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Abstract

Vägbanereflektorer - En studie av standardisering,
internationella erfarenheter och tillämpbarhet i Sverige
Raised pavement markers - A study of standardization,
international experience and applicability in Sweden

David Björklöf

The risk of being killed in a road accident is greatest at night and during poor visibility
conditions. Today, different road markings are used to guide drivers during these
difficult circumstances. The problem with many of the markings used in Sweden is that
they lose much of their function during wet conditions. A type of road marking that
has proved to be successful even under these conditions is raised pavement markers.

The purpose of this study was to evaluate and compare global use of snowplowable
raised pavement markers and associated standards. Furthermore, the purpose was to
discuss applicability in Sweden based on national road conditions. 

The study showed significant differences in how the standards are designed and that
there are some shortcomings in the European standards. For example, they are too
nonspecific to be used to identify snowplowable models. The international use of
these markers appeared to be concentrated to North America where they have been
in use with varied success for a long time. 

The survey showed that the factors expected to affect the applicability in Sweden are
snowplowing/anti-skid activity, studded tires and presence of heavy vehicles and road
pollution. The location seemed to have a crucial role in the amount of wear and tear.
For example, where the devices are installed geographically, the speed and traffic
conditions on the road and the condition of the pavement. To determine the
applicability there should be a field trial conducted in accordance with the
recommendations set out in the study.
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Sammanfattning 
 

Statistik visar att risken att dödas i en trafikolycka är som störst på natten och under dåliga 

siktförhållanden. Idag används ett flertal hjälpmedel för att vägleda föraren under dessa svåra 

förhållanden, bland annat längsgående vägmarkeringar. Även om de flesta vägmarkeringar 

ger bra vägledning nattetid vid torrt väglag, så innebär nederbörd att synbarheten drastiskt 

minskar. En typ av markering som dock visat sig effektiv under dessa svåra förhållanden är 

vägbanereflektorer. De består av en prismatisk reflektor som sticker upp ovanför vägbanan 

och som därmed hindrar att vatten ansamlas på reflektorn. 

 

Användningen av vägbanereflektorer är väl utbredd internationellt, men de används idag inte i 

Sverige. Anledningen till detta är bland annat uppfattningen att de inte klarar de påfrestningar 

som snöplogning innebär. Syftet med denna studie är att utvärdera och jämföra internationell 

användning av plogtåliga vägbanereflektorer och de standarder som de omfattas av. Vidare är 

syftet att utifrån de nationella vägförhållandena diskutera tillämpbarheten i Sverige. 

 

Inledningsvis studerades de krav på retroreflektion och hållbarhet som finns specificerade i de 

olika standarderna och de metoder som används för att testa huruvida vägbanereflektorerna 

uppfyller kraven. Dels studerades de europeiska standarderna EN 1463-1 och -2 och dels den 

amerikanska motsvarigheten ASTM D4383. Därefter undersöktes hur användningen av 

vägbanereflektorer såg ut internationellt, vilka eventuella problem som uppstått under 

användningen, samt möjliga förklaringar till detta. Vidare granskades ett antal studier som 

genomförts för att verifiera produkter mot de olika standarderna samt hur andra länder valt att 

implementera standarder i sina regelverk. Avslutningsvis analyserades de påfrestningar som 

vägbanereflektorerna kan komma att utsättas för i Sverige, samtidigt som ett förslag på ett 

fältförsök utformades. 

 

Studien visade på en betydande skillnad i hur de olika standarderna är utformade och att det 

finns vissa brister i den europeiska standarden. Bland annat är denna för bred för att användas 

till att identifiera plogtåliga modeller och den testmetod som beskrivs är för ospecifik. 

Produkter testade mot standarden innebär ingen garanti att de är lämpliga för användning i 

Sverige, då de tester som utförs mot standarden sker i länder med andra vägförhållanden än 

här. 

 

Den internationella användningen av plogtåliga vägbanereflektorer visade sig vara 

koncentrerad till Nordamerika. I Norden har användningen främst varit begränsad till ett fåtal 

försökssträckor. De problem som uppstått vid användningen har varit att vägbanereflektorns 

metallhållare lossnar, reflektorlinsen skadas eller försvinner samt att synbarheten kraftigt 

minskar.  

 

Undersökningen visade att de faktorer som väntas påverka tillämpbarheten i Sverige är 

snöplogning och halkbekämpning, dubbdäcksanvändning samt förekomsten av tung trafik och 

vägföroreningar. Placeringen har en avgörande roll i hur stort slitaget kommer att bli, bland 

annat var enheterna installeras geografiskt, vilken hastighet och trafikbelastning som råder på 

vägsträckan, var på vägen de placeras, samt skicket på vägbeläggningen. För att avgöra 

tillämpbarheten bör ett fältförsök genomföras. Denna studie har kommit med förslag på 

modeller, placering och provtagningsparametrar för att utvärdera olika vägbanereflektorer. På 

sikt kommer det dock krävas ett svenskt testorgan för att testa produkter efter de förhållanden 

som finns i Sverige.   



ii 

 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................. 1 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte, frågeställningar och mål .................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsningar ........................................................................................................................... 3 

1.5 Disposition ................................................................................................................................ 4 

 
2 Metod .............................................................................................................................................. 5 

2.1 Genomgång av litteratur ............................................................................................................ 5 

2.2 Kontakt med personer ............................................................................................................... 6 

2.3 Planering av fältförsök ............................................................................................................... 6 

2.4 Källkritik .................................................................................................................................... 6 

 
3 Teoretisk referensram.................................................................................................................... 7 

3.1 Fotometri .................................................................................................................................. 7 

3.1.1 Retroreflektion ................................................................................................................... 7 

3.2 Standardisering ......................................................................................................................... 9 

3.2.1 CE-märkning.................................................................................................................... 10 

3.2.2 Byggproduktdirektivet och harmoniserade standarder ...................................................... 10 

3.2.3 Testorgan ........................................................................................................................ 11 

3.3 Sammanfattning teoretisk referensram .................................................................................... 11 

 
4 Standard för vägbanereflektorer ................................................................................................. 13 

4.1 Standardspecifikation .............................................................................................................. 13 

4.1.1 SS-EN 1463-1:2009 ......................................................................................................... 13 

4.1.2 ASTM D4383-05 .............................................................................................................. 14 

4.2 Teststandard ........................................................................................................................... 16 

4.2.1 SS-EN 1463-2:2000 ......................................................................................................... 16 

4.2.2 ASTM D4383-05 .............................................................................................................. 17 

 
5 Internationella studier av vägbanereflektorer ............................................................................. 19 

5.1 Fältstudier ............................................................................................................................... 19 

5.1.1 Norden ............................................................................................................................ 19 

5.1.2 Nordamerika .................................................................................................................... 20 

5.2 Test mot standarder ................................................................................................................ 22 

5.2.1 ASTM D4383-05 .............................................................................................................. 22 

5.2.2 EN 1463 .......................................................................................................................... 25 

5.3 Användning av standarder i nationella föreskrifter.................................................................... 26 

5.4 Godkända modeller ................................................................................................................. 26 

 



iii 

 

6 Funktionsnedsättande faktorer för vägbanereflektorer ............................................................. 28 

6.1 Vinterväghållning .................................................................................................................... 28 

6.2 Dubbdäcksanvändning ............................................................................................................ 29 

6.3 Tung trafik............................................................................................................................... 29 

6.4 Vägföroreningar ...................................................................................................................... 30 

 
7 Rekommendationer för test av vägbanereflektorer .................................................................... 31 

7.1 Val av provsträckor ................................................................................................................. 31 

7.2 Val av fabrikat ......................................................................................................................... 31 

7.3 Utvärdering ............................................................................................................................. 32 

