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Abstract 
 

The high visibility clothing is mandatory for road workers in Sweden. The materials in 

the clothing are partly fluorescent and retroreflective for good visibility in daytime and 

night time. This project is to study the retroreflective materials behaviour in different 

environmental surroundings. The sensitivity of weather parameters as well as the 

alteration of the material due to wearing and washing has lead to some general 

conclusions for the best use of high visibility clothing. Following general conclusions has 

been drawn. 

- Materials in use on roads have due to ageing effects only 10 % of the virgin  

retroreflective values. 

- Washing brings up the retroreflective value a bit but its mainly wearing of the material 

which creates the low reflective working values. 

- The visibility of the material are very depending of the position and orientation of the 

material 

- A moving person is much more visible compared to a still standing person. 

- Oncoming traffic with headlamps on reduces the visibility and the recognition even 

down to 25 %. 

- Snow and rain will reduce the visibility through the windscreens down to 30 % of the 

initial values 

- Older people above 50 year has just 30% possibility to recognize persons in bad 

weather conditions compared to persons in the age of 20 - 30 years. 
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Sammanfattning 
 

Vunna erfarenheter efter projektets genomförande är att statusen på väg vad avser 

retroreflekterande materialets utseende är mycket varierande. Mätningar visar att vissa 

material i snitt har reflexvärlden som ligger på 10 % av nyvärdena. Detta beror på att 

ingen egentlig granskning av materialet sker efter tvättning. Vidare visar det sig att 

placeringen av reflexmaterialet har stor betydelse för synbarheten.  

I observationsövningarna är lågt placerade reflexband runt byxben de som ger högst 

igenkännbarhet. Viktigt är dock att konstatera att rörelse är mycket viktigt för 

personigenkänning. Stillastående med byxreflexer har mycket sämre upptäckbarhet än en 

person i rörelse. Det betyder också att byxor med varselklass 1 kan vara väl så bra som 

jacka med varselklass 3. I mötessituationer med svåra väderförhållande har äldre 

observatörer avsevärt svårare att upptäcka målpersonen jämfört med yngre. Ströljus och 

opalisering skapar stora synsvårigheter för äldre ögon. En effekt av detta blev att våra 

försökspersoner kompenserade detta med lägre hastighet vid körproven.  
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1 Bakgrund 
 

Sedan den 1 juli 1995 är det lagkrav att varselkläder skall bäras av  arbetare på väg. 

Det rör sig om många typer av arbetssituationer där dessa kläder används i. 

Varselkläderna som produkt kan vara jacka, byxor, overaller, västar eller selar. 

Gemensamt för klädestyperna är att de ska vara uppbyggda med fluorescensväv för 

dagsseende och med retroreflekterande material för nattseende. Varselkläderna används 

dygnet runt och ska i varje ljussituation ge bäraren en god synbarhet som hindrar att han 

utsätts för skada. Genom att bära varselkläder kontrasterar man mot omgivningen så 

mycket att man blir upptäckt av annalkande trafikanter. Dessa får då tillräckligt med tid 

och utrymme för att förhindra att en sammanstötning sker. Varselkläderna bärs i alla 

vädersituationer och deras synbarhet påverkas i hög grad av hur omgivningen påverkar 

materialet. Vatten och smuts hindrar och förändrar materialens ursprungliga egenskaper 

och detta får till följd att skyddseffekten i sin tur blir sämre. I detta projekt kommer vi att 

visa hur reflexmaterialet förändras i relation till olika påkänningsfaktorer och påvisa hur 

detta försämrar synbarheten i praktiska situationer.  
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2 Retroreflektion, vad är det? 
 
Retroreflektion eller svenskans återreflektion grundar sig på tekniken att sända infallande 

ljus tillbaka i samma riktning som det kom ifrån. För detta krävs en optisk teknik som 

redogörs för här nedan. Konstruktion och tillverkning är sedan helt avgörande för hur bra 

den retroreflekterande produkten blir. En reflexprodukt är en avancerad optisk produkt 

som i likhet med andra optiska produkter är känsliga för påverkan och måste behandlas 

med varsamhet. Mera om detta följer. Slutligen måste man ha metodik för att utvärdera 

och jämföra dessa optiska produkter på ett vederhäftigt sätt och detta beskrivs i den sista 

delen av detta kapitel. 
 

2.1  Retroreflektion - teori 
 

I retroreflektion vill man att ljuset ska återkastas i samma riktning som det kom ifrån. 

Detta för att i mörkertrafik kunna upptäcka personer och föremål i ett tidigare skede än 

normalt med vanliga fordonsbelysningar. Retroreflektionen skapar en förhöjd luminans 

hos bäraren/objektet vilket i sin tur ökar kontrasten mot omgivningen och synbarheten 

blir bättre. Att styra ljus med reflektioner och brytningar av olika slag är vanlig optisk 

konstruktionsteknik och teorin för att skapa retroreflektion är inte den heller 

komplicerad. Man utnyttjar sig i princip av reflektioner - brytningar i flera steg som 

skapar avsedd geometri för ljusets strålar. 

