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Safety One - En studie i säkerhetslösningar inom världens
snabbaste motorsport

Kandidatexamensarbete i fordonsteknik, SA118X 15hp
Gaston Holmström och David Chlebek

Handledare: Mikael Nybacka

24 juni, 2019



Abstract
Formula One is known to be a dangerous and thrilling motor sport. Given the dangers, huge me-

asures of safety issues needs to be analyzed, and when a solution is found - applied to ensure that
the drivers, vehicles and audience is protected from any worst case scenario. This report analyzes
the main factors of safety used throughout the years and studies the main components used in the
competitions of today. Given the results, an attempt was made to better understand where remaining
safety hazards lie, and also formulate a suggestion of improvement to the found areas. David Chlebek
studied the safety mechanisms used between 1950 and 2019, mainly focusing on the vehicle itself
and the safety gear used by the drivers, while Gaston Holmström analyzed the circuits, the safety
barriers around them and how they have improved over the years. In conclusion, they found that while
there have been great improvements in the safety development there are still multiple areas of pos-
sible improvement. They identified where the most critical areas were and presented ideas on how to
enhance the safety there. Even though larger measures of research is required to satisfy all necessa-
ry arrangements of the sport, they were able to gather enough information to suggest improvements
where they seemed needed, thus completing the task to some degree.

Sammanfattning
Formel 1 är känd som en farlig och gastkramande motorsport. Givet faran, behöver stora mängder

av säkerhetsfrågor bli analyserade, och när en lösning hittats - appliceras för att försäkra förare, for-
don och publik från ett värsta-fall-scenario. Denna rapport analyserar de främsta säkerhetsfaktorerna
använda genom åren och studerar de främsta komponenterna använda i dagens tävlingar. Givet re-
sultaten, gjordes ett försök att bättre förstå var de nuvarande säkerhetsfällorna ligger, och även formu-
lera ett förbättringsförslag till de funna områdena. David Chlebek studerade säkerhetsmekanismerna
använda mellan 1950 och 2019, främst fokuserande på fordonet och utrustningen förarna använder,
medan Gaston Holmström analyserade banorna, barriärerna omkring dem och hur de förbättrats un-
der åren. Sammanfattningsvis fann de att även om det har genomförts stora steg inom säkerhetsutve-
cklingen, finns det fortfarande flertal områden där det kan förbättras. De identifierade var de mest kri-
tiska områdena fanns och presenterade idéer på hur man kan förbättra säkerheten där. Även om
större mängder efterforskning krävs för att satisfiera alla sportens nödvändiga åtgärder, lyckades de
samla tillräcklig information för att föreslå förbättringar till var de verkade behövas och på så sätt
färdigställdes uppgiften till viss mån.
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1 Introduktion

Formel 1 är en över 100 år gammal motorsport, som idag sker på 21 banor runt om i världen. Loppen
är inte en tävling enbart mellan stallen och dess förare, utan också ingenjörskonsten bakom fordonen.
Vetenskapen i motorerna, aerodynamiken och teknologin, är milstolpar i fordonstekniken som helhet.

Eftersom sporten är farlig att praktisera, måste mängder av säkerhetslösningar appliceras för att
förare, bilar och publik inte ska komma till skada av en eventuell kollision. FIA (Fédération Internatio-
nale de l’Automobile) är en organisation som överser de flesta motorsporterna. De reglerar inte bara
hur tävlingsbilarna får vara utformade, vilka banor som är lämpliga att tävla på och hur förarna får se
ut fysiskt, utan är också ansvariga för säkerhetsarbetet som rör tävlingarna.

Genom att analysera hur säkerheten hanterats genom åren, och var de farligaste sektionerna
på banorna befinner sig, kan man lättare förstå varför dagens säkerhetslösningar ser ut som de
gör och inse de eventuella bristerna med årets (2019) racekalender. Denna rapport har som mål
att forska i hur FIA jobbar för säkerhet, hur de mest använda lösningarna fungerar samt formulera
förbättringsförslag till hur man vidare ska kunna öka säkerheten i sporten.

David Chlebek har analyserat de tekniska lösningarna i bilarna och hur föraren påverkas av dessa,
medan Gaston Holmström studerat banorna, barriärerna runtom dem och hur de förbättrats under
åren. Varje delavsnitt är därför uppdelat i två: En dedikerad till tävlingsfordonen och en till barriärerna,
men de fungerar metodiskt och analytiskt på samma sätt.

Figur 1: Föraren kom lindrigt undan tack vare säkerhetsåtgärder som tillämpats både i fordonet och
på banan. Kanada 2016.1

1Autosport, Felipe Massa’s Williams F1 car missing parts after Canada crash, 2016,
https://www.autosport.com/f1/news/124746/massa-williams-short-of-parts-after-crash (Hämtad: 24.06.2019)
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2 Metod

Rapporten är uppbyggd i två delar: En bakgrundsdel, där historisk fakta undersöks om respektive
forskningsområde och en analysdel där mekanik och hållfasthetslära används för att beskriva teknis-
ka framsteg i säkerhetsfrågan och hur de vanligaste åtgärdena ser ut idag. Bakgrundsdelen handlar
därför om att uppsöka information i uppslagsverk och äldre rapporter, samt att beskriva varför de
inte längre lever upp till dagens säkerhetsstandard. Analysdelen kommer därmed att referera till bak-
grundsdelen, men ska även använda sig av allmänna formler och fakta för att mer djupgående förklara
varför dagens lösningar fungerar bättre.

2.1 Avgränsningar

Rapporten är begränsad i den mån att informationen vi studerat om de nuvarande tekniska lösningarna
och säkerhetsåtgärderna är komplexa vilket gör att helhetsbilden inte blev komplett för oss. I avhand-
lingavsnittet läggs stort fokus exempelvis på de mest sannolika infallsvinklarna för en kollision och
hur de påverkar val av säkerhetsåtgärd, men eftersom ett fordon kan kollidera på mängder av andra
sätt än det beräknade, kommer barriären i fråga aldrig vara fullkomligt funktionell. Detta gör att ef-
terforskningen ger en bild av frågeställningarna och slutsatserna, men i och med olyckors komplexa
uppförande, kommer inte svaren gälla för alla instanser av kollisoner.

2.2 Litteraturstudie

Till bakgrundsdelen har vi använt oss utav standardmanualer, reglementsbeskrivningar och racerap-
porter från FIA:s databas för att få officiella fakta angående sportens historiska säkerhetsåtgärder,
samt inofficiella uppslagsverk för att hitta beskrivningar av exempelvis olyckor och andra incidenter
som inte FIA besitter.

Analys- och resultatdelen kräver formler från mekanik- och hållfasthetsböcker samt FIA:s stan-
dardmanualer och gradsystem för att undersöka säkerhetsgraden på banorna i bruk.

FIA har en djupgående hemsida där de bland annat skriver reportage om sitt arbete inom säkerhet
men besitter även en bred databas av historiska banor, bilar och regelverk. FIA är organisationen som
överser motorsport över hela världen, och har mängder av information angående deras arbete inom
förbättringar i sporten. Dessvärre är det svårare att hitta information om olyckor och tragiska inciden-
ter som orsakat nya säkerhetslösningar. Det ligger i FIA:s intresse att enbart skriva om de positiva
sidorna av arbete inom säkerhet, och därför är källan begränsad i vårt arbete.

För data om lopp genom historien har vi använt oss av f1technical.net. De har listor på alla
förändringar genom tiderna samt reportage om samtliga lopp i modern tid. Detta har underlättat
arbete inom forskning av incidenter där olyckor skett med säkerhetsutrustningen, även om detalj-
beskrivningarna är begränsade.

Mekanik I av Nicholas Apazidis (Lund: Studentlitteratur, 2013) och Mekanik II (Lund: Studentlit-
teratur, 2012) av samma författare har detaljerade och pedagogiska beskrivningar inom mekanikens
grunder. Den har använts för att förstå vilka formler som är aktuella för frågeställningarna, och hämta
ut formlerna till våra ändamål. Även Grundläggande hållfasthetslära av Hans Lundh (Studentlitteratur
AB, 2016) har använts på samma sätt för problem inom hållfasthetslära.

Vi har även använt oss av Formula 1 av Herbert Müdsam och Sven Zettergren (Stockholm: Inter-
book, 1976) som har mer information och skisser på bilar innan 1976. Den har även mer information

2



om vad som händer kring loppen så som incidenter och olyckor.

En annan källa vi har använt är Formula One: The Complete Story 1950 to 2014 (Croxley Green:
Atlantic publishing, 2014). Denna bok har en översiktlig beskrivning av varje säsong av Formel 1
världsmästerskapet, den beskriver stora händelser och förändringar över åren.

En annan bok vi har använt är Life at the Limit: Triumph and Tragedy in Formula One (London:
Macmillan, 1996). Författaren Sid Watkins har jobbat inom säkerheten i Formel 1 sedan slutet av
70-talet och delger hans erfarenheter i boken.

3



3 Bakgrund

3.1 Bilen

Bilen är ämnad för att vara så snabb som möjligt inom reglementet Formel 1. Den ska även uppfylla
otroligt strikta krav på säkerhet för att den ens får tävla, den ska vara så kallad homologerad inom
gränser som FIA sätter2. Säkerhetsaspekterna som bilens design måste ta hänsyn till är att hålla
föraren på plats, inte tillåta intrång av föremål i förarutrymmet, förlänga kollisonstiden för att minska
accelerationen, se till att bränslet inte börjar brinna och att föraren är säker om bilen hamnar upp och
ner.

Dessa säkerhetsaspekter står stipulerade som krav för att ens få tävla i Formel 1. Bilarna utsätts
för krocktester i början av varje säsong för att undersöka om varje stalls bil uppfyller kraven som
ställs, dessa krav finns i artikel 16 och 18 i det tekniska reglementet3. Bilens säkerhetsaspekter står
ofta helt tvärtemot viljan att göra bilen så snabb som möjlig. Det är därför det är av stor vikt att de står
som krav. Annars skulle det finnas ett väldigt stort incitament att t.ex. minska vikt men även minska
säkerheten. Det har inte alltid varit som det är idag, stora framsteg har gjorts inom området.