7.4 Resultat .................................................................................................................................. 32 

 
8 Diskussion och slutsatser ........................................................................................................... 33 

8.1 Jämförelse europeiska och amerikanska standarder ............................................................... 33 

8.2 Utvärdering av internationell användning ................................................................................. 34 

8.3 Tillämpbarhet i Sverige............................................................................................................ 35 

8.4 Sammanfattande slutsatser ..................................................................................................... 37 

8.5 Förslag till fortsatta studier ...................................................................................................... 38 

 
9 Referenslista ................................................................................................................................ 39 

 
Appendix ......................................................................................................................................... 43 

 



1 

 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

I oktober 1997 fattade riksdagen beslut om den så kallade nollvisionen. Denna innebär att det 

långsiktiga målet för vägtrafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till 

följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Som komplement till nollvisionen togs 

1998 ett transportpolitiskt beslut om ett etappmål där antalet omkomna i vägtrafiken skulle ha 

halverats år 2007 jämfört med 1996 års nivå. I siffror innebär detta att antalet omkomna inte 

fick överstiga 270 personer år 2007.[1]
 
 

 

Vägverket är den myndighet som har ansvar för planering, byggande, drift och underhåll av 

de statliga vägarna. Ansvaret innebär också att verket ska representera staten i frågor som 

berör trafiksäkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet, kvalitet och effektivitet hos 

vägtransportsystemet.[2]
 
Trots framgångsrika satsningar med utbyggnad av mötesfria vägar, 

trafiksäkerhetskameror och säkrare tätortsmiljöer med mera, har Vägverket inte lyckats nå 

etappmålet. Antalet dödade har varit långt ifrån den minskning som behövts och facit för 2007 

blev 471 omkomna personer.[3]
 
I en analys av trafiksäkerhetsutvecklingen ges 

konjunkturuppgången och därmed den ökade trafikvolymen under samma period som en 

förklaring till de fortsatta höga dödstalen.[4]
 
Under 2009 har det däremot skett en stor 

minskning av antalet trafikdödade, delvis på grund av den rådande lågkonjunkturen och delvis 

på grund av att det byggts säkrare vägar.[5] För att komma ännu närmare nollvisionen krävs 

dock ett fortsatt stort krafttag och nytänkande inom trafiksäkerhetsområdet de kommande 

åren.  

 

Statistik från SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, visar att risken att dödas i en 

trafikolycka är som störst på natten på natten och under dåliga siktförhållanden.[3]
 
I dag finns 

flera olika hjälpmedel för att förbättra den visuella ledningen under dåliga siktförhållanden. 

Det rör sig om horisontella vägmarkeringar, kantstolpar och snökäppar med reflektorer samt 

vägbanereflektorer med dioder (aktiva) eller utan dioder (passiva). Dessa hjälpmedel förser 

föraren med information om fordonets placering på vägbanan och ger en förvarning om 

kommande förändringar hos vägens geometri såsom kurvor, backkrön, körfältsbyte 

etcetera.[6] 

 

Även om de flesta vägmarkeringar ger bra vägledning nattetid vid torrt väglag så innebär 

nederbörd att synbarheten drastiskt minskar. Regnet hindrar de reflektiva elementen i 

vägmarkeringarna från att fungera. En typ av markering som dock visat sig effektiv under 

dessa svåra förhållanden är vägbanereflektorer. De består av en prismatisk reflektor som 

sticker upp ovanför vägbanan och på så sätt hindrar att vatten ansamlas på reflektorn. Det 

finns två olika typer av vägbanereflektorer: plogtåliga och icke plogtåliga. Vägbanereflektorer 

kan användas som substitut för målade horisontella vägmarkeringar men används oftast som 

ett komplement till dessa.[7] 

 

De plogtåliga vägbanereflektorerna kan utformas på olika sätt men består vanligtvis av en 

metallhållare som är fäst i vägbanan. I denna sitter en utbytbar reflektorlins som ger den 

visuella ledningen vid mörker. Hållaren är konstruerad så att plogbladet passerar över utan att 

skada reflektorlinsen. Figur 1 visar en bild av en plogtålig passiv vägbanereflektor[8] 

respektive plogtålig aktiv vägbanereflektor[9]. Hur det kan se ut när en väg försetts med 

aktiva vägbanereflektorer illustreras i figur 2.  
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Figur 1 Plogtålig passiv vägbanereflektor, modell Ennis Stimsonite 101LPCR (vänster bild), respektive plogtålig aktiv 

vägbanereflektor, modell Astucia SFS Mk4 (höger bild) 

 
 

Figur 2 Väg som försetts med aktiva vägbanereflektorer 

 

1.2 Problemformulering 
 

I nuläget används inte vägbanereflektorer som permanenta hjälpmedel för visuell ledning i 

Sverige trots att tekniken finns beskriven i nu gällande Vägar och Gators Utformning 

(VGU).[6] En provsträcka finns vid Falkenberg och tidigare fanns även en på länsväg 53 

mellan Sparreholm och Nyköping, dock har ingen ordentlig utvärdering gjorts. En av 

förklaringarna bakom att Sverige och de andra nordiska länderna undvikit att installera 

vägbanereflektorer är att väghållare inte velat fästa vägutrustning i vägbanan. Anledningen till 

detta är metoden för snöröjning och halkbekämpning där plogskäret i genomsnitt går 2 cm 

över vägbanan.[10] 

 

Internationellt används tekniken mer utbrett och i Storbritannien har vägbanereflektorer 

funnits sedan1940-talet. Under senare tid har vägbanereflektorer utvecklats som tål plogning i 

större utsträckning än tidigare och dessa används bland annat i USA och Canada. Studier som 

utvärderat användningen av plogtåliga vägbanereflektorer har visat på varierande resultat 

beroende på under vilka förhållanden de brukats samt vilken modell som använts och var den 

placerats.[11] Det är därför av intresse att på samma sätt utvärdera hur vägbanereflektorer, 
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som konstruerats för att i hög grad motstå plogskär, klarar de svenska förhållandena. 

Framförallt är det plogskärets effekt på funktionaliteten som bör studeras, men även 

användning av dubbdäck och påfrestningar från den tunga trafiken kan utvärderas. 

 

Många av de vägbanereflektorer som finns på marknaden är testade enligt europeisk standard 

EN 1463 eller amerikansk standard ASTM D4383. Det är därför av intresse att även utreda 

hur dessa standarder är utformade och på vilket sätt de används i andra länder där 

vägbanereflektorer kombineras med snöplogning/halkbekämpning. Eftersom Sverige saknar 

en kravspecifikation för vägbanereflektorer i gällande regelverk, är det också givande att 

föreslå hur en sådan skulle kunna utformas och i vilken utsträckning standarderna skulle 

kunna användas.  

 

1.3 Syfte, frågeställningar och mål 
 

Studiens syfte är att utvärdera och jämföra internationell användning av plogtåliga 

vägbanereflektorer och aktuella standarder för att sedan, mot bakgrund av nationella 

vägförhållanden, diskutera tillämpbarhet i Sverige. Utifrån syftet har följande frågeställningar 

utarbetats: 

 

- Vilka krav avseende retroreflektion och hållbarhet finns specificerade i de olika 

standarderna och på vilket sätt testas vägbanereflektorerna för att uppfylla dem? 

- I vilken utsträckning används plogtåliga vägbanereflektorer internationellt och hur har 

olika konstruktioner/modeller presterat? 

- Hur sker snöplogning/halkbekämpning i Sverige och vilka andra påfrestningar kan 

vägbanereflektorerna komma att utsättas för? 

- På vilket sätt ska ett fältförsök genomföras och hur ska resultatet tillämpas? 

