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Abstract 
 

Durability of the fluorescent material in high visibility 

warning clothing 
 

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 

nighttime. This project is to study the fluorescent 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 fluorescent 

values. 

- Washing brings up the fluorescent colour coordinates a bit but its mainly wearing of the 

material, which creates the low fluorescent working values. 

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

material 

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

- Snow and rain will reduce the visibility through the windscreens by down to 10 % of the 

initial values 

- Older people above 50 year has just 20 % possibility to recognize persons in bad 

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

 

Key words: Durability fluorescent material, warning clothing durability, fluorescent 

material 
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Sammanfattning 
 

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

fluorescerande materials utseende är mycket varierande. Mätningar visar att vissa 

material endast i snitt har fluorescerande luminansvärlden som ligger på 25 % av 

nyvärdena. Färgerna har överlag bleknat. Ett varselplagg utsatt för dagsljus under ett antal 

har helt tappat fluorescenseffekten och borde bytas. Regelmässigt sker egentligen ingen 

granskning av materialets funktion efter tvättning. Medvetande om regelbunden 

rengöring varierar också från man till man. Bäst synbarhet har de arbetsgrupper där 

företagets ledning har en medveten policy om beordrad tvätt eller byte till nytt. Mer 

information behövs till företag och brukare om den dåliga synbarhet som många 

vägarbetare befinner sig i.  

Projektet kommer i en fortsättning att trycka upp plastade komihåg instruktioner att 

placera i värmehyttor, manskapsbaracker eller arbetsfordon. Dessa instruktioner kommer 

att ha en sida vad avser dagseende och en sida vad avser nattseende. Informativa artiklar 

kommer att skrivas i branschtidningar för ökad upplysning.   
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1 Bakgrund 
 

Varselkläder har under de senaste åren blivit tvingande att bära för arbetstagare på väg 

(1 juli 1995). 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 eller tillbud i en allt hårdare trafikmiljö. Genom att bära varselkläder ska 

man kontrastera mot omgivningen så mycket att omgivande trafik kan upptäcka en och 

har tillräckligt med utrymme för att kunna förhindra att en kollision eller 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 det fluorescerande materialet förändras i 

relation till olika påkänningsfaktorer och undersöka hur detta påverkar synbarheten i 

praktiska situationer.  

 



7 

 

 

 

 

2 Fluorescens, vad är det? 
 
Fluorescens bygger på att osynligt ljus så kallat ultraviolett ljus eller UV-ljus omvandlas 

till synlig ljus då det träffar ett fluorescerande ämne/material. Detta får till följd att just 

det fluorescerande materialet som träffas av det osynliga UV-ljuset sänder ut/reflekterar 

mer ljus än andra intilliggande ytor. Vi upplever att detta material får en förhöjd kontrast 

gentemot omgivningen och är därmed också lättare att upptäcka. De upplevelsefaktorer 

som vi här använder oss av är dels färgen och dels ljusheten den så kallade luminans-

faktorn. Slutligen måste man ha metodik för att utvärdera och jämföra dessa 

fluorescerande material på ett vederhäftigt sätt och detta beskrivs i den sista delen av 

detta kapitel. 

 

2.1 Fluorescens – teori 
 

Fluorescensen bygger på att vissa ämnen har en förmåga att omvandla infallande 

energirik kortvågig osynlig strålning till mindre energirik men mer synlig strålning, det vi 

i dagligt tal kallar synligt ljus. Detta synliga ljus sänds ut och i relation till andra inte 

fluorescerande ämnen blir nu mängden tillbakakastat ljus mycket större. I de flesta 

observationssituationer är det den reflekterade strålningen/ljuset som vi reagerar och 

registrerar. Är mängden reflekterat ljus från intilliggande ytor väldigt olika så säger vi att 

vi har hög kontrast mellan de olika ytorna. Det fluorescerande materialet i varselkläder 

ger under dagtid en kraftig kontrast mot omgivningen genom att nyttja det för oss 

osynliga UV-ljuset. UV-ljuset finns å andra sidan endast på dagen och kläderna ger 

således under natten inget bidrag till förbättrad synbarhet. Då får man komplettera 

kläderna med retroreflekterande material som återkastar bilstrålkastarnas ljus. 

 

2.2 Konstruktion – tillverkning 
 

Konstruktionen av fluorescerande material bygger på att det aktiva fluorescerande ämnet 

tillförs ytan/materialet på ett sådant sätt att det blir resistent mot olika påkänningar. För 

varselkläder betyder detta att ett tygmaterial förses med fluorescerande ämne som sedan 

ska räcka plaggets hela levotid.  

