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Sammanfattning  

Skellefteå Drive Center vill ha hjälp med att ta fram ett väjningshinder till deras testbana för fordon. 

Hindret ska kunna användas året om, bli ett överraskningsmoment för föraren, vara anpassat för 

både personbilar, bussar och lastbilar samt får inte skada fordonet.  

I litteraturstudier undersöktes vilka hinder som finns på marknaden idag. Efter en bedömning mot 

kravspecifikationen fick en variant av vattenhinder högst betyg och valdes att utveckla. Resultatet 

blev ett hinder som under sommarförhållanden sprutar vatten och under vinterförhållanden snö. I 

rapporten kan ni följa vårt arbete från litteraturstudie, prototypframtagning till slutliga tester och 

resultat.  
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Abstract  

Skellefteå Drive Centre wanted help with the development of an obstacle to their testing ground for 

vehicle. The obstacle can be used year round, be a surprise to the driver, be adapted for cars, buses 

and trucks, and not allowed to damage the vehicle. 

In literary studies searched what was in the market today and a variation of the water obstacle was 

decided to work more with. 

The result was an obstacle that during summer conditions spraying water and during winter snow.  

In this report, you can follow our work from the literature, prototypes, and finally testing and results.
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1 Inledning 
Att utbilda förare på testbanor med aktiva hinder är viktigt för att öka säkerheten på vägarna. Med 

ett aktivt hinder menas att hindret är rörligt och aktiveras via automatik, vilket leder till en 

överraskning för föraren som då tvingas till en undanmanöver. Även när bilar ska testas behöver 

hindrena aktiveras slumpmässigt för att inte föraren ska lära sig när och var hindret uppkommer.  

Arbetet startade med att undersöka vilka alternativ som fanns samta att utvärdera dessa. Vidare 

fortsatte arbetet med utveckling av det hindret som var bäst lämpat. 

1.1 Bakgrund 
Skellefteå Drive Center, SDC, ska utveckla sina testbanor med en kick-plate och aktiva hinder. En kick-

plate är en platta som föraren kör över som kastar bakaxeln åt sidan för att på så sätt framkalla en 

sladd. Efter kick-platen är väglaget halt och föraren ska nu undvika ett antal aktiva hinder genom att 

utföra en undanmanöver eller att bromsa. Hindrena får inte skada fordonet vid en eventuell kollision. 

I södra Europa används vattenstrålar som agerar hinder, men med vårt kalla klimat i norra Sverige 

med temperaturer ner mot -40°C krävs någon annan metod. Detta eftersom det troligen skulle frysa 

eller bildas en stor ishög runt hindret. Skellefteå Drive Center vill ha hjälp med att ta fram ett sådant 

hinder. 

1.2 Syfte 
Syftet är att identifiera svagheter hos de befintliga hindren på marknaden och sedan utveckla eller ta 

fram ett förslag som matchar SDC:s behov.  

1.3 Mål  
Målet med projektet är att konstruera ett aktivt hinder som fungerar enligt en kravspecifikation och 

som SDC sedan ska kunna använda på sina testbanor.  

1.4 Avgränsningar 
Projektet är på 15 högskolepoäng vilket omfattar 10 veckors arbete. Projektet tar inte hänsyn till 

styrningen av hindret, så som hur och när det aktiveras, samt kommunikationen med kick-platen.  

1.5 Kravspecifikation 
Hindret som ska konstrueras ska vara avsett för personbilar, bussar och lastbilar. Hindret ska döljas 

då det är inaktivt och då bli en överraskning för föraren när det aktiveras. Fordonen får inte skadas 

vid en eventuell kollision och hindret ska vara anpassat för både sommar- och vinterförhållanden. 

1.6 Företagspresentation 
Skellefteå Drive Center är en multifunktionell motor & utbildningsanläggning för chaufförer av tunga 

fordon och personbilar. De levererar upplevelser som hjälper både yrkesförare och privatpersoner 

att förstå fordonens egenskaper och egenheter i tuffa situationer. De jobbar för trafiksäkerhet och 

att minska materiella och personliga skador samtidigt som de värnar om miljön genom exempelvis 

deras utbildning Eco-Driving. 1 

                                                           
1
 Källa: SDC 
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1.7 Metod 
Projektet inleddes med att göra en projektplan och en preliminär tidsplan för att ge en överskådlig 

bild av uppgiften.  Arbetet fortsatte med literaturstudier på bibliotek och internet för att se vad som 

fanns på marknaden. Befintliga hinder jämfördes mot kravspecifikationen och den bäst lämpade 

modellen valdes att utvecklas för att matcha vårt ändamål. Vidare ska en prototyp byggas för att 

testa grundläggande funktioner.  
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2 Befintliga hinder  

Idag finns på marknaden åtminstone tre olika modeller av väjningshinder avsedda för testbanor. 

