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Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond. 
Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och 
överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och 
arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde. 

All modellutveckling och alla simuleringar har utförts av Victor Alvarez på Lightness by 
Design (Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm, https://lightness.eu/).   
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Sammanfattning 

Detta projekt var kunskapsbyggande och syftade till att ta fram en metod att utvärdera 
personligt skydd mot nackskador i cykelolyckor med hjälp av repeterbara 
datorsimuleringar med humanmodeller. De predikterade belastningar i nacken 
jämfördes mot nackskadekriterier i simuleringar av olyckor med cyklist utan hjälm, med 
konventionell hjälm och med Hövding.  

I förlängningen kan den kunskap som generas i projektet tillämpas för att utvärdera hur 
effektiva olika nackskydd är i olika typer av olycksscenarier, vilket exempelvis kan ge 
cyklister objektivt underlag vid val av nackskydd och kan utgöra underlag för standarder 
och certifiering.  

Detta projekt var kunskapsbyggande och syftade till att ta fram en metod att utvärdera 
personligt skydd mot nackskador i cykelolyckor med hjälp av repeterbara 
datorsimuleringar med humanmodeller. Humanmodellernas resulterande belastningar i 
nacken jämfördes mot befintliga nackskadekriterier vilket möjliggjorde prediktering av 
både lindriga och mer allvarliga skador. Detta projekt visar ett metoden har potential att 
bidra till utvärdering och utveckling av produkter. Metoden behöver vidareutvecklas 
med fler olycksscenarier och kräver validerade modeller av de personliga skydd som 
utvärderas. Detta projekt var första steget mot en metod som i förlängningen kan 
tillämpas för att utvärdera hur effektiva olika nackskydd är i olika typer av 
olycksscenarier, vilket exempelvis kan ge cyklister objektivt underlag vid val av 
nackskydd och utgöra underlag för standarder och certifiering.  

De två humanmodeller som utvärderades var GHBMC-modellen som representerar en 
medelstor man (Elemance Ltd) och ViVA-modellen som representerar en medelstor 
kvinna (Chalmers tekniska högskola). En singelolycka där cyklisten kör rakt in i en 
vägsugga simulerades för tre konfigurationer; utan skydd, med en konventionell 
cykelhjälm och med Hövding. Hela förloppet simulerades med båda humanmodellerna 
och på grund av skillnader i styvhet resulterade detta i helt olika belastning på nacken då 
huvudet slog i marken. När resultaten jämfördes med en sammanställning av 
skadekriterier predikterades att både cykelhjälm och Hövding skyddar cyklisten från 
huvudskador. För nacken predikterade båda modellerna liknande skador för alla tre 
konfigurationer, dvs utan skydd, med cykelhjälm och med Hövding. För att kunna dra 
slutsatser om hur väl Hövding skyddar mot nackskador krävs en mer detaljerad och 
validerad beräkningsmodell av Hövding för att säkerställa realistisk interaktion mellan 
nacke/huvud och Hövding. 

Sammanfattningsvis kan både GHBMC och ViVA-modellen vara kandidater när 
nackskador och skyddskoncept studeras med simuleringar av cykelolyckor. En stor 
nackdel för ViVA-modellen var numeriskt instabilitet och det är mycket troligt att vissa 
olycksscenarier kommer vara svåra att få igenom. GHBMC-modellen var numeriskt 
robust och enklare att positionera, och därför rekommenderar i första hand den 
modellen för vidare studier. Det finns en möjlighet att använda skadekriterier på 
vävnadsnivå med den detaljerade GHBMC-modellen. Den är dock beräkningstung och 
det verkar betydligt rimligare att i nästa steg gå vidare med en modulversion där den 
förenklade GHBMC-modellens kombineras med den anatomiskt detaljerade 
nackmodellen. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Singelolyckor är den vanligaste cykelolyckan och står för 73-85% av alla skador, enligt 
olika svenska studier i Trafikverkets databas STRADA (Kjeldgård et al. 2019, Trafikverket 
2014, Niska & Eriksson 2013, Rizzi et al. 2013). För dödsfall gäller att majoriteten av 
olyckorna är kollisioner mellan cykel och motorfordon (Trafikverket 2014, Niska & 
Eriksson 2013). Kjeldegård et al. (2019) visade att skador på armar eller ben var vanligast 
(62%). Huvud och nackskador utgjorde 30% av skadorna. Av huvudskadorna ledde 36% 
av hjärnskadorna och 37% av skadorna på kotpelaren eller ryggmärgen till sjukskrivning, 
vilket kan jämföras med 21% av skadorna på armar eller ben. Ohlin et al. (2018) visade 
även att skador på ryggraden och hjärnskador innebar stor risk för sjukskrivning längre 
än sex månader. Enligt Malm et al. (2008) är skador på nacken associerade med den 
största risk för bestående funktionsnedsättningar av alla kroppsdelar. Rizzi et al. (2013) 
beräknade att nackskador står för 3-6% av alla allvarliga eller handikappande skador och 
huvudskador för 19-42%. Sammanfattningsvis så utgör nackskador en liten andel av 
cykelolyckorna men har stor risk att orsaka långvariga sjukfrånvaro och bestående men. 
Det finns alltså all anledning förebygga nackskador. 

I dagsläget saknas standarder och certifiering av nackskydd för cyklister. Befintliga 
nackskydd på marknaden är framförallt riktade till extremcykling, som downhill. Vi 
saknar kännedom om nackskydd för vardagscykling. Hövding är ett personligt skydd med 
en airbag som bärs i en krage runt halsen och om en olycka inträffar blåser airbagen upp 
och skyddar primärt cyklistens huvud. Övertrycket i airbagen fixerar även nacken och 
troligen utgör detta indirekt ett skydd även mot nackskador, vilket vore intressant att 
utvärdera. För att förebygga nackskador hos cyklister behövs objektiva och repeterbara 
metoder för att utveckla och utvärdera skyddseffekten hos nackskydd och annan 
personlig skyddsutrustning.  

Inom bilindustrin används krockdockor i fysisk provning och simulering för att utvärdera 
bilars skyddssystem. Krockdockorna är utvecklade för att vara robusta, repeterbara och 
representera människans respons under vissa specifika omständigheter. Det betyder att 
krockdockornas förmåga att representera cyklisters respons i en krock är starkt 
begränsad. Det bör noteras att ingen av krockdockornas nackar är utvecklade för eller 
kan representera människans respons i den komplexa krocksituation som en cykelolycka 
innebär, där nacken kan utsättas för kompression, töjning och böjning i tre dimensioner. 
På grund av krockdockornas begränsningar har datormodeller av människan (så kallade 
humanmodeller) utvecklats de senaste 20 åren och är numera vedertagna verktyg för 
objektiv och repeterbar utvärdering och utveckling av bilars skyddssystem. De senaste 
tio åren har utveckling av humanmodeller vad gäller deras anatomiska detaljrikedom, 
förbättrade materialmodeller för biologisk vävnad och validering av modellerna 
möjliggjort studier av skador på vävnadsnivå och för personer med olika ålder, vikt, 
längd och kön (t.ex. Jones et al. 2020, Hu et al. 2018, Iraeus et al. 2020, Östh et al. 
2017a). De modeller som har en nacke som är anatomiskt detaljerad och validerad för 
komplexa tredimensionella belastningar är lämpliga kandidater för att utvärdera 
nackskydd för cyklister.  
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Chalmers tekniska högskola har tagit fram en humanmodell som representerar en 
medelstor kvinna, ViVA-modellen (Östh et al. 2017b), vilken finns tillgänglig med open-
source licens. VIVA-modellen är utvecklad primärt för bakifrån-kollisioner och har därför 
en anatomiskt detaljerad nacke som validerats även för komplexa lastsituationer (Östh 
et al. 2017a). En annan humanmodell med detaljerad nacke är GHBMC modellen av en 
medelstor man, vilket finns tillgänglig med kommersiell licens (Elemance Ltd, Clemmons, 
North Carolina, USA. https://www.elemance.com/). Modellering och validering av 
nacken beskrivs i flertalet publikationer (t.ex. Barker & Cronin 2020, Lasswell et al. 2017, 
Cronin et al. 2012). Det är osäkert hur väl cyklisten kinematik representeras av 
helkroppsmodellerna (VIVA & GHBMC), vilket behöver undersökas och i den föreslagna 
studien jämföras mot experiment med stuntkvinnor och stuntmän som har utförts av 
Hövding. 

