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A
Angåendee Råd & Röns
R
artik
kel om hu
uvudskyd
ddet Hövd
ding
H
Hej!
R
Råd & Rön har
h i en artikeel (2014-06-009 på www.rradron.se) taagit upp huvuudskyddet Hö
övding
ooch då även hur
h Hövding
g har provats och godkäntts, en process där SP Sveeriges Teknisska
F
Forskningsinnstitut varit in
nvolverat. SP
P har uppfatttat vissa faktaafel i artikelnn och ser äveen
bbehovet av attt ytterligare informera avvseende de tester
t
som gjo
orts och rolleen för inblan
ndade
pparter och villl därför anfö
öra följande.
I artikeln säggs att Hövdin
ng inte klaradde de skyddskriterier som
m internationeella standard
der
fföreskriver. Man
M anger dääremot inte vvilka standarrder det gälleer och inte heeller skyddsk
kriterier
ddet gäller. SP
P har dock an
ntagit att det är EN 1078 som avses.
G
Grunden för CE-märkniing är de sk. Nya Metodeen-direktiven
n. Det rör sigg om ett trettiiotal
pproduktområåden t.ex. lek
ksaker och peersonlig skyd
ddsutrustning, som omfaattas av dessaa
ddirektiv. I Nyya Metoden-direktiven fööreskriver maan att en produkt skall upppfylla vissa
ggrundläggandde krav avseende hälsa, ssäkerhet, fun
nktion och miiljö. För att vvisa att produ
ukten
uuppfyller desssa grundlägg
gande krav sskall tillverkaaren märka produkten
p
meed CE-märkeet och
ssom underlagg för detta sk
kall tillverkarren ha ett anttal dokumentt. Förenklat kkan man i många
m
fall
ssäga att det finns
fi
två vägaar för en tillvverkare att viisa att man verkligen
v
upppfyller direkttivets
ggrundläggandde krav. Antiingen provarr man sin pro
odukt enligt en
e eller fleraa harmoniseraade
sstandarder, eller så låter man
m ett Anm
mält Organ gö
öra ett utlåtan
nde, grundat på ett underrlag som
ddet anmälda organet beslu
utar omfattniingen av. Deet sistnämndaa är den variaant man väljer när
ddet inte finnss någon harm
moniserad staandard som går
g att tillämp
pa på produkkten.
E
Ett Anmält Organ
O
är utssett av ett meedlemslands regering. Ettt Anmält Orggan kan få i uppdrag
u
aatt utföra visssa aktiviteterr i samband m
med att en prrodukt skall CE-märkas eenligt ett elleer flera
E
EU-direktiv. Beroende påå direktiv varrierar det An
nmälda Organ
nets uppdragg. Ett av de uppdrag
u
eett Anmält Organ
O
kan få är
ä att utvärdeera produkteer avseende de
d grundlägggande kraven för CEm
märkning som
m finns i resp
pektive direkktiv, när tillv
verkaren väljeer att inte gåå vägen med en
hharmoniseradde standard, eller i de falll det inte finn
ns någon harrmoniserad sstandard som
m är
ttillämpbar (sååsom fallet ofta
o är för annnorlunda och
h nyskapand
de produkter)). SP är Anm
mält
O
Organ för blaand annat PP
PE-direktivett och kan såleedes få i upp
pdrag att utväärdera produk
kter i
eenlighet medd detta direktiiv.