 En modell som sprutar vatten. 

 En mekanisk modell. 

 Fasta hinder.     

2.1 Vattenhinder 
Vattenhindret finns i olika utföranden. En förhållandevis enkel konstruktion som ständigt sprutar 

vatten då fordonet är på banan och en mer avancerad konstruktion som känner av när fordonet 

närmar sig och aktiveras vid lämpligt avstånd. Nackdelen med vattenhinder är att vägbanan blir våt, 

vilket inte önskas vid alla tillfällen. Fördelen är att det är lätt att justera höjden samt att det inte kan 

skada fordonet. 

 
Figur 1. Vattenhinder. 

2.2 Mekaniskt hinder  
Ett exempel på mekaniskt hinder består av sex stycken armar som viks upp framför fordonet. Det 

fungerar genom att en givare känner av när ett fordon närmar sig och viker upp armarna. En annan 

givare känner sedan av om fordonet är på väg att kollidera med hindret och fäller då ner armarna för 

att inte skada fordonet eller hindret. Nackdelen är att föraren inte med säkerhet kan veta om 

han/hon hade kolliderat med hindret eftersom hindret vikts ner.2  

 
Figur 2. Mekaniskt hinder. 

                                                           
2
 Källa: Hytronics.  
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På halkbanor kan det finnas en annan typ av mekaniskt hinder för att få pröva på en undanmanöver 

vid halt väglag. På Trafikcenter i Hällabrottet finns ett sådant hinder bestående av rörisolering som 

hänger ner från ett rör. En motor som manövreras manuellt styr en wire som sitter fast i röret och 

flyttar således hindret i sedled. Nackdelarna med detta hinder är att föraren vet vart hindret är, det 

beter sig alltid på samma sätt och det måste aktiveras manuellt.  

 
Figur 3. Ett mekaniskt hinder på Trafikcenters halkbana.  

2.3 Fast hinder 
Det vanligaste hindret som används på testbanor är konor eftersom det då är enkelt att 

omkonstruera banan. Ett annat alternativ är ett fast hinder som alltid sitter på sin plats men tvingas 

då vara ett lägre och mjukare hinder för att inte skada fordonet, ex rörisolering. Båda dessa är ett 

ekonomiskt alternativ, men har ingen överraskande effekt på föraren.   

 
Figur 4. Fasta hinder. 
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2.4 Bedömning av de olika hindren 
 

  
Döljas vid 
inaktivitet 

Blir en 
överraskning för 
föraren 

Anpassat för högre 
fordon Vinteranpassat Summa 

Vattenhinder 5 5 5  3 18 

Mekaniskt hinder 4 4 3  3 14 

Fast hinder 1 1 3  5 10 
Tabell 1. De olika hindren bedöms i en skala från 1 till 5, där 5 är högst. Det alternativ med högst poäng är det 

som lämpar sig bäst för ändamålet.  

På översta raden i tabellen ovan kan de viktigaste punkterna från kravspecifikationen i kapitel 1.5 

utläsas. I första kolumnen till vänster står de tre olika varianterna av hinder. Dessa har vi betygsatt 

mot kraven i en skala från ett till fem, där fem är det bästa tänkbara.   

Enligt första kravet får vattenhindret och det mekaniska hindret höga betyg eftersom dessa kan 

döljas vid inaktivitet. Det mekaniska hindret kan synas lite i asfalten då detta är nerfällt, därför får det 

lite lägre betyg. Det fasta hindret står alltid på plats och blir ingen överraskning för föraren, därför får 

det lägst betyg. De två hindren som kan döljas medför en överraskning för föraren när de aktiveras 

och ger höga betyg. Vattenhindrets höjd kan varieras och kan anpassas för högre fordon medans 

mekaniskt- och fast hinder har en bestämd höjd.  

Vid vinterförhållanden får det fasta hindret högst betyg för att det inte består av några rörliga delar 

och påverkas därför minimalt av väderförhållanden. Det mekaniska hindret och vattenhindret kan 

frysa ihop och kärva vid minusgrader och på så sätt inte alltid fungera tillfredsställande.  