I figurerna 1 och 2 nedan visas två principer för denna styrning av ljuset. Till vänster har 

vi den sk kubiska reflektorn eller prismatiska reflektorn. Den består av en kub halverad 

utefter dess rymddiagonal. Infallande ljus reflekteras i de tre ingående kubsidorna och 

återsänds i infallsriktningen. I konstruktionen till höger ser vi en sfärisk linsreflektor. I 

denna typ av retroreflektor, som är uppbyggd av ett stort antal små mikrosfärer, fokuseras 

inkommande ljus mot ett speglande skikt varefter det reflekterande ljuset bryts i sfärens 

yta och sänds tillbaka i ursprunglig riktning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Figur 1. Kubisk reflektor                       Figur 2. Sfärisk linsreflektion 

 

Om nu ljuset sänds tillbaka i ursprunglig riktning, så har man ingen speciell nytta av 

detta ljus, om man inte själv befinner sig i ljuskällans centrum. Men övergången från 

teori till praktik gör att vi har en spridning i ljusets riktningsvinkel, som gör, att vi då  

befinner i mycket stor närhet till den teoretiska strålriktningen (jämför läget hos 

bilförarens ögon och bilstrålkastarna) att vi ändå uppfattar stora delar av det 

retroreflekterade ljuset. Vi talar om den så kallade observationsvinkel. Se figur 3.  
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Figur 3. Definition av observationsvinkel 

 

Observationsvinkeln har också stor betydelse i bedömningen av avstånd för 

upptäckbarhet. Ju längre objektet/personen befinner sig från fordonet desto mindre blir 

observationsvinkeln och vice versa. Ju mindre separation mellan strålkastare och förarens 

ögon desto mindre observationsvinkel. Jämför lastbilens och sportvagnens geometri med 

ögon/strålkastar-separation. Just retroreflexens reflektionsegenskaper som funktion av 

observationsvinkeln är viktiga för att den ska fungera på avsett sätt. Vi ser i figur 4 ett 

exempel på hur reflektionsförmågan avtar med ökande observationsvinkel. Ljuset ska 

bara återreflekteras i det infallande ljusets riktning. Men i praktisk användning nyttjar vi 

också retroreflektorns konstruktion genom att använda det mer spridda ljuset i 

närobservationer. 
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Figur 4. Exempel på reflektionsnivån som funktion av observationsvinkeln 

 

2.2  Konstruktion och tillverkning 
 

I konstruktionen är det viktigt att strålgeometrierna förblir konstanta vid sammansättning 

av ett stort antal reflektorer för den slutliga produkten. För tillverkning av den 

prismatiska reflektorn tillverkas verktyg med hög noggrannhet så att varje kubreflektor 

ska ha sina sidor vinkelräta mot varandra. Verktyget används för formning av plast i 

massproduktion och verktyget måste med jämna tidsmellanrum bytas eller korrigeras för 

att ”kubkvaliteten” ska bibehållas. Tillverkningshastigheten påverkar också 

slutprodukten. Vid för snabb tillverkning kommer efterflyttningar att uppträda vilket helt 

kan ändra produktens retroreflekterande egenskaper. Anpassade vinklar flyter ut och 

reflexen fungerar sämre. Tillverkare kompenserar för dessa effekter, men det är ändå 

viktigt att ha en löpande produktkontroll så att felaktiga produkter sållas ut.  
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Vad gäller material som bygger på mikrosfärers reflektion och brytning är det 

mikrosfärernas sfärisitet, storlek och placering som är avgörande för hur materialet 

kommer att retroreflektera. Rullmaterial som tillverkas i bredder på flera meter måste ha 

likvärdig kvalitet rakt över och detta kräver noggrann tillverkningsmetodik som en 

avancerad kontrollrutin. 

Det nämnda konstruktionsprinciperna finns sedan representerade i stort antal olika typer 

och modeller där det retroreflekterande skiktet byggs in och skyddas för yttre påverkan. 

Varje sådan åtgärd är oftast till nackdel för den retroreflekterande funktionen men är helt 

nödvändig för att reflexen skall fungera i praktisk miljö. 

 

2.3  Reflexproduktens miljökänslighet 
 

Som ovan sagts är retroreflexens känslighet mot omgivande miljö stor. För alla reflexer 

är inträngning av vatten en effekt som kraftigt reducerar eller helt tar bort 

retroreflektionen. Detta måste förhindras och ytskiktsimpregneringar av olika slag införs. 

För prismareflexer är det extra viktigt att just att baksidan hos kubsidorna inte får vatten 

på sig, för då uteblir reflektionen helt. Det betyder att baksidestätningen hos dessa 

reflexer måste göras med helt vattentäta sömmar. Det är viktigt att skarvningarna 

bibehåller sin täthet, även efter böjning och mekanisk påverkan på materialet. 

Mikrosfärmaterialet är känsligt då vatten tränger ner mellan sfärerna vilket bl a orsakar 

att vida infallsvinklar hos ljuset avskärmas och materialet ger endast begränsad 

retroreflektion runt 90 graders infallsvinkel mot materialytan. För klädmontage är detta 

allvarligt då den använda ytan är böjd runt kroppen och ett stort område för infallsvinklar 

är behövligt. Man ser då bara de delar av reflexytan som är vinkelrätt placerade mot 

observatören. 

Vatten på materialytan har en i samtliga fall begränsande effekt på retroreflektionen. 

