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Abstract 

Som polisman i yttre tjänst tillbringar man mycket tid i tjänstefordonet. Man 

patrullerar, transporterar misstänkta. Det händer också att fordonet används för att 

preja en annan bil av vägen, inte så vanligt men det händer. Vidare har polisman en hel 

del utrustning på sig som skall bäras vare sig man vill eller inte. Vi har studerat dels 

om den personliga utrustningen kommer i konflikt med säkerhetsbältet i bilen, finns 

det risk för större skador på grund av den personliga utrustningen vid en eventuell 

krock. Är nuvarande placering av bältet format så att man låter bli att ta på sig bältet 

för att det hindrar under en insats? Krockkudden i bilen ska verka för att skydda 

personerna i bilen, men vad händer om någon med avsikt backar på polisfordonet med 

avsikt att lösa ut krockkudden och därigenom undkomma. Vid en insats då polisman 

bestämmer sig för att preja en bil av vägen, löser krockkudden ut, exploderar den i 

ansiktet? Hur fungerar det egentligen? Vi har genomfört ett antal intervjuer med 

polismän i yttre tjänst för att få deras åsikter, vi har intervjuat representanter från 

Volvo och Saab, trafiksäkerhetsexperter från Vägverket samt ansvariga inom området 

från Rikspolisstyrelsen. Vi har även tagit del av några rapporter som tar upp 

problematiken runt säkerheten kring polisman och tjänstefordon. Sammantaget kan 

sägas att en del av utrustningen, till exempel skyddsvästen, skyddar och fördelar den 

kraft som uppstår av en krock och minskar risken för att bältet skär in mot kroppen. 

Om krockkudden kan bara sägas att när den löser ut, ja då behövs den också. 
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1  Inledning 

Alla nyare fordon som används av poliser i yttre tjänst idag är utrustad med bilbälte, 

krockkudde och diverse andra säkerhetssystem såsom sidokrockskydd, rullgardin 

med mera. Vidare kan den personliga utrustningslistan för polisman i yttre tjänst 

göras lång, radio, batong, oc-spray, pistol diverse verktyg m.m. All denna utrustning 

skall användas av den enskilde polismannen under tjänstgöring och således även 

under färd i tjänstebilarna.  

 

I termin ett, på en lektion i mental träning, fick vi se en film som visade ett 

förföljande av en misstänkt rattfyllerist. Efterföljandet pågick under närmare 50 

minuter och färden gick både inom tättbebyggt område och ute på landsväg. Vi fick 

höra radiokommunikationen mellan polisfordonet och länskommunikationscentralen 

och även internt mellan de båda polismännen. Den springande punkten var om de 

kunde trycka den misstänktes fordon av vägen. Lagstöd var klart, även tillstånd från 

vakthavande befäl. Den stora frågan var vad som skulle hända? Skulle krockkudden 

lösa ut och i så fall, skulle de då själva åka av vägen? 

 

Vidare har vi själva, efter snart fyra terminer, fått en del funderingar kring den 

utrustning man har på sig kontra den skyddsutrustning som finns i bilarna! Vi har 

märkt att bilbältet inte alls sitter som det ska mot kroppen på grund av vapnet och 

påhängd utrustning på vapenbältet. Sätter man bilbältet under hölstret försenar det 

avsevärt när man ska ut ur bilen, framförallt under stressade förhållanden. Vi har 

funderat på vilka skador som kan uppstå på grund av vår personliga utrustning i 

samband med en trafikolycka. Trycks vapenhölstret in i bäckenbenet med 

krosskador som följd? Glider man under bilbältet, s.k. underglidning, till följd av 

slacket på bilbältet?   

 

1.1      Syfte 

Vi vill klarlägga hur en krockkudde fungerar och vad man som enskild polisman bör 

tänka på till exempel då fordonet ska användas för att preja en annan bil av vägen. 



Rapport nr.492 

 2 

 

Rapportens huvudsyfte är att belysa om den personliga utrustning kommer i konflikt 

med den skyddsutrustning som finns i fordonen. 

 

1.2      Frågeställningar 

• Vilka begränsningar utgör krockkudden för polismans arbete? 

• Är nuvarande bilbälte och dess placering ett hinder och till och med farligt med 

tanke på den personliga utrustning polisman ska ha på sig i yttre tjänst? 

