzi m.fl. 2013; Bambach m.fl. 2013). Flera studier har visat att skyddseffekten
ökar vid ökande allvarlighetsgrad på skadorna (Amoros m.fl. 2012; Rizzi m.fl.
2013; Bambach m.fl 2013). Det finns alltså en potential att minska de
fallrelaterade huvudskadorna bland gångtrafikanter genom ökad användning av
stötdämpande huvudskydd.

03. Syfte
Syftet med detta inledande projekt är att:


Kartlägga och köpa in stötdämpande hattar/mössor som idag finns på
marknaden.



Definiera en lämplig provmetod för dessa huvudskydd.



Utföra tester på de inköpta huvudskydden för att mäta och jämföra
deras stötdämpande egenskaper.



Undersöka hur huvudskydden är konstruerade.



Undersöka om det finns några patenterade lösningar.



Ge förslag på olika material/tekniker som skulle kunna ge en god
skyddande effekt vid huvudislag i samband med fall från stående höjd.
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04. Metod och Material
En kartläggning av existerande skyddshattar- och mössor, stötdämpande
material och provmetoder genomfördes med hjälp av sökningar på internet samt
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personliga kontakter med forskare på Chalmers och i Japan. Baserat på denna
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kartläggning köptes totalt 18 varor in från fem olika producenter i varierande
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stötdämpande material, för provning och analys:


Material 1

4 st huvudskydd

(2 olika varianter)



Material 2:

1 st kroppsskydd



Material 3:

3 st huvudskydd



Material 4:

4 st huvudskydd

(2 olika varianter)



Material 5:

6 st huvudskydd

(4 olika varianter)

Ytterligare ett material som erhållits direkt från återförsäljaren lades till
provserien:


Material 6:

1 st stötdämpande golv

Därtill gjordes sökningar på relevanta patent i patentdatabasen Orbit Intelligence
samt även på internet och via sökmotorn Google Patents.

Materialen undersöktes mikroskopiskt med ESEM/EDX med FEI Quanta 250
field-emission gun (FEG), 15kV, 10WD spot 3, 70 Pa.

Kritisk Fallhöjd uppmättes med HIC-mätare med provhuvud monterad på stativ.
HIC-värdet för varje islag registreras och den kritiska fallhöjden bestäms som
den lägsta fallhöjd som ger HIC-värdet 1 000. Testmetoden baserades på SSEN 1177 Stötdämpande Underlag för Lekplatsens Ytbeläggning, men modifierat
för mindre provobjekt, då fyra separata provningspositioner med 250 mm till
varandra och kanterna inte fanns att tillgå. Materialen uppmättes med betong
som underlag när det var möjligt (när det inte var för hårt för att mäta), annars
med parkett, enligt provmatrisen nedan (Tabell 1).
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Tabell 1. Provmatris.
Test

Underlag

Material

Anmärkning

(Referens

Betong

–

Referens

Parkett

–

För stumt => Använd parkett som referens)

Test 1a

Betong

Material 2

Test 1b

Parkett

Material 2

Överkroppsskydd

Test 2

Parkett

Material 1

Huvudbonad – Typ 1

Överkroppsskydd

Test 3

Parkett

Material 1

Huvudbonad – Typ 2

Test 4

Parkett

Material 5

Huvudbonad – Typ 1

Test 5

Parkett

Material 5

Huvudbonad – Typ 2

Test 6

Parkett

Material 3

Huvudbonad

Test 7

Parkett

Material 4

Huvudbonad

Test 8

Betong

Material 6

Stötdämpande matta

05. Resultat
Kartläggning av produkter
Se Bilaga 1.

Kartläggning av stötdämpande material
Se Bilaga 2.

Kartläggning av testmetoder
Se Bilaga 3.

Kartläggning av patent
En sökning på patent Sökningen har främst genomförts i patentdatabasen Orbit
Intelligence. Orbit Intelligence är en global patentdatabas innehållande mer än
54 miljoner patent familjer (innehållande mer än 100 miljoner patent och
patentansökningar).

Utöver detta har även internet samt sökmotorn Google

Patents används för att skapa en övergripande bild av marknaden och tillgänglig
fackpress.
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Notera att det kan finnas patent eller patentansökningar vilka av olika orsaker
inte har dykt upp under sökningen i Orbit Intelligence. Detta kan bland annat
bero på att de inte har blivit publika ännu; en patentansökan blir publik först 18
månader efter inlämnandet. Även språkmässiga orsaker (t.ex. fel vid över-
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sättning av ett dokument) kan förekomma och att patent eller patentansökningar
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ibland klassas felaktigt.
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Den generella patentklasssökning som presenteras nedan gjordes global, men
endast patentfamiljer vilka har patent eller patentansökningar vilka var levande i
Sverige analyserades vidare, och de dokument som presenteras som
intressanta dokument nedan är dokument vilka tillhör sådana familjer.