1.2 Syfte 

Projektet är kunskapsbyggande och syftar till att ta fram en metod att utvärdera 
personligt skydd mot nackskador i cykelolyckor med hjälp av repeterbara 
datorsimuleringar med humanmodeller. Den kunskap som generas i projektet kan 
tillämpas för att utvärdera hur effektiva olika nackskydd är i olika typer av 
olycksscenarier, vilket exempelvis kan ge cyklister objektivt underlag vid val av 
nackskydd och kan utgöra underlag för standarder och certifiering.  

I projektet kommer metoden tillämpas för att utvärdera om en uppblåst airbag i 
Hövding även ger cyklister skydd mot nackskador, utöver skydd mot huvudskador, i 
cykelolyckor. Humanmodellernas predikterade belastningar i nacken kommer att 
jämföras mot nackskadekriterier i simuleringar av olyckor med cyklist utan hjälm, med 
konventionell hjälm och med Hövding. 

1.3 Avgränsningar 

I projektet kommer två humanmodeller att utvärderas, ViVA-modellen av en medelstor 
kvinna (https://www.chalmers.se/en/projects/pages/openhbm.aspx) och den 
förenklade GHBMC-modell av en medelstor man (https://www.elemance.com/models/). 
Inga humanmodeller utöver dessa kommer att ingå. Modellerna kommer vid behov 
modifieras för att uppnå robusta simuleringar, men inga ytterligare valideringar 
genomförs. Projektet kommer inte ta fram eller validera beräkningsmodeller av cyklar, 
infrastruktur, markbeläggning eller bilar. 

2 Representativa olycksscenarier 

Den vanligaste cykelolyckan är singelolyckor och i Sverige står dessa för över 70% av alla 
skador (Kjeldgård et al. 2019, Trafikverket 2014, Niska & Eriksson 2013, Rizzi et al. 2013). 
Liknande data finns för Frankrike (Amoros et al., 2012) där 42% av alla nackskador sker i 
singelolyckor och 42% i kollision mellan cykel och bil. För huvudskador är motsvarande 
siffror 58% singelolyckor och 30% bilkollision.  För svenska dödsfall gäller att majoriteten 
av olyckorna är kollisioner mellan cykel och motorfordon (Trafikverket 2014, Niska & 
Eriksson 2013). Det är därför relevant att studera singelolyckor och bilkollisioner.  
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Majoriteten av cykelolyckorna sker på lokalgator i stadsområden (Amoros et al., 2012; 
Isaksson-Hellman, 2012). Två svenska studier av cykel och bilkollisioner visar att 
majoriteten av olyckorna sker dagtid på gator med hastighetsbegränsning av 50 km/h 
eller lägre och att cirka 75% av cyklisterna blir påkörda från sidan i korsningar 
(Fredriksson et al., 2012; Isaksson-Hellman, 2012). Därför är det lämpligt att välja ett 
bilkollisions-scenario där cyklisten blir påkörd från sidan. Pipkorn et al (2020) simulerade 
två sådana scenarier för att utvärdera skyddseffekten hos cykelhjälm kombinerat med 
en airbag på bilens front. De simulerade två sidokollisioner, en där cyklisten stod still och 
bilen körde i 40 km/h och en där cyklisten rörde sig framåt med 15 km/h och bilen i 
40km/h. Om projektet väljer dessa scenarier finns möjlighet att till viss del jämföra 
resultaten.  

Vad gäller singelolyckor har Hövding identifierat ett antal typiska scenarier som 
rekonstruerats experimentellt med stuntpersoner för utvärdering och utveckling av 
produkten. Två scenarier valdes från experimenten, där det första scenariot 
representerar en cyklist som cyklar rakt in i en betongsugga och det andra scenariot en 
cyklist som cyklar snett in i en trottoarkant. Figur 1 illustrerar den stora variationen av 
krockförloppen och cyklisternas fall som ryms inom varje scenario, i detta fall rak krock 
med betongsugga. Variationen beror på hur stuntpersonen förbereder sig, men också på 
typ av cykel, hastighet och liknande. 

 

     

     

     

Figur 1. Tre olika stuntperson cyklar rakt in i betongsugga. Bilderna i sekvensen valda för att ungefärligt 
återge (från vänster till höger): första kontakt med betongduggan, kontakt med styret, början och mitten 
av rörelsen över betongsuggan, och slutligen tidpunkten för huvudets islag. 

3 Beräkningsmodeller 

Följande stycken beskriver utveckling av beräkningsmodeller av en uppblåst Hövding och 
en representativ konventionell cykelhjälm. Modellerna är utvecklade för beräkningar 
med explicita finitelementmetoder i programvaran LS-DYNA (Ansys Inc. / LST, 
Canonsburg, Pennsylvania, USA, https://www.ansys.com/products/structures/ansys-ls-
dyna). 
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3.1 Humanmodeller 

ViVA-modellen representerar en medelstor kvinna (F50) och har utvecklats på Chalmers 
tekniska högskola (se Figur 2). Utveckling och validering av ViVA-modellen beskrivs i 
Östh et al. (2017b). Modellen utvecklades med fokus på nacken, som därför har stor 
anatomisk detaljrikedom och realistiska materialegenskaper (Östh et al. 2016a & 2017a). 
Modellen finns tillgänglig med GPLv3-licens och laddades ned från projektets hemsida 
(https://www.chalmers.se/en/projects/pages/openhbm.aspx). 

 
Figur 2. ViVA-modellen med detaljerad nacke (bild tagen från Östh et al. 2016b). 

Global Human Body Model Consortium (GHBMC)(http://www.ghbmc.com/) grundades 
2006 av ett internationellt konsortium bestående av biltillverkare och deras 
underleverantörer, med målet att ta fram en familj av humanmodeller för 
krocksimuleringar. I dagsläget finns det anatomiskt detaljerade och förenklade modeller 
av en liten kvinnan, medelstor man och stor man (se Figur 3). Modellering och validering 
av nacken beskrivs i flertalet publikationer (t.ex. Barker & Cronin 2020, Lasswell et al. 
2017, Cronin et al. 2012). Den detaljerade modellen har stor anatomisk detaljnivå (cirka 
2,3 miljoner element) och kräver mycket beräkningsresurser medan den förenklade 
modellen (cirka 840 000 element) är beräkningseffektiv och ger cirka 32 gånger 
snabbare beräkningar (Decker et al., 2018). Den förenklade modellen är även uppbyggd 
så att den är enklare att positionera, och därför valdes för detta projekt den förenklade 
modellen av en medelstor man (M50). Licens köptes av Elemance Ltd (Clemmons, North 
Carolina, USA. https://www.elemance.com/). 

A B  

Figur 3. GHBMC modeller som representerar en liten kvinna (till vänster), medelstor man (mitten) och 
stor man (till höger) med anatomisk detaljrikedom (A) och förenklade beräkningseffektiva modeller (B). 
Bilder tagna från https://www.elemance.com/models/. 



 Report 7(31)

   Prepared by Document title  Document Number  Revision 
Karin Brolin Kunskapsbyggande metodstudie för att utvärdera skyddssystem för 

nackskadeprevention i cykelolyckor med numeriska simuleringar 
21034 A01 

 

 
 

3.2 Utveckling av beräkningsmodell för Hövding 

Den fysiska airbagen i Hövding sys från ett plant stycke tyg som viks enligt ett avancerat 
mönster för att skapa den uppblåsta tre-dimensionella (3D) geometrin. Att skapa en 
modell där alla vikningar simuleras är ett avancerat beräkningsprojekt som kräver 
resurser bortom detta projekt. Därför skapades i detta projekt en förenklad modell av 
Hövding genom kragen runt nacken modellerades enligt ritningen medan den övre delen 
som omger huvudet skapades utifrån en halvsfär, se Figur 4. För att efterlikna 
kanalgeometrin hos Hövding delades sfären upp i strimmor som kunde användas för att 
sammanfoga noderna längs dess kanter. De nedre, vertikalt gående, inre sömmarna från 
ritningen, kopierades också till den förenklade modellen. Även här användes sömmarna 
för att styra elementnätet och kunna sammanfoga noderna längs kanten av sömmarna. 
För att representera gasgeneratorn skapades en förenklad geometri med liknande 
dimensioner. 