 

2.3 Fluorescensmaterialets miljökänslighet 
 

Som ovan sagts är fluorescensens känslighet mot omgivande miljö stor. Naturlig 

påstrålning av solljus är med sitt UV-ljus åldrande på såväl tygets basmaterial som det 

ingående fluorescerande ämnet. En kraftig blekning av färgen indikerar att fluorescens-

materialet är på upphällningen. Detta är för olika färgmaterial inget ovanligt fenomen 

men för den fluorescerande färgen märks effekten så tydligt. Materialet lyser inte längre 

som tidigare och kontrasten försvinner och därmed uppmärksamhetsgraden. Kroppen och 

ett stort område för infallsvinklar är behövligt. Man ser då bara de delar av reflexytan 

som är vinkelrätt placerade mot observatören. 

Materialen utsätts också för en löpande mekanisk påverkan som reducerar reflekterat 

fluorescerat ljus. Det fluorescerande materialet som bärs på varselkläder exponeras hela 

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

tvättning. 

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

fluorescerande ämnet/materialet i grunden. Många av de arbetargrupper som använder 

varselkläder exponeras väldigt ofta för sådana kemiska produkter och det är därför 

mycket viktigt att skadat bakgrundsmaterial observeras och byts ut regelbundet. 
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2.4 Mätning och utvärdering 
 

Det fluorescerande materialet 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 färg och luminansfaktor 

samt anger 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 färg 

och luminansfaktor kunna uppnås. 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 skiljer sig mot vanlig 

industritvätt. 

Mätningarna av det fluorescerande materialet görs efter instruktioner i Europastandard 

EN 471 och rekommendationer i CIEs publikation nr 15.2. Färg och luminansfaktor 

bestäms med en spektroradiometer efter pålysning av materialet med standardisera 

dagsljuskälla D65 och mätgeometrin är 45

Det betyder att en bredbandig ljuskälla innehållande en hel del UV-ljus spektralt likvärdig 

med solen lyser in på materialet under 45 graders vinkel. Det reflekterande ljuset mätes 

sedan med 0 graders utfallsvinkel dvs rakt mot materialet. Det mätinstrument som 

används delar upp strålningen i sina delfärger dvs en spektralmätning ur vilket sedan de 

så kallade färgkoordinaterna x och y kan beräknas. Genom summering över samtliga 

uppmätta våglängder relativt ögats känslighetskurva kan man beräkna materialets 

luminansfaktor. Ju högre luminansfaktor ett material har desto mer lyser materialet. En 

absolut vit diffuserande yta sägs ha luminansfaktorn = 1. Vanliga färgade ytor har en 

luminansfaktor som ligger någonstans mellan 0 och 1. Flera av de fluorescerande 

materialen har i nytillstånd en luminansfaktor som överskrider värdet 1 just på grund av 

ljusbidraget från det omvandlade UV-ljuset. 
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3 EN-standarden 
 

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

skyddseffekter under praktisk användning. När det sedan 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 bakgrundsmaterialet. 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 vid olika användningsområden kan olika klasser bestämmas och detta 

ska i allmänhet ske av arbetsgivaren i samråd med arbetstagaren.  

Standarden anger också hur det retroreflekterande materialet ska vara applicerat på 

varselkläderna. 
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4 Mätningar 
 

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

använda, görs spektrala mätningar och bestämningar. Mätningarna utförs i SPs 

färgmätlaboratorium. Ett fältinstrument med god överensstämmelse med 

laboratorieinstrumentet har tagits fram för att möjliggöra mätningar ute på väg av 

vägpersonals varselkläder. De två mätprinciperna beskrivs nedan. Vidare visas hur 

mätningarna i fält utfördes och vilka projektmål som där sattes upp. 

 

4.1 Mätning i optisk bänk 
 

Mätning av förekommande fluorescerande material sker med god noggrannhet och 

repeterbarhet i laboratoriets spektroradiometer för färgmätningar. Materialet vrids runt sin 

orienteringsriktning med 90 för att upptäcka orienteringskänslighet i tygmaterialets 

struktur. Finns det en orienteringskänslighet bildas ett medelvärde av de två gjorda 

mätningarna. 

 

Följande mätonoggrannheter gäller för denna mätning: 

 

Vinkel: ±1° 

Luminans: ±3 % 

Färgkoordinater: ±0,005 

 

4.2 Mätningar med fältinstrument 
 

Mätning i fält sker med en konstruktion som bygger på ett kommersiellt instrument för 

färgbestämning och belysningsmätning. Använt instrument är en Minolta chromameter se 

bild 1. Denna chromameter är monterad på ett rör med en nedre öppen konsol. Konsolens 

öppningar är till för att släppa in dagsljus under de preciserade mätvinklar som sätt i 

standarden. Reflekterat ljus mäts i rörets andra ände av den påmonterade chromametern. 