För sökningen gällande patent kring de produkter som lyftes fram i rapporten av
projektet har ingen geografisk begränsning gjort utan dessa sökningar har istället
varit begränsade till de företag som tillverkar/marknadsför produkterna.

Det är viktigt att förstå att resultatet inte kan användas för att göra en fullständig
”freedom-to-operate”-bedömning.

Relevanta patentklasser:


A42B Headwear



A42B 1/00 Hats



A42B 3/00 Helmets



A42B 3/06 Impact Absorbing Shell

A42B innehåller 49 558 patentfamiljer varav 11 657 är levande, 7 923 av dessa
familjer innehåller patent vilka är i kraft. 110 av dessa patentfamiljer, innehåller
patent eller patentansökningar vilka är ”levande” i Sverige (patent in force/patent
pending). Merparten av dessa familjer rör hjälmar av olika slag. En snabb och
väldigt ytlig genomgång av dessa 110 familj resulterade i följande lista av
intressanta dokument:

GB 200117140
Detta dokument visar ett protective headgear
innefattande ett skal som fästas inuti t.ex. en keps.

DE 102013215150
Detta dokument visar en head protecting cap vilken
innefattar ett material med stötdämpande effekt.

Huvudskydd för
Fotgängare
Inledande studie

WO200888974

Chalmers Industriteknik
RISE

material
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Detta dokument visar ett impact shock protecting
som

kan

används

i

skyddande

huvudbonader och kläder. Materialet innefattar en
flerlagersstruktur.
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WO201195346
Detta dokument visar ett shaped cushioning
element

vilket

verkar

kunna

användas

exempelvis i huvudbonader.

Resultaten från patentsökningarna som gjordes
kring de produkter/företag som har lyfts fram i rapporten summeras i Tabell 2.

Tabell 2. Patentsökning på de produkter som lyfts fram i rapporten.
Produkter/

Patent/

Kommentar

Företag

Ansökningar

Crasche

-

Hittar inget patent som ägs av ”Crasche”.
US 9,392,831 ägs av Storrelli Sports och
dyker upp vid googling av ”Crasche +
patent”. Vet ej om det är nåt samband.

RipCap

-

Hittar inga patent eller ansökningar som
rör denna produkt

Abonet/
Tokushu Iryo

12 st
Endast JP. Några av dessa har titel
patent/ansökningar ”Protective Hat”

HeadSaver

-

JSP England

10 st
Utav dessa 10 verkar GB2342845 var
patent/ansökningar extra intressant. Endast GB.
i patentklass A24 B

Titus

-

Hittar inga patent eller ansökningar som
rör denna produkt

Biltema

-

Svårt att veta vem det är som tillverkar
denna produkt.

Honeywell
convert-a-cap
protector

-

Hittar inga patent eller ansökningar som
rör denna produkt

ForceField FF

WO 2016/160038

Finns även två US-ansökningar inom
samma familj.

Hittar inga patent eller ansökningar som
rör denna produkt.
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Mikroskopi
Mikroskopibilder av de mjuka materialen i skyddsprodukterna visas i Figur 7.
Här kan man se en tydlig skillnad mellan materialen, där Material 2 saknar mikro-
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skopisk porstruktur medan övriga material är porösa. Material 1,3, 4 och 6 har
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alla sfäriska porer, medan porerna i Material 5 har en mer kantig struktur.
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Test 1 – Material 2

Test 2 – Material 1 (Typ 1)

Test 3 – Material 1 (Typ 2)

Test 4 – Material 5 (Typ 1)

Test 5 – Material 5 (Typ 2)

Test 6 – Material 3

Test 7 – Material 4

Test 8 – Material 6

Figur 7. De testade produkternas mikrostruktur.
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Som framgår av Figur 8a uppvisar Test 3 (Material 1) en obetydligt högre (3%)

Chalmers Industriteknik
RISE

kritisk fallhöjd jämfört med referensprovet, dvs produkten har en mycket
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begränsad stötdämpande effekt. Detta kan förklaras av att det stötdämpande
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materialet är väldigt tunt (2 mm) (Figur 8b), samtidigt som det har låg densitet
(0,24 g/ml) (Figur 8c). Högst kritisk fallhöjd på parkett erhölls i Test 1 (Material
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2) som låg 91% över referensprovet (Figur 8a). Detta material var relativt tjockt
(8,5 mm, dvs mer än 4 gånger tjockare än Material 1) och hade betydligt högre
densitet (0,94 g/ml).

a)

b)

c)

Figur 8. De testade produkternas a) kritiska fallhöjd b) tjocklek och c) densitet.
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Anpassade tjocklekar
För

att

vidare

undersöka

de

stötdämpande

egenskaperna

gjordes

kompletterande prover baserat på standard SS-EN 1177, där flera lager av
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materialen lades på varandra (Figur 9). Anledningen till detta var för att försöka
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jämföra materialegenskaperna utan att få för stor effekt av underliggande
material (när material ”bottnar”).
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Här kan man se ett tydligt samband mellan kritisk fallhöjd och tjocklek. För tjockleken 5 mm har Material 4, följt av Material 2 och Material 1 högst kritisk fallhöjd,
medan för tjockleken 8,5 mm är det Material 1, följt av Material 4 och Material 2
som har högst kritisk fallhöjd.