Summeras dessa betygsvärden får vattenhindret högst, men det behöver utvecklas för att passa 

ändamålet bättre då de varianter som finns på marknaden idag inte är anpassade för 

vinterförhållanden. 
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3 Utvalt hinder 

Vi har valt att ta fram/utveckla en mer avancerad typ av vattenhinder som är anpassat för vårt 

varierande klimat.  En givare känner av när ett fordon närmar sig hindret och skickar en signal till en 

dator. Datorn beräknar då en lämplig tidpunkt för aktivering beroende på fordonets hastighet och 

avstånd till hindret. Resultatet blir att föraren överraskas, vilket tvingar föraren till en plötslig 

manöver. Detta för att det ska bli så realistiskt som möjligt. Vid minusgrader är tanken att hindret ska 

fungera ungefär som en snökanon. Fördelarna med att spruta snö istället för vatten vintertid är att 

snö syns bättre än vatten och risken för isbildning kring hindret minskas. Vid plusgrader blir det 

istället vattenstrålar som sprutas upp. Skillnaden på hindret vid minus- och plusgrader behöver inte 

vara så stor, det som möjligen måste justeras är vattentryck, lufttryck samt munstyckets diameter. 

Den stora skillnaden är att vattnet inte fasomvandlas till iskristaller vid plusgrader och att det krävs 

mer vatten sommartid för att få en synlig stråle. 

3.1 Hur detekterar hindret att fordonet närmar sig 
Det finns ett flertal olika alternativ för att detektera att ett fordon närmar sig. Ett exempel är det som 

vanligen används vid trafikljus. Det är en induktionsslinga i vägbanan som ger utslag då metallföremål 

passerar. Andra förekommande avståndsmätare är lasermätare och radarmätare som 

polismyndigheten använder vid hastighetsbevakning. Fördelen med dessa två alternativ är att det 

även är lätt att avgöra hastigheten på fordonet, vilket kan vara behjälpligt då en mer exakt tidpunkt 

för hindrets aktivering kan beräknas. Lämpligt avstånd för att identifiera fordon är mellan 20- 100m 

eftersom föraren ska överraskas men måste ha en chans att hinna utföra en undanmanöver.  

3.11 Laseravståndsmätare 

Lasermätning på avstånd som är 20- 100m görs vanligtvis genom löptidsmätning, vilket innebär att 

en ljuspuls sänds ut och tiden för ljuset att returnera från ett objekt mäts. Då ljusets hastighet är 

känd (2,998×108 m/s) och formeln (sträcka = hastighet × tid) så kan avståndet beräknas. På det här 

sättet kan även hastigheten beräknas, som är differensen i avstånd dividerat med differensen i tid. 

Det finns även en variant med konstant ljussken som moduleras på olika frekvenser där mottagaren 

beräknar avståndet utifrån fasen vid olika frekvenser, genom det lågfrekventa ljuset beräknas ett 

ungefärligt avstånd och det högfrekventa ljuset ger ett mer exakt avstånd. Lasermätaren sänder 

informationen till en dator som styr hindrets aktivering.3 

3.12 Radaravståndsmätare 

En radaravståndsmätare sänder ut kortvågiga pulserande radiovågor som reflekteras mot ett 

eventuellt objekt.  Signalen tas emot i en mottagare vilken då beräknar hastigheten och avståndet till 

ett objekt. Radar står för Radio Detection And Ranging och används främst som detektor och 

avståndsmätare. 4 

                                                           
3
 Källa: Avståndsmätning. 

4
 Källa: Radar avståndsmätning.  
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3.13 Induktionsavståndsmätare 

Den vanligast förekommande typen av sensor till trafikljus är en induktionsslinga som är placerad i 

vägbanan. Den är spänningsmatad och ger därför ifrån sig ett magnetfält. Då ett metallföremål 

passerar påverkas spänningen vilket informerar en dator. För att få fram hastigheten krävs två slingor 

i följd. Mäts tidsdifferensen kan hastigheten beräknas. 5 

3.2 Vald avståndsmätare 
Vi har valt att använda en lasermätare för att upptäcka om ett fordon närmar sig. Detta eftersom den 

induktiva mätslingan kräver åverkan på asfalten för att fungera optimalt. Radarmätaren valdes bort 

eftersom lasermätaren är lättare att koncentrera mot vägbanan just där fordonet befinner sig, samt 

att den är ett smidigare och mer ekonomiskt alternativ. Den variant av laseravståndsmätare vi valt 

att använda är den som pulsar ut en ljussignal. Detta eftersom den med modulerande signal är 

överkvalificerad, det krävs inte den precision som denna medför samt att den skulle bli ett dyrare 

alternativ.  