3.2 Historiska bilar

50-talet
I 1950 började Formel 1 världsmästerskapet. Bilarna var mycket enkelt utformade utan aerodynamis-
ka vingar och dylikt. Dessa bilar hade motorn i fram och reglementet tillät en 4,5 liters sugmotor eller
en 1,5 liters kompressordriven motor. Bilen hade trumbromsar till en början men övergick till skiv-
bromsar i slutat av decenniet. Chassikonstruktionen bestod av en rörrarms design med bensintanken
bakom föraren. I 1954 övergick reglementet till att tillåta 2,5 liters sugmotorer och 0,75 liters motorer
med kompressor. Bilarna på denna tid hade inte alls någon fokus på säkerhet, bilarna saknade till
exempel säkerhetsbälte och det var en stor risk för brand vid olyckor.

2FIA Homologation Regulations For Safety Equipment
https://www.fia.com/regulation/category/762

32019 Formula One Technical Regulations https://www.fia.com/regulation/category/110
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Figur 2: Juan Manuel Fangio i sin Maserati 250F Tysklands GP 19574

60-talet
1960 talet innebar en stor förändring i vilket koncept på bilarna som var det bästa. Från att ha sto-
ra motorer fram och tunga bilar, började istället brittiska stall producera mindre lättare bilar med
motorn bak. Dessa var betydligt snabbare än tidigare bilar trots att de hade avsevärt lägre moto-
reffekt. Från 1961 infördes också nya reglementen för motorstorlek, 1,5 liters sugmotor och minst
1,3 liters motor med kompressor tilläts. Minimumvikten på bilen sattes också till 450 kg. I början av
säsongen 1962 skedde ett enormt framsteg i chassikonstruktion, det brittiska stallet Lotus övergick
från rörrarmschassit till en monocoque5 som gav en mycket styvare konstruktion. Från början av
säsongen 1966 tillät man betydligt större motorer än förr, 3,0 liters sugmotorer och 1,5 liters kom-
pressordrivna.

Mot slutet av decenniet började en helt ny period inom Formel 1, stallen började experimentera
med aerodynamik. Till en början fanns det inget reglemente från FIA som bestämde placering eller
utseende på vingarna. Det var flera incidenter under tävlingslopp där vingar kollapsade med följden
att bilen krockade. I säsongen 1969 införde FIA restriktioner på placering och utseende på vingarna
för att undvika olyckorna som skedde på grund av att vingar lossnade. FIA började införa andra krav
för att öka säkerheten för förarna under denna period. Det blev krav på rollover bar (engelska för
överrullningsskydd), elektrisk kretsbrytare, dubbla bromssystem, design på cockpit för att underlätta
förare att utrymma och dubbla brandsläckningssystem i bilen. Man gav även ut rekommendationer på
säkerhetsbälten, brandskyddande kläder och hjälmar.

4Willy Pragher, Reigning World Drivers’ Champion, Juan Manuel Fangio, in a Maserati 250F car, leading the 1957 German
Grand Prix at the Nürburgring, West Germany.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fangio Maserati 250F Nurburgring 1957.jpg, (Hämtad: 08.05.2019)

5Franskt ord för en självbärande kaross
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Figur 3: Jochen Rindt i sin Lotus 49B Tysklands GP 19696

70-talet
I början av säsongen 1970 ändrades motorreglemetet ännu en gång, man tilläts fortfarande ha 3,0
liters sugmotorer men bara 0,5 liters med kompressor. Detta ändrades ännu en gång i 1973 tillbaka
till reglementet som gällde innan, minimivikten höjdes dock till 575 kg. Bilarna fortsattes att utveck-
las under decenniet men de största förändringarna kom mot slutet. 1977 kom första bilen som var
turbodriven, det var Renaults RS01. De turbodrivna bilarna hade stora svårigheter i början eftersom
att motorerna var väldigt komplexa och hade väldigt dålig tillförlitlighet. En annan stor utveckling var
”ground effect”, stall monterade kjolar längs med sidan av bilen för att stänga in luften under bilen. Det-
ta gav en väldigt stor downforce7 utan att ge något större bidrag till luftmotstånd. Faran med ground
effect var att om bilen bottnade ut i mitten av en kurva så tappade den all downforce och följderna
kunde bli katastrofala.

6Lothar Spurzem, Lotus 49B (Jochen Rindt) at the 1969 German GP
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jochen Rindt 1969 German GP.jpg, (Hämtad: 08.05.2019)

7Engelskt ord för den nedåtriktade kraften som aerodynamiken på Formel 1 bilar ger upphov till.
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Figur 4: Vittorio Brambillia i sin March Ford 761 Tysklands GP 19768

Det var under 1970-talet säkerhetstänket i Formel 1 började tas på allvar, FIA införde fler re-
striktioner och krav. 1972 infördes tvång på 6-punktssäkerhetsbälte. Under decenniet infördes också
säkrare bensintankar, större öppningar i cockpit för att förare lättare ska kunna evakuera bilen, två
speglar som krav och bättre brandsläckare i bilen.

80-talet
I början av 1980 talet kom ännu en revolution i Formel 1 världen, stallet McLaren tillverkade första
bilen i kolfiberkomposit istället för aluminium. Chassit kunde således göras lättare och styvare, det
dröjde till mitten av decenniet innan alla lagen använde materialet. Det var också under denna period
alla stall började, med stor framgång, att övergå till turbodrivna motorer. Stallen utvecklade motorerna
otroligt fort och det finns uppgifter om att BMWs motor under säsongen 1986 kunde producera uppe-
mot 1350 hp med kvalinställningar och 900 hp med raceinställningar. FIA ändrade inför säsongen
1987 det maximala trycket man fick ha i turbon till 4 bar, dessutom begränsade FIA mängden bränsle
som var tillåten att användas under loppet till 195 liter. Den nästföljande säsongen snävades dessa
parametrar åt ännu mer, det maximal trycket föll till 2,5 bar och mängden bränsle till 155 liter. Detta
för att minska motoreffekten som FIA ansåg vara väldigt stor. År 1989 blev slutet för turboeran i For-
mel 1, FIA ändrade motorreglementet ännu en gång och motorerna behövde vara maximalt 3,5 liters
naturligt aspirerade med ett cylinderantal mellan 8 och 12.

8Lothar Spurzem, Vittorio Brambilla - March Ford 761
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vittorio Brambilla - March Ford 761 (Foto Spu 1976-07-31).jpg,(Hämtad:
23.04.2019)
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Figur 5: Nigel Mansell i sin Williams FW10 Tysklands GP 19859

Säkerhetsmässigt gjordes flera förbättringar under decenniet. Förutom att motoreffekten begräns-
ades infördes också en förstärkt överlevnadscell som föraren sitter i och sidokjolar på bilar blev
förbjudna. Inför säsongen 1983 blev det krav på att bilarnas golv måste vara platta, detta för att bli av
med ground effect, se avsnitt om 70-talet. Den nästkommande säsongen blev det förbjudet att tanka
bilen under loppet, bränsletanken behövde vara placerad mellan föraren och motorn. Det blev även
krav på frontala krocktest. År 1988 blev det också krav på statiska krocktester på överlevnadscellen
och på bränsletanken.

90-talet
I början av decenniet var det stor fokus på elektroniska hjälpmedel som aktiv hjulupphängning, semi-
automatiska växellådor och antispinnsystem. Dessa elektroniska hjälpmedel förbjöds av FIA i 1994
för att fokuset skulle vara på förarens skicklighet istället för bilen. Denna ändring gjorde att bilarna
blev väldigt svåra att hantera då förarna hade vant sig vid att ha hjälpmedlen. Nytt för 1994 var att det
blev åter tillåtet att tanka bilarna under loppets gång. Motorreglementet var densamma från säsongen
1988 men ändrades i 1995 till 3,0 liters naturligt aspirerade. Även fast turbomotorerna av 80-talet var
förbjudna blev bilarna fortfarande snabbare, detta för att stora framsteg gjordes inom aerodynamiken.

9Lothar Spruzem, Nigel Mansell during practice for the German Grand Prix at Nürburgring
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mansell - Williams 1985.jpg, (Hämtad: 23.04.2019)
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Figur 6: Michael Schumacher i sin Ferrarri F310 Imola 199610

Efter en enormt tragisk tävlingshelg i Imola 1994 skedde ett skifte på hur FIA prioriterade sitt ar-
bete. Under fredagens träningspass kraschade Rubens Barrichello i 225 km/h, han slogs medvetslös
efter smällen med däckbarriären och fördes till sjukhus via ambulanshelikopter. Han klarade sig med
en bruten näsa och en gipsad arm men han kunde inte tävla i loppet.

Under lördagens sista kvalrunda inträffade helgens nästa händelse.
Österrikaren Roland Ratzenberger kolliderade med en mur i en väldigt skarp infallsvinkel, Ratzenber-
gers framvinge kollapsade mitt i en kurva vilket gjorde det omöjligt att kontrollera bilen. Han kolliderade
med muren i 315 km/h. Han fördes också till sjukhus via ambulanshelikopter men han hade omkom-
mit innan den kom fram.

Under loppet på söndagen hände en av de största enskilda händelserna som påverkat hur Formel
1 ser ut idag. På varv sju under loppet kraschade den trefaldige världsmästaren Ayrton Senna från
en ledningsposition. Han lämnade banan när han färdades i 310km/h men lyckades sakta ner bilen
till 218 km/h när han kolliderade med muren. Han fördes till sjukhus via ambulanshelikopter men det
fastställdes att han omkom vid kollisionstillfället.

FIA hade ingen möjlighet att införa stora förändringar under säsongens gång men man förbjöd
exotiska bränslen och tillät bara bränslen som liknar blyfri bensin kunde tankas vid en bensinmack.
Dessutom så blev det krav på en 10 mm tjock träplanka som monterades under bilen, om denna slets
mer än 1 mm under loppet bedömdes bilen vara olaglig. Detta för att tvinga stallen att köra bilarna
högre och därmed minska downforce. Vidare under decenniet infördes FIA testade säkerhetsbälten,

10Retsu20, Michael Schumacher during free practice of 1996 San Marino Grand Prix.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael Schumacher - Imola 1996 (2).jpg, (Hämtad: 07.05.2019)
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ny standard på bränsletanken, mer krävande krocktester med en krocktestdocka, hårdare standard
för brandsläckare, minskad aerodynamik för att minska downforce. FIA Accident Data Recorder blev
obligatorisk på alla bilar, detta för att FIA ska få mer information om olyckor för att kunna få en bättre
uppfattning på hur man ska göra för att förebygga skador.