Figur 9. Kritisk fallhöjd på parkett för olika tjocklekar av de testade materialen.

EDX Analys
Grundämnesanalys av de mjuka materialen före och efter förbränning visas i
tabellen i Bilaga 4. Här kan man se att kol, syre och kisel är frekvent
förekommande, vilket inte är överraskande för polymera material. För vissa av
materialen finns en rest efter förbränning, medan andra avgår helt. Inget tydligt
samband mellan komposition och stötupptagning eller mikroskopiskt utseende
kan utläsas från tabellen.
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06. Diskussion
Syftet med denna förstudie var att kartlägga, testa och undersöka befintliga
produkter samt ge förslag på material/tekniker som skulle kunna ge en god
skyddande effekt vid huvudislag i samband med fall från stående höjd.
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De inköpta skydden uppvisade relativt varierande storlek på kritisk fallhöjd, från
0,33 m (Material 1, Test 3) till 0,61 m (Material 2, Test 1b) (Figur 8a). I Test 3
(Material 1) var den kritiska fallhöjden endast 3% högre jämfört med referensen
(parkett); huvudskyddet hade alltså en ytterst begränsad effekt. Detta kan dock
förklaras av att det stötdämpande materialet endast var 2 mm tjockt (Figur 8b).
När provningen istället utfördes med flera lager av respektive stötdämpande
material uppvisade Material 1 bland de bästa resultaten, tillsammans med
Material 2 och Material 4 (Figur 9). Som väntat är alltså materialets tjocklek i
kombination med dess stötdämpande egenskaper avgörande för skyddets
effektivitet.

För att öka den kritiska fallhöjden behöver alltså materialets tjocklek ökas. Med
utgångspunkt från Material 1 och med antagande om linjärt samband mellan
kritisk fallhöjd och materialtjocklek extrapolerades trendlinjen enligt Figur 10.
Baserat på dessa antaganden krävs, enligt figuren, 35 mm tjocklek för Material 1
för att erhålla en kritisk fallhöjd på 2 meter. Detta ger en första (grov) indikation
på vilka dimensioner som krävs av ett stötdämpande huvudskydd. Ytterligare
studier är nödvändiga för att exempelvis kunna avgöra om sambandet mellan
kritisk fallhöjd och materialtjocklek är linjärt eller ej.

Figur 10. Kritisk fallhöjd på parkett för Material 1 (svart linje), med extrapolerad (utdragen) trendlinje (röd linje).
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07. Slutsatser


Material 1, Material 2 och Material 4 uppvisade bäst resultat med avseende
på kritisk fallhöjd relativt materialtjockleken. Material 1 och Material 4 hade
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sfäriska porer, medan Material 2 saknar mikroskopisk porstruktur. Vidare
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hade Material 1 och Material 4 låg densitet (0,24 g/ml respektive 0,30 g/ml) i
jämförelse med Material 2 (0,94 g/ml).

Klassificering: Öppen


Inget tydligt samband kunde påvisas mellan komposition och stötupptagning
eller mikroskopiskt utseende.



För att öka den kritiska fallhöjden behöver materialets tjocklek ökas. Baserat
på antagandet om linjärt samband mellan kritisk fallhöjd och materialtjocklek
krävs ca 35 mm tjocklek för Material 1 för att erhålla en kritisk fallhöjd på
2 meter. Detta ger en första (grov) indikation på vilka dimensioner som
krävs av ett stötdämpande huvudskydd. Ytterligare studier är nödvändiga.

08. Rekommendationer


I nästa fas behöver man arbeta vidare med både design och material.



För en framtida designstudie rekommenderas:
o Att undersöka hur tjocka material en användare kan acceptera att ha i en
huvudbonad/mössa/hatt.
o Att bedöma hur design kan användas för att dölja tjockleken på det
stötdämpande materialet.
o Att ta fram konceptidéer/förslag på en stötdämpande huvudbonad
genom iteration med potentiella brukare.



För en framtida materialstudie rekommenderas:
o Att studera stötupptagande material vid för fotgängare relevanta
islagshastigheter samt förhållanden.
o Att beakta parametrar som temperatur, väta, densitet och upprepat islag.
o Att undersöka potentialen av stötupptagande material i kombination med
stötupptagande asfalt.