Den förenklade CAD modellen meshades med triangulära skalelement i storlek 0,8 – 4,1 
mm, totalt 86 132 element. De element som skulle ingå i airbagmodellen dubblerades 
(allt utom de röda delarna i Figur 4) och sammanfogades i randen mot de röda delarna, 
samt längs strimmorna på sfärdelen. En ortotropisk linjärelastisk materialmodell 
(*MAT_FABRIC) ansattes med materialdata från Hövding. En enkel airbagmodell 
ansattes som styrs av en lastkurva för det pålagda inre övertrycket. I detta fall ansattes 
ett konstant tryck, vilket resulterade i en uppblåst modell enligt Figur 5. 

 

               
Figur 4. Plan Hövding-ritning (till vänster) och förenklad hövding geometri CAD (till höger). 

        
Figur 5. Uppblåst Hövding modell snett framifrån (till vänster) och snett bakifrån (till höger). 
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3.3 Modell av en konventionell cykelhjälm 

En FE-modell som utvecklats internt på Lightness by Design användes. Geometrin 
formades om för att passa humanmodellernas huvudform.  25 000 solidelement och 2 
550 skalelement användes för att representera skummaterialet i liner respektive 
plastmaterialet i skalet. Materialparametrar för liner hämtades från Fahlstedt et al. 
(2016) och för plasten användes parametrarna i Tabell 1. Modellen jämfördes med det 
experiment i Fahlstedt et al. (2016) för att verifiera att modellen kan representera en 
konventionell hjälm. Modellen och resultatet från det radiella testet kan ses i Figur 6. 

 

Tabell 1 Materialparametrar för plastskal till hjälm. 

Densitet [kg/m3] Elasticitetsmodul 
[Gpa] 

Tvärkontration 
[ - ] 

1162 1,64 0,45 

     
Figur 6 Hjälmmodell för representation av konventionell hjälm. 

3.4 Cykelmodell 

Inom ett tidigare EU projekt (APROSYS) utvecklades en generisk och deformerbar 
cykelmodell (Hardy et al., 2004). Modellen består av ram, styre, pedaler, hjul och ekrar 
samt sadel (se Figur 7). Projektmedlemmarna erkänner och tackar Autoliv Research AB 
som tillhandahållit modellen till projektet. På grund av ViVA-modellens anatomi togs 
beslutet att sänka höjden på sadeln och styre med 45 mm för att modellens fötter skulle 
kunna nå ner till pedalerna. 

 
Figur 7. Cykelmodell från EU projektet APROSYS (Hardy et al., 2004). Modellen tillhandahållen av 
Autoliv. 
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3.5 Utveckling av modeller för mark och omgivning 

Marken har simulerats med en stel platta bestående av skalelement (svart i Figur 8). 
Kontakter med stela ytor kan vara problematiskt och därför har den del av marken där 
islaget med humanmodellernas huvud sker modellerats med deformerbara solidelement 
(grå ruta i Figur 8). De deformerbara elementen modellerades som ett linjärelastiskt 
material med egenskaper som representerade medelgrov asfalt (Setiawan et al., 2017). 

En betongsugga med måtten 100x40 cm i basen, 100x26 cm i den övre delen och med 
höjden 40 cm modellerades med stela skalelement och en densitet som gav en vikt på 
250 kg. 

 
Figur 8. Modell av mark och vägsugga. 

4 Utvärdering av humanmodellerna i cykelolyckor 

I detta kapitel utvärderas och jämförs de två humanmodellerna i simuleringar av ett 
olycksscenario, ViVA-modellen av en medelstor kvinna och den förenklade GHBMC-
modell av en medelstor man. Humanmodellerna beskrivs i kapitel 3.1.  

Först positioneras humanmodellerna på en enkel modell av en cykel. Processen 
dokumenteras och modellerna jämförs vad gäller av hur enkelt eller komplicerat det är 
att positionera om modellen. Detta beskrivs i kapitel 4.1. Sedan simuleras en 
experimentell uppsättning där en stuntperson cyklar in i en betongsugga och faller till 
marken. Humanmodellernas kinematik i olyckan jämförs med varandra och med 
filmerna med stuntperson. Detta beskrivs i kapitel 4.2. Utdata från humanmodellerna 
utvärderas med avseende på vilka nackskadekriterier som kan användas. Kapitel 4.3 
beskriver relevanta nackskador och ger en sammanställning över nackskadekriterier som 
används inom forskning i skadebiomekanik. Kapitel 4.4 sammanställer 
humanmodellernas styrkor och svagheter och ger underlag för val av modell till kapitel 5 
Simulering av cykelolyckor utan huvudskydd, med konventionell hjälm och med 
Hövding. 
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4.1 Positionering av humanmodellerna på cykelmodell 

GHBMC och ViVA-modellerna positionerades på samma cykelmodell (beskrivs i kapitel 
3.4). För båda dessa modeller deformerades endast övre och undre extremiteter, medan 
överkropp och framförallt nacke behölls i sina ursprungspositioner. Detta gjordes för att 
inte påverka de valideringar av modellerna som gjorts för nacken, då detta var 
kroppsdelen i fokus i projektet. 

 

GHBMC modellen positionerades med hjälp av ett av verktyg utvecklat till modellen. 
Verktyget gör det möjligt att i en pre-processor (i detta fall LS-PrePost, 
https://www.lstc.com/products/ls-prepost) vinkla de olika anatomiska lederna i lokala 
koordinatsystem för att uppnå en önskad position. Denna positionering görs utan 
simulering och resulterar därför i en distorderad och oftast okörbar modell. Syftet är att 
generera en målposition för modellen som kan användas som underlag för att 
positionera modellen på plats med en simulering. För GHBMC-modellen gjordes detta 
genom att rotera in överkroppen i förhållande till cykelmodellen och sedan endast vinkla 
armar, knän och ben så att extremiteterna hamnade vid styre och pedaler på cykeln. 
Den erhållna positionen används för att definiera målkoordinater för några valda noder 
för de kroppsdelar som ska positioneras. Kablar definieras mellan de valda noderna i den 
ursprungliga modellens position och målpunktkoordinaterna. En förspänningslast 
ansätts på kablarna som då drar de olika kroppsdelarna till målpunktspositionen i en 
positioneringssimulering. Innan positioneringen translateras modellen en bit ovanför 
sadeln så att även sadel och mjukvävnad under höften i modellen deformeras under 
denna simulering. Den positionerade GHBMC modellen kan ses i Figur 9. 

ViVA-modellen positionerades i ett open-source-verktyg utvecklat inom EU-projektet 
PIPER (http://www.piper-project.eu/start). Verktyget använder sig av en förenklad men 
fysikbaserad simulering som kan göras i realtid och deformerar FE-modellens vävnader i 
modellen samtidigt som den positioneras. Även denna metod bygger på att det finns 
lokala koordinatsystem i de olika anatomiska lederna, vilka tidigare har utvecklats för 
ViVA-modellen, som används för att rotera de valda kroppsdelarna till önskad position. 
Denna metod gör att man kan få ut en positionerad modell utan att göra en separat LS-
Dyna simulering som kan ta relativt lång tid, men kräver också en del efterbehandling då 
vissa deformationer leder till relativt stora distorsioner hos en del av modellens 
element. I detta fall krävdes även en mindre LS-Dyna simulering för att även deformera 
sadel och mjukvävnad under höften. I simuleringen användes den med PIPER-verktyget 
positionerade ViVA-modellen, vars alla skelettdelar gavs stelkroppsegenskaper med alla 
frihetsgrader låsta. Vidare placerades cykelmodellen en bit under ViVA-modellen och en 
styrd förskjutning ansattes på cykeln till den slutgiltiga positionen. Den slutgiltiga 
positionerade modellen kan ses i Figur 10. 
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Figur 9. GHBMC positionerad på cykelmodell. 