 

Målet med studien är att fungera som ett underlag för det framtida arbetet med 

vägbanereflektorer i Sverige. Rapporten ska ge vägledning i hur tillämpbar den europeiska 

standarden är för att identifiera plogtåliga modeller. Det beskrivna fälttestet ska kunna 

användas till att utvärdera vilka modeller som klarar de svenska förhållandena. I och med att 

studien ska granska olika konstruktioner och modeller, kan de som redan visat sig mindre bra 

uteslutas. Därmed slipper onödiga resurser slösas på att testa modeller som sannolikt inte 

kommer att fungera ordentligt. Studien ska också informera om de påfrestningar som sliter på 

vägbanereflektorerna för att ge väghållare möjlighet att planera var de passar och inte passar 

att installera. Slutligen ska rapporten kunna användas till att förutspå vilka skador som kan 

uppstå på modellerna och hur retroreflektionen kan förväntas avta. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Denna studie har fokuserat på aktiva och passiva plogtåliga vägbanereflektorer som 

installerats på asfaltsbeläggningar. De temporära vägbanereflektorerna har således inte 

behandlats i någon större utsträckning eftersom de inte är konstruerade för att tåla plogning. 

Anledningen till att vägbanereflektorer som monteras på betongbeläggningar har uteslutits, är 

att dessa vägar är mycket ovanliga i Sverige. Vidare sker ingen granskning av de krav som 

ställs på reflektorlinsernas färgåtergivning, eftersom det endast är aktuellt med vita reflektorer 

i Sverige. Däremot nämns hur retroreflektionen påverkas av olika färger. Ytterligare en 

avgränsning som gjorts är att endast inkludera modeller som finns tillgängliga på marknaden 
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idag, och därmed har inga kommande modeller/prototyper studerats. Det har även skett en 

viss geografisk avgränsning till Nordamerika, Norden och Storbritannien.      

 

1.5 Disposition 
 

Det inledande kapitlet ger en kort bakgrund till arbetet med trafiksäkerhet och på vilket sätt 

vägbanereflektorer kan bidra till en ökad sådan. Här ges också en presentation av de problem 

och frågor som är relaterade till införandet av denna teknik i Sverige. Vidare följer syftet med 

studien och de frågeställningar som ställts upp samt de avgränsningar som gjorts.  I kapitel 2 

beskrivs studiens tillvägagångssätt och vilka val som utförts under arbetets gång. Kapitel 3 

redogör för den teoretiska referensramen och ger en kort introduktion i ämnet fotometri och 

behandlar standardiseringsarbete generellt. Här förklaras innebörden av CE-märkning och hur 

detta kopplas ihop med standarder och det EU-direktiv som omfattar vägutrustning och 

därmed även vägbanereflektorer. Tanken är att ge läsaren en förståelse för hur standarder tas 

fram och på vilket sätt produkter verifieras mot dessa. Avsnittet ska ge de grundkunskaper 

som krävs för att kunna tolka de standarder som presenteras i följande kapitel.  

 

Kapitel 4 redogör för hur de olika standarderna för vägbanereflektorer är utformade. Här 

presenteras dels standardspecifikationer som anger en mängd krav som produkten måste 

uppfylla, och dels teststandarder som beskriver ett tillvägagångssätt för att undersöka 

huruvida standardspecifikationerna uppfylls. I kapitlet görs en uppdelning efter amerikanska 

och europeiska/svenska standarder. 

 

Kapitel 5 refererar några internationella studier av vägbanereflektorer och tar upp vilka 

problem som uppstått under användningen samt eventuella orsaker och förklaringar till detta. 

Vidare redovisas ett antal studier som genomförts för att verifiera produkter mot de olika 

standarderna och på vilka sätt länder valt att implementera standarder i sina regelverk. Mot 

bakgrund av gällande standarder och de krav som ställs i regelverken presenteras dessutom 

vilka modeller som är tillåtna att använda i Storbritannien och i några av USA:s delstater.  

 

Kapitel 6 beskriver de påfrestningar som vägbanereflektorerna kan komma att utsättas för. 

Här presenteras metoden för snöplogning/halkbekämpning, dubbdäcksanvändning och tung 

trafik. Framförallt betonas svenska förhållanden men viss jämförelse sker även med andra 

länder. 

 

Kapitel 7 inleder rapportens analysdel och redogör för upplägget av det planerade fältförsöket. 

Här motiveras geografisk placering, modellval och provtagningsparametrar mot bakgrund av 

de resultat som framkommit tidigare i studien. De rekommendationer som ges bygger på 

författarens egna reflektioner. 

 

I kapitel 8 förs en diskussion kring studiens resultat och där presenteras slutsatser och förslag 

till fortsatta studier. Sist i rapporten finns ett appendix där centrala begrepp och termer 

förklaras, vilket kan vara till stöd under läsningen.     
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2 Metod 
 

Idén till denna studie grundar sig i en annonsering av ett examensarbete på Vägverkets 

hemsida. Syftet med det utannonserade arbetet var att genomföra en forskningslägesöversikt 

av vägbanereflektorer. Tillsammans med Hans Holmén, verksam vid nationella enheten drift 

på Vägverket, diskuterades olika intressanta infallsvinklar kring ämnet. Resultatet blev att 

studien skulle fokusera på hur vägbanereflektorer används internationellt mot bakgrund av de 

förhållandena som uppstår vid snöplogning/halkbekämpning och andra fysiska påfrestningar. 

Utifrån detta skulle sedan tillämpbarheten i Sverige diskuteras samt ett fältförsök planeras. 

Resultatet av fältförsöket kunde vara grunden för hur kraven på vägbanereflektorer skulle 

anges i svenska föreskrifter och rådgivande dokument. Därmed inriktade sig studien på 

produkten i sig och omfattade inte användningsområden och effekter. 

 

2.1 Genomgång av litteratur 
  

I och med att målet med studien var fastlagt inleddes en genomgång av litteratur. För att få en 

övergripande bild av vägbanereflektorer genomfördes en sökning på Internet via sökord som 

vägbanereflektorer, snowplowable road studs och snowplowable raised pavement markers. 

Det visades sig tidigt att det inte fanns mycket skrivet om detta i Sverige. Fokus riktades 

således mot internationell användning. Storbritannien var det land som först introducerade 

vägbanereflektorer och därför härstammade mycket av informationen därifrån. Även USA 

och Kanada hade mycket publicerat material om detta, då dessa länder använder den 

plogtåliga varianten i stor utsträckning.  

 

För att utreda hur olika standarder för vägbanereflektorer var utformade studerades EN 1463-

1 och 2 Road marking materials – Retroreflecting road studs samt ASTM D4383 Standard 

Specification for Plowable, Raised Retroreflective Pavement Markers. På så sätt framkom 

vilka krav avseende retroreflektion och hållbarhet som fanns specificerade i de olika 

standarderna och på vilket sätt vägbanereflektorerna testades för att uppfylla dem. Eftersom 

vägbanereflektorer faller under byggproduktsdirektivet 89/106/EEC och därmed ska CE-

märkas, granskades också detta. 

 

Genom att studera forskningsrapporter och föreskrifter från olika länders vägmyndigheter 

framkom det hur tillämpningen av plogtåliga vägbanereflektorer såg ut internationellt. De 

forskningsrapporter som analyserades gav en bild av hur vägbanereflektorer används och 

vilka eventuella problem som uppstått i samband med detta. Föreskrifterna gav i sin tur en 

beskrivning av de krav som respektive land ställt på sina vägbanereflektorer. Utifrån detta 

kunde viktiga samband och skillnader identifieras. 