Ytterligare patentsökningar bör göras, dels för att bedöma patenterbarhet
och freedom to operate när en mer konkret version av huvudskyddet finns
på plats.
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Crasche
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Removable Protective Inserts



Outer layer of the inserts composed of an extremely strong



The inner layers are composed of neoprene rubber (same skin friendly

polycarbonate plastic, the same material used to make bulletproof glass
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material used in making wet suits)


Trapped air in the rubber itself. These air chambers help cushion the
impact, and help spread the force of the impact over the entire
protective insert.



Size Small - 18" to 21" (46–53 cm) circumference
Size Medium - 21" to 22.2" (53–56 cm) circumference
Size Large - 22.2" to 23" (56–58 cm) circumference



Price: $29.95–$39.95 (270–360 SEK)



http://crasche.com/
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Where fashion meets protection! High-tech protectors made out of V10 are
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sewn-in in every Ribcap. These are laminated with a thin layer of high quality
shock-absorber

SAF

(Shock-Absorbing

Foam)

which

harden

at

low

temperatures.

The laminate V10-SAF has the following characteristics:


Energy absorbtion thanks to viscoelastic properties



Protection effect also in cold and wet conditions



Light weight



Porous and breathable



Free of solvents



Test results university of Strassbourg



Price: 69–89 € (706–910 SEK)

We refer to the PPE directive 89/686/EEC. The Ribcap provides protection
against minimal risks.

Huvudskydd för
Fotgängare
Inledande studie

Abonet – Examples

Chalmers Industriteknik
RISE

Head protection caps and hats which have a high head protection performance

Version: 1.0

as well as fashionable designs, comfortable fitness and a plenty of color
variation.
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Producer: TOKUSHU IRYO CO, LTD, Japan



Cushioning material:
Hat 1–3:

PORON (R) + mesh (only occipital region)
Thickness maximum: 10 mm

Hat 4:

Polyethylene foam and others (only for the back of the
head)

Hat 5–6:




Mesh thickness 10 mm

Material:
Hat 1:

45% polyester, 10% hair, other 15% genuine leather

Hat 2:

95% polyester, 5% polyurethane

Hat 3:

60% rayon, 40% hair, genuine leather

Hat 4–5:

100% polyester

Hat 6:

95% polyester, 5% polyurethane

Lining:
Hat 1–3,6: 100% cotton
Hat 4:

100% polyester, BIO GUARD CG-X antibacterial deodorization



Weight:

About 110–200 g



www.abonet.jp/

1

2

3

4

5

6
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HeadSaver soft head protector is suitable for adults at risk of falling, including the
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elderly men and women in care home settings as well as the elderly people, who
live independently in their own homes. HeadSaver soft head protector can also
help to protect people suffering with medical conditions that make them unsteady
on their feet, such as epilepsy, Parkinson's disease or Cerebral Palsy.
HeadSaver is a Class 1 Medical Device.HeadSaver’s impact-absorption and
shock-disbursing characteristics help protect impact zones of the head which
may be affected during a fall.



Comfort and ease of use are just two of the benefits enjoyed by all
HeadSaver users, from nursing home residents and staff to active,
independent seniors.



Available for both males and females



Available in two sizes which are fully Velcro adjustable to fit most
people.



When placed on the head HeadSaver offers an extremely comfortable
fit that holds it in place so that during a fall, it should not come off the
head.



If additional securing to the wearer’s head is required, a Velcro
detachable chin strap with clip is provided with every unit.



There are three coverings available to dress up HeadSaver in style;



Impact Test (with HeadSaver soft helmet): 50–56% reduction in the

classic beanie, practical sun hat, and stylish headscarf.
peak impact force.


https://www.win-health.com/head-protection-for-elderly.html
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JSP England
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HARDCAP™ A1+ EN812 BUMP CAPS
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Designed to exceed the standards, EN812:1997+2001



Unrivalled in both performance and style



Sleek and low profile, it’s almost impossible to distinguish from a
standard ‘high street’ baseball cap
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Price: £13.82–£18.88 (164–224 SEK) (min order of 20)



https://www.jsp.co.uk/link/en/head-protection/hardcap-a1-en812-bump-caps/c/

HardCap Aerolite®


A direct Evolution of the ever popular HardCap A1+™



Meets the requirements of the EN812:2012 BSI® Standard.



Price: £15.65–£18.25 (186–217 SEK) (min order of 20)



https://www.jsp.co.uk/link/en/head-protection/hardcap-aerolite-bump-cap/c/
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TITUS


Bump Caps Baseball Style Billed Hat



Size: Adjustable Velcro Strap for All Sizes



100% Natural Cotton Outer Hat



100% Polyethylene removable inner shell



Dual brass air holes for ventilation



Conforms to EN 812 Standards



Not designed to meet ANSIZ89.1-2009 Standard, Type I, Class C, G &
E for industrial head protection



Price: $17.99 (165 SEK)



www.tituscse.com/collections/titus-bump-caps-baseball-style-billed-hat
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Stötskyddskeps – Biltema


Hard shell of ABS plastic protects against lighter bumps



The shell has perforation for increased air circulation



Foam rubber inserts on the inside. Ventilating mesh on the sides



Velcro adjustment at the back. Withstand temperatures from -10 ° C to
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+50 ° C


Complies with EN 812:2012



NOTE! The cap is not a protective helmet, and must not be used in
places where safety helmets are required (according to EN 397). The
cap only protects against lighter bumps. It does not protect against
falling or thrown objects.