Färgkoordinaterna fås då direkt och luminansfaktorn beräknas i relation till mätning på ett 

antal fluorescensnormaler vilka är uppmätta med god noggrannhet i laboratoriebänken.  

 

 

 
Bild 1: Minolta Chromameter 
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Bild 2: Mätrör                                           Bild 3: Fältutrustning, mätning på 

                                                                              Referensmaterial 

 

 

4.3 Mätningar på praktiskt använda 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 burna bakgrundsmaterialet. 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. 
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5 Mätresultat 
 

Mätresultaten anges för de flesta material i färgkoordinater och luminansfaktorer. I 

diagram i bilaga 3 kan man se tillåtna områden för färgkoordinater. 

Nyvärdena anges i bilaga 2 för olika godkända material. Detta förfarande medför givetvis 

att vissa material kan få mer eller mindre riktigt relaterad nivå, beroende på hur 

mätvärdena tas och hur begynnelsevärdena var. Vi har med erhållet mätunderlag dock 

inte sett några sådana avvikelser, vilka skulle kunna förändra presenterade resultat. 

Nedanstående tabell är exempel på genomförda undersökningar och observationer. 

 

Tabell: Uppmätta värden på bruksplagg 

 

Plagg Färg x y Luminansfaktor Anmärkning 

Jacka PP Gul 0,467 0,459 0,50 Ren yta 

Jacka Gul 0,372 0,533 0,33 Smutsig yta 

Jacka Orange 0,502 0,367 0,11 Smutsig yta 

Jacka Orange 0,488 0,368 0,09 Kraftigt smutsig 

Jacka  Orange 0,478 0,369 0,20 Blekt yta 

Jacka Orange 0,556 0,364 0,20 Skyddad yta 

Jacka Orange 0,443 0,365 0,40 Smutsig blekt yta 

Jacka  Orange 0,490 0,448 0,53 Ren yta 

Jacka  Orange 0,695 0,303 0,25 - 

Jacka Gul 0,581 0,354 0,36 - 

Väst Gul 0,350 0,529 0,64 Ren punkt 

Väst Gul 0,347 0,509 0,35 Smutspkt 

Väst  Gul 0,356 0,519 0,66 Ren pkt 

Nästan samtliga mätvärden ligger utanför de av standarden tillåtna för nytt material. Det 

gäller såväl färg som luminansfaktor. 

 

Observationer 

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

organiserad tvätt för sina arbetstagare. Vägverket låter varje person utföra tvätten själv. 

Där tvätten var organiserad fanns en ansvarig som utförde tvätten. Någon granskning av 

materialets kvalitet efter tvätten utfördes inte. Statusen hos varselkläder ute på fältet är 

högst varierande. Det är i hög grad beroende på företagets och arbetsledningens policy. 

Vid vägarbeten i Göteborg var vägverket produktion i arbete med ett antal entreprenörer. 

I intervju med vägverkets personal berättade dem att arbetsledningen var mycket noga att 

se till att smutsade plagg lämnades till tvätt omedelbart. Kläderna var på den granskade 

personalen i utmärkt kondition. Flera hade helt nya jackor av klass 3. Vid samma 

arbetsplats där entreprenörer också arbetade hittade vi några personal med mycket 

smutsiga plagg. Här låg ansvaret på enskilde man att bedöma smutsgraden och därefter ta 

hen plagget för tvätt. ”Men det blir inte så ofta som en man sa för frugan vill inte ha min 

skitiga asfaltoverall i tvättmaskinen.”   
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6 Observationer av synbarhet 
 

För att utröna betydelsen av synbarheten hos olika plagg med mer eller mindre smuts 

gjordes videofilmningar av olika trafiksituationer där vägpersonal agerar på det sätt som 

de anser bäst. Vi valde situationer oftast i dåligt väder då kontrastsituationen är som värst. 

 

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. 

I en betraktningssituation där regn ger dålig belysningssituation på dagen måste 

varselkläderna kontrastera mot en grå bakgrund samtidigt som mötande bilisters halvljus 

ger kraftiga blänk. 

I dagsljus upplever man sällan att man har problem med att observera omgivande trafik. 