 

För att undersöka de påfrestningar som vägbanereflektorerna kunde komma att utsättas för 

studerades ett flertal forskningsrapporter från Statens väg- och transportforskningsinstitut, 

VTI. Fokus låg på effekten av plogning men även användningen av dubbdäck samt 

förekomsten av tung trafik studerades, eftersom dessa faktorer förmodades medföra ett slitage 

på vägbanereflektorerna. Genom detta var det nu möjligt att jämföra de förhållanden som 

vägbanereflektorer utsatts för i andra länder med de förhållanden de har att vänta här hemma i 

Sverige. 
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2.2 Kontakt med personer 
 

För att få insikt i hur vägbanereflektorerna användes i de nordiska grannländerna kontaktades 

personer inom respektive lands vägmyndighet. Personerna valdes strategiskt ut för att komma 

åt nyckelpersoner med den efterfrågade kunskapen. Här var Hans Holméns breda kontaktnät 

till stor användning då han, som nationell samordare för vägmarkeringar, ofta kommer i 

kontakt med övriga länders vägmyndigheter. I de fall personerna inte besatt den efterfrågade 

kunskapen vidarebefordrade de frågan till någon annan. Kommunikationen med dessa 

personer gav en inblick i andra länders erfarenheter av vägbanereflektorer och eventuella 

motiv till varför de valt att inte fortsätta användningen. Samtal fördes även med personer 

inom Vägverket med koppling till de tidigare svenska försöken.  

 

Kontakt upprättades också med europeiska producenter och återförsäljare av 

vägbanereflektorer. De producenter som erbjöd plogtåliga produkter i Europa var Roadcraft, 

Eurimex och Astucia, samtliga från Storbritannien. En dialog fördes kring hur applicerbara 

deras olika produkter kunde vara i Sverige och hur användningen av dessa såg ut 

internationellt. Dessutom förmedlades de resultat som erhållits av testorganen för respektive 

produkt, samt information om de förhållanden under vilka testerna genomförts.   

 

Den 18-19 november arrangerade branschorganisationen Svenska Vägmarkeringsföreningen, 

SVMF, sitt årliga höstmöte i Helsingborg. Deltog gjorde företrädare från industrin och 

vägmyndigheter från både Sverige och Norge. Detta gav möjlighet till ytterligare diskussion 

kring tidigare erfarenheter av vägbanereflektorer och tillämpbarhet i Sverige. Under mötet 

presenterades detta examensarbete och dittills fastställda resultat.    

 

2.3 Planering av fältförsök 
 

Planeringen av fältförsöket byggde dels på den europeiska standarden EN 1463 och dels på de 

resultat som framkommit under studien. Gällande valet av modeller lades stor vikt vid att de 

skulle vara CE-märkta och konstruerade för den typ av plog som används i Sverige. Den 

geografiska placeringen valdes så att modellerna skulle få utstå samtliga påfrestningar, 

samtidigt som det skulle finnas utrymme att även utvärdera andra faktorer såsom reduktion av 

olyckor. Försöksplanen utformades som en rekommendation, där det skulle finns utrymme för 

ändringar beroende på hur de tekniska och ekonomiska förutsättningarna kunde komma att se 

ut framöver.  

 

2.4 Källkritik  
 

Studien baserar sig till största del på information från olika vägmyndigheter, vilket har 

värderats som tillförlitlig information. Även de rapporter från VTI som granskats har ansetts 

objektiva då VTI är ett oberoende forskningsinstitut. På samma sätt kan testresultaten från 

testorganen betraktas som trovärdiga eftersom deras uppgift just är att agera oberoende part. 

Informationen från producenter och leverantörer är en annan typ av källa och det har funnits 

en medvetenhet i att det kan förekomma särintressen bakom. Eftersom det ständigt sker 

tekniska framsteg inom området har målsättningen också varit att använda så aktuella källor 

som möjligt.      
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Fotometri 
 

Den här sektionen beskriver termer som är viktiga för förståelsen av ljus, belysning och 

ljusmätning inom vägområdet. Formler och definitioner är hämtade från CIE – International 

Commission on illumination [12] om inget annat anges. 

 

Fotometri är vetenskapen om mätning av ljus i termer av hur det mänskliga ögat upplever 

ljustyrkan.[13] Vår förmåga att se objekt beror på kontrasten, det vill säga skillnaden i färg 

eller ljusstyrka, exempelvis en ljuslåga i mörker. Ett föremåls kontrast mot bakgrunden 

uppstår då det belyses och sedan reflekterar tillbaka ljuset mot betraktarens ögon, alternativt 

har en egen källa som avger ljus. Med ljus avses elektromagnetisk strålning som uppfattas av 

ögat. Det är endast strålning inom våglängdsområdet 390-770 nanometer som ögat registrerar, 

vilket är en liten del av det elektromagnetiska spektrumet.[14]  

 

Som ljusflöde betecknas den totala strålning, inom det synliga området, som utgår från en 

ljuskälla. SI-enhet är lumen med beteckningen  [lm] 

 

Ljusstyrka är en storhet som anger hur mycket ljus som strålar ut i en viss riktning från en 

ljuskälla och är detsamma som kvoten av ljusflödet  och rymdvinkeln ω. SI-enheten är 

candela med beteckningen I [cd]  

 

    

 

Illuminans är en storhet för att mäta hur mycket en yta belyses och anger ljusflöde per 

areaenhet A. SI-enheten är lux med beteckningen E [lux, lx] 

 

    

 
Luminans är en storhet för att mäta ljusstyrkan i en given riktning och är den för ögat 

upplevda ljusheten hos en yta eller en ljuskälla. SI-enheten är candela per kvadratmeter med 

beteckningen L [cd/m
2
] 

 

    

 

3.1.1 Retroreflektion 
 

Retroreflektion är ett avgörande fenomen för att den visuella ledningen ska fungera effektivt 

på natten. Fenomenet innebär att ljusstrålar som träffar en yta reflekteras direkt tillbaka mot 

ljuskällan (se figur 3)[7].  
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En perfekt retroreflektor skulle däremot inte vara användbar för den visuella ledningen 

eftersom allt reflekterat ljus skulle återvända direkt till fordonets strålkastare (se figur 4a). 

Lyckligtvis är de retroreflektorer som används inte helt perfekta vilket innebär att det 

reflekterade ljuset returneras i en större spridning och på så sätt även når fordonets förare (se 

figur 4b)[7].  

 
Figur 4 Jämförelse mellan teoretisk retroreflektion (a) och verklig retroreflektion (b) 

Den vanligast förekommande mätenheten för retroreflektion hos vägbanereflektorer har den 

engelska beteckningen coefficient of luminous intensity R. Den definieras, enligt American 

Society for Testing and Materials (ASTM), som förhållandet mellan ljustyrkan (I) hos 

Figur 3 Olika typer av reflektion (överst - spegelreflektion, mitten - diffus reflektion, underst - retroreflektion) 
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retroreflektorn i riktning mot observatören, och illuminansen (E) hos ett plan vinkelrätt mot 

riktningen hos det infallande ljuset.[15]
 
Enheten anges i candela per lux [cd/lx] 

 

    

 
Storleken på R är beroende av vinkeln på det infallande ljuset (Illumination Axis, 

Retroreflector Axis) och av vinkeln mellan ljuskällan och observatören, den så kallade 

observationsvinkeln (Illumination Axis, Observation Axis). Se figur 5 för illustration av de 

olika vinklarnas inbördes förhållande.[15]
 
 

 

 
Figur 5 Illustration över infallsvinkel och observationsvinkel (infallsvinkel = 20° och observationsvinkel = 0,2°)

 

 

3.2 Standardisering 
 

Standardisering är en process med syfte att underlätta utbytet av varor och tjänster genom att 

eliminera tekniska barriärer. Vid standardisering tas hänsyn till tekniska, sociala och 

ekonomiska faktorer för att ta fram lösningar som stärker konkurrenskraft, öppnar marknader 

samt gynnar kvalitet och säkerhet. Med en gemensam internationell standard kan en produkt 

nå en större marknad med betydligt lägre utvecklings- och testkostnader. 