 

1.3     Tillvägagångssätt 

För att få fram vad personer som arbetar i och med polisbilar i vardagen tycker om 

de eventuella problem utrusningen skapar för en polisman, har vi utfört ett tjugotal 

ostrukturerade intervjuer med polismän i yttre tjänst i framförallt Jämtlands- och 

Skåne län. Polismännens tjänsteår varierade mellan ca ett år och till den som hade 

15 år i yttre tjänst. Intervjuerna gjordes med utgångspunkt från frågorna nedan och 

gjordes under passen vi åkte med i radiobilarna under vår SAO:vecka. Vi har även 

haft en telefonintervju med Anders Lie – trafiksäkerhetsspecialist på Vägverket, 

Mats Lindqvist på SAAB Automobile AB i Trollhättan, Klas Ericsson på Volvo 

personbilar samt med Tomas Jonsson – teknisk ansvarig på fordonsfrågor hos 

Rikspolisstyrelsen. Även till dessa utgick vi från följande frågor: 

 

• Har du råkat ut för att krockkudden löst ut vid påbackning eller hört om någon 

som råkat ut för det? 

• Har du avstått från någon insats på grund av rädsla eller farhåga för att 

krockkudden ska lösa ut? 

• Tänker du på hur du sätter på dig bilbältet i förhållande till den personliga 

utrustning du har på dig som t.ex. vapenbälte med tillhörande attiraljer, 

skyddsväst med mera? 

• Har du krockat och gjort dig illa på grund av bältets placering över din egen 

skyddsutrustning? 

• Hindrar bilbältet dig i din tjänsteutövning? 
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2       Krockkuddars och bilbältens funktioner 

För att ta reda på hur en krockkudde och ett bilbälte fungerar och är uppbyggt har vi 

genomfört telefonintervjuer med Klas Ericsson på Volvo personbilar, Ronny 

Rundblad på Saab Ana i Trollhättan, Mats Lindqvist på SAAB Automobile AB i 

Trollhättan, Per Värdig på Rikspolisstyrelsen, Anders Lie – trafiksäkerhetsspecialist 

på Vägverket, Henrik Kaar på Autoliv. Vi har även tagit del av Väg- och 

transportforskningsinstitutets rapport ”Polisens personliga utrustning, ett projekt 

med syfte att undersöka ev. relaterade och risker i samband med trafikolycka” 

(2004) samt Bilbranschens och Räddningsverkets skrift ”Att destruera krockkuddar 

och bältesförsträckare och hur man söker tillstånd för detta ” (2005).  

 

2.1     Krockkudden 

När det gäller krockkudden på förar- och passagerarplats, sidokrockskydden och de 

så kallade rullgardinerna så löser de ut lite olika beroende på vilken bilmodell det är 

fråga om. På Saabbilarna löser både förar- och passagerarkrockkudden samt 

sidokrockskydden ut vid en frontal kollision, dock krävs en hastighet på mellan 50-

60 km/h för att alla system ska aktiveras samtidigt - upp till den hastigheten löser 

respektive system ut beroende på krockpunkt. Rullgardinen löser ut vid tippning 

eller då bilen slår helt runt.1 På Volvobilarna löser förar- samt 

passagerarkrockkudden ut vid en frontal kollision, +/- 30 grader från sidan. 

Sidokrockskydden löser ut vid påkörning från sidan och ”rullgardinen” löser precis 

som på Saabbilen ut om bilen tippar eller voltar.2 I alla fordon med krockkudde 

sitter en accelerometer som mäter hur snabbt fordonet bromsas upp vid en kollision. 

Bromsas fordonet upp tillräckligt snabbt, blir krockkudden aktiv och löser ut. I 

tillägg till accelerometern finns även deformationszoner på fordonen där en sensor 

avgör om krockkudden ska lösa ut. Alla fabrikanter ställer själva in utlösningen för 

krockkuddarna, men ett mediantal att räkna med är cirka 25 km/h. Dvs. krockar du 

mot ett stillastående föremål såsom en bergvägg eller ett träd i denna hastighet är det 

tillräckligt för att krockkudden ska lösa ut. Vidare pågår en frontal krock i ungefär 

                                                
1 Lindqvist Mats (2008)  Ingenjör på Saab Trollhättan, telefonintervju. 
2 Ericsson Klas (2008) Försäljningschef Volvo specialvagnar, telefonintervju. 
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100 millisekunder.3 Det innebär att en krockkudde måste lösa ut väldigt snabbt för 

att hinna fånga upp föraren eller passageraren. Krockkuddarna på förar- och 

passagerarplats i Volvo- och Saabbilarna löser ut efter 10 millisekunder, efter cirka 