Vattnet placerar sig på ytan i form av små mikrodroppar och varje sådan droppe bryter 

bort infallande ljus, som alltså inte kan retroreflekteras. Duggregn/dimma och reflexer är 

således en kombination som inte kan rekommenderas för god synbarhet, men som i 

praktiken är vanligt förekommande. 

Materialen utsätts också för en löpande mekanisk påverkan som reducerar reflekterat 

ljus. Från erfarenheter av andra optiska produkter som glasögon, kikare och speglar vet vi 

att man måste skydda den optiska ytan mot repor och övriga ytskador. Detta gäller i hög 

grad även retroreflekterande produkter. Reflexmaterial som bärs på varselkläder 

exponeras hela tiden för nötning, dels i arbetssituationen där de används, men också i 

efterföljande tvättning. När det gäller prismatiska material kan den mekaniska påverkan 

orsaka att skikt lossar och sömmar går upp varvid sedan vatten får möjlighet att tränga in 

med känt resultat. För mikrosfäriska material är den mekaniska nötningen av ytan 

besvärlig för mikrosfärernas vidhäftning. Sfärerna kan falla bort och detta leder i 

allmännhet till att nötningen får nya angreppsvinklar och ytterligare sfärer trillar av. Väl 

användna sådana material kan vid mikroskopgranskning uppvisa att endast enstaka sfärer 

finns kvar på de nötta ytorna. 

Strålningsexponering kan också vara förödande för plastens egenskaper. UV-ljus bryter 

ned plast om inte skydd finns och här är det speciellt ytstrukturen som kan bli skadad. 

Kemiska påfrestningar såsom tvättmedel, oljor, bensin och lösningsmedel kan skada 

plastmaterialet i grunden. Många av de arbetargrupper som använder varselkläder 

exponeras väldigt ofta för sådana kemiska produkter och det är därför mycket viktigt att 

skadat reflexmaterial observeras och byts ut regelbundet. Vidare har även 

appliceringsteknik och temperatur stor betydelse och påverkan på den använda 

reflexprodukten. 

 

2.4 Mätning och utvärdering 
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Reflexmaterial som skall användas i varselkläder måste undergå noggrann test och 

mätning för att få användas. Till grund för denna utvärdering används den sedan 1994 

utkomna Europanormen EN 471. Den innehåller krav på retroreflektionens nivå uppdelad 

i två reflektionsklasser och anger också ett antal påkänningsprov som materialet ska 

utsättas för inför godkännandet. Miljötester som vattentvätt, kemtvätt, nötning, vikning 

vid kalla temperaturer, temperaturcykling och regnprov utförs. Efter utförda prov ska 

vissa miniminivåer på reflektionsförmåga uppfyllas. Miljötesterna ska alltså simulera 

förväntade praktiska påkänningar som kan förekomma. Miljötesterna har också kritiserats 

för att inte alls överensstämma med verkligheten. Det gäller bl a vatten tvätten som inte 

alls överensstämmer med vanlig industritvätt. 

Mätningarna av det retroreflekterande materialet görs efter rekommendationer i CIEs 

publikationer. Man bedömer fyra olika observationsvinklar 12’, 20’ 1° och 1°30’ och 

fyra olika infallsvinklar 5°, 20°, 30° och 40°. Dessutom kontrollerar man materialets 

orienteringskänslighet, dvs om materialet ger olika reflektion beroende på hur det roteras 

vid plan fastsättning på kläderna. Materialet får inte uppvisa mer än 15% variation för att 

klassa som orienteringsokänsligt. Mätvärdena av reflektionsförmåga anges i candela per 

lux och kvadratmeter (cd/(lx m
2
)). Detta värde ger reflexens ekvivalenta ljusstyrka då en 

belysningsstyrka på 1 lux läggs över en kvadratmeter av materialet. Använder man 

mindre/mer material eller lägre/högre belysningsstyrka ändras den ljusstyrka som 

reflexen avger. Uppmätt värde är således en materialkonstant och användningen avgör 

den erhållna optiska effekten. 
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3  EN standarden 
 

Som ovan angivits har EN 471 krav på hur reflexmaterialet ska se ut för att ge avsedda 

skyddseffekter under praktisk användning. När det gäller uppbyggnad av varselkläderna  

sker uppdelning i tre klasser: klass 1, klass2 och klass 3 med stigande skyddseffekt. För 

klasserna gäller krav på mängd använt material dvs både på det retroreflekterande 

materialet och på det fluorescerande materialet.  

 

Följande uppdelning finns: 

 

Typ av material Klass 1-kläder Klass 2-kläder Klass 3-kläder 

Fluorescerande 

material 

Mer än 0,14 m
2
 Mer än 0,5 m

2
 Mer än 0,8 m

2
 

Retroreflekterande 

material 

Mer än 0,10 m
2
 Mer än 0,13 m

2
 Mer än 0,2 m

2
 

Kombinerat 

material 

Mer än 0,20 m
2
 - - 

 

Detta betyder att för olika användningsområden kan olika klasser anges och detta ska ske 

med arbetsgivaren i samråd med arbetstagaren.  