1997 blev det krav på att hjulupphängningen fram inte ska tillåta att hjulen ska kunna träffa föraren
vid en kollision. Året efter minskades bredden på bilarna med 20 cm och däck med spår i infördes, det-
ta för att minska hastigheten i svängar. Överlevnadscellen gjordes större och sidkrocktestet utfördes
vid en större hastighet. Inför år 1999 blev det obligatoriskt med kablar som binder fast hjulen till bilen
så att de inte kan flyga av och skada åskådare eller andra förare. Ett säte som kan lyftas ut i ett styc-
ke infördes också, detta så att man kan plocka ut förare lättare och för att stabilisera deras ryggrad i
händelsen att de är skadade.

2000-talet
Samma motorreglemente som rådde under slutet av 90-talet ändrades lite i början av denna tidspe-
riod. Det blev obligatoriskt med naturligt aspirerade 3,0 liters V10:or. FIA gick in och krävde att från
2004 så ska motorerna hålla minst en tävlingshelg, tanken bakom detta var att försöka minska kost-
naderna för att tävla i Formel 1. Detta snävades åt tills säsongen 2005 då FIA krävde att motorerna
skulle hålla minst två tävlingshelger. Det blev nya motorreglement inför 2006 där man övergick till
2,4 liters V8:or. Det var fortsatt stor fokus på aerodynamik under decenniet men det var främst mot
slutet som det verkligen drog igång. Stallen hittade många hål i det tekniska reglementet och satte
vingar och detaljer i princip överallt på bilen. FIA satte stopp för detta inför säsongen 2009 då man
resonerade att det blev för stor turbulens bakom bilarna vilket försämrade möjligheterna för bilarna
att följa efter varandra. Under säsongen infördes en så kallad KERS11 detta var en elmotor som var
kopplad till ett batteri på bilen. När bilen bromsade regenererade systemet energi och lagrade den i
batteriet.

11Kinetic Energy Recovery System
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Figur 7: Fernando Alonso i sin Renault R25 Kanadas GP 200512

Det var fortsatt stort fokus på säkerheten under decenniet med flera förbättringar som infördes till
säsongen 2001. FIA började tillåta antisladdsystem igen eftesom att de inte hade något effektivt sätt
att kontrollera stallen. Det blev strängare krav på krocktesten av den bakre krockstrukturen, kablarna
som binder fast hjulen till bilen blev starkare, speglarna gjordes större och regnljuset blev större. En
väldigt stor förbättring infördes inför 2003, detta var att HANS13 systemet blev obligatoriskt för förare,
det var en krage som förare hade på axlarna med två remmar fästa till hjälmen. Systemet var gjord
för att minska nackrörelser under krockar. Senare gjorde FIA diffusern mindre för att minska kurvhas-
tigheterna. Inför år 2007 infördes striktare krav på den bakre krockstrukturen. År 2008 införde FIA en
kontrollenhet som standard för att kunna övervaka bilarnas mjukvara då förbjöd man även antisladd-
systemen igen. I slutet av decenniet gjordes diffusern ännu mindre.

2010-talet
Det var fortsatt samma motorreglemente som i slutet av det föregående decenniet, men år 2014
infördes en av de största förändringar någonsin. Motorerna ändrades till turbodrivna 1,6 liters V6:or
med energiregenererande system monterade på turbon och bakhjulen. Bilens maximala vikt ökades
till 690 kg för att kompensera för det tyngre motorpaketet. Förändringen innebar att Formel 1 bilar
nu var hybrider. Den maximala mängden bränsle som var tillåten under ett lopp sänktes till 100 kg
och maximala bränsleflödet till 100 kg/h. Utöver detta tilläts stallen använda fem motorer under en
säsong. Förändringar skedde också på bilen där nosen fick en annan profil och framvingen gjordes
smalare.

12TMWolf, Fernando alonso driving for Renault F1 at the 2005 Canadian Grand Prix
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernando Alonso 2005 Canada.jpg, (Hämtad: 24.04.2019)

13Head And Neck Support
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Figur 8: Valtteri Bottas i sin Mercedes W09 Ungerns GP 2018

Inför säsongen 2017 skedde stora förändringar i hur bilen tilläts att se ut, den blev 200 mm bredare,
bakvingen blev lägre och bredare, diffusern blev större, däcken blev bredare och den maximala vikten
ökades till 720 kg. Mängden bränsle som var tillåten under loppet ökades till 105 kg för att kompensera
för det ökade luftmotståndet. En väldigt stor säkerhetsförändring skedde inför säsong 2018 då FIA
gjorde den så kallade halo obligatorisk på alla bilar. Halon är sekundär överrullningsstruktur som
ska skydda förarens huvud och består av en central pelare som går upp till en båge som omringar
förarens huvud. Det är en standardkomponent som FIA tillhandahåller. Den efterföljande säsongen
införde man förändringar på framvingen för att göra den enklare, man införde även två extra regnljus
som är monterade på bakvingen.
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3.3 Barriärer

En förare kan aldrig garantera att fordonet kommer stanna på banan genom hela loppet. Den mänskliga
faktorn och ständigt återkommande tekniska fel gör att ogenomträngliga barriärer av olika slag är
nödvändiga för åskådare i närheten, fordonet i fråga och föraren. Med hastigheter upp till 370 km/h
måste en förening som FIA göra allt i sin makt för att stoppa ett fordon ur kontroll, utan att någon
kommer till skada.

En barriär ser till att fordonets bromssträcka blir så lång som möjligt, utan att den passerar ba-
nans gränser. Man kan föreställa sig att G-krafterna som uppstår under retardationen är exponentiellt
proportionerlig mot bromssträckan med ekvationerna

a =
vmedel ∗ (vstart − vstopp)

S
(1)

där
1G = 9, 82m/s2 (2)

Förhållandet mellan G-kraft och retardationssträcka vid en begynnelsehastighet av 235 km/h kan
på samma sätt beskrivas med figur 9. Därför kommer en barriär som deformerar sig 1 m med bilen
vara ett relativt effektivt sätt att stoppa ett fordon utan att skada föraren. Men som historien har visat,
är inte deformationen den enda faktorn för säkerhetsingenjörerna att ta hänsyn till.

Figur 9: G-kraft som funktion av bromssträcka där vstart = 235km/h

Det finns nämligen olika typer av barriärer till olika typer av ändamål. Vid kurvtagningar är det
större chans för en bil att understyra och fortsätta rakt in i barriären. En sådan kollision sker med
en stor infallsvinkel, och kräver att barriärman kan ta upp mycket rörelseenergi. Men på raksträckor
sker sällan kollisioner med stora infallsvinklar. Står barriären nära banan kan man nästan garantera
att en eventuell kollision kommer ske med en liten infallsvinkel. Där kan en deformerbar barriär skada
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fordonet mer än en styv genom att exempelvis snäva ett däck och försätta fordonet i hård rotation. Vid
raksträckor behövs det därför styvare barriärer som bromsar fordonet med friktion och låter fordonet
åka längs med barriärens riktning.

3.4 Historiska barriärer

Halmbalar
Under första delen av 1900-talet var Formel 1 lopp oftast placerade på flygfält, landsbygd eller i städer.
I städerna var de tävlande exponerade mot träd, telefonstolpar, trotoarkanter och åskådare - barriärer
som inte skyddade någon inblandad. Ett billigt alternativ till den urbana avgränsningen, var halmbalar.
Lätta att få tag på, och så pass tunga att de kunde stoppa fordon i höga hastigheter - till en gräns.

Figur 10: Halmbalar utplacerade på Storbrittaniens GP, Silverstone 1950.14

Balarna stod ofta fria och ej mot en vägg, se figur 10. De förlitade sig på överförande av rörelsemoment,
vilket orsakade andra typer av problem. Ekvationen för överförande av rörelsemoment vid oelastisk
kollision kan formuleras:

m1v1 +m2v2 = (m1 +m2)v3 (3)

Med ekvation (3) kan man inse problemen. En Mercedes W25 från 1934 (Silverpil) hade en topp-
hastighet på vmax = v1 = 320km/h och en massa på m1 = 750kg. En kollision med en halmbal
med massan m2 = 300kg resulterade i att både halmbalen och fordonet fortsatte i v3 = 63m/s. Dess

14Getty Images, Alfa Romeo At British GP, 2019,
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/the-alfa-romeo-159-of-giuseppe-farina-leading-the-sister-news-
photo/80088925 (Hämtad: 12.03.2019)
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otympliga form gjorde att fordonen tenderade att vändas upp och ner eller försättas i rotation. Vid
kollision kunde stora mängder halm spridas på banan och orsaka halkrisk för andra förbipasserande
tävlingsdeltagare, och dess antändliga egenskaper gjorde dem ibland farligare att kollidera med än
andra typer av barriärer.

Halmbalar blev förbjudna att använda som barriär i lopp av FIA 1970. Idag har FIA standard emot
flammabiliteten av säkerhetsbarriärer15.

Fångstaket (Catch fencing)
Ihopkedjade staket kallade catch fencning var länge ett alternativ mot höbalar. Dess deformations-
egenskaper var utmärkta för att fånga in fordon i höga hastigheter och oskadliggöra dem för andra
tävlande eller åskådare. De var relativt billiga att bygga, och användes därför i stor utsträckning.

Problemen uppstod vid att extrahera förarna och fordonen. Staketen tenderade att sno runt for-
donet på ett sånt sätt att lopppen blev svåra att återuppta efter att en olycka skett, se figur 11. Det
krävdes av personalen att gräva fram de inblandade och bygga upp staketet till en acceptabel nivå,
vilket i många fall inte var möjligt. FIA har i modern tid infört standarder till hur snabbt en barriär skall
kunna repareras. Den är sedan 2018 ett maximum på 30 minuter16.

Figur 11: Fångstaket på Belgiens GP, Zolder 1973.17

Under kvalifikationsronden i Sydafrikas GP 1981 körde föraren Carlos Reutemann in i ett fångstaket
15FIA, STANDARD FIA 3501-2017 SAFETY BARRIERS, p.6, 12.06.2018
16FIA, STANDARD FIA 3501-2017 SAFETY BARRIERS, p.6, 12.06.2018
17Daily Mail, Lost Grand Prix tracks - Zolder, 2017,

https://www.dailymail.co.uk/sport/formulaone/article-4735948/Lost-F1-tracks-Zolder-Belgian-Grand-Prix-picture-special.html,
(Hämtad: 12.03.2019)
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som snörade runt hans hals. Strypgreppet kunde oskadliggöras av personalen som fanns på plats
som agerade kvickt för att förhindra katastrofen.

