
Volvo XC90 sikkerhed 
 
En verdensnyhed i den helt nye Volvo XC90 adresserer run-off road uheld 
 
Sikkerhedssystemerne i den helt nye Volvo XC90 inkluderer en verdensnyhed – en 
standardmonteret sikkerhedspakke, der beskytter ved run-off road uheld, altså 
uheld hvor en bil forlader vejbanen utilsigtet. Med indsatsen på dette område 
bevæger Volvo Cars sig endnu et skridt nærmere virkeliggørelsen af virksomhedens 
vision om, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i en ny Volvo i år 
2020. 
- Vores løsning fokuserer på, at de kørende skal blive siddende, sikkert fastspændt i 
sædet, som er forsynet med en unik, ’energiabsorberende’ funktion. Det modvirker 
rygsøjleskader, som er alvorlige og relativt almindelige konsekvenser af run-off road 
uheld, siger professor Lotta Jakobsson, teknisk specialist i Volvo Cars Safety Centre. 
Run-off road uheld er en almindeligt forekommende uheldstype, som f.eks. er 
forårsaget af, at føreren er uopmærksom eller træt, men hvor også vejrforholdene 
kan spille ind. I USA skyldes halvdelen af alle trafikuheld, at biler forlader vejbanen. 
I Sverige er samme uheldstype årsag til en tredjedel af alle alvorlige solouheld, hvor 
personbiler er involverede. Run-off road uheld er samtidig komplekse situationer, 
hvor de kørendes bevægelsesmønster tit er vilkårligt, og det stiller store krav til 
bilens fastspændingssystemer. 
 
Ikke med i testprogrammerne 
Der er endnu ingen lovgivning på området eller tests, der undersøger bilers evne til 
at imødegå run-off road uheld. 
- Når vi engagerer os i sikkerhed, er det ikke bare et spørgsmål om at klare en test 
eller få en god bedømmelse,” forklarer Lotta Jakobsson. ”Det handler om at finde 
ud af, hvordan og hvorfor uheld og skader opstår og udvikle den teknologi, der er 
nødvendig for at forhindre, at det sker. For at virkeliggøre vores Vision 2020 er vi 
nødt til at arbejde med alle de uheldstyper, der indtræffer i virkeligheden. 
 
Rygsøjleskader er almindelige i run-off road uheld 
Går man tilbage i tiden, vil man se, at den type skader, bilkørende pådrager sig i 
uheld, har undergået en forandring. I de senere årtier har løbende videreudvikling 
af bilstrukturer og implementering af forskellige, specialiserede sikkerhedssystemer 
forbedret bilsikkerheden væsentligt. Risikoen for at komme alvorligt til skade eller 
miste livet i en ny Volvo er faldet med  mere end to tredjedele, hvis man 
sammenligner med de biler, der blev udviklet i 1970’erne. Imidlertid er forekomsten 
af skader på rygsøjlen i overkrop og lænd ikke mindsket i samme udstrækning, og 
netop disse skader er overrepræsenteret i run-off road uheld og i kollisioner, hvor 
flere situationer indgår. 
- Da vi studerede vores egen, omfattende database, opdagede vi, hvor stor 
betydning de bevægelser har, der påvirker rygsøjlen. I flere af tilfældene var det en 
medvirkende faktor, at de kørende blev bøjet. Sammen med kompressionsbrud er 
brud foran på rygsøjlen, der er resultatet af en kombination af lodret belastning og 



bøjning, den mest almindelige rygsøjleskade i run-off road uheld, siger Lotta 
Jakobsson. 
 
Stramning af sikkerhedsselen og sædets betydning 
Volvo Cars’ run-off road beskyttelsesløsning i den helt nye XC90 inkluderer to 
vigtige elementer: 
 

•    Ved hjælp af input fra bilens avancerede sensorsystem er teknologien i 
stand til at opdage et run-off road scenarie. De forreste sikkerhedsseler 
strammes mest muligt for at fastholde de kørende. Det er muligt at 
stramme selerne 100 mm på blot 0,1 sekund. Så længe bilen bevæger sig, 
forbliver selerne i den ekstra stramme position. 

•    Mellem sæde og sæderamme er indbygget en energiabsorberende funktion, 
som hjælper med at forhindre skader på rygsøjlen. Funktionen absorberer 
de lodrette kræfter, der kan opstå, når en bil lander hårdt i terrænet. 

•  
- Når en person sidder oprejst samtidig med, at kollisionskræfterne absorberes, 
mindskes de lodrette kræfter, han eller hun udsættes for, med op til en tredjedel. 
Det er med til at nedbringe risikoen for de mest alvorlige og hyppigste skader på 
rygsøjlen, siger Lotta Jakobsson. 
 
Tre komplette testmetoder 
Baseret på data fra Volvo Cars’ forskning i trafikuheld, har den svenske virksomhed 
udviklet tre komplette crashtest-metoder – ’Ditch’, ’Airborne’ og ’Rough Terrain’. 
Formålet er at vurdere de konsekvenser, forskellige run-off road uheld har. 
Under ’Airborne’ kører bilen på en vej med f.eks. 80 km/timen. Først indtræffer et 
såkaldt ’free flight’, hvorefter bilen lander på en glat overflade og fortsætter fremad. 
Højdeforskellen er 80 cm, hvilket belaster hjulene kraftigt. Det forårsager massive 
lodrette kræfter af samme styrke som de kræfter, en jagerpilot, der bliver skudt ud 
med et katapultsæde, udsættes for. 
 
’Ditch’ testen er udviklet til at efterligne de ’hoppende’ bevægelser, der indtræffer, 
hvis man kører ned i en 80 cm dyb grøft og rammer siden, hvilket udløser store, 
lodrette kræfter. 
 
’Rough’ testen genskaber en ujævn køretur i terrænet. I den situation bliver de 
kørende udsat for rullebevægelser kombineret med lodrette og langsgående 
bilbevægelser. 
 
Der anvendes crashtest-dukker i forsøgene. Den mest avancerede dukke er ’Thor’, 
som er forsynet med et særlig fleksibelt skulderområde for at genskabe en mere 
menneskelignende bevægelse i et run-off road uheld. 
 
Unik testplatform 
Ud over at crashteste hele biler har Volvo Cars også udviklet en fleksibel 



testplatform. Platformen har mange muligheder og anvendes til at vurdere de 
kørendes position og fastspænding. Et bilsæde og fastspændingssystem er monteret 
på en flerakslet industrirobot. Robotten, som bruges sammen med en crashtest-
dukke, kan programmeres til at simulere en persons bevægelsesmønster i hver af de 
tre testmetoder eller en hvilken som helst anden variation af et run-off road uheld. 
(Læs mere om robotten i en separat presseinformation). 
 
Hjælper føreren med at undgå run-off road uheld 
- Vi fokuserer selvfølgelig på at hjælpe føreren med teknologier, som forhindrer, at 
run-off road uheld indtræffer. Det retter to særlige systemer i den helt nye XC90 – 
Lane Keeping Aid og Driver Alert Control – sig mod, siger Lotta Jakobsson. 
Lane Keeping Aid hjælper føreren med at forblive i vejbanen ved at tilføre ekstra 
ratbevægelse, hvis bilen er ved at forlade vejbanen utilsigtet. Driver Alert Control 
opdager og advarer trætte eller uopmærksomme førere. I den helt nye XC90 er 
systemet udvidet med Rest Stop Guidance, som viser føreren vej til den nærmeste 
rasteplads. 