Standarden anger också hur det retroreflekterande materialet ska vara applicerat på 

varselkläderna. Banden som skall omsluta bålen, ärmar och ben har begränsningar på en 

minimibredd av 50 mm. För selar tillåts dock en minsta bandbredd på 30 mm. Här har 

vikt lagts vid att få en så enhetlig placering av reflexbanden så att sammanblandningar 

med andra objekt inte uppstår. Dubbla retroreflekterande band runt midja, ärmar och ben 

är förstärkta för vissa klädestyper med motsvarande hängslen. Det är viktigt att inte 

avsteg medges från dessa regler då det annars skulle uppträda en mängd varianter, vilka 

skulle vara svårtolkade för trafikanterna. Jämför motionärer, hundar och hästar. De 

tillåtna appliceringarna visas i bilaga 2. 
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4 Mätningar 
 

För att kunna bedöma reflektionsförmågan på ett repeterbart sätt hos olika material, nya 

och använda, gjordes fotometriska mätningar och bestämningar. Mätningarna utfördes i 

SPs fotometriska laboratoriums optiska bänk för mätning av retroreflektion. En 

jämförande bestämning av reflektionsförmågan i fält på arbetsplatser utfördes med den sk 

reflextestaren. De två mätprinciperna beskrivs nedan. Vidare visas hur mätningarna i fält 

utfördes och vilka projektmål som där sattes upp. 

 

4.1  Mätningar i optisk bänk 
 

Mätning av förekommande reflexmaterial sker med god noggrannhet och repeterbarhet i 

laboratoriets optiska bänk för reflexmätningar. Mätningen sker med mätavstånd 

varierande från 10 meter upp till max 35 meter, vilket garanterar rätt observationsvinklar 

för varierande reflexutbredning. Använd fotometer är av fabrikat Spectra Physics och har 

god V( )-anpassning. Fotometern kalibreras regelbundet absolut och relativt med årligt 

intervall. I den optiska bänken för retroreflektion sker daglig kalibrering av fotometern 

mot kalibrerad spegel för att ge rätt reflektionstal i kombinationen ljuskälla, detektor och 

mätavstånd. Ljuskällan är en 150 W halogen projektorlampa, som belyser en diffusor så 

att belysningsstyrkan över projektionsområdet blir inom homogeniteten ±1 %. 

Reflektormaterialet monteras på en goniometer där materialet kan vridas horisontellt och 

vertikalt för undersökning av aktuella infallsvinklar. Dessutom kan materialet vridas runt 

sin orienteringsaxel för att bestämma materialets känslighet för detta. Fotometerns och 

lampans vertikala separation i kombination med mätavståndet ger aktuell observations-

vinkel. Med lampa och fotometer inställda för viss observationsvinkel roteras 

goniometerns vridbord i ett svep där mätning tas av reflektionsförmåga vid aktuella 

infallsvinklar. Därefter ställs fotometer och ljuskälla in för nästa observationsvinkel och 

förfarandet upprepas.  

 

Följande mätonoggrannheter gäller för denna mätning: 

Vinkel ±1° 

Luminans ±3 % 

 

4.2 Mätningar med reflextestaren 
 

Reflextestaren är ett bärbart indikativt instrument som medger mätning av reflexer i fält. 

Lådan är uppbygd med en ljuskälla, strålgång till ett yttre mätfönster och strålgång 

tillbaka till en detektor, som mäter reflekterat ljus. Mätresultatet visas på en display 

direkt för reflexmätningar i CIL och för materialmätningar i cd/lux  m
2
. För att få god 

repeterbarhet kalibreras reflextestaren med ingående reflex vars värde är uppmätt i den 

optiska bänken. Strålgången för reflextestaren är ihopvikt och den valda 

observationsvinkeln sprider runt 20’. Samtidigt är infallsvinkeln vald till ca 5° för att 

förhindra spegeleffekter i materialen. Detta sammantaget gör att mätvärdena från 

reflextestaren inte alls blir så noggranna som vid mätning i optisk bänk. Dessutom finns 

det typer av prismatiska reflexer vars orienteringskänslighet är stor och dessa reflexer 

kan med reflextestarens ingående referensreflex få mätvärden som skiljer avsevärt. 

Därför anger vi mätvärdets noggrannhet till ±20 % för att täcka in de flesta 

konstruktionsprinciper. Med material som liknar referensreflexen är dock mätvärdena 

betydligt bättre. Fördelen med denna apparatur är att det går att göra snabba mätningar i 

fält för att få översiktlig information om använda reflexers status. 
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4.3 Mätningar av praktiskt användna kläder 
 

Ambitionen var inte att selektera olika material från varandra och inte heller att få någon 

tidskurva hur länge materialet kan användas ute innan tvätt eller utbyte av material bör 

ske. För detta krävs information om användningstid, antal tidigare tvättar, nivå på 

nötning för den arbetstagarkategorin samt individuella egenskaper som vård och 

försiktighet. Vi insåg tidigt att denna information var omöjligt att erhålla. Vårt 

projektmål blev istället att beskriva statusen hos använda varselkläder och dra slutsatser 

från detta material.  

Vi utförde ett stort antal tester på olika arbetsplatser. I samband med dessa besök 

efterhörde vi också reaktionen/upplevelsen av det använda reflexmaterialet. Vi besökte 

olika arbetskategorier såsom polis, räddningstjänst och vägbyggnadsarbetare i 

företrädesvis Borås området men också på vissa platser i Göteborg. Vi tog också in vissa 

mycket nötta kläder för laboratorietest. Dessutom levererade vi ut vissa av tillverkarna 

tillhandahållna nya kläder för användning i dagligt bruk. Resultaten från dessa mätningar 

är ännu ej kompletta. Plaggen finns fortfarande ute och kommer att plockas in och 

redovisas i slutlig rapport. 
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5 Mätresultat 
 

Mätresultaten anges för de flesta material i reflektionsförmåga dvs cd/lux m
2
.  