40 millisekunder börjar den tömmas och är sedan helt tömd efter cirka 100 

millisekunder, se figur 1. Sidokrockskydden löser ut snabbare än så på grund av 

personernas position i förhållande till krocken, tömningens hastighet är dock 

densamma.  
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Figur 1 

 

När det gäller rullgardinen, som fälls ut från taket, löser den ut ungefär lika fort som 

förarkrockkudden men den hålls uppblåst i ca tre sekunder innan den töms, detta för 

att skydda under tiden bilen voltar.4 Vid påbackning av ett polisfordon, till exempel 

vid ett normalstopp,5 blir förhållandena lite annorlunda. Den påbackande bilen 

måste komma upp i ca 50 km/h för att polisfordonets krockkudde ska lösa ut, detta 

                                                
3 Lie Anders (2008) Trafiksäkerhetsspecialist på Vägverket, telefonintervju.  
4 Ibid   
5 Polishögskolan (2006), Nationell bastaktik s.15. 
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har att göra med att den uppmätta kraften i kollisionen måste uppgå till åtminstone 

25 km/h, se ovan om accelerometern. Att krockkudden ska lösa ut av andra orsaker 

än vid en krock är minimal, det har berättas om en polis som lagt en handstation till 

S-70 modellen på ratten vilket då skulle utlöst krockkudden men det är inte 

verifierat. Dock rekommenderar man räddningspersonal att iaktta försiktighet under 

en insats vid till exempel trafikolycka, kablarna till batteriet ska tas bort så att 

strömmen bryts, deaktiveringstiden skall beaktas med mera. Det har vidare 

diskuterats huruvida hörselskada, eventuellt tinnitus, skulle kunna uppstå av själva 

smällen då krockkudden löser ut. Med tanke på att ljudnivån uppgår till ca 170 

decibel vore det inte allt för otroligt, men det man kommit fram till är att en viss 

tillfällig hörselnedsättning är vanlig men inte av bestående art, dock finns en viss 

risk för tinnitus.6,7 

 

2.2     Bilbälten 

Ett annat skyddssystem i fordonet är bilbältet. Bilbältet består förutom av själva 

bältet även av en bältesförsträckare en bälteskraftsreducerare samt en 

fastspänningsanordning. Bältesförsträckarens funktion är att vid en kollision sträcka 

åt bältet för att motverka slack och därigenom undvika att personen glider under 

bältet, så kallad underglidning. Detta görs antingen mekaniskt med en stark fjäder 

eller med hjälp av pyroteknik (en krutladdning som går av och drar åt bältet). 

Bältesförsträckaren drar åt slacket med cirka 10- 12 cm.8 På nyare Volvobilar drar 

bältesförsträckaren åt höftdelen av bältet, den är således placerad på vänster sida i 

golvet. På Saabbilar är bältesförsträckaren också placerad i golvet men drar åt bältet 

som går uppåt för att sedan vända i den övre omlänkaren som sitter i B-stolpen för 

att således dra åt över bröstet. 

 

Bilbältet är placerat på bästa plats i bilen ur trafiksäkerhetssynpunkt. Skulle man 

flytta bilbältets placering till förmån åt vapenbältet skulle man göra ett stort avkall 

på säkerheten i bilen. Att ändra på bilbältets placering skulle dessutom medföra 

                                                
6Bilbranschens och Räddningsverkets skrift (2005),  ”Att destruera krockkuddar och 
bältesförsträckare och hur man söker tillstånd för detta”. 
7 Socialstyrelsen (2001), Krockkuddar ”Kunskapssammanställning för personal inom akutsjukvård”. 
8 Hadders Gunnar (2003) , www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=300&parent01=5 (2008)   



Rapport nr.492 

 6 

 

stora förändringar i bilen då allt hänger ihop, detta skulle innebära att man fick 

ändra på andra väsentliga saker i bilens utförande.9,10 Bälteskraftsreducerare 

minskar kraften mot bröstet vid kraftiga retardationskrafter genom att successivt 

släppa ut bältet igen efter bältesförsträckarens åtdragning. Bälteskraftsreduceraren 

släpper ut bältet cirka 5-10 cm.11 De båda systemen för bältesförsträckaren och 

bälteskraftsreduceraren hänger ihop. 