Price: 100 SEK



www.biltema.se/sv/bygg/arbetsklader-och-skyddsutrustning/personligtskydd/huvud/stotskyddskeps-2000037245/

Huvudskydd för
Fotgängare
Inledande studie
Chalmers Industriteknik
RISE

Version: 1.0
18-11-20

Klassificering: Öppen

Honeywell Convert-A-Cap Protector


Style No.: SC01 - 8835C



Turn your baseball caps into protective headgear



Insert protective shell into cap for mild head protection



Easy and quick to insert and remove



Color: White



Not ANSI approved



Price: $1.63 (15 SEK)



https://www.seton.com/honeywell-convert-a-cap-protector-8835c.html
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Forcefield FF
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For soccer, basketball, baseball, cheerleading, and many other sports and
recreational activities
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Protective headgear/sweatband



The headband significantly reduces the severity of the impact forces



The headband absorbs and dissipates perspiration



It is reversible



It comes in colors



It is washable. You can dip it in ice water and wear to cool you off in the
hot weather



The only protective headband designed for the sport of basketball



Protective headband for children's recreational play.



Price: 299 SEK



www.forcefieldheadbands.com/
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Bilaga 2 – Stötdämpande Material
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PORON® XRD® – 2nd Skull™
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Fits comfortably under any sports helmet



Impact Absorbing Technology – XRD® Technology



Spandex fabric blend for a stretchable but compressive fit



Moisture wicking fabrics for sweat management



Antimicrobial treatment for anti-odor



Hand Washable



Price: $49.99–$59.99 (458–550 SEK)



Testing: http://2ndskull.com/testing/



Video:



http://2ndskull.com/

http://2ndskull.com/videos/

XRD® Technology


PORON® microcellular product



Breathable



Easily customized and incorporated in a variety of designs



Absorbs up to 90% of energy at high speed impact



Info:

www.xrd.tech/howitworks/charts.aspx



Video:

www.xrd.tech/howitworks/index.aspx
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The Exoshield HeadGuard was specifically designed to provide protection
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against impact to the head and to reduce the incidence of cuts and bruises to
covered areas. Although third-party testing confirms that the Exoshield
HeadGuard significantly reduces the force of impact to covered areas, there is
no conclusive data showing that the ExoShield HeadGuard prevents
concussions, which can result from a combination of factors including, direct
impact to the head.



Producer: Storelli Sports



IMPACT RESISTANT, Superior PORON® XRD® material



FLEXIBLE, Responsive design for optimal movement and adaptability



LIGHTWEIGHT,

Breathable,

moisture

wicking

fabric

that

performance friendly open cell materials


MILITARY GRADE, Use of combat-tested, military-grade material



Price: 699 SEK



U.S. Patent No. 9,392,831

uses
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D3O – BCL® baseball head protection


With or without temple guard



Streamlined design, comfortable, lightweight



Fits snugly under a cap only requiring 1 size larger if wearing a fitted

18-11-20
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cap


Extremely lightweight



D3O high impact “smart foam” technology for superior shock absorption
(UK)



Tested at ICS Inc Laboratories (www.ballcapliner.com/ics-results/)



Video:



Price: $39.95 (366 SEK)

www.youtube.com/watch?v=J9ibf3xJOTs



www.ballcapliner.com/

D3O Material


SOFT, FLEXIBLE MATERIALS



HIGH SHOCK ABSORBING PROPERTIES



Video:

www.youtube.com/watch?v=2qCKhw_yJwM



Test:

www.youtube.com/watch?v=MIUNQnN07b0



CE certified EN 1621-2 2010
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isoBLOX™


isoBLOX™ is a wafer-thin, highly flexible, impact-blocking material.



How isoBLOX™ Works: When impacting forces strike us, the ensuing
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energy must go somewhere, preferably not to our bodies. isoBLOX™
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uniquely formulated protective plates utilize a COMBINATION of energy
dispersion AND energy absorption to diffuse impact. Hard plates deflect
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initial impact and then subtly flex, via strong micro hinges, to absorb
residual force. Only isoBLOX™ proprietary, Patent Pending, hinged
plates can offer this dual protection.


Testing: isoBLOX™ materials are extensively testing in the impact lab
to ensure both quality and performance. Depending on the application,
isoBLOX™ materials are tested for tensile strength, flexibility, heat/cold
tolerance, and both static and dynamic impact.