 
Figur 5. Laseravståndsmätare.6 

3.3 Teori snökanon 
Eftersom det är en typ av snökanon som valts att brukas vintertid beskrivs här kort de tre vanligaste 
varianterna av snökanoner som finns på marknaden.  Det gemensamma för alla snökanoner är att 
det är vatten som blåses ut med hjälp av luft. I en variant är det tryckluft som pressar vatten genom 
ett munstycke som då finfördelar vattnet som kommer ut i hög fart. Variant två är att vattnet flödar 
in ovanifrån och tryckluften både finfördelar och blåser ut vattnet (se bild nedan).  

 

A) Komprimerad luft 
B) Vatten 
C) Vattnet blir små vattenpartiklar 
D) Fasomvandling till iskristaller 
E) Luft under 0oC 
F) Snö 

Figur 6. Snökanon. 
 

                                                           
5
 Källa: Induktionsavståndsmätare. 

6
 Källa: Laseravståndsmät 
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I den tredje varianten av snökanon blåser en stor fläkt ut vattnet. Vattenångan som lämnar en 
snökanon är komprimerad, vilket bidrar till en självkylning eftersom gas som expanderar kräver 
energi. Energin som då utnyttjas är främst värmeenergi från vattnet, detta är ett bra fenomen vid 
snötillverkning, eftersom det innebär att temperaturgränsen för snötillverkning kan ligga strax över 
fryspunkten.7 
 

3.31 Vår snökanon 

Den modell av snökanon vi anser lämpligast för applikationen är den då vattnet pressas ut genom ett 

munstycke med hjälp av tryckluft . Detta för att minimera åverkan på vägytan då endast ett hål på 

100mm i diameter behöver tas upp i asfalten för varje snökanon samt nergrävning av slang. En enkel 

skiss nedan visar hur den skulle kunna se ut med tryckluftsanslutning underifrån, vattenanslutning 

från sidan. För att få fram den önskvärda vattenångan krävs experiment och justeringar. Det som 

justeras är vattentryck, lufttryck och munstyckets diameter. Ju högre tryck man kan få på vattnet och 

luften, desto större blir det önskade ångmolnet. 

 

Figur 7. CAD-modell av framtagen snökanon. 

                                                           
7
 Källa: Snökanon.  
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3.4 Förhindring av frysning i hindret 
En värmekabel kan användas för att förhindra frysning i bland annat vatten och oljerör. Detta sker 

genom att en elkabel, uppbyggd av två kopparledare som är isolerad och avskärmad, spänningssätts 

och avger då värme. Värmekabeln kan ligga antingen inuti eller utanpå vattenledningen, men bäst 

effekt fås då den är inuti. När man använder en värmekabel är det väldigt viktigt att den används i 

hela ledningen där frysbart medium finns. Vid sträng kyla rekommenderas tjock isolering eller att 

kabeln är nedgrävd.8 

Hindret i sig går även smidigt att tömma på vatten genom att stänga av vattnet innan tryckluften och 

på så vis blåsa ut resterande vatten ur snökanonen. 

En annan alternativ metod är att tillsätta en alkoholhaltig vätska i vattnet för att på så vis sänka 

fryspunkten. Det lämpar sig dock dåligt vintertid då hindret är avsett att producera snö. Då 

temperaturen pendlar runt fryspunkten kan detta vara en möjlig lösning för att få fram en tydligare 

gräns för då sommar eller vinterinställningar ska tillämpas på hindret.  

                                                           
8
 Källa: Värmekabel.  
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4 Framtagning av prototyp  
För att verifiera att vår idé fungerar skall tester på en prototyp genomföras.  

Ett kort järnrör blir grunden till vattenhindret. På rörets botten svetsas en metallplatta med en 

bilventil i för att kunna tillföra hindret tryckluft. I mitten på röret svetsas ett mindre järnrör avsett för 

vattenanslutningen. På rörets topp svetsas en mutter för att kunna laborera med olika munstycken. 

Munstyckena tillverkas med hjälp av en avkapad gängstav med samma gängsnitt som muttern. Dessa 

genomborras med olika storlekar på borren för att få fram olika munstycksdiametrar att laborera 

med.  

 
 

 
Figur 8. Några olika munstycken till prototypen. 