 

I VTI:s rapport12 om polisens personliga utrustning i samband med trafikolyckor 

kom de fram till följande resultat. Bilen som användes vid testet var en Volvo V70 

som har sin bältesförsträckare konstruerat så att det sträcker åt bältets del som går 

diagonalt över bröstet först. Krockdockor som användes vid testerna vägde 78 kg 

och hade olika utrustning på från gång till gång. I det första testet hade den ena 

dockan ingen utrustning alls och den andra dockan var utrustad med polisens 

skyddsväst vägande 3,5kg.  De farhågor som de hade innan testet gjordes att plattan 

i skyddsvästen skulle ställa till ett problem med att trycka in i bröstet vid en krock 

stämde inte alls. Det blev tvärtom så att skyddsvästen gjorde så att trycket från 

bältet fördelade sig på en större yta än det gjorde på dockan utan någon skyddsväst. 

Däremot slog dockan med väst hakan i bröstet med en högre kraft än den utan väst.  

 

I test nummer två var en av krockdockorna utrustad med den utrustning som en 

uniformerad polis i yttre tjänst bär på sig d.v.s. skyddsväst på 3,5kg samt vapen 

bälte med pistol, handfängsel, magasin multitång, batong pepparspray samt radio. 

Bältets vikt uppgick till 4 kg. Den andra dockan saknade skyddsväst men hade 

vapenbältet på sig. I detta test drabbas båda dockorna av tydlig underglidning detta 

på grund av att vapen bältet med sin utrustning kommer i mellan kroppen och bältet 

vilket gör att inte bältesförsträckaren lyckas dra in hela det slack som blidas. Det 

visar också att det blir ett stort tryck över höft där som ex vapnet kommit i mellan 

bältet och kroppen. Skillnaden på den dockan med skyddsväst och den utan var 

också här den ökande kraften som blir när dockan slår hakan i bröstet 

                                                
9 Ericsson Klas (2008) Försäljningschef Volvo specialvagnar, telefonintervju. 
10 Lindqvist Mats (2008), Ingenjör Saab Trollhättan, telefonintervju. 

 
11 Hadders Gunnar (2003) , www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=300&parent01=5 (2008)   
12 Väg och transport-forskningsinstitutet (VTI), Rapport (2004)”Polisens personliga utrustning, ett 
projekt med syfte att undersöka ev. relaterade och tillkommande risker i samband med trafikolycka”.   
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3  Resultat 

Resultatet är det fakta som framkommit under de cirka tjugo ostrukturerade 

intervjuer med polismän i yttre tjänst i Skåne och Jämtlands län. Intervjuerna utgår 

från de fem frågor som presenterats under rubriken tillvägagångssätt. Resultatet av 

frågorna behandlas under varsin underrubrik nedan.  

 

Påbackning 

Under intervjuerna med polismännen i yttre tjänst var uppfattningarna från de olika 

poliserna generellt ganska lika. De flesta av poliserna hade hört talas om påbackning 

men ingen hade varit med om det. Det finns inte heller några incidentrapporter som 

talar om detta hos varken Rikspolisstyrelsen eller Vägverket.13,14 Inte heller har 

någon av de polismän, likväl representanter för Volvo och Saab15,16 vi har intervjuat 

säkert kunnat verifiera att det har inträffat. Av de fall polismännen hört talas om 

hade aldrig krockkudden löst ut, deras uppfattning var att det skulle krävas en 

väldigt hög hastighet av den backande bilen för att krockkudden skulle utlösa. Det 

som poliserna däremot hade hört var att annan utrustning kunde ta skada så som 

radioutrustning och GPS - utrustning vid själva påbackandet.  

 

Avstått från insats? 

Inte heller hade någon av poliserna avstått från att göra en insats genom att t.ex. 

preja någon av vägen på grund av att krockkudden skulle utlösa. Inte några av de 

poliser vi prata med hade själv någonsin prejat någon av vägen och de uppgav att 

det inte hörde till vardagen att vara tvungen att ta någon av vägen. De fall då det var 

aktuellt hade inre befäl (VB motsvarande) tagit beslut om en sådan åtgärd. 