 

 

 
 

Figur 10. ViVA-modellen positionerad på cykelmodell. 

 

4.2 Jämförelse med experiment med stuntperson 

En cyklists rörelser vid en olycka är svåra att prediktera. Små skillnader i läge, 
kroppshållning eller position på cykeln kan resultera i helt olika slutresultat. Med andra 
ord kan en viss olycka resultera i helt olika rörelser beroende på slumpmässiga 
variationer. Det gör att även simuleringarna är känsliga för små variationer i indata, som 
exempelvis cyklistens sittställning, fötternas och pedalernas läge, när händerna släpper 
styret, vinkel mellan cykel och krockobjekt och styret eller framhjulets vinkel. Det är 
också stor variation i randvillkor för olika stuntförsök. Hövdings experiment är inte 
definierande utifrån behoven för en simuleringsvalidering, utan för att utvärdera och 
utveckla produkten. I detta projekt har vi därför valt endast ett representativt 
stuntförsök, där kameravyn är så tydlig som möjligt och där det fanns en uppmätt 
ingångshastighet i krockögonblicket. Sammanfattningsvis har ingen detaljerad validering 
genomförts utan syftet med denna jämförelse är att säkerställa att humanmodellernas 
kinematik verkar rimlig.  

Figur 11 och Figur 12 visar de två humanmodellerna positionerade på cykel i 
modelluppställning för att representera valt stuntförsök. Initial hastighet på 
humanmodell och cykel var 5 m/s. Alla beräkningsmodeller beskrivs i kapitel 3 
Beräkningsmodeller. 
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Figur 11. Modelluppställning för simulering av olycksscenario där cyklisten kör rakt in en betongsugga, 
med GHBMC SOM50. 

 
Figur 12. Modelluppställning för simulering av olycksscenario där cyklisten kör rakt in en betongsugga, 
med ViVA-modellen. 

 

Figur 15 illustrerar visuellt modellernas resulterande rörelser jämfört med stuntperson, 
vid motsvarande tidpunkter i krockförloppet. Den största skillnaden mellan experiment 
och modeller är interaktionen mellan benen och betongsuggan, vilket troligen beror på 
pedalernas läge i krockögonblicket. Båda modellerna sitter med höger ben upp och 
behåller knäts vinkel medan de rör sig framåt, vilket leder till att knät träffar suggan på 
ett sådant sätt att höften hamnar högre upp än för stuntpersonen, som slår i suggan 
med raka knän. Interaktionen mellan human¬modellerna och cykeln liknar till stora 
delar experimentet. Båda modellerna uppvisar ett snabbare förlopp än i experimentet, 
vilket kan illustreras med tidpunkten för huvudets islag i marken. Från videofilmerna 
verkar stuntpersonen slå i huvudet någon gång mellan 680-750 ms. GHBMC modellen 
slår i huvudet vid 530 ms och ViVA-modellen vid 570 ms.  
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Den mest uppenbara skillnaden mellan GHBMC och ViVA är modellernas styvhet i 
nacken. GHBMC modellen hade en styv respons med liten relativ rotation mellan 
huvudet och bröstkorgen innan islaget. ViVA-modellen uppvisade en flexibel respons där 
huvudet först roterar bakåt, sedan framåt, och slutligen åter rotera bakåt strax innan 
islag. ViVA-modellen har betydligt mer rörlighet än stuntpersonen innan islaget medan 
kroppens rörelser under islaget liknar stuntpersonens mer än GHBMC modellen som 
behåller en rak nacke och ryggrad (se sista raden i Figur 13). Detta leder till att GHBMC-
modellen slår i marken med rak nacke som sedan utsätts för kompression och extension 
under islaget (se Figur 13) medan ViVA-modellen slår i marken med ansiktet först och en 
nacke böjd i extension (se Figur 14). På grund av detta belastas nacken väldigt olika för 
de två modellerna. 

 

 
Figur 13. GHMBC-modellens nack- och huvud-respons precis innan (vänster) och under islaget (mitten & 
höger). 

 
Figur 14. ViVA-modellens nack- och huvud-respons precis innan (vänster) och under islaget (mitten & 
höger). 
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Figur 15. Jämförelse mellan experiment (vänster), GHBMC (mitten, gröna kläder) och ViVA (höger, blå 
kläder). 
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4.3 Nackskador och nackskadekriterier 

AIS-skalan är ett sätt att klassificera skador utifrån hur allvarlig skadan är, typ av skada 
och skadad kroppsdel. AIS-skalan utvecklades inom trafiksäkerhetsforskning för att 
jämföra skador utifrån hur stor risken att avlida är. Skalan går från 1 (lindriga skador) till 
5 (stor risk att avlida till följd av skadan) och ibland 6 (dödsfall). Skalan bedömer 
allvarlighet initialt som hot mot livet och avspeglar inte långtidskonsekvenser, bestående 
men eller sjukskrivning till följd av skada. AIS1+ indikerar skador av nivå 1 eller högre och 
AIS3+ en skada på nivå 3 eller högre. Tabell 3 exemplifierar AIS-skalan för några 
nackskador (Cronin et al. 2018). Kotorna i nacken benämns C1 till C7, enligt Figur 16. 

 

 
Figur 16. Nackkotpelaren med de sju kotornas beteckning C1 – C7 (t.v.). Den första kotan är ringformad, 
den andra kotan har ett utskott (dens) på ovansidan som är ledat med första kotan och de resterande 
kotorna har likande form men ökar i storlek närmare bröstkorgen. 

 

Tabell 2. AIS-skalan exemplifierad för nacken. (Illustrationer återgivna från Brolin 2002 med tillstånd.) 
AIS-nivå Exempel på skador Illustrationer 

1 Ligamentskada, sträckning, stukning utan 
dislokation eller fraktur 

 

2 Skada på mellankotskiva (intervertebraldisk), 
dislokation utan fraktur eller ryggmärgsskada (se 
bild), frakturer på utskott eller facettleder, 
nervrotsskada 

 
frakturer på utskott & facettled 

3 Ryggmärgsskada, densfraktur (C2), bilateral 
facettdislokation, kompressionsfraktur i 
kotkroppen 

 
Facettdislokation (t.v.) & 
kompressionsfraktur (t.h.) 

 
Densfraktur typ I & II. 

4 Ryggmärgsskada (ej genomgående)  
5 Ryggmärgsskada (C4 eller nedanför)  
6 Halshuggning, ryggmärgsskada (C3 eller över)  
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I de forskningsstudier som presentat skadedata om cykelolyckor i Sverige framgår inte 
vilken typ av nackskador som orsakades (Kjeldegård et al. 2019, Niska och Eriksson 2013, 
Rizzi et al. 2013, Ohlin et al. 2018. Enligt Malm et al. (2008) är AIS1-skador på nacken 
associerade med hög risk för bestående funktionsnedsättningar. Rizzi et al. (2013) 
redovisar risken för permanenta och handikappade skador för olika AIS-nivåer i 
cykelolyckor. För nacken ökar risken från 16% för AIS1 till 61% för AIS2, 80% för AIS3 och 
100% för AIS4+.  

Det finns globala skadekriterier som använts tillsammans med krockdockor och kriterier 
på vävnadsnivå som kan användas med anatomiskt detaljerade humanmodeller. 
Kriterier för att utvärdera AIS1+ i en humanmodell är exempelvis töjning i ligament, 
nackkotpelarens form och kotornas inbördes förskjutningar och rotationer. Globala 
skadekriterier för AIS1+ är NIC och Nkm och för AIS3+ är Nij.  

Tabell 4 redovisar nackskadekriterier med gränsvärden som använts för att prediktera 
skada vid studier med krockdockor och humanmodeller. Figur 17 illustrerar de 
anatomiska beteckningar som används för att definiera rörelse- och last-riktning. 

Tabell 3. Sammanställning av nackskadekriterier med ett urval av referenser. 