Fångstaket i dagens bemärkelse syftar på debris fencing (eng: skräpstaket) som idag används för
att fånga lättare avlossade komponenter från fordonen och inte alls till att hantera kollisioner. Dessa
används i stor utstäckning i modern tid, se figur 12.

Figur 12: Debris fencing på Australiens GP, Melbourne 2013.18

3.5 Dagens barriärer

Betongväggar
Betongväggar är den vanligaste barriären i dagens racekalender. Med styv deformationsegenskap,
används dessa väggar främst till att bromsa upp fordon med hjälp av friktion. Placeras betongväggen
nära körbanan är sannolikheten låg att fordonet kolliderar med den i en stor infallsvinkel. Fordonet
hinner då oftast inte rotera till en skadlig vinkel, och barriären uppfyller på så sätt sitt syfte.

Rörelseenergin som fordonet innehar kan delas in i en vertikal och en horisontell vektor. Vid stor
infallsvinkel blir den vertikala energivektorn och G-kraften i kollisionen stor. Vid liten infallsvinkel blir
den horisontella energivektorn och kollisionskraften mindre. Se figur 13, hämtad ur en video av mo-
torsport.com som beskriver fenomenet19.

18Racecar Engineering, Formula 1 2013 Round 1: Australian Grand Prix, 2013,
https://www.racecar-engineering.com/articles/f1/formula-1-2013-round-1-australian-grand-prix/, (Hämtad: 14.03.2019)

19A short history of crash barrier technology in F1, [online video], 2018, https://www.youtube.com/watch?v=FkpvPWB3jMk,
(Hämtad: 2019.04.02)
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Figur 13: Genom att placera en betongvägg nära körbanan minskar rörelseenergin i vertikal riktning
vid kollision.20

Betongväggar används idag i stor utsträckning på höghastighets- och accelerationssträckor, alltså
raka partier av banan där fordon sällan försätts utom kontroll genom över- eller understyrning. Ef-
tersom det är större chans att utsättas för kollisioner med stor infallsvinkel i kurvtagning, ersätts be-
tongväggar med långa grusfällor och däckväggar i de partierna. Betongväggarna är billiga att tillverka
och lätta att ersätta under loppets gång.

20A short history of crash barrier technology in F1, [online video], 2018,
https://www.youtube.com/watch?v=FkpvPWB3jMk, (Hämtad: 02.04.2019)
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Figur 14: Jenson Button uppbromsad av betongväggen ”Wall of Champions” på Kanadas GP 2005.
Notera den lilla infallsvinkeln fordonet befinner sig i.21

Guard-Rails
Guard-Rails (engelska: skyddsräls) används på samma sätt som betongväggen nära banan, och
bromsar med hjälp av friktion fordonet utan att returnera det till körbanan. De består utav böjd plåt i ett
sorts ”W-mönster”, där det blir svårt att få bukt på metallen. Detta gör barriären liksom betongväggen
styv, även om Guard-Rails har bättre deformationsegenskaper i själva ställningen, se figur 15.

Figur 15: Styv plåt med ”W-mönster” på deformerbara stänger.22

Dess mer deformerbara egenskaper med teori förklarat i avsnitt 3.5 och figur 13, gör Guard-Rails
mer lämpade på raksträckor i lägre hastigheter. Vid höga hastigheter riskerar ett kolliderande fordon

21Maclaren, THE WALL OF CHAMPIONS, 2017,
https://www.mclaren.com/formula1/2017/canadian-grand-prix/wall-of-champions/, (Hämtad: 12.03.2019)

223dexport, Guard Rail, 2017
https://3dexport.com/free-3dmodel-guard-rail-143451.htm, (Hämtad: 16.03.2019)
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att snäva på den deformerade plåten och returnera ut i banan. Dessa används därmed på banor där
medelhastigheten är lägre, som i stadsloppen Monaco och Baku. Till skillnad från betongväggarna är
dessa svåra och relativt dyra att tillverka vilket gör det svårt att ersätta kvickt under loppets gång.

Figur 16: Guard-Rails på Monacos GP 2017.23

Tecpro-barriärer
Tecpro-barriärer är ett relativt nytt tillskott till FIA:s kollektion av väggtyper. TECPRO är ett företag
grundat 1998 som tillverkar kuddliknande komponenter i polyeten fäst i en inre vajer24. Den simplaste
konstruktionen används av motorsport i mindre skala såsom gokartanläggningar, men har på senare
år även dykt upp i Formel 1, Formel 2 och Formel E.

Dess lätta viktegenskaper gör dem lätta och billiga att konstruera och ersätta vid eventuell skada.
De består av ett ”absorberande block” med ett isatt ”förstärkande block” ihoplänkad med stålvajer. Det
mjuka materialet absorberar rörelseenergi effektivt och skyddar därför kolliderande förare. Föraren
Carlos Sainz kolliderade med stor infallsvinkel i 156 km/h in i en Tecprobarriär, och med en bromsstäcka
på fyra meter fick uppleva nästan 42 G. Tecpro-barriärer kan konstrueras efter behov, vilket gör att de
kan anpassas till komplexa partier av körbanan bättre än andra typer av barriärer.

Problemen uppstår i dess vikt. Visserligen är de lättkonstruerade, men har därmed tendens att
förstöras i allvarliga kollisioner. Vid Monacos Grand Prix 2013 lyckades föraren Pastor Maldonado
kollidera med en Tecpro-barriär och dessutom dra ut den ihopkedjade konstruktionen tillbaka på ba-
nan. Detta stoppade loppet i 30 minuter25.

Sammanställning och frågeställning
Vad man kan inse med historiens barriärer, är att det inte finns en perfekt lösning för alla situatio-

ner en kollision kan ske på. Ska barriären deformeras, eller riskerar den då att snäva fordonet ifall
infallsvinkeln är för stor? Ska barriären vara tålig, eller kommer den göra mer skada än nytta ifall den

23Culture Trip, 11 Fascinating Facts to Know About the Monaco Grand Prix, 2017,
https://theculturetrip.com/europe/monaco/articles/11-fascinating-facts-to-know-about-the-monaco-grand-prix, (Hämtad:
16.02.2019)

24TECPRO, About Us, https://en.tecprobarriers.com/a-propos-de-nous/, 2019, (Hämtad: 2019.04.03
25BBC, Nico Rosberg wins incident-packed Monaco Grand Prix, https://www.bbc.com/sport/formula1/22673580, 2016,

(Hämtad: 2019.04.05)
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står fast och inte bromsar upp fordonet på ett säkert sätt? Finns det en optimal barriär för varje möjlig
sektion av ett lopp? Med nya lösningar uppstår nya problem. Det enda FIA kan göra är att jobba enligt
sannolikheten för en viss typ av kollision på var och en sektion. Peter Wright skrev i sin artikel för
Motorsport Safety Foundation, att Den ideala krashbarriären, är ingen barriär alls.”26 Vad han menar
med det är att vore det inte för faktumet att publik och TV-kameror behövde sitta nära händelserna,
skulle en öken av platt sand vara mest optimalt. En oändlig bromssträcka som långsamt och friktions-
intensivt haltar ett fordon utom kontroll.

Men Formel 1 är ingenting utan dess publik, och inte förrän på 60-talet började arbetet för att säkra
publiken och förarna från katastrofala incidenter med hjälp av barriärer, mycket tack vare en viss Jac-
kie Stewart - en förare som jobbade hårt för implementering av bättre säkerhetsåtgärder i sporten.
Han hade själv en livshotande incident 1966 och förlorade sina två vänner Piers Courage and Jochen
Rindt 1970 samt sin egen stallkamrat Francois Cevert 1973. Hans reaktionära åtgärder dokumente-
rades noggrant i media och ändrade för alltid sportens attityd mot säkerhet.27 Innan Stewart kunde
faran ses som sportens största attraktionskraft, men det har med åren efter flertalet dödade förare
och ökande press på FIA:s säkerhetsarbete, motbevisats.

Frågeställningarna att formulera, är om det finns en så kallad ”ideal barriär”. Naturligtvis kommer
det bero på situationen, kollisionen, historien och kanske till och med väderleken. Men visar en hänsyn
till de viktigaste faktorerna i skapandepreocessen av en säkerhetsbarriär, kommer det bli lättare att
finna konkreta lösningar att applicera på dagens lopp som kanske skapar ekonomiska möjligheter för
stallen och ett säkrare lopp för både förarna och dess åskådare. Vad är en sportgynnande, miljövänlig
och säker barriär? Hur kan FIA arbeta för att göra sportens lopp så säkra de kan bli?

26P.Wright, Motorsport Safety Foundation, Technical: Barriers, 21.07.2001, https://www.motorsport-safety.org/research-
education/item/technical-barriers, (Hämtad: 26.04.19)

27J.Donaldsson, formula1, Jackie Stewart: Hall of Fame, (Hämtad: 26.04.2019)
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4 Resultat

4.1 Säkerhetslösningar i bilen

Bilens uppgift i händelsen av en kollision är att sprida ut retardationen på en så lång tid som möjligt
för att minska skadan på föraren. När en Formel 1 bil kraschar så ser det oftast väldigt spektakulärt
ut med bildelar som flyger överallt och det ger intrycket att olyckan är värre än vad den egentligen
är. Detta är bra i hänseendet att det minskar bilens totala energi. Alla hjulenheter sitter fast i chassit
med tre stycken kablar var för att förhindra enheten att flyga bort och skada andra förare, åskådare
eller personal. Det har observerats att hjulenheten som väger runt 20 kg kan flyga bort i hastigheter
över 150 km/h, detta innebär att det är en enorm energi som måste tas upp. Bilen har även brand-
släckningssystem som kan ska kunna avfyra in i cockpit och in i motorutrymmet. Föraren ska kunna
utlösa brandsläckaren från sin sits med säkerhetsbälten fastspända. Det ska även finnas en knapp
för att stänga av motorn och all elektronik från inuti cockpit. Dessutom ska det finnas en knapp för
att utlösa brandsälckarna och samtidigt stänga av motorn och all elektronik som sitter på utsidan av
bilen för banpersonal att använda. Alla dessa system ska fungera oavsett hur bilen är orienterad.