Nyvärdena för godkända material anges i bilaga 3. 

Nedanstående tabeller är exempel på genomförda undersökningar och observationer. 

 

 

Tabell A: Mätning av reflexegenskaper hos varselkläder hos Räddningstjänsten i Borås 

 

Plagg Märkning Mätområde reflex Reflektion 

i cd/lux m
2
 

Anmärkning 

Jacka CE 3/2 höger arm gul sfär 8 Efter tvätt 

Jacka CE 3/2 torso mage gul sfär 20 Efter tvätt 

Skyddsväst CE 3/2 torso mage vit sfär 320 ny 

Jacka  CE 3/2 torso rygg röd sfär 92 ny 

Byxa CE 1/2 ben vänster gul sfär 27 sliten 

Jacka  CE 3/2 arm höger gul sfär 30 sliten 

Samman-

fattning 

Använda 

Nya 

 

 

8-30 cd/lux m
2 
; 2 - 9 %

 

92-330 cd/lux m
2 
; 77- 92 % 

 

 

Tabell B: Mätning av reflexegenskaper hos varselkläder hos Vägverket Rångedala 

 

Plagg Märkning Mätområde reflex Reflektion 

i cd/lux m
2
 

Anmärkning 

Jacka CE 3/2 höger arm vit sfär 56 smutsig 

Byxa CE 3/2 torso mage vit sfär 53 smutsig 

Regnjacka CE 1/ 2 torso mage vit sfär 65 smutsig 

Byxa  CE 1/ 2 ben vä vit sfär 68 smutsig 

Väst CE 3/2 midja vä vit sfär 385 ren 

Jacka  CE 3/2 arm höger vit sfär 280-380 ren 

Samman-

fattning 

Smutsiga 

Rena 

 

 

53-68 cd/lux m
2 
; 15 - 19 %

 

280-385 cd/lux m
2 
; 80- 100 % 
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Tabell C: Mätning av reflexegenskaper hos varselkläder hos Servicekontoret Borås 

kommun 

 

Plagg Märkning Mätområde reflex Reflektion 

i cd/lux m
2
 

Anmärkning 

Jacka CE 3/2 Ärm/ärm/ 

rygg/ända/ 

nedre front 

vit sfär 5/18/ 

219/120/ 

10 

smutsig 

Jacka CE 3/2 Rygg/nedre 

front/övre 

front 

vit sfär 50/20/ 

40 

tvättad ett 

antal ggr 

Jacka CE 3/ 2 rygg/mage vit sfär 198-280/ 

167 

nästan ny  

1 tvätt 

Samman-

fattning 

Smutsiga 

Rena 

 

 

0 - 15 cd/lux m
2 
; 0 - 4 %

 

155 cd/lux m
2 
;- 100 % 

 

 

Tabell D: Mätning av reflexegenskaper hos material från Räddningstjänsten i Borås 

 

Prover Mätområd

e 

Reflex Reflektion 

i cd/lux m
2
 

Jacka/löstagbar gul siffra gul sfär 116 

Jacka/löstagbar gul siffra gul sfär 112 

Jacka/löstagbar rygg vit sfär 98 

Jacka /löstagbar rygg gul sfär 148 

Jacka ny 

värmeapp 

gul sfär 96-110 

Jacka  anv. 

värmeapp 

gul sfär 53-60 

 

Observationer 

Vi kunde konstatera att Räddningstjänst och Polis i Borås har vardera gemensamt 

organiserad tvätt för sina arbetstagare. En viss granskning av reflexer utförs hos 

räddningstjänsten där också komplettering av reflexmaterialet utförs av sykunnig 

brandpersonal. Vägverket låter varje person utföra tvätten själv. Där tvätten var 

organiserad fanns en ansvarig som utförde tvätten. Någon granskning av reflexens 

kvalitet efter tvätten utfördes inte. I fall att reflexmaterialet hade lossnat till stora delar 

syddes materialet fast igen. Någon bedömning att nytt material borde sys på istället 

gjordes inte. Arbetstagarna klagade över att materialens fastsättning var dålig. Trådarna 

nöttes mycket snabbt av och materialet fastnade och kunde slitas sönder under arbetets 

gång. 
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6 Observationer av synbarhet 
 

För att utröna betydelsen av olika materials reflektionsförmåga, valda klasser på 

varselkläder, olika grader av försmutsning samt nötning utfördes ett antal 

observationsövningar. Hur dessa gick till och erhållna resultat beskrivs nedan men först 

en betraktelse vad synbarhet är. 

 

6.1  Synbarhetskriterier 
 

Att upptäcka ett föremål eller en person kräver vissa grundläggande förutsättningar i 

betraktningssituationen. 

- Observationsmålet måste ha en viss utbredning så att man med ögat kan upplösa 

föremålets projicerade yta. 

- Observationsmålet måste vara i en sådan belysningssituation så att det kontrasterar mot 

omgivningen 

- För en rättvisande identifiering krävs också att observationsmålet visar karakteristiska 

signaler som underlättar observationen. 