Kriterium Skadenivå och 
lastriktning Ekvation och gränsvärde Referenser 

NIC AIS1+ 
Ursprungligen 
utvecklat för 
bakifrånkollision 
med anterio-
posterior 
belastning.  

𝑁𝐼𝐶(𝑡) = 0,2𝑎 (𝑡) + 𝑣 (𝑡)  
arel: relativa accelerationen mellan 
huvudet och första bröstryggskotan. 
vrel: relativa hastigheten mellan 
huvudet och första bröstryggskotan. 
Gränsvärde 50% risk: 15 m2/s2 

Boström et al. 
1996, Bohmann 
et al. 2000. 

Nkm AIS1+ 
Ursprungligen 
utvecklat för 
bakifrånkollision 
med anterio-
posterior 
belastning. 

 
Gränsvärde: Nkm = 1 
Fx: Skjuvkraft, My: Böjmoment 

Schmitt 2002 

Mint  47.5 NM (ext) 
88.1 Nm (flex) 

Fint 845 N 

Nij AIS3+ 
Ursprungligen 
utvecklad för 
rörelser i 
sagittalplanet, men 
finns även för 
belastning i sidled.  

 
Gränsvärde: Nij = 1 
Fz: Axiell kraft, My: Böjmoment 
Fint och Mint beror av krockdockan 
storlek samt lastriktningen. Värden 
enligt FMVSS: 

Kleinberger et al. 
1998, Duma et al. 
1999 

HIII Mint [Nm] Fint [N] 

M50 310 (flex) 
135 (ext) 

6160 (flex) 
6806 (ext) 

F5 155 (flex) 
67 (ext) 

3880 (flex) 
4287 (ext) 
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Kriterium Skadenivå och 
lastriktning Ekvation och gränsvärde Referenser 

S-form AIS1+ Undvika S-form i nacken på grund av 
inlastning enbart av huvudets 
tröghetsmoment, ej lika relevant vid 
islag. 

Bland andra Ono 
& Kaneoka 1997, 
Ono et al. 1998, 
Grauer et al. 
1997, Svensson et 
al. 1993. 

Extensions-
moment 

AIS1+ 
ligamentskada 

Gränsvärde: 57 Nm  
Används i FMVSS 208. 

Goldsmith & 
Ommaya 1984 

Flexions-
moment 

AIS1+ 
ligamentskada 

Gränsvärde: 190 Nm 
Används i FMVSS 208. 

Goldsmith & 
Ommaya 1984, 
Mertz & Patrick 
1971 

Kompressions-
kraft 

AIS3+ 
Bilateral 
facettdislokation & 
frakturer 

Gränsvärde: 1,1 – 4,0 kN 
Det lägre värdet för lastpuls på 30–40 
ms och det högre värdet för kort 
lastpuls. 
4 kN används i FMVSS 208. 

Myers et al. 1991 

Dragkraft (axiell 
töjning) 

Ingen skada 1,1 kN för försökspersoner Mertz & Patrick 
1983 

Dragkraft (axiell 
töjning) 

AIS 3+ 1,1 – 3,1 kN 
3,3 kN används i FMVSS 208. 

Myers et al. 1991, 
Goldsmith & 
Ommaya 1984 

Skjuvkraft AIS3+ 
Anterio-posterior 

1,1 – 3,1 kN 
3,1 kN används i FMVSS 208. 

Myers et al. 1991, 
Doherty et al. 
1993 

Spänning i 
kotorna 

AIS3+ Kompakt ben 
Poröst ben 

190 MPa 
2-10 MPa 

Halldin et al. 2000 

Ligamenttöjning AIS1+ Alar ligament 
Apical ligament  
Vertical cruciate 
AAOM 
Tectorial membrane 
PAOM 
Anterior long. lig. 
Posterior long. lig. 
Ligamentum flavum 
Capsular ligament 
Interspinous ligament 

14 mm 
10 mm 
25 mm 
19 mm 
12 mm 
18 mm 
10 mm 
7 mm 
8-9 mm 
9-10 mm 
7 mm 

Yoganandan et al. 
2001, Myklebust 
etl al. 1988. 

 
Figur 17. Illustration av anatomiska plan och riktningar. (Återgivet från Brolin 2002 med tillstånd.) 
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ViVA-modellens nacke är anatomiskt detaljerad, vilket betyder att nackkotpelaren är 
modellerad med kotor, ligament, mellankotsskivor och att rörelsen i facettlederna styrs 
av kontakt mellan facettledernas brosk. GHBMC-modellens nackkotpelare är förenklat 
modellerad med stela kotor och balkelement som styr ledernas styvhet i rotation. Det 
innebär att GHBMC-modellen inte kan utvärderas med skadekriterier på vävnadsnivå 
vilket ViVA-modellen är utvecklad för. Å andra sidan går det relativt enkelt att extrahera 
de flesta globala skadekriterier för GHBMC modellen medan det kräver merarbete för 
ViVA-modellen för att räkna om spänningar och töjningar på vävnadsnivå så att de 
motsvara de globala kriterierna som utvecklats för krockdockor.  Tabell 5 jämför 
modellerna utifrån vilka nackskadekriterier som kan användas. 

Tabell 4. Sammanställning av vilka nackskadekritierier som kan användas för GHBMC- respektive ViVA-
modellerna. * Kräver utveckling av skript. ** Kräver modifiering av modellen för att få ut data. 

Skadekriterium GHBMC M50-OS ViVA F50 
NIC Ja.* Ja.* 
Nkm Ja.* Ja. ** 
Nij Ja.* Ja. ** 
S-form Ja.* Ja, visuellt. 
Extensions-moment Ja.* Ja. ** 
Flexionsmoment Ja.* Ja. ** 
Kompressions-kraft Ja.* Ja. ** 
Dragkraft Ja.* Ja. ** 
Skjuvkraft. Ja.* Ja. ** 
Spänning i kotorna Nej Ja.* 
Ligamenttöjning Nej Ja.* 
Kotdislokation Nej Ja, visuellt. 

4.4 Sammanfattning av humanmodellernas styrkor och svagheter 

Tabell 6 presenterar en sammanfattande jämförelse mellan de två modellerna. I korthet 
är GHBMC en robust beräkningsmodell som eventuellt är lite väl styv i nacken och kan 
utvärderas med globala skadekriterier utvecklade för krockdockor. ViVA har en 
anatomiskt detaljerad nackmodell som passar för att utvärderas med skadekriterier på 
vävnadsnivå, vilket troligen är lämpligare för tillämpningen i detta projekt att studera 
hur en uppblåst Hövding påverkar risken för nackskada i cykelolyckor. Däremot är ViVA-
modellen numeriskt instabil på grund av låg styvhet som innebär större deformationer 
och risk för distorderade element, vilket framförallt innebär att varje nytt lastfall som 
skall simuleras kommer att kräva manuellt arbete för att justera inställningar i modellen 
så att beräkningen går igenom.  

Den förenklade GHBMC-modellens styrkor är numeriska robusthet och smidig 
positionering medan den största nackdelen är begränsningen till globala 
nackskadekriterier som utvecklats för krockdockor. ViVA-modellens styrka är dess 
anatomiskt detaljerade nackmodell som passar väl att utvärdera nackskador medan den 
största nackdelen är numerisk instabilitet. Sammanfattningsvis är det inte uppenbart 
vilken humanmodell som är bäst lämpad för att användas i nästa steg av projektet för 
att studera eventuellt skydd mot nackskador för cyklister i olika olycksscenarior utan 
hjälm, med en konventionell cykelhjälm och med en uppblåst Hövding. Därför 
beslutades på ett projektmöte den 7 april 2021 att inkludera båda modellerna i nästa 
steg (se stycke 5 Simulering av cykelolyckor utan huvudskydd, med konventionell hjälm 
och med Hövding) och istället begränsa utvärderingen till ett krockscenario. 
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Tabell 5. Jämförelse mellan den förenklade GHBMC modellen och ViVA modellen.   
GHBMC M50-OS ViVA F50 

Stabilitet Numeriskt stabil modell utan större 
problem vid simulering av scenario 
1. 