Flexible: Unlike a rigid shell, the isoBLOX™ flexible hinge system of
inter-connected plates allows for 100% total multi-directional flexibility.
This means a protective product that moves freely and forms to the
body.



Strength: During laboratory impact testing, isoBLOX™ has consistently
demonstrated exceptional improvement over traditional protective
methods. isBLOX™ Patent Pending technology uses a proprietary interconnected plate system that disperses impact while staying flexible.



Breathable: The bio-mechanical design of the isoBLOX™ matrix allows
for maximum air flow and moisture transport.



Low Profile: Lab testing shows products using isoBLOX™ can be made
up to 60% thinner than traditional foam-only products AND protect
better!



Lightweight: isoBLOX™ uses a specialized formula to create its ultralightweight, flexible protection. (In fact, a 5” x 8” sheet weights only ½
oz.)



Unlimited Combinations: isoBLOX™ protective material is easily
layered and bonded to virtually any material or soft substrate, thus
allowing product designers to integrate isoBLOX™ protection into
unlimited combinations. isoBLOX™ sheet material can easily be cut
and shaped to fit most any product application. Additionally, our factory
has the capability to custom mold isoBLOX™ into limitless forms, even
varying the sizes and shapes of our protective, hinged plates.



Video:

http://isoblox.com/in-the-news/



http://isoblox.com/



Price: US $10.00 (103 SEK)
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Carbon Fiber/Kevlar – SST head guards
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SST designs and manufactures carbon fiber head guards for baseball and
softball players.
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These inserts sit directly in the sweat liner of any baseball cap



Protect the crown of the head, forehead region, and above the ear



SST’s head guards are designed to absorb and redistribute the energy
of an impact



Significantly reduces risks and resulting consequences of skull fracture.



Video:

www.youtube.com/watch?v=Q_DkyIJTDh4
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Armourgel is a revolutionary new energy absorbing material, designed to alter
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the way we think about protecting the human body from impact and injury. Gone
are the days of bulky, uncomfortable, often heavy, body-worn protection, this
new generation material may be incorporated directly into a garment to shield
against impacts and abrasions.


SELF REGENERATIVE multiple impacts onto the same point without
being destroyed



AIR CIRCULATION SYSTEM allowing natural ventilation and airflow



SHOCK FREEZE SYSTEM reducing 80% of impact forces



TEMPERATURE STABLE no impact performance losses at high

around the body

(+40°C) and low (-20°C) temperatures.


EASY CLEAN can be washed more than 50 times at 40°C



ULTRA SLIM PADDING



www.armourgel.co.uk/



Video:

https://epicmountainbike.com/kali-protectives-depth-study-

helmet-tech-reduces-concussions/?v=f003c44deab6

The cell walls increase in thickness proportional to the impact force applied (from
1–5 mm to 3–15mm). In this manner the cell walls actually increase in strength in
a controlled, purposefully engineered manner as the force of impact increases.
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Hastighet & Vinkelacceleration i huvudet vid fall
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Measurement of head impact due to standing fall in adults using anthropometric
test dummies (Hajiaghamemar m.fl 2015).
Parameter

Peak-värde

Bakåt

Framåt

Sidan

Hybrid III 5th percentile female ATD (1.5 m; 49 kg) HumaneticsTM
Translational
Velocity
[m/s]

Mean

4,80 ±0,22

5,81 ±0,28

2,90 ±0,92

Range

4,37–5,19

5,55–6,28

1,37–4,42

Angular
Acceleration
[krad/s2]

Mean

28,8 ± 3,4

29,7 ± 4,0

22,2 ± 10,6

Range

24,4–35,2

23,6–34,6

4,5–37,8

Hybrid III 50th percentile male ATD (1.75 m; 78 kg) HumaneticsTM
Translational
Velocity
[m/s]

Mean

6,75 ±0,27

6,68 ±1,20

5,12 ±0,66

Range

6,31–7,11

4,82–7,64

3,91–6,1

Angular
Acceleration
[krad/s2]

Mean

29,2 ±5,8

21,1 ±13,7

34,3 ±5,8

Range

19,6–41

7–40,2

30,4–46,9
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Fallrigg – University of Maine
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A test apparatus was fabricated for the purpose of assessing fall protective
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headgear with guidance from ASTM F234950 the standard for headgear used in
soccer.
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For the purpose of this fall study an anvil was constructed to imitate fall onto a
concrete floor, simulating the floor of a building such as a hospital. Accordingly,
an anvil was formed from a 102 mm × 204 mm × 406 mm long solid concrete
masonry unit with a VCT bonded to the top using standard construction
practices. Additional anvils include a flat, 25-mm-thick steel plate and a Modular
Elastomeric Programmer (MEP) anvil consisting of a 60 durometer, 25-mm-thick
neoprene rubber mounted over a 25-mm steel plate.
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Fallrigg – Folksams Cykelhjälmstest
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Försäkringsbolaget Folksam gör sedan 2012 årliga tester av cykelhjälmars
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skyddsförmåga. I den senaste provserien utfördes totalt fyra olika tester, vilka
beskrivs kortfattat nedan – se även foton på provuppställningen (Stigson 2015). I
första testet utvärderades hjälmens stötupptagning vid rakt islag, enligt
lagkravsprov SS-EN1078. I denna provuppställning mättes endast den linjära
accelerationen

i

huvudet.