- Observatören skall ha sina ögon adapterade för den rådande belysningssituationen 

Dessa grundläggande uppställda kriterier påverkar också varandra i underlättande eller 

försvårande riktning då observationen utförs. Vi ska ta några exempel. 

I en betraktningssituation där fullständigt mörker råder kan en liten lysande yta 

observeras på mycket stora avstånd, jämför med glöden hos en tänd cigarett. Trots den 

lilla lysande ytan kan glöden utan svårighet ses på flera hundra meter. Det beror på att 

kontrasten mellan glöden och bakgrunden är stor. Under dagsljusförhållande ger glöden 

ingen kontrast mot omgivningen och observationen uteblir. En stjärna med nästan ingen 

vinkelutbredning påkallar uppmärksamheten genom kontrasten mot den mörka 

natthimlen. Under dagtid är himmelsljuset alltför starkt för att stjärnans begränsade ljus 

ska lysa igenom. Däremot kan månen med sin reflektion av solljuset även ses under 

dagtid. Den goda kontrasten och den stora månytan ger bra synbetingelser.  

I dagsljus är synintrycken många men man lyckas i allmänhet att urskilja de väsentliga 

signalerna. När mörkret faller ändras synbetingelserna radikalt. Ögat arbetar nu i ett 

tillstånd mellan dagseende och nattseende. Det adapterade mörkerseende vill inte infinna 

sig då synapparaten hela tiden störs av diverse ljusupplevelser. Gatubelysning, 

signalanläggningar och inte minst andra trafikanters belysningsanläggningar stör hela 

synintrycket  och observation av väsentliga delar av trafikmiljön försvåras. Ögats kvalitet 

i sig är också avgörande hur bra observationer som kan göras. Ett äldre öga behöver 

nästan 10 ggr mer ljus än ett ungt öga behöver för en likvärdig observation. 

Synförändringar i det gamla ögat skapar diffuseringar och brytningsfel vilket nedsätter 

kontrastverkan och ytterligare försvårar observationen. Detta gör att äldre människor 

upplever mörkertrafik som mycket arbetsam och tröttande.  

För att kunna likafullt detektera på vägen arbetande personer måste varselkläderna med 

sin reflekterande luminans skapa tillräcklig kontrast i observatörens synfält gentemot 

andra starka luminanser i samma synfältsområde. Synförhållande genom en bilruta kan 

stundom vara mycket svåra. Vatten och smuts på en kanske redan nernött bilvindruta kan 

ge så mycket spridning av inkommande ljus att det är helt omöjlighet att urskilja små 

reflekterade ljussignaler. Är sedan egna bilens strålkastare nedsmutsade eller felinställda 

så finns det inte heller något ljus att reflektera, vilket gör den reflexbärande personen än 

mer osynlig. Vi har också psykologiska effekter i bärandet av reflexprodukter. Blotta 

förekomsten av en buren reflex ger bäraren en känsla av att synas. Även om reflexen och 

synbetingelserna är dåliga beter sig denna bärare på ett helt annat sätt än om han inte 

burit en reflex. Han går längre ut i vägen, han kanske går på fel sida om vägen och han 

genar rakt över vägen även om trafik kommer. Hans förmodade synbarhet ger falsk 

säkerhet. Att han dessutom ser den kommande trafiken utan svårighet gör med naturliga 
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grundläggande reaktioner att han tror att han också syns. Mörkklädda personer springer 

över vägen mitt framför bilen och ser mycket förgrymmade ut då det visar sig att den 

sånär överkörande bilisten inte sett något. I följande beskrivna observationsövningar 

bekräftas många av dessa allmänna observationer. 

 

6.2 Observationsövningar 
 

Observationerna utfördes under den mörka delen av dygnet. Observationerna 

genomfördes av observatören sittande i bil. Observationsövningen delades upp i två 

avdelningar vilka utfördes under skilda dagar. Valda observatörer fanns i åldersskikten  

20 - 30 år, 30 - 50 år och 50 - 65 år. Detta för att kunna undersöka eventuella 

åldersrelaterade effekter. Samtliga observatörer hade normal syn med eller utan 

glasögon. Samtliga hade godkänt körkort med en körerfarenhet på minst 5 år.  

 

Den första övningen bestod i observationer från stillastående bil. Endast halvljus fick 

användas under observationen. Målpersonerna bar varselkläder av olika utformning och 

klass. Målpersonerna startade vandring mot observatören från ett avstånd på ca 125 

meter. Målpersonen gick omväxlande på höger respektive vänster sida av vägen. Vissa 

försök med vandring tvärs över vägen vinkelrätt blickriktningen gjordes också. För att 

försämra kontrasten i observationen uppställdes ett mötande fordon på 100 meters 

avstånd med omväxlande tänt och släckt halvljus. Observatörerna ombads att reagera när 

de upptäckte målpersonen och samtidigt göra en bedömning av upptäcksavståndet och 

varselklädselns upptäckbarhet. 