Polisernas uppfattning var även här att det krävdes en stor kraft för att krockkudden 

skulle utlösa, de fall som de hört om var när krockkuddar utlösts var när polisbilar 

krockat ordentligt. Men att krockkudden skulle hindra dem i deras tjänsteutövning 

tyckte ingen av dem, även om de ibland funderat över dess funktion och vad som 

skulle hända om krockkudden eventuellt löste ut. Vissa av dem uttryckte även en 

                                                
13 Jonsson Tomas (2008) tekniskt ansvarig för polisfordon på RPS samt Anders Lie (2008) 
telefonintervjuer. 
14 Lie Anders (2008) 
15 Lindqvist Mats (2008) samt Klas Ericsson (2008). 
16 Ericsson Klas (2008) 
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oro över ljudnivån då krockkudden löste ut. Men de menade samtidigt på att under 

en insats av dylikt slag var de förmodligen så pass triggade och uppstressade att de 

antagligen inte skulle märka av själv ljudbangen. 

 

Användande av bilbälte  

I bilbältesfrågan hade de flesta poliserna inte reflekterat över riskerna utrustningen 

medför i arbetet. Någon konstaterade att det är obekvämt att åka bil med utrustning 

på men det var något man köpte. Lösningen enligt honom var att antingen ha 

formskurna säten där utrustningen integreras i sätet eller att helt enkelt ha större 

fordon av typen minibuss där man sitter mer rakt upp i sätet och på så sätt får 

utrustningen vid sidan av stolen. De olika poliserna vi intervjuade hade olika sätt att 

ha bältet mot kroppen i förhållande till vapenbältet. Några hade bältet löst utanpå all 

utrustning medan några drog åt det. Några la bältet under vapenhölstret vilket leder 

till att bältet kommer närmare kroppen och andra lät det gå ovanpå vapenhölsteret. 

Det bör iakttas att ingen polisman har sin utrustning placerad exakt lika som en 

kollega.  

 

Enligt Tomas Jonsson på Rikspolisstyrelsen finns heller ingen rekommendation från 

deras sida om hur bilbältet bör sitta. Han har varit i kontakt med ett antal 

instruktörer inom polisen vilka alla hade sina egna idéer om hur man bäst hade på 

sig bilbältet. Det som finns skrivet om krockkudden är en skrivelse från 

Rikspolisstyrelsen på intranätet17 som beskriver var man sätter de här små 

whiteboardtavlorna som en del polismän använder som anteckningsblock i 

tjänstefordonen. Vissa sätter de på ratten, rakt över krockkuddens placering, och det 

är ju mindre bra enligt Jonsson. 

 

Skadat sig? 

Av de poliser som vi intervjuade var det ingen av dem som skadat sig i samband 

med en trafikolycka där konflikten mellan bilbältet och den personliga utrustningen 

var orsaken till skadan. Enligt Tomas Jonsson på Rikspolisstyrelsen finns det heller 

inga rapporter om sådana skador som kommit till Rikspolisstyrelsen kännedom.    

 

                                                
17 http://ps.intrapolis.police.se/intra/util/nodeid=21431&pageversion=1jsp?articleid=178592 
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Hindrar tjänsteutövning 

Många av poliserna medgav att bältet utgjorde ett hinder i deras tjänsteutövning 

framför allt när de ska in och ut ur bilen. Om de på förhand visste att det var bråttom 

när de skulle kliva ur brukade de i vissa fall ta av sig bilbältet innan de stannat och 

på så sätt inte hindras av det. Eller att förbereda sig så att bältet som går tvärs över 

bröstet är under båda armar så att man snabbt kan ta det av sig vid ett stopp. 

Riskerna ökar naturligtvis för att skada sig vid en eventuell krock men det var ett 

medvetet val de gjorde.  

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Av Tomas Jonsson på Rikspolisstyrelsen framkom att polismyndigheterna runt om i 

landet överlag var dåliga på att föra incidentrapporter av ovan angivna slag vidare 

högre upp. Oftast stannade de på den lokala polismyndigheten. Enligt Jonsson var 

det sannolikt att en händelse, till exempel att krockkudden skulle löst ut vid en 

påbackning, skulle kunna ha inträffat men inte rapporterats vidare upp till 

Rikspolisstyrelsen. Detta gör det möjligt att även om han inte fått kännedom om 

någon rapport skulle en incident ändå kunnat ha inträffat. På grund av tidsbrist var 

det inte möjligt att ta kontakt med alla 21 polismyndigheter i frågan. Det hade även 

varit intressant att få mer synpunkter från fler polismän som arbetar i yttre tjänst. 