Bilen ska även ha tre stycken bakre ljus som blinkar röda när det regnar för att varna bakomva-
rande bilar och även när bilen återvinner energi. Det är även krav på en vaddering kring förarens
huvud som kan avlägsnas utan verktyg och i ett stycke. Dessa ska också täckas av två lager aramid
fiber material där förarens hjälm kan komma i kontakt. Den ska även utformas så att det är det första
förarens hjälm ska få kontakt med i en olycka. Det ska även finnas vaddering kring förarens ben för att
minska risken för skada. Bilen ska vara utrustad med två stycken rullstrukturer för att skydda förarens
huvud om bilen rullar, den primära sitter bakom förarens huvud och ska vara lägst 940 mm över ett
referensplan i bilens botten. Den sekundära strukturen som nämndes i avsnitt 3.2 även kallad halo,
omringar förarens huvud och ska skydda mot större projektiler och andra bilar.

Överlevnadscellen
Bilen är konstruerad kring den så kallade överlevnadscellen där föraren befinner sig, tanken är att inga
yttre föremål eller komponenter på bilen ska kunna penetrera området. Detta för att undvika kropps-
kador av t.ex. en länkarm eller andra hjul-upphängningskompenenter som kan lossna vid en kolli-
sion. Överlevnadscellen är omringad av energiupptagande material vid sidorna och baktill. Framför
överlevnadscellen sitter bilens nos, denna är konstruerad för att ta upp energi och minska retardatio-
nen vid en frontal kollision. Överlevnadscellen är också till för att ge utrymme för föraren att evakuera
i fallet att bilen börjar brinna eller dylikt och det finns krav på att föraren ska klara detta på under sju
sekunder och sen fästa ratten igen på fem sekunder. Det finns även krav på att förarens fötter inte
ska sitta för långt fram.

Bränsletanken
Bränsletanken är konstruerad för att undvika att penetreras vid en olycka och därmed läcka bränsle.
Bränsletanken som används inom Formel 1 bilar ska uppnå eller överträffa den rådande standarden
för bränsletankar.28

28https : //www.fia.com/sites/default/files/ft3− 1999 safety tank.pdf
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Figur 17: Bild av bränsletanken29

Den är tillverkad i kevlar eftersom att det erbjuder en väldigt flexibel konstruktion som är lättviktig.
Alla öppningar är förstärkta för att skydda mot läckage. Bränsletanken måste vara helt omringad
av material som ska kunna deformeras och klara av stränga statiska tester för att bli godkänd.
Bränsletankarna är handgjorda och är anpassade för varje lag för att passa in i deras bilar.

Säkerhetsbälten och stolen
Tanken bakom säkerhetsbälten är att hålla fast föraren vid en olycka för att undvika att den slängs
bort från bilen. Det är också viktigt att säkerhetsbälten är spända så att föraren upplever en så jämn
retardation som möjligt. Det är obligatoriskt med sexpunktsbälte för alla förare. Alla bälten är fästa i
en central enhet som sitter över förarens mage, det är krav på att föraren ska kunna lossa alla bälten
med en enkel rörelse. En annan säkerhetsanordning som krävs är det som kallas HANS vilket är en
kolfiberkrage som sitter runt förarens nacke och är fäst till hjälmen med två remmar. HANS minskade
markant risken att skada nacken och huvudet vid en kollision genom att reducera krafterna och retar-
dationen som nacken och huvudet upplever.30

Stolen som används i bilarna är gjord av kolfiberkomposit och varje förare har en unik stol som är
gjuten efter deras kroppsform.

29ATL, Custom Designs FIA FT5-1999
https://www.atlltd.com/industries/motorsport/fuel-cells/custom-designs/fia-ft5-1999, (Hämtad: 03.05.2019)

30Gramling, Hodgman, Hubbard, Development of the HANS Head and Neck Support for Formula One
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Figur 18: Översiktsbild av det extraherbara sätet31

Det är krav på att man ska kunna lyfta ut stolen och föraren i ett stycke efter en olycka för att
stabilisera förarens ryggrad. Sätet är designad för att det ska gå så fort som möjligt lyfta ur den och
med så få personer som möjligt. Stolen har även ett spår i toppen för en anordning som stabiliserar
huvudet.

Halo
Halon infördes inför säsongen 2018 efter att FIA blev uppmanade av förarorganisationen GPDA32 att
införa någon ytterligare skydd för förarens huvud. FIA har jobbat sedan 2011 för att hitta en lösning
för att förbättra situationen. Ett flertal lösningar undersöktes med kravet att de skulle klara av att
skydda förarens huvud från en hjulenhet som väger 20 kg och som färdas i 225 km/h. Halon som
är en standardkomponent i titan var den enda säkerhetslösningen som uppfyllde kraven. När FIA
undersökte hur stor skillnad en halo skulle göra granskade de riktiga olyckor och utvärderade om vad
som hade hänt om bilen hade en halo monterad. De utvärderade den i tre kategorier:

• Bil mot bil kontakt

• Bil mot omgivning kontakt
31FIA, SPECIFICATIONS FOR EXTRACTABLE SEATS IN OPEN COCKPIT CARS

https://www.fia.com/file/64694/download/8995, (Hämtad: 03.05.2019)
32Grand Prix Drivers Association
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• Externa föremål

Andra krav var att den inte ska negativt påverka sikten och att den inte ska försvåra för föraren att
ta sig ut. I alla tre kategorierna fastställde FIA att halon hade varit positiv i majoriteten av fallen som
undersöktes. En matematisk simulering genomfördes också för att se om halon bidrog positivt emot
mindre objekt. Det fastställdes att halon innebar en signifikant minskning i objekt som träffar hjälmen.
FIA testade även halon på alla bilar innan den infördes och förarna rapporterade att sikten var i
stort sett opåverkad. Extraherandet av föraren är också i stort sett opåverkad då halon inte täcker
öppningen av cockpiten. Även om bilen skulle vara inverterad så kommer den inte att ställa till besvär
utan faktiskt förbättra möjligheterna för en förare att ta sig ut. Under studien hittade FIA ingen situation
där halon krävdes att tas bort men om fallet är att det krävs har de tagit fram ett verktyg som kan kapa
bort den på under tio sekunder.

24



4.2 Säkerhetslösningar i banor och barriärer

Som beskrivet i avsnitt 3.3 är olika barriärer mer optimala för olika situationer, hastigheter och infalls-
vinklar vid kollisioner. Det är därför i ursprungsläget omöjligt att konstruera en ”ideal barriär för alla
situationer”. Men ett försök kan göras i att gå igenom olika typer av krav för att lyckas formulera en
lösning till frågeställningen.

Hastigheten är kanske det mest uppenbara problemet FIA stås inför - inte ovanligt kommer fordo-
nen upp i hastigheter över 300 km/h. Men lösningen ligger i deformationszonerna, som i kommande
fall sitter både i bilen och i barriären. En nos på ett F1 fordon är 1210 mm långt33, denna zon är
dessvärre inte styvt nog att hantera rörelseenergin av ett fordon på 733 kg i en sådan hög hastig-
het. Den kommer därför att räknas som försumbar i våra beräkningar. Inbromsningen sker inte förrän
nosen är ihoptryckt, och överlevnadscellen (se avsnitt 4.1) är nådd. Denna deformationszon räknar
vi därför sitta mellan nosens rot och ratten till fordonet, en sträcka på 620 mm. Vid kollision med 90
graders infallsvinkel kommer bromssträckan därför alltid i våra beräkningar vara minst 620 mm.

En barriärs deformationsegenskaper och dess signifikans, uppträder när en undersöker förhållandet
mellan antal G-Krafter och en bromssträcka. En betongvägg lär inte förflyttas signifikant mycket, me-
dan en däckbarriär eller ett fångstaket kan bromsa upp fordon genom flera meter.

Figur 19: G-kraft som funktion av bromssträcka vid kollision i 90 graders infallsvinkel

Hur mycket G-kraft en människa klarar av är olika beroende på situationen. Kroppen klarar av mer
i en liggande position, i lateral riktning och under kortare tidsperioder. En sittande förares tolerans mot
G-krafter kan avläsas i figur 20, ett diagram hämtat från Air University Press, ett lärosäte för USA:s
flygvapen som bland annat innehar rapporter och studielitteratur inom luftfordon.34

33FIA, STANDARD FIA 3501-2017 SAFETY BARRIERS Appendix A, 12.06.2018
34Robert V. Brulle, Air University Press, Engineering the Space Age: A Rocket Scientist Remembers (PDF), s. 136, 2008
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Figur 20: En människas tolerans i sittande position i olika kraftriktningar.35

I fordonets färdriktning, som i vårt scenario, klarar kroppen av relativt stora G-krafter särskilt under
något så kortvarigt som en kollision. I jämförelse med figur 19 uppstår dock problemen. Enbart om
föraren lyckats bromsa fordonet till en hastighet under 100 km/h inför kollisionen, kan en garantera att
kroppen inte tar skada av enbart G-krafterna. Jules Bianchi, en fransk förare som dessutom är den
senaste Formel 1 föraren att omkomma under ett lopp, kolliderade under övningssessionen i Japans
GP 2014 i en hastighet av 125 km/h med kraft uppmätt till 254 G.36 Hade hastigheten nått 50 km/h
hade kraften endast varit cirka 28 G. Slutsatsen man kan dra, är att en mer effektiv åtgärd kanske
är att sänka fordonets hastighet innan kollisionen sker, snarare än att deformationszonen i barriären
och fordonet ska förlängas. Den perfekta krashbarriären är att låta fordonet bromsa sig självt innan
kollisonen sker.

Det finns därmed enligt datan fyra kriterier som FIA måste ta hänsyn till vid skapandet av en
optimal barriär:

1. Duktiliteten, kraftupptagningsförmågan är proportionerlig till hur lång bromssträckan kan utökas
vid kollision.

2. Infallsvinkeln, vid små infallsvinklar är duktila material farliga och kan direkt orsaka större kol-
lisioner om de returnerar fordonet till körbanan, se avsnitt 3.4 och 3.5.

3. Resurserna, barriärer ska inte bara vara lätta att ersätta under ett lopp, de ska vara billiga och
miljövänliga att konstruera.

4. Sporten, Formel 1 kan inte fortgå om publiken och TV-kameror inte kan sitta nära körbanan,
därför är sandfällor och långa bromssträckor skadligt för sportens popularitet.