Instabilitet i mjukdelarna avbryter 
simuleringen i förtid (innan och 
efter islag), vilket har krävt 
handpåläggning för att få fram 
simuleringsresultat. 

Simuleringstid Ca. 11 timmar Ca. 13 timmar 
Helkroppsrörelser Verkar rimliga. Verkar rimliga. 
Huvudet och nackens 
rörelser 

Stel respons med liten relativ 
rotation mellan huvudet och 
bröstkorgen. Töjning av nacken och 
dislokation kan inte simuleras p.g.a. 
modell-begränsning (”mekaniska 
leder”). 

Flexibel respons där huvudet först 
roterar bakåt, sedan framåt, och 
slutligen åter rotera bakåt strax 
innan islag. Betydligt mer rörlighet 
än stuntpersonen, dock något 
styvare respons när nackmusklerna 
aktiveras i modellen. 

Huvudets och nackens 
läge vid islag 

Rakt huvud-nack-komplex vilket 
leder till nästan ren 
kompressionslast och 
extensionsmoment på grund av 
islagets läge i förhållande det 
huvudets tyngdpunkt. 

Nacken böjd bakåt (extension) så 
att huvudet slår i marken med 
ansiktet, vilket ger 
extensionsmoment och dragkrafter 
i nacken. 

Hud och mjukdelar Ingen synbar deformation under 
luftfärden. 

Mycket deformation av 
hud/mjukdelar ("vågutbredning") 
på grund av vävnaders tröghet och 
elasticitet under luftfärden. Detta 
påverkar stabilitet snarare än 
resultat. 

5 Simulering av cykelolyckor  

I detta kapitel beskrivs simuleringarna som jämför cykelolyckor utan huvudskydd, med 
konventionell hjälm och med Hövding.  

5.1 Metod 

Jämförelsen mellan Hövding, konventionell hjälm och oskyddad cyklist genomfördes för 
samma scenario som utvärderingen av humanmodellerna som representerar en 
singelolycka där en cyklist kör in i en betongsugga, presenterat i stycke 4.2 Jämförelse 
med experiment med stuntperson. Både den förenklade GHBMC-modellen M50 och 
ViVA-modellen F50 inkluderades i utvärderingen efter ett projektbeslut baserat på 
jämförelsen av humanmodellerna, se stycke 4.4 Sammanfattning av humanmodellernas 
styrkor och svagheter. Därför utgick simulering av singelolycka med kantsten och 
kollision mellan bil och cykel för en fördjupad jämförelse mellan de två 
humanmodellerna. För att kunna utvärdera eventuella skillnader för laterala islag, 
inkluderades ett andra scenario där humanmodellerna roterades 90 grader jämfört med 
islaget i det första scenariot, så att nacken utsattes för krafter och moment i sidled. 
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För båda humanmodellerna genererades deformerade modeller baserat på resultat från 
simuleringarna av singelolyckan (se stycke 4.2) vid en tidpunkt innan huvud slår i marken 
(se Figur 19). För simuleringen med GHBMC modellen valdes en position så nära marken 
som möjligt, men med tillräckligt stort avstånd från marken för att kunna placera 
modellen av Hövdingen eller hjälmen på huvudet. För simuleringen med ViVA-modellen 
valdes en tidpunkt så nära marken som möjligt, men innan nacken blivit för böjd i 
extension, för att kunna få plats med Hövdingen. För samma tidpunkt sparades även 
modellernas hastighetsvektorer och lades på som randvillkor i de nya simuleringarna. 

På de deformerade humanmodellerna placerades hjälmmodellen och modellen av 
Hövding (beskrivna i styckena 3.2 och 3.3). På ViVA-modellen kunde hjälmen placeras på 
huvudet med mindre modifikationer av hjälmens liner. På GHBMC-modellen behövde 
hjälmmodellen skalas med en faktor 1.07 i lateral riktning för att passa huvudet. På båda 
humanmodellerna placerades den ouppblåsta Hövding modellen. I ett mellansteg 
gjordes en uppblåsning av Hövding modellen där humanmodellen var låst i sin position 
för att inte påverka humanmodellens position innan islag och lättare kunna jämföra de 
tre olika konfigurationerna. Hövding-modellen i sitt uppblåsta läge på de båda 
humanmodellerna visas i Figur 18. På samma sätt som beskrivet för humanmodellerna 
ovan, sparades den uppblåstas Hövding-modellens position i sitt uppblåsta läge. 

De tre konfigurationerna för de båda humanmodellerna i sitt startläge visas i Figur 19. 
För simuleringen med hjälm låstes denna till en stelkropp i huvudet fram till några 
millisekunder innan träff med marken. I simuleringen med Hövdingen ansattes det inre 
övertrycket från tiden noll och hölls konstant under hela simuleringen. 

För att utvärdera laterala islag roterades de två humanmodellerna, utifrån positionen 
presenterad i Figur 19, 90 grader kring en axel som överensstämde ungefär med 
kroppens vertikala axel. I detta scenario simulerades modellen endast med hjälm och 
med Hövding för att begränsa omfattningen. De två humanmodellerna i dessa 
konfigurationer presenteras i Figur 20. I den roterade simuleringen med GHBMC togs 
armarna bort från kontakten med marken då rotationen gjorde att armen löpte genom 
marken. 

 

 
Figur 18. Hövding-modell uppblåst på GHBMC-modellen (till vänster) och ViVA-modellen (till höger). 
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Figur 19. Humanmodellerna i de tre olika konfigurationerna, från vänster till höger; oskyddad cyklist, 
konventionell hjälm och Hövding. GHBMC modellen i den övre raden och ViVA-modellen i den nedre 
raden. 

 

 

 
Figur 20. De roterade humanmodellerna i de två olika konfigurationerna konventionell hjälm (till vänster) 
och Hövding (till höger). GHBMC modellen i den övre raden och ViVA-modellen i den nedre raden. 
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5.2 Resultat och diskussion 

Resultaten presenteras i separata avsnitt för de två humanmodellerna. För båda 
humanmodellerna blåses airbagen i den förenklade modellen av Hövding upp innan 
islaget och rör sig så att nackkragens airbag flyttas från axlarna upp över hakan, vilket 
minskar stödet kring nacken, se Figur 21 och 22. Då ViVA-modellens huvud och nacke är 
mindre än GHBMC-modellen verkar den förenklade modellen kunna röra sig än mer. 
Detta beteende skiljer sig från erfarenhet vid experimentell testning och därför blir det 
inte relevant att jämföra simuleringsresultaten vad gäller nackskador för Hövding 
jämfört med konventionell hjälm. I resultaten nedan presenteras därför nackskade-
kriterier för simuleringar utan hjälm och med skyddssystem A respektive B (utan att 
ange vilket skyddssystem som är den konventionella hjälmen och vilket som är den 
förenklade modellen av Hövding), för att exemplifiera hur utdata kan se ut med 
respektive humanmodell.  

Det krävs en mer detaljerat modellerad Hövding, som är validerad jämfört mot 
experiment och med avseende på position runt nacken samt tryck i nackkragen, för 
analysera nackskaderisker i cykelolycksscenarier. 

 

A     B  

Figur 21. GHBMC-modellen med Hövding vid första kontakt med mark (till vänster) och efter markislag 
(till höger). A: det raka islaget och B: den 90 grader roterade modellen.  

 

A     B  

Figur 22. ViVA-modellen med Hövding vid första kontakt med mark (till vänster) och efter markislag (till 
höger). A: det raka islaget och B: den 90 grader roterade modellen. 
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5.2.1 GHBMC-modellen 

Simuleringarna för GHBMC-modellen utan huvudskydd, med cykelhjälm och med 
Hövding gick alla igenom utan numeriska problem. För huvudskador är det tydligt att 
både cykelhjälm och Hövding minskar skaderisken signifikant, vilket stämmer med 
tidigare erfarenhet. Huvudskadekriteriet HIC har ett gränsvärde på 1000. För Scenario 1 
var HIC över 5500 utan huvudskydd, 760 med cykelhjälm och 565 med den förenklade 
modellen av Hövding. Hövding är även ett effektivare skydd än den konventionella 
cykelhjälmen i linje med bland annat Folksams hjälmtester. Vad gäller nackskador så är 
resultaten inte lika tydliga. Tabell 7 listar resultaten för relevanta nackskadekriterier. 