Standardiseringsarbetet är av betydande internationellt intresse och sker på global, europeisk 

och nationell nivå. Den nationella standardiseringen är dock mycket liten och minskar 

ständigt i takt med att den globala standardiseringen ökar.[16]  

 

Det finns ett flertal olika organisationer som verkar inom området standardisering, där 

Swedish Standards Institute (SIS) är den största svenska organisationen. Europas största 

standardiseringsorgan är Comité Europenne de Norme (CEN), vilket består av 30 

medlemsländer som tillsammans arbetar för att ta fram europeiska standarder (EN:s). Dessa 

standarder sätts i ett globalt perspektiv genom International Organization for Standardization 

(ISO), där europeiska och internationella standarder utvecklas i samspel. Ungefär en tredjedel 

av de europeiska standarderna som antagits av CEN är identiska med ISO-standarderna.[16]
 

En annan internationell organisation som utvecklar standarder är American Society for 

Testing and Materials (ASTM International).[17]
 
 

 

En standard definieras enligt SS-EN 45 020 som ”ett dokument, upprättat i samförstånd och 

fastställt av erkänt organ, som för allmän och upprepad användning ger regler, vägledningar 

eller egenskaper för aktiviteter eller deras resultat, i syfte att nå största möjliga reda i ett 



10 

 

visst sammanhang”[18]. Vidare bör standarder ”baseras på beprövade resultat från 

vetenskap, teknik och erfarenhet och syfta till att främja samhällets bästa”[18].  

 

Det finns flera olika typer av standarder. En standardspecifikation anger en mängd krav som 

en produkt, ett system eller en tjänst måste uppfylla. Till exempel kan en specifikation för 

vägbanereflektorer ange storlek, material och värde på retroreflektion. En teststandard 

beskriver ett tillvägagångssätt för att undersöka huruvida standardspecifikationerna uppfylls. I 

exemplet med vägbanereflektorer innebär detta bland annat en precis metod för att testa 

retroreflektionen. Det finns även standardpraxis, standarddefinitioner och standardenheter.  

  

3.2.1 CE-märkning 
 

CE är förkortningen för Communautées Européenes, vilket står för Europeiska 

gemenskaperna på franska. Ett CE-märke på en produkt innebär att tillverkaren eller 

importören intygar att den uppfyller de krav som ställs på produkten för det tilltänkta 

användningsområdet, samt att tillverkaren/importören har följt de grundläggande hälso-, 

miljö- och säkerhetskrav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta.[19]  

 

Om en produkt är CE-märkt innebär det att den kan säljas fritt inom EES-området (EU, 

Norge, Island och Liechtenstein). Märkningen kan därför ses som en slags inträdesbiljett till 

den europeiska marknaden. Däremot är det ingen certifiering eller ett generellt bevis på att 

produkten överensstämmer med europeiska standarder, utan ett bevis på att den 

överensstämmer med EU-direktiven. CE-märkningen är inte frivillig, utan finns det ett 

direktiv eller en standard är tillverkaren skyldig att märka produkten.[20]  

 

3.2.2 Byggproduktdirektivet och harmoniserade standarder 
 

Syftet med byggproduktdirektivet är att motverka handelshinder och främja fri handel med 

bygg- och anläggningsprodukter. Tekniska krav ställs på följande punkter: 

 

- Bärförmåga 

- Säkerhet i händelse av brand 

- Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 

- Säkerhet vid användning 

- Skydd mot buller 

- Energihushållning och värmeisolering 

 

Direktivet skiljer sig något från utformningen hos andra direktiv, genom att de väsentliga 

kraven inte ställs på produkten i sig utan på det färdiga byggnadsverket, så till vida att 

produkten används på det sätt som tillverkaren angett. Dessa produkter kan inte heller CE-

märkas direkt mot direktivets krav, utan måste först överensstämma med en europeisk teknisk 

specifikation i form av en harmoniserad europastandard eller ett europeiskt tekniskt 

godkännande (ETA).[21]  

 

En harmoniserad standard skiljer sig från en icke harmoniserad standard genom att de 

produkter som svarar upp mot en harmoniserad standard kan CE-märkas. Dessa standarder 

utarbetas av CEN på uppdrag av EU-kommissionen. Ett ETA är i sin tur en teknisk 

specifikation som bara gäller för en tillverkare och en produkt, vilket möjliggör CE-märkning 

av produkter som inte omfattas av någon harmoniserande standard. Det kan till exempel röra 
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sig om innovativa produkter eller produkter med bara en eller få tillverkare, vilket gör det 

orimligt att ta fram en standard.[21] Från och med år 2011 kommer ETA att tas bort och 

därmed blir en harmoniserad standard den enda vägen till CE-märkning. I förlängningen 

innebär detta att väghållaren endast avser att använda CE-märkta produkter i 

fortsättningen.[10] 

 

CE-märkningen är ingen kvalitetsmärkning utan visar bara att varan överensstämmer med en 

harmoniserad teknisk specifikation och att den därmed får säljas i Europa. För att kontrollera 

en tillverkares produktion/produkt finns anmälda testorgan, s.k. notified bodies. Uttrycket 

anmält testorgan härstammar från att medlemsstater anmäler till Kommissionen vilka organ 

inom det egna landet som bedömts kompetenta att utföra kontrollen. De anmälda testorganen 

finns publicerade på en lista, NANDO (New Approach Notified and Designated 

Organisations), där det framkommer vilka direktiv, standarder och tekniska specifikationer de 

är ackrediterade att testa.[22] För att sammanfatta det kort: en bygg- eller anläggningsprodukt, 

exempelvis en vägbanereflektor, som är CE-märkt uppfyller dels byggproduktdirektivet och 

överensstämmer dels med kraven i en harmoniserad standard/ETA. 

 

3.2.3 Testorgan  
 

Europa har ett flertal anmälda testorgan som är ackrediterade att utföra oberoende 

produkttester.[22] I Sverige är det Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

(SWEDAC) som utser vilka testorgan som är ackrediterade att mäta, prova och utvärdera 

egenskaper hos produkter i enlighet med aktuella standarder och direktiv.[23] Eftersom 

vägbanereflektorer inte används i Sverige, finns det heller inga nationella testorgan som 

ackrediterats att testa dessa. Storbritannien, som har en lång tradition av att använda 

vägbanereflektorer, har däremot ett flertal ackrediterade testorgan. BSI Product Services (Id. 

nr. 0086) är ett av Storbritanniens största testorgan och de har utfört ett flertal produkttester av 

vägbanereflektorer enligt EN-1463. Ett annat europeiskt anmält testorgan är tjeckiska Silnicni 

vyvov ZCZ spol. sr. o.(Id. nr. 1388).[24]  

 

Systemet för produkttester är annorlunda uppbyggt i Amerika. Test och 

evalueringsprogrammet NTPEP (National Transportation Product Evaluation Program) 

bildades 1994 och har en liknande funktion som de europeiska testorganen. Programmet drivs 

av AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) och 

syftar till att samla medlemsstaternas resurser för att testa och utvärdera produkter inom 

transportområdet. När NTPEP ska utvärdera en produkt genomförs i regel två typer av test: 

fälttest och laboratorietest. De tester som utförs i laboratorium följer de testspecifikationer 

som anges i olika ASTM-standarder. Utformningen hos fälttesterna är sällan specificerade i 

de standarder som finns och då utformar medlemmarna tillsammans en projektarbetsplan. 