A
Ackrediterin
ng är en kom
mptensbedöm
mning som uttförs för labo
oratorier, certtifieringsorgaan,
kkontrollorgann och Anmällda Organ. A
Ackreditering
g utförs i Sverige endast aav Swedac (S
Styrelsen
fför ackrediterring och tekn
nisk kontrolll) som är en myndighet.
m
Ackreditering
A
g innefattar bland
b
aannat genom
mgång av orgaanets ledninggssystem, personalens ko
ompetens, utrrustningens och
o
llokalernas läm
mplighet och
h även att anv
nvända metod
der passar förr uppgiften. A
Ackrediterin
ng
ggenomförs avv oberoende tekniska expperter och peersonal från Swedac
S
och ddet ingår blaand annat
een tillsyn på plats. SP är ackrediterat
a
för många ollika aktivitetter, bland annnat
S
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pprovningslabboratorium, produktcertifi
p
fieringsorgan
n och Anmältt Organ för PPPE och ocksså den
pprovningsmeetod som tagiits fram av S
SP för utvärdering av Höv
vding är ackrrediterad av Swedac.
H
Huvudskydd för cyklisterr ska uppfyllla de grundlääggande krav
ven i direktivvet för person
nlig
sskyddsutrustnning 89/686//EEG. Detta kan tillverkaaren visa gen
nom att antinngen låta prov
va
hhuvudskyddeet enligt en harmoniserad
h
d standard EN
N 1078 som gäller för proovning av
ccykelhjälmarr, eller låta ettt Anmält Orrgan (anmält för PPE) göra en bedöm
mning av om
pprodukten upppfyller de grundläggand
g
de kraven i direktivet.
d
Deetta förfarandde är något som EUkkommissioneen tillåter, bland annat föör att nyskapaande och ann
norlunda proddukter inte skall
hhindras tillträädde till mark
knaden för aatt de måste provas
p
enligtt standarder ssom är avsed
dda att
pprova traditioonella produk
kter. Huvudsskyddet Höv
vding är en sådan annorluunda och nysskapande
pprodukt som inte är lämplig att provaa enligt befinttliga standard
der. De valde
de då att konttakta ett
A
Anmält Orgaan, i detta fall SP. SP har utvärderat produkten
p
enlligt de grunddläggande kraven i
P
PPE-direktivvet och tagit fram
f
en specciell metod fö
ör göra dessaa utvärderinggar. Den metod som
S
SP har tagit fram
f
har alltsså grundat siig på målet att cyklisten skall
s
skyddass från skada,.
V
Vi vill också göra ett antaal påpekandeen om vissa saker
s
som fraamförs i artikkeln.
I artikeln stårr att ”Hövdin
ng inte absorrberar tillräcckligt myckett energi när dden släpps mot
m ett
1130 mm stålsstäd. Resultatet blev betyd
ydligt sämre än
ä för vanlig
ga cykelhjälm
mar”. Hövdin
ng har av
ddet franska laaboratoriet provats i enligghet med staandarden EN 1078. I EN 1078 använd
ds ett
pplatt städ med diameter 130 mm vid pprovning av stötdämpning. I SP-metooden användss ett
sstörre städ föör att undvikaa negativa efffekter som städets
s
kant och
o dimensiooner ger på en
aairbaghjälm men
m som van
nligtvis utebllir vid provn
ning av en ko
onventionell hhjälm. Beslu
utet att gå
uupp i storlek på städet i vår
v metod gruundas bland annat
a
på vår erfarenhet aav
hhjälmstandarrdisering där det är klart aatt det platta städet ska siimulera en (ooändligt stor))
aasfaltsyta ochh att diameteern 130 mm hhar valts för att det rent praktiskt
p
ska fungera att prova
p
i
een konventioonell provrigg
g.
I artikeln säggs även att ” Det är långtt ifrån alltid cyklistens hu
uvud slår i deen breda asfa
falten,
hhjälmen ska även
ä
skydda mot metallsttolpar, trotto
oarkanter och liknande”..
JJust därför inngår, precis som
s
i EN 10778, ett så kallat trottoarkaantsstäd i denn provningsm
metod
ssom SP har utvecklat,
u
Hö
övding klaradde även dettaa moment i metoden.
m
A
Angående upppblåsningstiiden står det att läsa i artiikeln att Höv
vding har låång uppblåsn
ningstid
jämfört med ett krav avseeende airbagss för motorcy
yklar. SP ansser att jämföörelsen med
m
motorcykelskkydd är irreleevant på grunnd av skillnaaderna i hastiighet mellan cykel och
m
motorcykel.