Däckbarriärer
Man kan argumentera för att det närmsta FIA kommit för att uppnå samtliga faktorer listat ovan,

är däckbarriären. Denne består utav ett obestämt antal återanvända däck som både kan justeras i
35Robert V. Brulle, Air University Press, Engineering the Space Age: A Rocket Scientist Remembers (PDF), s. 136, 2008
36Daniel Johnson, The Telegraph,Horrific new details on Formula One driver Jules Bianchi’s tragic death published by the

FIA, 16.02.2016, https://www.telegraph.co.uk/formula-1/2016/02/16/horrific-new-details-on-formula-one-driver-jules-bianchis-
tragic/, (Hämtad: 29.04.2019)
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antal på höjden och på djupet. Däcken sitter med en förstärkande tub inom sig, och har därmed både
väldigt duktila och tåliga egenskaper. Dessa ihopkedjas för att utöka kraftupptagningsförmågan som
tar upp rörelseenergin på fyra olika sätt37:

• Däckens naturliga fjädringsegenskap

• Rivning av det sega materialet

• Friktionen mellan däcken

• Friktionen mellan däcken och marken

Den har därmed en god energiupptagningsförmåga och uppfyller kriterium 1 från avsnitt 4.2. Yt-
terligare åtgärder kan implementeras med hjälp av en bromssträcka som liksom catch fencing (se
avsnitt 3.4) fångar upp fordonet innan en hårdare kollision sker med ett betongförstärkt andra rad av
däck, se figur 21. Problemen uppstår vid små infallsvinklar - eftersom däcken innehar en irregulär
form, är risken stor att ett fordon snävar på barriären och utsätts för mer skada än om den åkt längst
en plan betongvägg. Lösningen som skapats är ett så kallat conveyor belt (engelska: transportband)
som innehar däckens elastiska gummiegenskaper men som också planar ut träffytan och minimerar
skada vid kollison med liten infallsvinkel, se figur 22. Kriterium 2 från avsnitt 4.2 står alltid i direkt
kontraktion med kriterium 1, men tillräckligt har gjorts för att anse det uppfyllt.

Figur 21: Däckväggskonstruktioner med bromssträcka emellan, den första raden fungerar som ett
fångstaket som bromsar fordonet in i den styvare andra raden.38

38P.Wright, Motorspot Safety Foundation, Technical: Barriers, 21.07.2001, https://www.motorsport-safety.org/research-
education/item/technical-barriers, (Hämtad: 26.04.19)
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Figur 22: En simpel däckbarriärskonstruktion, med conveyor belt och betongvägg samt förstärkande
tuber inom varje däckstapel.38

Man kan argumentera för att däckbarriären uppfyller kriterium 3 exceptionellt bra. Barriären består
utav återvunna däck som har en hög tillgänglighet på motorsportsanläggningar. Dess tåliga egenska-
per gör att de sällan behöver bytas ut. De är billiga att framställa, reparera och det faktum att de ofta är
återvunna från andra användningsområden, gör de dessutom relativt miljövänliga38. Däckbarriärens
förmåga att uppfylla samtliga kriterier, har gjort dem till ett populärt alternativ för FIA att använda.
Sällan orsakar däckväggar mer skada än vad en annan barriär hade gjort, och därför syns de som
säkerhetsbarriär i nästan varje kurva i racekalendern.

Racekalendern 2019
Här inleds en studie inom säkerhetsbarriärerna i årets (2019) racekalender. Varje stäcka har ana-

lyserats med data från avsnitt 3.3 Bakgrund och från FIA:s hemsida. Där har medelhastigheterna,
sträckan till barriärerna och typen av barriär varit de tre huvudfaktorerna i analysen. Målet är att un-
dersöka var kollisioner sker, hur de sker och vad som kan göras för att åtgärda dem med bevis från
tidigare avsnitt i rapporten.

Stadsbanor
Även om stadsrace minskat i antal under åren, finns ett fåtal kvar. Monacos GP i Monte Carlo har

setts som en klassiker ända sedan världsmästerskapens början 1950 (även om den gästat grand prix
sedan 1929), medan Azerbaijans GP i Baku, tillkom så sent som 2016. Även Australiens GP i Mel-
boune och Singapores GP ses som stadsbanor. Det som utmärker dessa lopp, är att bilarna tävlar i
ytterst okonventionella förhållanden. Gatorna är trånga - i vissa passager får knappt två tävlingsbilar
plats bredvid varandra, fordonen håller en relativt låg medelhastighet och möjligheterna för goda
säkerhetslösningar är begränsade då barriärerna ofta står enstaka meter från husfasader. Givet den
låga hastigheten, sker sällan allvarliga olyckor på dessa banor, men dess psykiska påfrestningar på
förarna genom dess komplexitet, leder till misstag som kräver uppgraderingar på banorna varje år.

38P.Wright, Motorspot Safety Foundation, Technical: Barriers, 21.07.2001, https://www.motorsport-safety.org/research-
education/item/technical-barriers, (Hämtad: 26.04.19)
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Bakus GP har inte funnits länge, men hittills har loppen i regel varit händelserika och kontrover-
siella39. Mycket tyder på att kollisonsrisken är hög på denna bana, även om allvarligare olyckor inte
ännu skett. De risker i bandesignen som kunde identifieras kan beskrivas i figur 23-27:

Figur 23: Väggen för nära spetsen på kurva 1.40

Figur 24: Vägg riktad 90 grader mot körlinjen i kurva 2 och 4.40

39Formula1.com, RACE: Hamilton beats Raikkonen as Red Bull implode in Baku,
2018, https://www.formula1.com/en/latest/article.race-hamilton-beats-raikkonen-as-red-bull-implode-in-
baku.6LwVGIDomQCQqeiiMsqKYq.html
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Figur 25: Knappt någon plats för två fordon jämsides i raksträckorna mellan kurva 7 och 8 samt 10
och 11.40

Figur 26: Utspårningssträckan i kurva 15 är felriktad sett till mest sannolika understyrningslinjen i
kurva 15.40

Figur 27: Väggen för nära spetsen till höghastighetskurvan 19.40

Liknande problem kan finnas i Monacos GP, även om mängder av justeringar hunnit genomföras
under åren. Det främsta exemplet är tunneln, även kallad kurva 9, som fungerar som en uppfarts-

402019 Azerbaijan Grand Prix: Valtteri Bottas’ Pole Lap — Pirelli, [online video], 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=ik5i5Y8Wqgw, (Hämtad: 04.05.2019)
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sträcka till kurva 10. Där har bristen på grepp och flertal incidenter i följande chikan, gjort att FIA
tvingats justera reglerna gällande sträckan. Bland annat förbjöd de 2011 användandet av DRS, en
vinkeljustering i bilens bakre vinge för förbättrad hastighetsprestanda i utbyte mot sämre grepp41.
Problemet är att förare klarar av att accelerera längst sträckan, givet att förutsättningarna såsom
däcktemperatur och väglag är goda, men så är självklart inte alltid fallet. Resultatet blir att mängder
av förare fortsätter utom kontroll förbi kurva tio och kolliderar med en paddad guard-rail som delar
banan och en avfartssträcka. Se figurerna 28 och 29.

Figur 28: Kurva 10 och 11, även kallad ”Chicane Nouvelle”(franska: Nya chikanen) 2016.42

Figur 29: I kurva 11 delas banan i två där högra sidan är en avfartssträcka i säkerhetssyfte.43

41Tom Cary, The Telegraph, FIA agrees DRS tunnel ban for Monaco Grand Prix, 23.05.2011,
https://www.telegraph.co.uk/sport/motorsport/formulaone/8532095/FIA-agrees-DRS-tunnel-ban-for-Monaco-Grand-Prix.html

42F1-Grandprix, Nouvelle Chicane, 2014, https://www.f1-grandprix.com/?p=43017, (Hämtad: 04.05.2019)
43Daniel Ricciardo’s Pole Lap — 2018 Monaco Grand Prix, [online video], 2018,

https://www.youtube.com/watch?v=xbrKA6IwgcM, (Hämtad: 04.05.2019)
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I kurva 12 kolliderade som beskrivet i avsnitt 3.5 Pastor Maldonado i en tecpro-barriär och bevisa-
de att den typen av säkerhetslösning kanske inte är optimal.

Högfartslopp
När fordonen inte tävlar i trånga korridorer i städer, blir säkerhetsfrågan mer kritisk. I de 16 lopp som
inte utspelas i städer, kan fordonens kraft användas till dess yttersta potential, vilket gör att problemet
med att stanna dem blir allvarligare. Ofta är möjligheterna till långa avfartssträckor och barriärer med
stora deformationsegenskaper bättre än i stadsloppen, men flera utmaningar kvarstår.

Exempelvis har det belgiska höghastighetsloppet i Francorchamps (Spa) behövt modifieras på
grund utav de tekniska påfrestningarna det utsätter förare och fordon på. I de konsekutiva kurvorna
Eau rouge och Radillon når tävlanden en medelhastighet av 297 km/h44 som utan tillräckligt mycket
vertikal downforce (engelska: nedåtriktad kraft), kan försätta förarna i mycket stor fara. När ett fordon
kör för nära bakom en annan, och bristen på luftmotstånd inte låter vingarna trycka ner det, tenderar
olyckor att ske. Säkerhetsbarriärerna där består utav däck, se avsnitt 4.2, som visserligen dämpar
en eventuell kollision, men också riskerar att trycka tillbaka fordonet i banan där, som nämnt ovan,
resterande fordon kör i över 200 km/h.

Figur 30: Ett fordon som i brist på downforce, förs förbi däckbarriären i Radillon på WEC 2018.45

I Österrikes GP finns många högfartssträckor som strider mot principen om hårda barriärer nära
banan för att minska risken för allvarligare kollisioner (se avsnitt 3.5). Man kan se i figur hur den
lilla sträckan mellan bana och barriär kan sabotera en säker mottagning av ett fordon utom kontroll.
Har fordonet börjat överstyra under raksträckan är det bästa sättet att stoppa det på att låta det
glida längs sidan innan det hunnit rotera. Den lilla sträckan möjliggör för fordonet att skruva sig och
i kollisionsläget stå med nosen mot väggen istället. Detta kan utsätta fordonet i hård rotation och
föraren samt de medtävlande i livsfara.