NTPEP godkänner eller underkänner inte produkterna, utan resultaten överlämnas till 

vägmyndigheter inom medlemsstaterna som själva får bedöma huruvida produkterna är 

tillämpbara.[25]  

 

3.3 Sammanfattning teoretisk referensram 
 

Retroreflektion är det fysikaliska fenomen som gör vägbanereflektorer användbara för visuell 

vägledning under dåliga siktförhållanden. Storleken på R beror av ljusets infallsvinkel och 

observationsvinkeln hos det reflekterade ljuset. För att beskriva och klassificera en 

vägbanereflektor finns standarder att utgå från. Där anges till exempel ett minsta tillåtna värde 
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på retroreflektion samt tillvägagångssätt för att mäta detta. För att illustrera att en 

vägbanereflektor uppnår ställda krav i en standard finns CE-märkningen. Den visar även att 

produkten överensstämmer med ett antal säkerhets- och miljökrav som anges i ett EU-direktiv 

för byggprodukter. För att verifiera att produkten motsvarar kraven i den europeiska 

standarden och direktivet finns anmälda testorgan. Produkten blir då klassificerad enligt 

standarden och sedan är det varje lands vägmyndighet som avgör vilka klasser som skall 

tillåtas på landets vägar. De produkter som testas mot amerikanska standarder för 

vägbanereflektorer blir bedömda i laboratorietestet. Tillsammans med resultatet från 

fältförsöken utgör detta en grund för respektive delstat att avgöra huruvida produkten är 

tillräckligt bra för att få installeras på vägen.  
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4 Standard för vägbanereflektorer 
 

4.1 Standardspecifikation 
 

En europeisk harmoniserad standardspecifikation för vägbanereflektorer finns i form av EN 

1463-1:2009 Road marking materials – Retroreflecting road studs – Part 1: Initial 

performance requirements, vilken även antagits som svensk standard (SS-EN 1463-

1:2009)[26]. Likaså ASTM har utarbetat två amerikanska/internationella 

standardspecifikationer för vägbanereflektorer, en för plogtåliga och en för icke plogtåliga. 

Eftersom denna studie fokuserar på plogtåliga vägbanereflektorer är det ASTM D4383-05 

Standard Specifications for Plowable, Raised Retroreflective Pavement Markers[15] som är 

av intresse.   

 

4.1.1 SS-EN 1463-1:2009 
 

Den svenska standardspecifikationen klassificerar vägbanereflektorer efter hur de används, 

vilken typ av reflektor som ingår samt hur de är utformade. De får därefter olika 

bokstäver/siffror vilket åskådliggörs i tabell 1. En permanent vägbanereflektor ska användas 

för att vägleda och informera väganvändare under mörkerkörning. Samma uppgift har de 

temporära vägbanereflektorerna, men de ska även fungera dagtid och är därför konstruerade 

så att de förutom synen aktiverar känsel och hörsel vid passering. Denna studie fokuserar på 

permanenta vägbanereflektorer och därför kommer specifikationer rörande den temporära 

typen inte att anges i någon större utsträckning.  

 
Tabell 1 Klassificering för vägbanereflektorer enligt SS-EN 1463-1:2009 

Klassificering Beteckning 

Användningsområde  

     permanent P 

     temporär T 

Reflektor  

     glas 1 

     plast 2 

     plast med slitstarkt skyddslager 3  

Utformning 

    Icke flexibel        

    flexibel 

 

A 

B 

 

I standarden anges ett antal prestandakrav gällande dimension och synbarhet. Storleksmässigt 

återfinns fyra klasser för reflektorns höjd över vägbanan respektive tre klasser för 

vägbanereflektorns maximala horisontella storlek. 
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- Klass H0 Inga värden angivna (Vägbanereflektorer tillhörandes denna klass är inte 

tilltänkta att utsättas för trafikbelastning)  

- Klass H1 Höjd upp till 18mm 

- Klass H2 Höjd mellan 18mm och 20mm 

- Klass H3 Höjd mellan 20mm och 25mm 

- Klass HD 0 Inga värden angivna 

- Klass HD 1 I färdriktning: längd max 250mm, bredd max 190mm 

- Klass HD 2 I färdriktning: längd max 320mm, bredd max 230mm 

 

Gällande synbarheten ska den retroreflekterande ytan ha ett R-värde i enlighet med tabell 2 

multiplicerat med aktuell färgfaktor (vit=1, gul=0.6, orange=0.5, röd=0.2, grön=0.2). Om 

modellen uppfyller dessa krav tillhör den klass PRP 1, annars klass PRP 0. En vit reflektor av 

glas (Typ 1), där infallsvinkeln hos ljuset är ±15° och observationsvinkeln hos det 

reflekterade ljuset är 2°, ska således resultera i ett R-värde på minst 2 mcd/lx. Motsvarande 

värde för en gul reflektor (alla andra parametrar oförändrade) blir 1.2 mcd/lx.   

 

 
Tabell 2 Minimum värden på R för nya vägbanereflektorer med reflektor 1,2,3 enligt SS-EN 1463-1:2009 

Infallsvinkel 

β 

 

 
Observationsvinkel 

α 

Min. R 

mcd · lx
-1 

   Reflektor 

1 2 3 

± 15°  2° 2 2.5 1.5 

± 10°  1° 10 25 10 

± 5°  0.3° 20 220 150 

 

4.1.2 ASTM D4383-05 
 

Den amerikanska/internationella standardspecifikationen ASTM D4383 skiljer sig från den 

svenska/europeiska standarden genom att endast fokusera på vägbanereflektorer som ska tåla 

plogning. Standarden klassificerar vägbanereflektorer efter utformning, färg och 

användningsområde (se tabell 3). En tvåvägsreflektor är en vägbanereflektor som är utformad 

med en reflektor i vardera körriktning. De kan vara av samma eller olika färg beroende på var 

de används. Färgbeteckningen anges efter första bokstaven i det engelska ordet för färgen. 

Vägbanereflektorerna kan monteras direkt i vägbanan genom att placeras i en urfräsning 

under nivån hos vägbeläggningen. Alternativt kan de monteras i en hållare av metall som 

fungerar som en ramp för plogbladet som därmed kan passera över reflektorn utan att skada 

den. 
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Tabell 3 Klassificering för vägbanereflektorer enligt ASTM D4383-05 

Klassificering Beteckning 

Utformning  

     Tvåvägsreflektor - en färg Typ A 

     Envägsreflektor - en färg 

     Tvåvägsreflektor - två färger 

Typ B 

Typ E 

Reflektor  

     Vit W 

     Gul Y 

     Röd 

     Blå 

     Grön 

R 

B 

G 

Användningsområde 

    Reflektor som monteras i hållare 

    Reflektor som monteras direkt i vägbanan 

 

- 

- 

 

Det finns även ett antal konstruktionsparametrar angivna för vägbanereflektorerna. De ska 

vara tillverkade av material med lämplig motståndskraft mot kemikalier, vatten och UV-

strålning. Bredden på vägbanereflektorn bör inte överstiga 102 mm samtidigt som vinkeln 

mellan den reflekterande ytan och vägbanan inte ska vara mer än 45°. Vidare bör reflektorer 

som monteras i hållare lamineras med en elastisk platta. Annan konstruktion än ovanstående 

accepteras såvida vägbanereflektorerna klarar angivna minimum R-värden efter ett 6 

månaders vägtest under vintersäsong.  

 

I de fall då reflektorn monteras i en hållare ställs också konstruktionskrav på metallhållaren. 

Dess höjd över vägbeläggningen ska inte överstiga 10.9 mm och vinkeln på rampen som ska 

föra plogbladet över reflektorn får inte vara större än 6°. Vidare ska hållaren vara utformad 

för att monteras delvis nedsänkt i vägbanan för att klara plogöverfart. Även annan 

konstruktion tillåts såvida hållaren klarar ett 6 månaders vägtest under vintersäsong. 