I

övriga

tre

tester

undersöktes

hjälmens

skyddsförmåga i tre simulerade cykelolyckor (Cykelolycka 1–3). Det primära
syftet med dessa prov är att analysera hjälmens förmåga att reducera
rotationsvåld, dock mäts både linjära- och rotationsaccelerationer upp. Denna
provmetod liknar den som är under diskussion i CEN Working Group 11 “
Rotational Test Methods” inom den europeiska säkerhetsstandarden (Willinger
m.fl. 2014; CEN/TC158-WG11 2014).

Hjälmprovning enligt a) lagkravsprov (SSEN1078) b) ”Cykelolycka 3” (bilder från
Stigson 2015). Källa: Carlsson & Svensson (2015).



Video:

www.youtube.com/watch?v=0Oh8vadikSw
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Pendelrigg – Abonet Jari

Chalmers Industriteknik
RISE

Vid utvärderingen av de japanska skyddshattarna från Abonet användes en

Version: 1.0
18-11-20

Klassificering: Öppen

provmetod som utgick från en pendelrigg, med ett huvud från en krockdocka av
modell Hybrid III, som var fastmonterat i pendelns yttersta del (Figur 43). Som
framgår av figuren vinklades pendeln upp till 15°, varpå den släpptes från 900
mm höjd. Vilken islagshastighet som användes framgår inte, men om man gör
ett enkelt överslag, med antagandet om fritt fall, hamnar man på 15 km/h (4,2
m/s). Enligt mail-korrespondens med Atsuhiro Konosu, JARI (Japan Automobile
Research Institute), var testet utformat så att det oskyddade huvudet skulle
uppnå HIC-värdet 2 000. Då huvudet var utrustat med skyddshatt erhölls en 58%
reducering av HIC-värdet i jämförelse med det oskyddade huvudet (Abonet).
Som ett komplement till pendelprovet gjordes även datorsimuleringar av fall mot
marken i fyra olika fallriktninger; framåt, bakåt, vänster och höger. Till detta
användes en MADYMO-modell av en fotgängare (”JARI Pedestrian Model”), se
beskrivning av modellen i Konosu (2002).

a)

b)

a) Provmetod som användes vid utvärdering av de japanska skyddshattarna.
b) HIC-värden (Head Impact Criterium) med/utan hatt (Abonet).

In the development of Abonet + JARI, we also conducted a test based on
"Disaster Impact Safety Performance Criteria for Falling Objects" of the disaster
prevention hood width prescribed by Japan Fire Protection Association, and we
are also confirming the safety of the top of the head. (Clear reference value
about

75%

on

safety

side)

(Translated).

http://www.jari.or.jp/tabid/299/Default.aspx 2017-10-31



Video:

www.youtube.com/watch?v=a-k7L8jUWA4

Data

from:
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Fallrigg – Armourgel test lab


10 m/s.
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A guided falling mass with a 30° impact wedge was used to test up to
A cantilevered mass was built to mimic the effect of a body mass, and
an instrumented Hybrid III head form was attached to the body mass.



Data from: https://epicmountainbike.com/kali-protectives-depth-studyhelmet-tech-reduces-concussions/?v=f003c44deab6 (2017-10-31)



LDL – Low Density Layer:
Kali’s omnidirectional impact technology, LDL (Low Density Layer), is
our proprietary design and implementation of a viscoelastic material
made by Armourgel. Armourgel has an open cell structure that gives
breathability and flexibility, absorbs and dissipates energy at high and
low speeds and can take repeat impacts without any loss of
performance. Below is lab footage from Armourgel showing a bone
snap test using an impact anvil – with and without Armourgel.



Video:

www.youtube.com/watch?v=G_dkRw8f5V4
www.youtube.com/watch?v=CtQO2mSpVf0
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Standard SS-EN 1177:2008


Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning – Bestämning av
kritisk fallhöjd.



www.sis.se/api/document/preview/68723/

Version: 1.0



www.sis.se/api/document/preview/68723/

18-11-20



”Provning av provkroppar eller utlagda ytor av de stötdämpande
material som ska provas, sker genom att ett med mätutrustning försett

Klassificering: Öppen

provhuvud bringas att slå i underlaget från olika fallhöjder i en fastställd
serie.