44Christian Danner, Allianz, Spa-Francorchamps track map, 2013, https://www.racefans.net/f1-information/going-to-a-
race/spa-francorchamps-circuit-information/

45Motorsport.com, Footage emerges of Isaakyan’s terrifying Spa crash, 2018, https://www.motorsport.com/wec/news/footage-
emerges-isaakyan-terrifying-spa-crash-1035351/3078712/,(Hämtad: 06.05.2019)
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Figur 31: En raksträcka mellan kurva 1 och 2. Samma typ av sträcka finnes mellan kurva 3 och 4
samt 8 och 9.46

Italiens GP i Monza är det snabbaste loppet i kalendern 2019 med en medelhastighet av 250 km/h
och en toppfart på 340 km/h47, men ändå lyckas säkerhetsnivån hållas relativt hög. Sandfällor efter de
snabbaste raksträckorna, avfartssträckor i chikanerna och däckbarriärer i de största högriskzonerna
har år efter år tagit bort Monzas titel som en av världens farligaste banor. Problem kan uppstå i
första kurvan där fordon ska bromsas från en medelhastighet av 340 km/h till 86 km/h. Startfältet kan
fastna likt en flaskhals där de första att nå kurvan har en sänkt hastighet medan fordon ett hundratal
meter bakom håller maxfart. Lösningen FIA implementerat är en chikan i avfartssträckan enligt figur
32. Där kan fordon som håller för hög hastighet köra in och oskadliggöras samtidigt som de inte
riskerar att få fördel av en genomskuren kurva. Denna lösning finns i samtliga chikaner på banan.
Sandfällorna i höghastighetskurvorna är en simpel men elegant säkerhetsåtgärd. Ofta hinner fordon
bromsas upp av friktionen i gruset innan det kolliderar med bakomstående barriär. Förare kan därmed
fortsätta loppet med några eventuella däckslitage, istället för att avbryta loppet och låta marshallerna
genomföra räddningspådrag. Monza är ett bevis på att höghastighetslopp inte behöver vara osäkrare
än ett lågfartslopp, bara säkerhetslösningarna fungerar för alla inblandade.

Figur 32: En avfartssträcka med inbyggd chikan, hämtad från en simulation av första kurvan i Monza-
loppet.48

46Valtteri Bottas’ Pole Lap — 2018 Austrian Grand Prix, [online video], 2018,
https://www.youtube.com/watch?v=wJuJ53P6QQY, (Hämtad: 04.05.2019)

47Christian Danner, Allianz, Monza track map, 2013, https://www.racefans.net/f1-information/going-to-a-race/autodromo-
nazionale-monza-italy-circuit-information/

48Monza, Variante del Rettifilo, [online video], 2014,https://www.youtube.com/watch?v=SvHN-JRKzLk, (Hämtad: 04.05.2019)
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Figur 33: Sandfälla i Curva Parabolica i Monza, 2019.49

49Tripadvisor, Photo: “La curva Parabolica”, 2019
https://www.tripadvisor.co.za/LocationPhotoDirectLink-g635872-d1898338-i29878457, (Hämtad: 06.05.2019)
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5 Diskussion

Här diskuteras resultaten från avsnitt 4, för att lättare analysera och reflektera över vårt arbete. Detta
är gjort så att våra frågeställningar kan besvaras med mer än bara data.

5.1 Förbättringsförslag till bilens säkerhetslösningar

FIA har gjort enorma framsteg genom historien som har påvisats av bakgrundskapitlet. Förbättringen
som infördes år 2018 med halon har täppt till ett stort hål som har funnits sedan början av Formel
1 med att förarens huvud var exponerat mot farliga föremål och andra fordon. Även fast det var ett
väldigt stort steg finns det ännu förbättringspotential. Även fast halon som infördes ökade signifikant
säkerheten mot mindre objekt som träffar bilen så finns det fortfarande stora öppningar där objekt fritt
kan passera och träffa förarens hjälm. Ett förslag skulle vara om man har någon form av plexiglas
liknande ett stridsflygplan och integrera halon med denna.

Arbetet med förbättringar på fordonet är ständigt, det upptäcks nya tekniker, material förfinas och
stall blir bättre på att tillverka bilarna. FIA borde följa med i utvecklingen, fortsätta göra krocktesterna
strängare och utveckla de tekniska reglementen.

Ett område som borde undersökas noggrannare av FIA är användadet av stora batterier i mo-
torenheten, om ett batteri börjar brinna är det väldigt svårt att släcka den eftersom den innehåller
många kemikalier.

En annan aspekt där det finns förbättringspotential är det sportsliga reglementet, reglerna som
styr vad som är lagligt för förarna, vad de får för bestraffning och hur de ska framföra bilen. Man kan
arbeta hur mycket som helst med att göra bilen krocksäker men det är också värt att se till att olyckor
inte sker. FIA är medvetna om detta med deras senaste tillägg som är VSC50, det ger den anvsariga
över loppet möjlighet att sakta ner alla bilar på banan samtidigt om någon annan bil har åkt av eller om
det är personal på banan. En åtgärd är också att bestraffa förare hårdare om de orsakar en olycka,
detta för att se till att de kör säkrare. Man skulle också kunna införa hårdare straff mot stallen om bilen
går sönder och föraren försätts i fara.

En nackdel med dagens komplexa framvingar av kolfiber är att det är väldigt lätt att orsaka punk-
teringar av små kollisioner. Något som också borde ses över är hur mycket kolfibersplitter som flyger
av bilarna i en kollision, även fast det är bra för att det minskar bilens energi, kan det vara farligt för
åskådare och banarbetare. Det är även svårt att städa upp efter en kollison då man måste sopa upp
väldigt små kolfiberbitar som annars kan orsaka punkteringar på andra bilar.

En potentiellt farlig händelse under loppet är depåstoppet där stallen byter alla fyra däck på bilen.
Detta sker väldigt fort då det är gynnsamt för en förares strategi, faran med detta är om en mekaniker
inte lyckas fästa däcket och bilen kör iväg. Det har hänt att personer i depån blivit träffade av däck
som ramlat av bilar och även bilar som kör ut på banan med ett löst däck. En förbättring vore ett bättre
system som inte tillåter en bil att köra bort förens alla hjulbultar är åtdragna.

5.2 Förbättringsförslag till banornas säkerhetslösningar

Som presenterat i avsnitt 4.2 finns många sektioner i loppkalendern 2019 som kan förbättras. Ba-
norna har dock oftast genomgått tester och inspektioner genom alla år för att slutligen godkännas av
FIA:s med dess betygsystem. Endast de banorna som fått högsta säkerhetsbetyg A, får gästa lopp
inom Formel 1, och när allt kommer omkring är de flesta banorna så pass säkra att förbättringsförslag

50Virtual Safety Car
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är oväsentligt.

FIA har jobbat länge med säkerheten på deras banor, då kanske det inte är så konstigt att det
nyaste loppet i kalendern också är det lopp man kunde identifiera flest problem i. Baku är ett stads-
lopp som från början var kritiserat för att vara osäkert, osmidigt och rent utav opassande för att gästa
Formel 1 lopp. Men i skrivande stund har inga allvarligare olyckor skett, och relativt lite har gjorts för
att göra banan säkrare. Man kan argumentera för att FIA inte ska invänta en allvarlig olycka innan
de åtgärdar säkerhetsproblemet. Men Bakus låghastighetskurvor gör att de kollisioner som har skett
varit så pass odramatiska, att förare antingen kunnat fortsätta loppet, eller lugnt promenerat tillbaka
till stallet från vraket. De justeringar som föreslås kommer därför inte betyda skillnad mellan liv och
död, de kanske till och med förstör vad som gjort Azerbaijans GP så händelserika och populära från
dess implementering i racekalendern 2016.

Enligt figur 23 borde barriären inte var placerad så pass nära spetsen på kurvan, särskilt inte
i första kurvan. Sekunderna efter startsignalen är nämligen oftast det trängsta ögonblicket under
loppets gång och fordon blir ofta tvungna att lämna körbanan för att undvika kollision med sina
medtävlande i kurva 1. För att ta bort kollisionsrisk, och undvika en långsam genomfart av fordon
på led, borde barriären tas bort eller flyttas bak. Samma problem kan hittas i figur 27 men där håller
fordonen en markant högre hastighet. Vill förare hålla en bra linje för att spara tid tvingas de riskera
mycket för att inte kollidera och skadas. Bättre vore om barriären flyttats bak då förarna då motive-
ras att hålla hög hastighet utan att riskera mer än vad de är redo för. I figurerna 24 och 26 visas en
barriärer som står 90 grader vinklat mot körlinjen. I den andra figuren är dessutom avfartssträckan
felriktad från den mest sannolika rutten ett understyrt fordon lär ta. Vad det innebär är om en bil under-
styr och faktiskt kolliderar med barriären, kommer den högst sannolikt att göra det i den skadligaste
möjliga vinkeln. Barriären borde därför följa kurvan mer för att istället fånga upp fordonet i sidan och
minska kollisionskraften, och avfartssträckan borde riktas så att den faktiskt gör nytta. Figur 25 är ett
typiskt exempel på varför stadslopp tenderar att innehabära långsamma led av fordon med hög kol-
lisionsrisk. Väggarna står för tätt för att två fordon jämsides ska kunna utmana varandra, visserligen
står det byggnader bara ett par meter bakom barriärerna, men vill en faktiskt uppnå ett kompetetivt
lopp som fungerar borde en lösningsåtgärd implementeras. Kanske kan banan gå någon annanstans
i staden? Detta är ett argument för att sporten kanske helt enkelt inte är gjord för att köras i städer
längre, eller att FIA borde ha högre krav på vilka städer som fungerar för stadslopp.

Monacos GP har genomgått så pass många säsonger av sporten, att loppet i modern tid fortfaran-
de är körbar. Det finns visserligen inte många platser att passera varandra på i de trånga gränderna
i Monte Carlo, men resultaten vid loppens slut talar ofta emot det. De tekniska kraven på föraren,
gör att stall med lägre prestanda på sina fordon ändå kan placera sig högt med en skarp förare. Att
utföra ett lopp utan kollisioner verkar dock inte fungera lika bra, och på en bana med nästan inga
avfartssträckor närvarande, förlitar sig säkerhetsåtgärderna mestadels på bilens säkerhetslösningar.
Det största kvarstående problemet som identifierades var chikanen efter tunneln som utgör kurva 10
och 11 (Se figurerna 29 och 28). Förare är högt motiverade att accelerera i tunneln då den under
goda förhållanden kan greppa ett fordon som kör så fort den kan. Problemen uppstår vid mindre goda
förhållanden, där greppet lossnar och förare slungas ut ur tunneln helt utan möjlighet att ta kurva 10 in
mot avfartssträckan. Medelhastigheten inför chikanen är nästan 290 km/h51 och därför finns det bevis
för att den paddade guard-railen som delar avfartssträckan och banan (se figur 28) inte är tillräckligt
för att garantera en säker mottagning av ett urspårat fordon. En bättre ersättning skulle kunna vara
en däckbarriär som deformeras djupt och fångar upp fordonet i kollisionstillfället.