 

För nya vägbanereflektorer får retroreflektionen inte understiga de värden som är angivna i 

tabell 4. 

 
Tabell 4 Minimum värden på R för nya vägbanereflektorer av olika färger, enligt ASTM D4383-05e1 

Infallsvinkel 

β 

 

 

Observationsvinkel 

α 

Min. R 

mcd · lx
-1 

   Reflektor 

W Y R G B 

0°  0.2° 279 167 70 93 26 

± 20°  0.2° 112 67 28 37 10 
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4.2 Teststandard 
 

En europeisk teststandard för vägbanereflektorer finns i form av EN 1463-2:2000 Road 

marking materials – Retroreflecting road studs – Part 2: Road test performance 

specifications, vilken även antagits som svensk standard (SS-EN 1463-2:2000)[27]. ASTM 

har inte utvecklat någon separat teststandard, så de testmetoder som avser plogtåliga 

vägbanereflektorer redovisas i ASTM D4383-05[15].
 
 

 

4.2.1 SS-EN 1463-2:2000 
 

Standarden beskriver en testmetod för att utvärdera funktionaliteten hos både temporära och 

permanenta vägbanereflektorer. Den anger krav på lämpliga teststräckor och hur testerna ska 

organiseras och genomföras. Tabell 5 redovisar arbetsgång och de krav som ställs på testet. 

Det är viktigt att undvika förändringar i testmiljön under försöksperioden och alla parametrar 

som rör testet bör noteras i försöksrapporten. 

 
Tabell 5 Testmetod för vägbanereflektorer enligt SS-EN 1463-2:2000 

Arbetsgång Krav 

Steg1: Identifiera lämplig teststräcka  

     Vägförhållanden 

      

Rak väg, inga korsningar/trafikljus, 

inga utfarter från åkrar/leriga områden, 

dubbla körfällt i vardera riktning för säker 

omdirigering av trafik vid arbete, vägyta i 

bra skick utan sprickor och hjulspår  

 

     Trafikförhållanden 

 

      

      

      

     Väderförhållanden 

Årsmedeldygnstrafik 5000 fordon, 10-25% 

tung trafik ( 7500 kg), eventuell 

plogning/halkbekämpning och 

dubbdäcksanvändning bör noteras 

 

Rekommenderas att registrera temperatur 

och nederbörd  

Steg 2: Applicering av 

vägbanereflektorer 

 

     Testets varaktighet 1 år 

      

     Placering 

 

50 stycken enheter, avstånd 2.5 – 18 meter, 

färg: vit/gul/orange 

 

     Installation 

     

I enlighet med tillverkarens rekommendation 

Steg 3: Utvärdering 

    Dagsljusundersökning  

 

 

 

    Mörkerundersökning  

 

 

 

 

Inga vassa kanter till följd av skada eller 

slitage får förekomma, minst 45 enheter 

måste vara godkända 

 

Vägbanereflektorn ska synas på ett avstånd 

av 50 m ± 3m, annars anses som underkänd 
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    Fotometrisk test   

 

 

 

 

      

    Prestanda      

     

10 av de återstående enheterna ska testas 

efter att reflektorerna rengjorts. Medelvärdet 

på retroreflektionen R (observationsvinkel 

0.3° och infallsvinkel ± 5°) ska 

överensstämma med tabell 2 

 

Klass R0: inga värden 

Klass R1: R = 100 % eller mer av tabell 2 

Klass R2: R = 50 – 99 % av tabell 2 

Klass R3: R = 20 – 49 % av tabell 2 

Klass R4: R = 1 – 19 % av tabell 2 

 

 

 

Under steg 3 utvärderas vägbanereflektorernas funktionalitet med hjälp av tre undersökningar.  

Dagsljusundersökningen innebär att skadade eller förlorade enheter räknas som icke 

fungerande och skall av säkerhetsskäl avlägsnas från vägen så fort som möjligt. Om fler än 6 

vägbanereflektorer anses icke fungerande ska testet avbrytas. Vid mörkerundersökningen 

placeras en bil på vägen så att föraren är i linje med testobjekten. Med hjälp av nedåtriktade 

strålkastare skall därefter reflekterande enheter räknas. Efter dagsljus- och 

mörkerundersökningen sammanställs antalet fungerande enheter. De kan då klassificeras 

enligt följande: klass S1= 42 stycken eller fler ok, klass S2 = 35-41 stycken ok, klass S3 = 1-

34 stycken ok. Nästa steg är att var femte fungerande vägbanereflektor avlägsnas från vägen, 

totalt 10 stycken, för att undersökas närmare i laboratoriet. Medelvärdet på retroreflektionen 

för de 10 objekten jämförs sedan med minimum värdet på R enligt SS-EN 1463-1:2009 och 

tilldelas en klass med prefixet R. Om en specifik modell av vägbanereflektor testas enligt 

standarden och får beteckningen Klass R1 innebär det att den uppfyller de högsta kraven i den 

europeiska/svenska standarden för vägbanereflektorer. 

   

4.2.2 ASTM D4383-05 
 

Den amerikanska/internationella standarden ASTM D4383-05 skiljer sig något från den 

svenska/europeiska teststandarden genom att specificera majoriteten av testerna av 

vägbanereflektorerna för ett laboratorium i stället för ute på en allmän väg. De olika 

testmomenten som redovisas i standarden är retroreflektion före och efter sandtest, färg, 

reflektorlinsens slagtolerans, temperaturtolerans, vidhäftningsförmåga i vägbanan, 

tryckhållfastighet samt hållbarhet hos metallhållarna. 

 

Retroreflektionen ska mätas på en provmängd av 10 nya vägbanereflektorer. Det uppmätta 

värdet på R får inte understiga det angivna värdet i tabell 4 i mer än ett fall (10 %). Därefter 

ska reflektorlinsen hos försöksobjekten utsättas för 2,5 kg fallande sand från en specifik 

tillverkare. Nästa steg är att genomföra en ny mätning av retroreflektionen och värdet på R får 

då inte understiga det angivna värdet i tabell 4 multiplicerat med 0,5. 

 

För att undersöka huruvida reflektorlinsen står emot sprickbildning utsätts testobjektet för en 

spetsig vikt á 160 g som tillåts falla en halvmeter innan den träffar centrum på reflektorlinsen. 

Därefter genomgår ett testobjekt tre temperaturcykler där den hettas upp till 60°C i fyra 

timmar för att sedan kylas ned till -7°C i fyra timmar. Vid inspektion av reflektorlinsen efter 

fallande vikt får det inte förekomma mer än två sprickor med längd 6,4 mm. Efter 

temperaturtestet får det inte finnas någon spricka. 
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Det finns ingen utarbetad laboratorieprocedur för att testa vägbanereflektorns 

vidhäftningsförmåga i vägbanan så här gäller istället fältförsök. Det går ut på att först välja ut 

en modell av vägbanereflektorer med tidigare känd god vidhäftningsförmåga. De enheter som 

testet avser får då inte fallera mer än 1,5 gånger felfrekvensen hos det tidigare beprövade 

referensobjektet. Rekommenderade tidsperiod för studien är ett år.  

 

Tryckhållfastigheten testas genom att reflektorlinsen ska hålla för en tyngd på 26700 N utan 

att gå sönder eller deformeras. Testmetod för hållbarhet hos metallhållaren sker med hjälp av 

ett instrument som kallas Rockwell där det uppmätta värdet skall ligga i intervallet 51-55 

HRC. Test av färg hos det reflekterade ljuset finns också beskrivet i standarden men tas inte 

upp här då det faller utanför ramen för denna studie. 
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5 Internationella studier av vägbanereflektorer 
 

Den första delen i detta avsnitt presenterar ett sammandrag av svenska och utländska studier 

av plogtåliga vägbanereflektorer. Tonvikten ligger på studier från Nordamerika, då de har en 

lång tradition av att använda vägbanereflektorer för visuell ledning under vinterförhållanden. 