Den

signal

som

vid

varje

islag

sänds

ut

från

en

accelerationsmätare i provhuvudet utvärderas, för att med hjälp av den
uppmätta

islagsenergin

bedöma

skadans

svårighetsgrad,

vilken

definieras som kriterium för skador i huvudet (Head Injury Criterion =
HIC).
HIC-värdet för varje islag registreras och den kritiska fallhöjden bestäms
som den lägsta fallhöjd som ger HIC-värdet 1 000.”


Provningen utförs av Rise/SP.



Provhuvud består av en fallkropp av aluminium med sfärisk underdel
(diameter 160 ±5 mm, vikt 4,6 ±0,05 kg), vilket motsvarar en omkrets på
50,3 cm.

Test 1

Test 2

Efter

Före

Före
Efter

Efter

Före

Före
Efter

Efter

Efter
Före

Före

Efter

Före

Före
Efter

80,68
–

78,24
85,1
74,83
29,44
6,42
6,75
10,99
3,70
6,79
7,00
5,55

Map Sum
Ingen rest

Map Sum
1
2
Map Sum
1
2
3
4
6
7
8

3,47
1,7
4,84
–
–
–
–
–
–
–
–

4,11
–

3,65
3,19
2,53
–

74,87
76
75,37
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

76,35
51,10
55,43
76,70
25,82
5,28
4,64
77,57
54,45
77,55
65,35
78,71
73,47

Map Sum
1
2
3
Map Sum
1
2
Map Sum
1
2
3
4
5
Se Test 2
Map Sum
Map Sum
1
Map Sum
Se Test 4
Map Sum
1
2
Ingen rest

–
–

N

67,89
18,74
14,76
69,21

98,01
–

Map Sum
Ingen rest

C

17,77
11,31
19,75
45,78
61,91
57,62
58,60
54,47
60,13
56,69
54,74

15,18
–

21,37
20,72
21,95
–

21,12
51,69
54,39
19,67

23,00
41,84
37,32
23,20
46,42
57,23
57,25
21,67
38,21
22,45
31,43
20,70
24,31

1,4
–

O

0,01
0,01
0,01
0,81
0,14
2,34
0,80
0,77
–
1,14
0,91

–
–

–
–
–
–

0,07
0,18
0,16
0,07

0,03
–
–
–
1,10
1,26
1,14
0,03
0,16
–
–
–
–

–
–

Na

0,03
0,02
0,02
4,6
3,28
3,71
4,56
5,64
1,39
7,15
3,70

–
–

–
–
–
–

0,03
0,06
0,09
0,03

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Mg

0,02
0,01
–
2,63
1,13
2,56
3,61
9,67
11,97
3,62
3,40

–
–

–
–
–
–

3,93
13,67
14,10
3,84

0,27
7,06
7,25
0,10
19,12
28,48
25,93
0,40
7,19
–
3,15
0,34
2,07

–
–

Al

0,05
0,07
0,02
7,21
24,38
5,97
17,62
10,77
16,44
9,98
12,80

0,03
–

0,11
0,09
0,16
–

3,95
13,17
13,95
3,86

0,19
–
–
–
1,97
2,26
2,31
0,15
–
–
0,06
0,26
0,15

0,58
–

Si

0,03
0,12
0,03
3,78
0,94
9,51
2,28
2,32
0,52
5,51
2,97

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

0,01
–
–
–
0,05
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

P

0,20
1,38
0,03
0,32
0,94
0,13
0,76
0,15
0,17
0,47
0,35

–
–

–
–
–
–

0,48
0,22
0,23
0,51

0,02
–
–
–
0,03
–
–
0,02
–
–
–
–
–

–
–

S

0,06
0,03
0,07
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

1,82
–
–
2,07

0,02
–
–
–
0,04
–
–
0,02
–
–
–
–
–

–
–

Cl

–
–
–
0,05
–
0,05
0,04
0,16
1,21
0,06
0,08

–
–

–
–
–
–

0,03
0,08
0,10
0,03

–
–
–
–
0,77
0,83
0,99
0,02
–
–
–
–
–

–
–

K

–
–
–
0,72
0,85
1,47
0,74
0,39
–
1,03
0,43

–
–

–
–
–
–

0,30
0,89
0,90
0,33

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Ca

0,12
0,25
0,39
3,38
–
9,09
–
8,41
–
5,41
7,39

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Cr

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

0,15
0,45
0,36
0,14

0,12
–
–
–
4,68
4,66
7,73
0,12
–
–
–
–
–

–
–

Ti

–
–
–
1,29
–
0,80
–
3,57
1,39
1,94
7,70

–
–

–
–
–
–

0,06
0,20
0,21
0,05

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Fe
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Test 3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

0,18
0,66
0,73
0,19

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Zn

18-11-20

Test 6 Test 5 Test 4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
–

100
100
100
–

100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
–

Totalt
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