I högfartsloppen ligger problemen i att ta emot fordon utom kontroll i extremt höga hastighe-
ter. I kurvan Raidillon i Belgiens GP riskerar däckbarriären att trycka ut fordon tillbaka i banan, där

51Christian Danner, Allianz, Monaco Grand Prix Map, 2013, https://www.racefans.net/2013/03/08/2013-f1-season-preview-
20-questions/2011 alz 01 australien version a-20/
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medtävlande kan nå hastigheter runt 297 km/h. Den livsfarliga sanningen måste enligt mig åtgärdas.
Ett förslag är att bygga ut banan och skapa en stor avfartssträcka. Givet hastigheterna de tävlande
kommer upp i, är det ett rimligt agerande för en sådan farlig kurva. Efter avfartssträckan skulle en
däckbarriär kunna stå på samma sätt som de gör i höghastighetskurvorna i Monza - en bana som
trots hastigheten håller hög säkerhetsstandard. En annan lösning skulle kunna vara att ta bort den
plötsliga elevationen fordonen utsätts för. Det är bristen på downforce som oftast orsakar kollisioner
i Raidillon, så om FIA minskade de dramatiska skillnaderna i höjd, skulle fordonen åka säkrare och
kanske inte ens behöva en uppgraderad säkerhetsbarriär. Den lösningen är dyrare och man kan ana
att entusiaster av sporten inte skulle uppskatta en modifiering av en av de mest ikoniska kurvorna i
sportens historia, men roten till problemet är bevisligen värt att åtgärda.

Österrikes GP har problemet som bevisligen är störst i hela kalendern. Det är så uppenbart att det
finns och så pass enkelt att åtgärda, att man på allvar kan ifrågasätta Österrikes legitimitet som värdar
till Formel 1 lopp. Bredvid långa höghastighetssträckor ligger 1-2 meter gräsmatta innan en bemöts
med en guard-rail. Valet av barriär fungerar, men det mellanrum som finns mellan bana och barriär
är en riktigt farlig remsa. Gräs har inte alls samma friktionsegenskaper som asfalten fordonen kör
på vilket gör att de lätt snävar på en däckstapel och försätter hela vagnen utom kontroll. Ett simpelt
snedsteg eller en lätt kollision mellan fordon kan därför få ödesdigra konsekvenser. De få meter som
separerar banan och barriärer hinner ett fordon roteras utom kontroll. Bättre hade det varit om bar-
riären stått nära och risken för en kollision med hög infallsvinkel hade minimerats, eller om barriären
stått så pass långt bort att fordonet hinner med friktion bromsas in och oskadliggöras. Vid accelera-
tionspartier i låga hastigheter fungerar konceptet med avfartsområden som i det här fallet skulle vara
gräset, men i höga hastigheter

Det svåra med att finna optimala säkerhetslösningar, är att tester är extremt svåra att genomföra.
En vagn som kolliderar i 90 graders infallsvinkel är en sak, nosen och säkerhetscellen är väldigt kon-
sekventa i hur de hanterar stötar rakt framifrån52. Men ser en till praktiken där fordon sällan kolliderar
på det sättet, finns inget bra fysiskt test för hur barriärer hanterar ett fordon i exempelvis 20 graders
infallsvinkel, eller i olika hastigheter. Det som skulle fungera är om FIA hade en riktig Formel 1 bil som
kör in i barriärerna, däcken och dess infästningar reagerar väldigt olika på material i barriären och
hastigheter och skulle ge en bättre bild för vilken barriär som fungerar vid vilka sektioner på banorna.
Men det är självklart inte möjligt, en fungerande bil för varje scenario och typ av barriär, är inte eko-
nomiskt nog att genomföra. Det är därför det finns luckor kvar i säkerhetsfrågan, det är därför en lätt
kan identifiera förbättringsförslag till FIA och det är därför sporten Formel 1, hur mycket jobb som än
läggs ner, aldrig kommer bli fullkomligt säker att tävla i.

5.3 Hållbar utveckling

Motorsport i sin grund är miljöovänlig, bilar med förbränningsmotorer släpper ut avgaser men den
största boven inom världsmästerskap är transporten av bilar och bildelar över hela världen. En annan
stor påverkan är publiken som reser till tävlingarna.

Hållbar utveckling är något som FIA har jobbat mycket med på senaste tid, FIA har utvecklat stan-
darder som motorsportsorganisationer kan jobba emot och bli ackrediterad av FIA. De har även helt
klimatkompenserat Formel 1 och rally världsmästerskapen sedan 1997 och 2001 respektive. Detta
innefattar förutom körandet av tävlingsbilar även all transport av alla lagens personal. De kompen-
serar genom att köpa krediter i organisationer som jobbar med att plantera skog och kämpar emot
skövling av skog. Alla tävlingsdäck som används på bilarna återvänds till pirelli för analys och sedan
förbränning för bränsle till en betongfabrik. Bilarna är svårare att återvinna eftersom att de består till

52P.Wright, Motorspot Safety Foundation, Technical: Barriers, 21.07.2001, https://www.motorsport-safety.org/research-
education/item/technical-barriers, (Hämtad: 07.05.2019)
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stor del av kolfiber. Många av bilarnas mekaniska delar monteras bort och chassit ställs ut i museum
och andra uppvisningar. Det är också vanligt att reservdelarna till bilarna säljs vidare som samlings-
objekt.

Enligt FIAs standard om koldioxid kompensation53 för organisationer delas utsläppen upp i tre
olika steg beroende på hur direkt dessa påverkas av organisationen. Steg 1 är utsläppen som orga-
nisationen står för på grund av deras verksamhet. Så som förbränningen av bränsle för deras bilar,
transport av personal i fordon som ägs av organisationen, bränsle för generatorer och pumpar som
ägs av organisationen och transport av tävlingsfordon till och från evenemanget. Steg 2 avser genera-
tion av elektricitet som organisationen använder sig av. Steg 3 är den mest indirekta och den behand-
lar klimatpåverkan av åskådares resa till och från evenemanget, sophantering från evenemangen,
bränsle som förbränns av tävlandes bilar och material som används för produktion och reparering av
tävlingsbilar.

Formel 1 bidrar även till en teknologisk utveckling av förbränningsmotorer och annan teknik som
sedan kan användas i andra vägfordon. Mycket av arbetet inriktar sig på att effektivisera tekniken,
som exempel har Mercedes stallet har uppnåt en termisk verkningsgrad i sina motorer på över 50
procent.

Vad gäller barriärer, har FIA redan en relativt miljövänlig beslutsprocess. Däckväggar är återvinnin-
gsbara och förhindrar förbränning av förbrukade däck. Detta kan ses som en gynnsam lösning, då
däckväggar är en av de mest effektiva barriärerna för att stanna fordon samt en av de mest använda
säkerhetslösningarna i sporten.

53FIA, Carbon Offset Guidance Document, Maj 2017, Hämtad (25.04.2019)
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6 Slutsats

6.1 Bilen

Rapporten har undersökt hur säkerheten har utvecklats genom åren och kollat djupare på dagens For-
mel 1-bil syftet var att hitta områden med förbättringspotential. Med den relativt begränsade mängd
forskning som var tillgänglig har vissa områden hittats och förbättringsförslag tagits fram. Formel 1-
bilen har gjort enorma framsteg genom historien tack vare all forskning och hårt arbete från FIA.
Dessvärre kommer den aldrig bli helt olycksfri, man kan inte förutse alla situationer som kan uppstå
under ett lopp. Det man kan göra är att konstruera bilen för att klara av stränga krocktester och sta-
tiska tester för att begränsa skadan av oförutsägbara händelser. FIA har gjort en stor förbättring med
införandet av halon och det har redan visat sig vara en livsräddande säkerhetsanordning.

Det som hade kunnat förbättras är att försöka få intervjuer med personer från FIA som jobbar inom
säkerhet eller försöka kontakta en nuvarande eller föredetta förare och ta del av dennes erfarenhet.
Dessutom så hade det varit intressant se hur FIA analyserar olyckor och tar lärodomar av dessa.
Det hade varit väldigt intressant och hjälpsamt med forskningen om FIAs interna olycksdatabas som
samlar ihop alla seriösa olyckor inom motorsport för att främja forskningen hade varit tillgängliga.

6.2 Barriären

Så som sammanställts i rapporten kan man anse frågeställningen besvarad. Det finns ingen ideal
barriär som lyckas hantera alla situationer, men däckbarriären uppfyller samtliga kriterier som pre-
senterats i avsnitt 4.2, och klarar av allt ifrån stötar och väderlekar till miljö- och publiksäkerhetskrav.
Vad gäller FIA:s säkerhetsarbete finns det rum för förbättring, och med de medel som använts i
bakgrunds- och resultatavsnittet, några sådana identifierats.

Hade liknande forskningsprocess utförts åter igen, skulle man kunnat undersöka banorna med
större noggrannhet, tittat på fler exempel om var de farligaste sektionerna ligger, tagit användning
av en simulator för att lättare kunna utforska varje barriär för sig och försöka identifiera varför den
i fråga valts till ändamålet. Man hade också kunnat titta närmare på hur FIA testar sina barriärer
och väglag, vad efterforskas i laboratorierna och vad vill de åstadkomma med sina resultat? Hur har
säkerhetsarbetet förändrat sedan dess början på 70-talet?

Slutsatsen är att större mängd efterforskning krävs för att verkligen förstå kollisioners oregelbund-
na beteende och således vilka säkerhetsåtgärder som är bäst lämpade för olika områden inom spor-
ten. Trots det, är det mest sannolika utfallet av en kollision ändå ett bra sätt att felsöka racekalendern
på, och därför är uppgiften till viss grad utförd. Med bevis från resultatavsnittet kan man lätt förstå vad
som krävs för att gradvis förändra sporten, åtgärda farliga områden och förhoppningsvis förhindra
skador. Det är ett resultat som tveklöst var önskat.
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26.04.2019)

19. Gramling, Hodgman, Hubbard,Development of the HANS Head and Neck Support for Formula
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