 

Den andra övningen bestod i observationer från rörlig bil. Observatören körde bilen 

utefter en förvald vägsträcka där ett antal målpersoner, med olika synbarhet, uppenbarade 

sig. En granskare satt bredvid observatören i bilen och antecknade de observationer som 

gjordes. Här ombads observatören att ange när han såg ett mål, att uppskatta avståndet till 

målpersonen och ge en värdering av reflexens kvalitet. Sträckan på ca 1 km var lagd 

utefter en väg med kurvor och små krön. Begränsad vägbelysning fanns på ena 

vägkanten. Även i denna övning var en mötesbil placerad för att skapa svåra kontraster i 

observationen. Provsträckan kördes i båda riktningarna. För att ytterligare försvåra 

observationen och efterlikna praktiska trafiksituationer upprepades körningen för varje 

observatör med en nedsmutsad vindruta. Respektive målfigurer rörde sig omväxlande och 

stod still på samma vägkant. Mötesbilen vändes efter halva körsträckan var avverkad. 

Hastigheten hos observatören maximerades till 50 km/h. Under proven var ingen 

observatör över 40 km/h. 
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6.3 Resultat av gjorda övningar 
 

Övning 1: Stillastående bil 

 

Målperson, 

klädsel 

Upptäcksavstånd i meter 

 

Anmärkningar 

 20-30 år 30-50 år 50-65 år  

Utan reflex, 

fluorescerande 

väst 

50 40 25 vänsterkant, 

möteshalvljus 

Byxor klass 1 ben 100 100 75 vänsterkant, 

möteshalvljus 

Väst klass 1 torso 75 75 50 vänsterkant, 

möteshalvljus 

Jacka klass 2 50 50 50 vänsterkant, 

möteshalvljus 

Jacka klass 3 75 75 75 högerkant, 

möteshalvljus 

Jacka+byxa  

klass 3 

100 100 100 högerkant, 

möteshalvljus 

Hängande reflex 100 100 100 vänsterkant, 

möteshalvljus 

 

Observationer 

Skillnader mellan klasser kunde bara marginellt konstateras. Däremot gav lågt placerade 

reflexmaterial långa upptäckbarhetsavstånd. Speciellt skapade benreflexer en extra 

igenkänningseffekt på grund av målpersonens rörelse. Trots viss nedsmutsning var 

uppmärksamhetsgraden stor för dessa. En av klass 3 jackorna upplevdes som dålig i 

upptäckbarhet trots god reflektionsförmåga hos materialet. Bucklig reflexyta och 

känslighet för infallsvinklar skapade effekten. 

 

Övning 2: Rörlig bil, ren bilruta 

 

Målperson, klädsel Upptäcksavstånd i meter 

 

Anmärkningar 

 20-30 år 30-50 år 50-65 år  

Jacka klass 3 riktn 1 50 50 50 mötesljus, halv 

Byxor klass 1 ben 

riktn 1 

75 75 50  

Väst klass 1 torso 

riktn 1 

100 100 75  

Väst klass 1 torso 

riktn 2 

100 100 100  

Byxor klass 1 ben 

riktn 2 

50 50 40 efter krön 

Jacka klass 3 riktn 1 50 50 40 mötesljus halv 

 

Observationer 

Trots klass 3 jackan var observationen svår i närheten av mötande halvljus. Vid större 

separation upptäcktes samma målperson på ett tidigare stadium. Rörliga benen 

upptäcktes först då krönet passerats. Västen upptäcktes tidigt då svepning av halvljuset i 

en kurva gav god ljusspridning över stort område. 
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Övning 2: Rörlig bil, smutsig bilruta 

 

Målperson, klädsel Upptäcksavstånd i meter 

 

Anmärkningar 

 20-30 år 30-50 år 50-65 år  

Jacka klass 3 riktn 1 10 15 5 mötesljus halv 

Byxor klass 1 ben 

riktn 1 

50 30 30  

Väst klass 1 torso 

riktn 1 

75 50 50  

Väst klass 1 torso 

riktn 2 

75 75 75  

Byxor klass 1 ben 

riktn 2 

40 40 20 efter krön 

Jacka klass 3 riktn 1 30 30 25 mötesljus halv 

 

Observationer 

Den smutsiga vindrutan omintetgjorde siktan nästan helt för vissa observatörer. De unga 

förarna höll högre hastighet jämfört med äldre som i något fall stannade för att se var 

vägen fanns. Observationsavstånden var genomgående mycket kortare än vid ren ruta och 

vissa observationer gjorde tom vid passage av målpersonen, trots att man visste 

personens ungefärliga position. Samma kommentarer om upptäckbarhet gjordes som vid 

ren ruta. 
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7 Resultatdiskussion 
 

Statusen hos varselkläder ute på fältet är förvånansvärt dålig. Använda material visar 

reflektionsvärden som ligger på 2 - 10 % av nyvärdena. Vid de stickprov på arbetsplatser 

som projektet gjort, är kunskapen låg om hur man urskiljer en bra reflex från en dålig 

reflex. Nivåerna på kvarvarande reflektionsförmåga hos vissa material är sådana att 

materialet inte längre kan anses vara en reflex. Variationen av reflektionsförmåga över 

varselplaggens reflexyta är stor. Vissa ytor där smuts och nötning varit stor är helt 

”döda”. Detta ses på en del av bilderna i bildbilagan. Där bilderna är tagna med blixt och 

detta på nära håll skapar en stor belysningsstyrka ger bilderna en dålig koppling till 

verkligt upplevd reflektionsförmåga. Däremot kan bilderna visa ”döda” smutspartier. 