Synintrycken är många men man lyckas i allmänhet att urskilja de väsentliga signalerna 

för en säker framfart. 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 på det gamla ögat skapar diffuseringar och 

brytningsfel vilket nedsätter kontrastverkan och ytterligare försvårar observationen. Allt 

detta gör att äldre människor upplever trafik i svåra vädersituationer 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 svår. Vatten och smuts på en kanske redan nernött bilvindruta kan 

ge så mycket spridning av inkommande ljus att det blir svårt att upptäcka vägpersonal.   

Vi har också psykologiska effekter i bärandet av varselprodukter. Blotta förekomsten av 

en buren varselplagg ger bäraren en känsla av att synas. Även om plagget är smutsigt och 

nött och synbetingelserna dåliga, beter sig bäraren av varselkläderna på ett helt annat sätt 

än om han inte burit något varselplagg alls. 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 på dagtid gör att han tror att han också syns. 
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7 Resultatdiskussion 
 

Resultaten från undersökningen visar att använda varselplagg oftast är så nötta och eller 

smutsiga att synbarheten är kraftigt nedsatt. Uppmätta luminansfaktorer på äldre plagg 

visar att fluorecensfunktion är helt slut. Även om man således tvättar och håller sina 

plagg rena gör dagsljusets UV-strålning att fluorescensen successivt försvinner. Att sätta 

en exakt tidsgräns för hur länge ett plagg går att använda är svårt att göra då hållbarheten 

beror på mängden dagsljusexponering och materialets grundkvalitet. När det gällde 

användning av reflexväst saknades i många fall godkännandemärkning i västen. 

Användare av smutsiga och nötta plagg var i allmänhet inte medvetna att de inte syntes 

särskilt bra. I vissa fall var arbetsledaren den ende som hade god synbarhet på sina 

varselplagg. Medvetande om att smutsigaste gubben är den mest utsatte saknades hos de 

flesta. Polisen hade dåligt med varselplagg men de är samtidigt den arbetsgrupp som är 

mest fokuserad på omgivande trafik. Bedömning när plagg är smutsiga och behöver 

tvättas varierande från person till person. Man kanske var i grunden medveten om 

behovet men hade ändå inte gjort det. Här behövs en klarare policy från arbetsledningen. 

Användande av orange plagg är det vanligaste hos flertalet vägarbetare. Denna färg är 

måhända mest smutstålig men ger betydligt sämre upptäckbarhet. Plagg med gulgrön 

fluorescerande färg som visserligen inte är tillåtna i EN 471 har en mycket god briljans i 

både nytt och brukat tillstånd.  
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Bilaga 1: Exempel på trafiksituationer på dagtid med varierande 

synbarhet hos vägpersonal 
 

 
Bild 1: Hastighetskontroll, endast en polis bär varselväst för att inte väcka onödig 

uppmärksamhet. 

 
Bild 2: Utsatt polisman har endast väst. Svår att upptäcka på håll. 

  
Bild 3: Polismans tecken syns dåligt            Bild 4: På nära håll men för nära? syns bra!
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Bild 5: Polisens ”mörka gubbar” i  

                                                                                              riskzonen 

 

  
Bild 6-7: Polisens varselväst ej märkt ej godkänd
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Bild 8:  Smutsig entreprenör                       Bild 9: Smutsig svetsare 

                                  
                                   Bild 10: I asfaltångor 

              
           Bild 11: Låg synkontrast 
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                    Bild 12: Gul synbarhet bättre än orange! 

                                    
                                 Bild 13: axelparti mindre smutsat och ger god kontrast i mulet väder. 

  
Bild 14: Variation i tvätt och blekning, vem syns sämst, sist?
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Bilaga 2: Fluorescerande material godkända för varselkläder 
 

Nedan tabellerade material är sådana, vilka finns registrerade som godkända 

retroreflekterande material på av SP CE-certifierade varselkläder. 
 

Tabell 1: Exempel på fluorescerande material uppfyllande krav enligt EN 471 

 

Material Färg x y Luminansfaktor 

Jaguar Rat Gul 0,381 0,528 1,03 

Jaguar Rat Orange 0,596 0,358 0,56 

Luminex Orange 0,601 0,350 0,44 

Luminex Gul 0,365 0,527 1,01 

NX 665471 Orange 0,621 0,349 0,53 

Fabric 7469 Gul 0,374 0,552 0,90 

Islay 3 Gul 0,377 0,545 1,20 

NB43-62 Orange 0,595 0,372 0,44 

NB43-62 Gul 0,372 0,538 0,94 
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Bilaga 3: Färgdiagram med områden för godkända färger gult, 

orange och rött 
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