A
Angående SP
P:s ackrediterring sägs i arrtikeln ”Det svenska labb
bet SP har påå uppdrag av
fföretaget Hövvding utform
mat en egen teestmetod. Ing
gen myndigh
het eller tredj
dje part har verifierat
v
dden metoden”. Detta är en ett påståennde som Carrina Lundgren, chefredakktör, och Ron
nny
K
Karlsson, tesstchef, vidhålller i en senaare kommentar till artikeln. Detta är ddirekt felaktiigt. SP är
aackrediterat av
a Swedac och den speciiella metoden
n är också acckrediterad av Swedac. SP är
oockså Anmällt Organ och har rätt att hhantera dennaa typ av fall inklusive utvveckling av nya
n
ttestmetoder och
o utvärderiingskriterier.. Detta faktu
um har dessuttom kommunnicerats till Råd
R &
R
Rön innan arrtikeln publiccerades.
dningen Quee Choisir harr inte uppgettt vilket laborratorium som
D
Den franska konsumentti
k
m har
uutfört den proovning som refereras
r
till i artikeln, än
n mindre ang
ge om laborat
atoriet är ackrrediterat.
D
Det är för SP
P ifall kunden
n tillåter en sj
självklarhet att
a öppet stå för
f sina provvningsresultaat i de fall
dde publicerass i allmänna media
m
och o ckså ange viilka typer av tredjepartsgrranskningar
((ackrediteringar) laborato
orierna omfatttas av. Motssvarande ansser SP även bborde gälla för
fö de
ssom i allmännna media pu
ublicerar labooratorieresulttat, dvs att man
m anger labboratoriet och
h vilken
S
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ttyp av ackredditering som det har. Att hänvisa till att
a det fransk
ka laboratorieet används av
v flera
ffranska minissterier är intee ett tillräcklligt bevis på kvalitet och kompetens. D
Den internattionellt
eerkända typ av
a bevis för laboratoriers
l
s kompetens är ackrediterring.
V
Vi hoppas attt detta har kllargjort situat
ationen avseeende Hövding
g dvs. att dett som inledniingsvis
sstår i Råd ochh Röns artikeel att ”Hövdi
ding inte klarade de skydd
dskriterier soom internatio
onella
sstandarder fööreskriver” stämmer
s
ochh det var just därför som de
d som utveccklade Hövding
vvände sig tilll ett Anmält Organ,
O
SP, fför att visa attt man uppfy
yller de grunddläggande krraven i
ddirektivet, dvvs att skyddaa cyklister. H
Hade den ”van
nliga” cykelh
hjälmprovninngstandarden
n EN
11078 varit tilllämplig för denna
d
typ avv produkt had
de de som utv
vecklat Hövdding naturlig
gtvis
pprovat enligt denna stand
dard och slupppit betala förr utveckling av en provniingsmetod so
om utgår
ffrån direktiveets krav. Dett som sägs i iingressen tilll artikeln om att ”Säkerheeten verkar vara
v
bbristfällig” är
ä däremot heelt felaktigt, vvilket provningarna hos SP har visat..
A
Avslutningsvvis kan vi säg
ga att det är m
med viss förv
våning vi lässer artikeln i Råd & Rön som
ttydligt visar att
a tidningen
n, inte minst ddess chefredaktörer och testchef,
t
har vaga och i vissa
v
fall
hhelt felaktigaa uppfattning
gar om sådanna, för konsum
mentsäkerheet, vitala begrrepp som CE
Em
märkning, acckreditering och
o Anmält O
Organ.
M
Med vänlig hälsning
h

S
SP Sverigess Tekniska Forskninggsinstitut
S
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