 

 
Figur 9. Materialet för att bygga prototypen.  
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4.1 Testning av prototyp 
Till prototypen ansluts tryckluft och en vattenslang. Tryckluftskompressorn levererar ett övertryck på 

8 bar vid maximalt luftflöde. Med en luftpåfyllare med integrerad mätklocka regleras enkelt 

lufttrycket mellan 0-8 bars övertryck. Vattentrycket vid testtillfället var justerbart mellan 0-4 bars 

tryck. Olika munstycken skruvades i prototypen och vattnets höjd, synlighet och spridning bedömdes. 

Munstyckesdimensioner som testades var varje halvmillimeter från 1,5 till 10,0mm.  

 
Figur 10. Vår prototyp med tryckluft och vatten anslutet. 
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5 Utvärdering och analys 
Hindret som konstruerats är ett vattenhinder med en tryckluftsanslutning. Hindret uppfyller 

kravspecifikationen då det syns minimalt på testbanan och är anpassat efter olika fordon då 

vatten/snöhöjden går att ställa in vid enkel justering av vatten/lufttryck. Hindret är anpassat för både 

sommar- och vinterförhållanden och ska inte under några omständigheter kunna skada fordonet. 

Eftersom styrningen sker genom en avståndsmätare bidrar det till att det blir mer lättskött då 

aktiveringen sker via automatik. 

5.1 Resultat vid sommarförhållande 
Vid sommarförhållanden är endast vatten anslutet till hindret. Detta för att då tryckluften ansluts 

upplevs strålen mer svårbeskådlig eftersom vattnet då finfördelas. Testerna utfördes med olika 

munstycken och vattentryck framför både personbil och lastbil. Det första munstycket som prövades 

var 1,5mm, då blev resultatet vid 4bars vattentryck en väldigt tunn stråle som inte upplevdes synlig 

vid tillräckligt långt avstånd på en vägbana. Ökades munstyckesstorleken blev strålen kraftigare och 

syntes då bättre. Men vid större munstycken än 5,0mm avtog höjden på strålen så därför blev den 

bästa strålen för ändamålet med 5,0mm munstycke och 4 bars vattentryck. Då levererades 14,8 liter 

vatten per minut genom munstycket. Vid experiment med olika vattentryck gavs resultatet att vid 

högre vattentryck upplevdes strålen betydligt tydligare.  

 

Figur 11. Test med personbil respektive lastbil. 
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5.2 Resultat vid vinterförhållande 
Vid vinterförhållanden krävs det att tryckluft är anslutet till prototypen eftersom den finfördelar 

vattnet samt bidrar till självkylning när luften expanderar. Flera tester vid olika temperaturer, 

munstycksstorlekar, vattentryck och lufttryck utfördes. Det bästa vatten och lufttrycket var 4bars 

vattentryck samt 8 bars lufttryck vilket var de högsta trycken vi hade tillgång till vid testerna. Vid 

tester nära 00C på minussidan fasomvandlades inte vattnet och resultatet blev endast en 

vattendimma. Vid tester runt -80C omvandlades endast vattendimman till snö vid munstyckes-

storlekar mindre än 3,0mm. Vid större munstycken finfördelades inte allt vatten utan även en 

vattenstråle kunde urskiljas. Det bästa resultatet gavs vid 2,5mm munstycke eftersom dimmolnet 

blev tillräckligt högt för att synas från en lastbil samtidigt som allt vatten fasomvandlades. Mängden 

vatten som prototypen då levererade var 6,6 liter vatten per minut.  

 

 

Figur 12. Prototypen med tryckluft och vatten anslutet för att få ett snömoln. 
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6 Diskussion och vidareutveckling 
För att vår prototyp ska fungera tillfredsställande på en testbana krävs vidare tester samt viss 

vidareutveckling. Även vatten/tryckluftsstyrningen behöver utvecklas samt beräknas när det ska 

aktiveras samt avaktiveras. Vid våra tester kom det ibland in vatten i tryckluftsslangen men med en 

backventil motverkas detta. Även munstyckena skulle behöva testas i lite andra utformningar. 

Ett annat viktigt test som behöver utföras är testning av minst tre vattenstrålar på bredden vilket det 

ska vara på testbanan. Det behöver också testas samt beräknas hur många omgångar med dessa 

hinder som ska finnas, hur tätt hindrena ska sitta samt på vilket avstånd från kick-platen första 

hindret ska vara. De får inte sitta för nära men tillräckligt tätt för att tvinga föraren att göra en kraftig 

undanmanöver. Tester med högre vattentryck och lufttryck skulle även det vara intressant eftersom 

vi nu utnyttjar det högsta trycken vi har tillgång till. 
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