 

3.2 Resultatsammanfattning 

Något nyskapande eller revolutionerande har inte framkommit under arbetet med 

den här rapporten men, däremot känner båda författarna av den här artikeln trygga 

med vetskapen om hur krockkudden och bilbältet ihop med vår övrig 

skyddsutrustning fungerar och verkar. Vi behöver inte känna oss oroliga för att 

krockkudden ska lösa ut vid exempelvis en påbackning, inte heller att den ska stå i 

vägen för oss när vi ska utföra en tjänsteåtgärd, den finns där som det skydd som det 

är tänkt att den ska vara. Bilbältets konstruktion med dess fästpunkter i hytten gör 

att man bör ägna en extra tanke på hur man sätter på sig bältet och varför. Sätter 

man bältet under pistolhölstret minskar risken för skador av själva hölstret, däremot 

finns stor risk för att man fastnar eller att bältet hakar i någonstans då man har 
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bråttom ut från bilen. Positivt var att skyddsvästen ihop med iläggs plattan faktiskt 

fördelar den kraft och tryck som uppstår av bältet vid en kollision över en större yta 

över bröstet och därigenom minskar risken för tryckskador av bältet. Farhågan för 

att skyddsplattan i skyddsvästen skulle kunna skada bäraren föll således. 
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4  Diskussion 

Utgör krockkudden några begränsningar för polismans arbete? 

De poliser som vi intervjuat har inte upplevt eller hört talas om några fall där 

krockkudden varit något hinder i deras arbete utan upplever krockkudden endast 

som något positivt som bara är till fördel för polismannen. Den kraft som krävs för 

att en krockkudde skall utlösas är stor och det krävs en hastighet av ca 25km/h vid 

krock mot ett fast stillastående föremål för att krockkudden skall utlösas. Det är 

retardationskraften som är den avgörande faktorn om krockkudden utlöses och inte 

den statiska kraft som blir på just en punkt på bilen där krocken sker. Vid en 

påbackning krävs dubbelt så hög kraft, det vill säga 50 km/h av den på- backande 

bilen för att krockkudden skall utlösas. Vid en så kallad prejning blir det sällan eller 

aldrig aktuellt med så höga retardationskrafter eftersom båda fordonen är i rörelse 

vid kollisionen och det blir inte något plötsligt stopp. 

 

Är nuvarande bilbälte och dess placering ett hinder och till och med farligt 

med tanke på den personliga utrustning polisman ska ha på sig i yttre tjänst?  

Placeringen på bilbältet är gjord på ett ställe som är bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt 

men medför problem för den enskilde polismannen när han tar sig in och ur bilen.  

Bältets placering hade också funnit sig bättre om det suttit längre fram så att inte 

bältet som går över höftdelen kommer i konflikt med polismannens vapenbälte. 

Polismännens uppfattning om detta var att det är obekvämt att sitta i bilen med all 

utrustning och att det hade varit bra med formskurna stolar eller bilar av 

minibussmodell där man kan sitta mer upprätt för att på så sätt undvika att bilbältets 

placering kommer i konflikt med vapenbältet. Vägtrafikinstitutets undersökning18 

visade att det blev avsevärt mycket mer underglidning om man använde skyddsväst 

och vapenbälte än om man inte hade någonting på sig vid krocktillfället. Det visade 

sig också att det tryck som blev mellan vapenhölster och höft var stort om bilbältet 

låg ovanpå vapenhölster vid en krock. Detta var inget som de polismän vi pratat 

med hade tänkt på. Det fanns heller inte några riktlinjer från RPS om hur de anser 

                                                
18 Väg och transport-forskningsinstitutet (VTI), Rapport (2004)”Polisens personliga utrustning, ett 

projekt med syfte att undersöka ev. relaterade och tillkommande risker i samband med trafikolycka”.   
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att bilbältet skall användas, om man skall ha det utanpå vapenbältet eller lägga det 

innanför.  