Krockdockekriterierna Nij och Nkm mäter flexions- och extensions-moment samt 
skjuvkraft respektive kompressionskraft i krockdockans övre nackled (se stycke 4.3). 
Detta har beräknats för den förenklade GHBMC modellen genom att ta utdata på krafter 
och moment i lederna mellan skallbasen och nackens tredje kota och från de element 
som representerar mjukvävnaden i nivå med andra nackkotan. Dessa krafter och 
moment har sedan med ett skript räknats om till globala koordinatsystemet och flyttats 
till tyngdpunkten i andra kotan, vilket motsvarar läget på mätdata för krockdockan 
(Johnson et al., 2020). På liknande sätt har övriga moment och krafter som redovisas i 
Tabell 7 beräknats.  

Det är tydligt att kompressionskraften i nacken är inom gränsvärdet för skada och att 
Nkm predikterar skada. Däremot är momenten mycket lägre än motsvarande 
gränsvärden, vilket troligen är ett resultat av islagets riktning men eventuellt även tyder 
på att GHBMC-modellen nacke är för styv i böjning för denna typ av belastning. Inget av 
de modellerade skyddssystemen påverkar kompressionskraften nämnvärt. Även 
skillnaderna i kotornas rörelse är liten för de två olika skyddssystemen, Se Figur 23. 

 

Tabell 6. Resultat för relevanta nackskadekriterier i simulering med GHBMC för scenario 1 och 90 grader 
roterat islag. 

  Scenario 1 Rotation 90 grader Gränsvärde 
    utan 

skydd Skydd A Skydd B Skydd A Skydd B se Tabell 4 

Nij   0.43 0.38 0.39 0.41 0.26 1 
Nkm   1.97 1.87 1.71 2.95 2.63 1 
Extensions-
moment Nm 9 8 8 10 10 75 

Flexions-
moment Nm 23 23 23 20 9 190 

Kompres-
sionskraft kN -2.6 -2.0 -2.0 -2.2 -1.5 1.1 - 4.0 

Dragkraft kN 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 1.1 - 3.1 
Skjuvkraft kN 1.3 1.2 1.0 2.2 2.1 1.1 - 3.1 
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Figur 23. Nackens kinematik för den 90 grader roterade GHBMC modellen med modeller av 
skyddssystem A (gul) och B (blå) vid tidpunkterna 30, 40, 50, 60, 70 ms under islaget. 

5.2.2 ViVA-modellen 

Simuleringarna för ViVA-modellen utan huvudskydd, med cykelhjälm och med Hövding 
gick alla så pass långt att det bedömdes användbart för att utvärdera skador. Dock 
kraschade alla simuleringar strax efter huvudets kontakt med marken (efter 16 ms utan 
skydd, efter 43 ms med skyddssystem A och efter 14 ms med skyddssystem B). Av denna 
anledning gjordes all jämförelse av skadekriterier fram 140 ms för scenario 1 och 145 ms 
för den roterade modellen.  

Töjningarna i ViVA-modellens ligament mättes från tiden noll fram till 140 ms i alla 
simuleringar och dividerades med gränsvärden för ligamentsruptur (presenterat i Figur 
23). På grund av att dessa simuleringar startats om från en tidpunkt strax innan islag i 
marken, baserat på resultat från simulering av hela förloppet (beskrivet i stycke 5.1) 
påverkas den initiala töjningen i ligamenten vid simuleringens start och därmed även 
jämförelsen med gränsvärdena. Endast ligament med liten ändring av den initiala 
töjningen togs med i jämförelsen. Resultaten visar att inget av skyddssystemen påverkar 
ligamentstöjningarna nämnvärt. Undantaget är endast ett par ligaments som visar en 
reduktion i töjning med det ena skyddssystemet. Dock är detta endast i ligament som 
påvisar höga nivåer för alla konfigurationer. Även i simuleringarna som roterades 90 
grader är skillnaden i töjning i ligamenten relativt liten mellan de två skyddssystemen, se 
Figur 25.  

Figur 26 visar den maximala von-Mises spänningen i det kompakta (kortikala) benet för 
alla simuleringar där det ena skyddssystemet ger något lägre spänning i det raka islaget 
(15% lägre än utan huvudskydd), men ingen nämnvärd skillnad i det laterala (roterad 90 
grader). 

De absoluta nivåerna för ligamentens töjningar bör analyseras med försiktighet på grund 
av osäkerheter i tillförlitligheten i denna typ av belastning och relativt långa simulering. 
De långa beräkningstiderna kan också leda till att avrundningsfelet i dessa explicita 
simuleringar kan bli stora. Dessutom är ligamenten i modellen modellerade med 
skalelement som kan leda till snabba vibrationer och instabilitet. ViVA-modellen är 
ursprungligen utvecklad och validerad för bakifrån-kollisioner i låg hastighet för åkande i 
bil, en lastsituation som skiljer sig markant från cykelolyckorna simulerade här.  
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Figur 24. Ligamentstöjningar dividerat med rupturtöjning för ett urval av nackens ligaments i ViVA-
modellen utan huvudskydd (blå) och med de två skyddsystemen (röd & grön). Bokstäverna kombinerat 
med siffror indikerar nackkotsnivå (t.ex C7-C6 är mellan nackkota 7 och 6). ALL: Alar ligament, CL: 
Capsular ligament, LF: ligamentum flavum, PLL: posterior longitudinal ligament, ISL: inter spinous 
ligament. 

 

 
Figur 25. Ligamentstöjningar dividerat med rupturtöjning för ett urval av nackens ligaments i ViVA-
modellen för de två olika skyddssystemen (röd & grön) med ViVA-modellen roterad 90 grader. 
Bokstäverna kombinerat med siffror indikerar nackkotsnivå (t.ex C7-C6 är mellan nackkota 7 och 6). 
ALL: Alar ligament, CL: Capsular ligament, LF: ligamentum flavum, PLL: posterior longitudinal 
ligament, ISL: inter spinous ligament. 
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Figur 26. Max von-Mises spänning i det kompakta benet hos nackkotorna (C1-C6) i VIVA-modellen utan 
huvudskydd (blå) och med de två skyddssystemen (röd & grön). Blå linje markera gränsvärdet på 190 
MPa. 

För att spara beräkningstid, utgick dessa simuleringar ifrån en obelastad deformerad 
modell. Detta gör att jämförelse inte tar hänsyn till de töjningar och spänningar som 
fanns i modellen vid den utvalda tidpunkten innan markislag. Detta påverkar bland 
annat ligamentens materialegenskaper eftersom de är ickelinjära och baserade på 
initiala spänningar, vilket eventuellt kunde ha bidragit till att motverka kraften från 
islaget. Det är oklart hur stor effekt detta kan ha haft, men rekommendationen är att 
detta tas med vid start av simuleringarna i vidare studier.  

Figur 27 illustrerar att de två skyddssystemen resulterar i skillnader i kotornas relativa 
rörelser, vilket indikerar att ViVA-modellen kan användas för att studera nackkot-
pelarens rörelser när en validerad modell av Hövding finns tillgänglig.  

 

 
Figur 27. Nackens kinematik för den ViVA modellen med skyddssystem A (gul) och skyddssystem B (blå) 
vid tidpunkterna 0 ms, 120 ms (strax innan islaget), 130 och 140 ms (under islaget). 
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6 Slutsats och trafiksäkerhetsnytta 

Detta stycke sammanfattar projektets resultat och slutsatser kring utvärdering av den 
utvecklade metoden baserad på simuleringar med humanmodeller (stycke 6.1), den 
preliminära utvärderingen av potentialen för Hövding att skydda mot nackskador (stycke 
6.2) och slutligen projektets trafiksäkerhetsnytta (stycke 6.3). 