Generellt saknas kunskap om hur man ska värdera påsydda reflexer. I de fall där det är 

upptill den enskilde att bestämma då tvätt ska utföras, finns säkert inte heller några 

anvisningar när materialet ska bytas. Vår reflextestare rönte därför stort intresse hos flera 

av användarna där man på ett konkret sätt kunde få en indikation på när reflexmaterialet 

borde bytas ut. 

Ser vi på observationerna ser vi ingen större mellan de olika varselklasserna. Det bör 

påpekas att målpersonerna endast bar nytt eller endast något åldrat material. Däremot 

visade det sig att material av samma klass men av olika fabrikat gav skilda värderingar. 

Material med känslighet för ljusets infallsvinkel upplevdes som sämre trots att de 

jungfruliga mätvärdena var lika stora eller högre. Placeringen av reflexerna visade att 

lågt placerade reflexer på ben gav en mycket god uppmärksamhetsgrad. Dessutom 

förstärktes observationen om benen rörde sig. Stillastående ben upplevdes som reflexer 

från vägkantsstolpar, snökäppar eller dylikt. Vid småbackar på vägen upplevdes dock 

avskärmningseffekter som gjorde att benreflexerna inte syntes förrän på relativt korta 

avstånd. I dessa fall gav en komplettering av högre sittande reflexer en tidigare 

observation. Övning med mötande halvljus visade på den ytterligt svåra observations-

situation som då uppstår. Lite ljus från det egna halvljuset i kombination med höga 

luminanser gör att reflexytan ger mycket låg kontrast och man upptäcker inte 

målpersonen. Våra målpersoner fick vid flera tillfällen stiga av vägen för att undvika 

närmare kontakt med observationsbilen. Vi ska då betänka att dessa observatörer var 

medvetna om att personer fanns på vägen och visste deras ungefärliga position. Trots 

detta var observationen i svåra fall omöjlig att göra.     
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Bilaga 1: Bilddokumentation 
 

 
Bild 1: Poliskontroll i stadsområde. Svår observation med många olika ljus. 
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Bild 2: Poliskontroll i gryning och småregn 
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Bild 3: Smutsiga fält i midjan vilka reducerar reflexverkan. Chauffören visar på lösa 

reflexband. 

 

 

. 
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Bild 4: Vägbyggnadsarbetare med varsekläder. Nr 1, 2 och från vänster har nya kläder. 

 
Bild 5: Fotoblixten fräter ur reflexmaterialet , men vi ser att 3:an och 5:an fortfarande har  

mörka fläckar där smutsen finns. 
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Bild 6:  Skillnad mellan nya och gamla varselkläder.  
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Bild 7: SP undersöker  material på servicekontoret. 

 
Bild 8: Material efter en tids användning  och tvätt. 
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Bild 9: Servicekontorets tvätteri. Kontroll av kvaliteten hos reflexmaterialet efter tvätt 

ingår ej. 
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Bilaga 2: Möjlig design på varselkläder 
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Bilaga 3: Retroreflekterande material godkända för varselkläder 

 

Nedan tabellerade material är sådana, vilka finns registrerade som godkända 

retroreflekterande material på av SP CE-certifierade varselkläder. 
 

Tabell 1: Retroreflekterande material uppfyllande krav enligt EN 471 

 

Materialbeteckning Fabrikat Certifikat Färg Användning 

Scotchlite 8710 3M BIA 950011 Silvergrå Väv 

Scotchlite 8930 3M MTG TR307/13652   

Scotchlite 8935 3M MTG TR307/15136   

Scotchlite 8987 3M MTG TR307/13754 Silvervit Kombi gul fluo 

Scotchlite 8910 3M BIA 950009 Silvervit Väv 

Scotchlite 9910 3M BIA 950010 Silvergrå Väv 

Sparklite MR-801-S Unitika MTG TR322/13814   

Sparklite MR-821-S Unitika MTG TR322/16380   

Sparklite MR-891-G Unitika MTG TR322/14048-1   

Vinyl Reflexite BSI 159988/1-2 vit Tejp och folie 

GP340 Kombi Reflexite TÛV 960 011 vit, ljusgul Folie 

GP350 Reflexite TÜV 950 021 vit, gul, 

orange 

Tejp och Folie 

9301 Ref-lite Kyoto BIA 9502863/2160   

 

 

Tabell 2: Retroreflekterande material, klass och specificerade mätdata 

 

Material Reflexklass Konstr. princip *Reflektions- 

värde 

cd/lux m
2
 

Tillägg 

Scotchlite 8710 2 Mikrosfär 394  

Scotchlite 8930 2 Mikrosfär -  

Scotchlite 8935 2 Mikrosfär 402  

Scotchlite 8987 1 Mikrosfär 160  

Scotchlite 8910 2 Mikrosfär 450  

Scotchlite 9910 2 Mikrosfär 350  

Sparklite MR-801-S 2 Mikrosfär -  

Sparklite MR-821-S 2 Mikrosfär -  

Sparklite MR-891-G 2 Mikrosfär - flamsäkert 

Vinyl 1 Mikroprisma -  

GP340 Kombi 2 Mikroprisma -  

GP350 2 Mikroprisma -  

9301 2 Mikrosfär -  

*) reflektionsvärde vid observationsvinkel 20’ och infallsvinkel 5°. Värdena angivna av 

tillverkarna. 