 

4.1 Slutsatser och förslag 

Krockkudden 

Initialt var vi inne på att man skulle kunna montera in en brytare till krockkudden på 

instrumentbrädan som polisman manuellt snabbt kunde slå av och på. Då skulle 

problematiken med att krockkudden löser ut oavsiktligt och vid ”fel” tillfälle 

elimineras . Men den slutsats man kan dra av det vi fått fram är att när krockkudden 

väl löser ut, då behövs den också. Det våld som krävs för en aktivering av systemet 

är så pass kraftigt att om det inte aktiveras kan man skada sig riktigt ordentligt. Vad 

som också framkommit är att om både polisfordonet och det misstänkta fordonet är i 

rörelse är det högst osannolikt att krockkudden ska lösa ut vid en sammanstötning 

då polisman måste preja det andra fordonet av vägen. Det vi har funderat över är hur 

man på ett säkert och effektivt sätt prejar ett fordon av vägen. För att minska eller 

till och med helt eliminera risken att krockkudden löser ut bör polisman åka upp på 

någon sida av framförvarande fordon och med yttersta delen av fronten/sidan, trycka 

till i sidan/bakänden så att det uppkommer en sladd och önskad effekt blir uppnådd. 

Detta är vår tanke om hur det bäst skulle utföras men det är något som vi inte har 

rätt kunskap om hur det bäst utförs. Här på polisutbildningen har det inte nämnts ett 

ord om hur man ska tänka eller bäst göra då man prejar en bil, vilket i sig kanske 

inte är så konstigt, men vi tycker ändå att man åtminstone kunde nämna något om 

det. Det är något som vissa av oss kommer att vara med om framöver i yrkeslivet. 

Vår förhoppning är att detta kommer att tas upp när vi har vår 

utryckningsförarutbildning ute på myndigheterna. Ytterligare en sak som 

framkommit under arbetet är att en krockkudde som inte utlösts på en bil som varit 

med i en krock kan i efterhand utlösa av olika faktorer. Detta är något som 

räddningspersonal blir informerade om att iaktta när de arbetar med skadade i ett 

krockat fordon. Vi tycker att detta är något som borde uppmärksammas mer på vår 

utbildning, vår uppfattning är att det bara är något som nämnts i förbifarten vi tycker 

att det kunde tas upp mer ingående under t.ex. vår sjukvårdsutbildning. Detta 

eftersom vi som poliser ofta kan vara först på plats vid en trafikolycka. 
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Bilbältet 

Då det gäller bilbältet bör man tänka på att ha så lite som möjligt mellan kroppen 

och bilbältet. En polisman har ofta en hel del kläder på sig, plus vapenbältet med 

diverse saker på. Man kan lyfta upp vapenbältet lite så att bilbältet, höftdelen, 

hamnar under detta och sen ser man till att diagonaldelen inte ligger över oc-

sprayen, hölster eller liknande och därefter, vilket man alltid skall göra, dra åt bältet 

ordentligt så att man får bort slack. Ytterligare en sak som man borde överväga som 

polisman är om man inte borde skaffa sig ett benhölster. Vi har genom att läsa andra 

arbeten fått en uppfattning att det är väldigt olika från myndighet till myndighet hur 

man tillåter användande av benhölster. Anledningen till att vi vill förespråka det är 

att man slipper konflikten mellan bilbälte och hölster och skadorna som kan 

uppkomma där vid en eventuell krock. 
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Bilaga 1 Ordlista 

 

Deaktiveringstid 

De flesta fordon har krockkuddar med en viss deaktiveringstid. Detta för att fungera 

också i ett utdraget kraschförlopp där strömtillförseln till batteriet brutits. 

Deaktiveringstiden, som räknas från att batteriströmmen brutits, är på moderna bilar 

från ett par sekunder upp till tio minuter. 

 

Bältesförsträckare 

De flesta nya bilar är i dag utrustade med bilbälten med s k bältesförsträckare för de 

främre sittplatserna. Försträckarna drar vid en kollision automatiskt åt bilbältet i 

krockögonblicket för att minska kroppens rörelse, det man vill åstadkomma är att så 

snabbt som möjligt få bältet att ligga an mot kroppen (få bort allt slack p.g.a. t.ex. 

kläder). Bältesförsträckaren drar åt 10-12 cm 

 

Bälteskraftsreducerare 

Bälteskraftreducerare minskar kraften mot bröstet vid kraftiga retardationskrafter 

genom att successivt släppa ut bältet igen efter bältesförsträckarens åtdragning. 

Systemen hänger ihop. Kraftreduceraren släpper ut 5-10 cm. 

 

Retardationskraften  

Retardation innebär negativ acceleration, exempel den kraft som blir när en bil gör 

en kraftig inbromsning. 

 