6.1 Metodutvärdering 

En singelolycka där cyklisten kör rakt in i en vägsugga har simulerats med två 
humanmodeller, GHBMC M50 och ViVA F50, utan skydd, med en konventionell 
cykelhjälm och med Hövding. Hela förloppet simulerades med båda humanmodellerna 
och på grund av skillnader i styvhet resulterade detta i helt olika belastning på nacken då 
huvudet slog i marken. Ingen av modellerna predikterade stuntpersonens rörelser, 
troligen på grund av skillnader i pedalernas och därmed även fötterna och benens läge i 
krockögonblicket, vilket hade krävts för en validering av humanmodellernas kinematik. 
Detta projekt hade ett begränsat omfång och därför genomfördes inte en regelrätt 
validering, vilket hade krävt mer detaljerade experimentella data än vad som fanns 
tillgängligt. Jämförelsen mellan de två modellerna och stuntpersonen indikerade att 
ViVA-modellens nacke var för flexibel under cyklistens luftfärd innan islaget och att 
GHBMC-modellen verkade ha en stelare respons vid islaget. Sammanfattningsvis 
verkade båda modellerna lovande och en utförligare jämförelse av kinematik vid 
cykelolyckor rekommenderas för vidare studier.  

Simuleringarna predikterade att både cykelhjälm och Hövding skyddar cyklisten från 
huvudskador. För nacken predikterade båda modellerna motsvarande nivå på 
nackskador för alla konfigurationer, dvs utan skydd, med cykelhjälm och med Hövding. 
Nackskadekriteriet Nkm är utvecklat för att prediktera AIS1+ skador i bakifrånkollisioner 
och för detta kriterium fick GHBMC-modellen resultat över gränsvärdet för skada i alla 
simuleringarna. Nackskadekriteriet Nij är utvecklat för att prediktera AIS3+ skador i 
frontalkollisioner och här låg GHBMC-modellen under gränsvärdet i alla simuleringar. 
ViVA-modellen predikterade ligamentskador (AIS1+) och kotfrakturer (AIS3+) men inte 
kotdislokationer (AIS3+). Visuell inspektion av kotornas relativa rörelser i ViVA-modellen 
visade skillnader mellan det två skyddssystemen, men det krävs validerade modeller av 
skydden för att dra några slutsatser. Alltså predikterade humanmodellerna olika nivå 
och typ av skada, troligen på grund av att huvudets islag i marken skiljde sig stort (som 
beskrevs i stycket ovan). Det vore intressant att studera båda modellerna i samma 
väldefinierade islagsituationer för att jämföra skadepredikteringen. Ur ett biomekaniskt 
perspektiv är det lämpligare att prediktera skador på vävnadsnivå eftersom 
lastriktningen då spelar mindre roll, medan globala kriterier som utvecklats för 
krockdockor i specifika lastsituationer troligen inte är generaliserbara till alla de 
lastsituation som kan uppstå i cykelolyckor. Därför måste de globala kriterierna 
kombineras med en analys av nackens belastningar för att avgöra om de är relevanta 
eller ej.  
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Sammanfattningsvis kan både GHBMC och ViVA-modellen vara kandidater när 
nackskador och skyddskoncept studeras med simuleras av cykelolyckor. En stor nackdel 
för ViVA-modellen var numerisk instabilitet och det är mycket troligt att vissa 
olycksscenarier kommer vara svåra att få igenom. GHBMC-modellen var numeriskt 
robust och enklare att positionera, och därför rekommenderas i första hand den 
modellen för vidare studier. Det finns en möjlighet att använda skadekriterier på 
vävnadsnivå med den detaljerade GHBMC-modellen. Den är dock beräkningstung och 
det verkar betydligt rimligare att i nästa steg gå vidare med en modulversion där den 
förenklade GHBMC-modellens kombineras med den med den anatomiskt detaljerade 
nackmodellen.  

Den utvecklade metoden att simulera cykelolyckor med humanmodeller som 
traditionellt använts inom bilsäkerhet verkar lovande. Baserat på detta projekt föreslås 
en vidare utveckling av metoden där fler olycksscenarier utvärderas för att identifiera 
parametrar som påverkar risken för nackskador och öka förståelsen för krockförloppet 
och skademekanismer i singelolyckor med cykel och i bil-cykel-kollisioner. I 
förlängningen kan metoden bidra till produktutveckling och tillämpas för att utvärdera 
hur effektiva olika nackskydd är i olika typer av olycksscenarier, vilket exempelvis kan ge 
cyklister objektivt underlag vid val av nackskydd och kan utgöra underlag för standarder 
och certifiering. 

6.2 Kan Hövding skydda nacken? 

Konceptuellt skulle den airbag som bildar en krage runt nacken när Hövding blåses upp 
kunna stabilisera nacken och minska skaderisken genom att ta upp en del av energin. I 
denna metodstudie begränsades utvecklingen av en finitelementmodell av Hövding på 
grund av begränsade resurser och den komplicerade vikning av tyget som krävs för att 
skapa en 3D modell, vilket troligen har påverkat resultaten. Nackkragen baserades på 
ritningsunderlag medan en förenklad geometri användes för den delen av Hövding som 
omsluter huvudet. När modellen blåstes upp på de två humanmodellerna så rörde den 
sig uppåt och hamnade över hakan vid islaget. Därmed minskade interaktionen mellan 
humanmodellernas nacke och Hövding, vilket inte stämmer med hur en fysisk Hövding 
interagerar med cyklistens nacke när den blåses upp.  

Hövding-modellen har inte validerats, vilket är ett krav för att kunna svara på frågan om 
Hövding har en skyddspotential även för nackskador. Sammanfattningsvis 
rekommenderas att en mer detaljerad modell av Hövding tas fram baserat på 
ritningsunderlag så att även vikningsprocessen inkluderas, alternativt att ett 3D underlag 
tas fram för en uppblåsta Hövding. Sedan bör modellen valideras mot väl kontrollerade 
experiment som designats med validering i åtanke. Valideringsexperimenten bör till 
exempel mäta trycket i olika delar av en uppblåst Hövding under islag på olika 
träffpunkter, där även kraft och förskjutning dokumenteras. För att validera 
interaktionen med nacken föreslås experiment försökspersoner eller krockdockor har en 
tryckkänslig film runt halsen när Hövding blåses upp. 
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De två humanmodellen utan huvudskydd, med cykelhjälm och med Hövding användes i 
simulering av en singelolycka, med två olika islagsvinklar mellan humanmodell och mark. 
Den första islagsvinkeln baserades på resultat strax innan islag från en simulering av en 
hel olyckssekvens där cyklisten körde rakt in en vägsugga. Den andra islagsvinkeln 
uppnåddes genom att roterad humanmodellen 90 grader runt en axel som ungefärligt 
överensstämde med kroppens vertikala axel, vilket belastade nacken mer i lateral 
riktning. För ViVA-modellen utvärderades skadekriteriet på vävnadsnivå medan GHBMC-
modellen utvärderades med globala kriterier utvecklade för krockdockor. Denna 
metodik är lovande för att utvärdera om Hövding skyddar mot nackskador, när en 
validerad modell av Hövding tagits fram. 

6.3 Trafiksäkerhetsnytta 

Detta projekt var kunskapsbyggande och syftade till att ta fram en metod att utvärdera 
personligt skydd mot nackskador i cykelolyckor med hjälp av repeterbara 
datorsimuleringar med humanmodeller. Humanmodellernas resulterande belastningar i 
nacken jämfördes mot befintliga nackskadekriterier vilket möjliggjorde prediktering av 
både lindriga och mer allvarliga skador. Detta projekt visar ett metoden har potential att 
bidra till utvärdering och utveckling av produkter. Metoden behöver vidareutvecklas 
med fler olycksscenarier och kräver validerade modeller av de personliga skydd som 
utvärderas. Detta projekt var första steget mot en metod som i förlängningen kan 
tillämpas för att utvärdera hur effektiva olika nackskydd är i olika typer av 
olycksscenarier, vilket exempelvis kan ge cyklister objektivt underlag vid val av 
nackskydd och utgöra underlag för standarder och certifiering. Den framtida metoden 
kan skapa trafiksäkerhetsnytta både för individen och genom minskade kostnader för 
samhället. 
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