Här redogörs för olika länder/delstaters användning, vilka problem som uppstått under 

användningen samt eventuella orsaker och förklaringar till detta. De fältstudier som behandlas 

i kapitel 5.1 har dock inte genomförts för att utvärdera olika produkter mot någon standard. 

Studier avsedda att testa olika modeller mot standarder presenteras istället i kapitel 5.2. 

Därefter redovisas hur olika länder/delstater använder sig av standarderna och vilka modeller 

som är tillåtna i respektive land/delstat. 

 

5.1 Fältstudier 
 

5.1.1 Norden 
 

Bland de nordiska länderna har det förekommit försök med vägbanereflektorer i Sverige, 

Norge, Finland och Danmark. Resultaten från dessa försök har varierat vilket inneburit att 

vissa länder avstått från fortsatt användning, någon som fortsatt i liten skala och Sverige som 

trots tidigare försök, inte tagit ställning till fortsatt användning.  

 

En av de svenska provsträckorna fanns tidigare på länsväg 53 och bestod av en 300 meter 

lång kurva. Där installerades det uppskattningsvis 100 enheter av typen Stimsonite modell 98 

längs mittlinjen. Installationen skedde i början på 90-talet och vägbanereflektorerna var i drift 

till 2009 då vägen förseddes med ny asfaltsbeläggning. Under testperioden hade endast ett 

fåtal av metallhållarna lossnat och uppskattningsvis 2-3 procent av reflektorlinserna 

försvunnit. Någon noggrannare utvärdering av försöket har inte genomförts.[28] Vid andra 

provsträckor har det framkommit att smutsen varit ett betydligt större problem än själva 

plogen. Smutsen, som har varit en effekt av dubbdäcken, har inneburit att retroreflektionen 

minskat. Däremot visade sig regn ha en viss rengörande effekt.[29]  

 

Det har utförts ett flertal prov även i Finland, bland annat på vägen mellan Helsingfors och 

Åbo. Resultatet visade att det var alldeles för dyrt att använda dem då de inte klarade 

snöplogning ordentligt och var krävande att underhålla. Eventuellt kunde ett 

användningsområde vara temporära lösningar vid vägarbetsplatser eftersom detta inte leder 

till lika stora påfrestningar som vid permanent bruk.[30] Ett av de finska försöken gällde 

reflektorlinser som monterades i en urfräsning i vägbanan utan metallhållare. Resultatet 

visade att 28 av de 520 installerade enheterna lossnat efter ett år. Vid undersökning av 

retroreflektionen konstaterades en minskning med en tredjedel från nyvärdet. Detta berodde 

bland annat på de repor som orsakats av dubbdäck. Däremot ansågs inte vägsaltningen ha 

någon negativ inverkan på funktionen. Vintertid fanns problem med att urfräsningen fylldes 

med snö och is vilket gjorde reflektorlinserna osynliga.[31] 

 

Norges erfarenhet av vägbanereflektorer har hittills varit negativ och därför används de inte 

idag. Det har genomförts försök med ett par olika modeller, däribland en modell från 

Stimsonite, på vissa huvudvägar i närheten av Oslo. På grund av de problem som uppstod vid 

snöplogning och dubbdäcksanvändning ansågs det inte motiverat att använda 

vägbanereflektorer för permanent bruk. Dessutom ansågs kostnaderna för höga, vilket var en 
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effekt av små inköpsvolymer. Däremot har Norge under senare år börjat testa reflektorer med 

LED-lampor i vägtunnlar, en miljö där de inte utsätts för samma påfrestningar.[32] 

 

Danmark är idag det enda nordiska land som använder vägbanereflektorer, om än i liten skala. 

För ett antal år sedan genomfördes ett test med nio olika typer av vägbanereflektorer på väg 

30 mellan Grindsted och Esbjerg. Den enda modell som klarade påfrestningarna var 

Stimsonite, alla andra modeller skadades eller försvann. Vägbanereflektorerna installerades 

längs mittlinjen och plogades med både stålskär och gummiskär under två år. Efter detta har 

Danmark använt Stimsonite med gott resultat på flera vägsträckor.[33]   

 

5.1.2 Nordamerika 
 

En studie utförd 2009 av Kentucky Transport Center syftade till att utvärdera effektiviteten 

och hållbarheten hos plogtåliga vägbanereflektorer installerade i Kentucky, USA. Vid en 

inspektion av de metallhållare som reflektorerna var placerade i, konstaterades att cirka 4.5 

procent av dem saknades. Antalet förlorade metallhållare registrerades i olika kategorier 

beroende av ålder och skick hos vägbanan(ny, bra, ganska bra och dålig). Resultatet visade på 

stora skillnader i bortfall beroende på kvaliteten hos beläggningen. Hos vägar med ny 

beläggning saknades endast 0.4 procent av hållarna medan den siffran var över 30 procent där 

beläggningen var dålig. Med avseende på ålder hos beläggningen var skillnaden i bortfall inte 

lika stor, 0.5 procent saknades för en beläggning max 5 år gammal respektive 12 procent då 

beläggningen var 15 år. Studien visar därmed att förlusten av vägbanereflektorer är väldigt 

liten då beläggningen är ny eller i bra skick och att problemen uppstår då beläggningen kring 

metallhållarna börjar spricka och gå sönder.[34]
 
 

 

2005 undersökte AASHTO Standing Committee on Research (SCOR) användningen av 

plogtåliga vägbanereflektorer i Amerika. Studien avsåg att kartlägga vilka delstater/provinser 

som använde dessa, huruvida de haft några problem samt möjliga orsaker till dessa problem. 

Tjugo delstater i USA och provinserna Alberta och Manitoba i Kanada svarade på den enkät 

som skickades ut. Det visade sig att nio delstater använde plogtåliga vägbanereflektorer 

permanent, tre hade provat tidigare men på grund av dåliga resultat valt att inte fortsätta och 

fyra hade pågående försök. Hos de delstater som använde reflektorer permanent upplevdes 

inga större problem, endast några enstaka enheter hade lossnat från vägbanan. Några ansåg att 

om de var korrekt installerade var sannolikheten liten att de lossnade. Däremot var det inte 

helt ovanligt att själva reflektorlinserna skadades, dock bedömdes detta inte som något hinder 

då de tämligen enkelt kunde ersättas med nya. En av delstaterna hade tidigare haft problem 

med en viss modell men efter att bytt till ett annat fabrikat var problemen borta.[35]  

 

För de områden som upphört med användningen av plogtåliga vägbanereflektorer angavs flera 

orsaker till detta. Oftast handlade det om att plogbladet skadade hållaren till reflektorlinsen 

eller att de täcktes med sand och smuts som hindrade retroreflektionen. Några av 

förklaringarna till att metallhållarna lossnade troddes vara att de skakades loss på grund av 

alla träffar från plogbladet eller att bindemedlet inte blandats korrekt.[35]  

 

Transportstyrelsen i Alberta, Kanada, inledde 2001 en fem år lång studie av två olika 

modeller av plogtåliga vägbanereflektorer; Stimsonite LifeLite 101LPCR och 3M Nightline. 

Resultatet visade att inga skador uppstått på någon av de olika modellernas metallhållare. 

Däremot skadades ett flertal reflektorlinser under studien. Det framkom att de 

vägbanereflektorer som var placerade längs vägens sidomarkeringar fick betydligt fler skador 

än de som var placerade längs mittmarkeringarna. Upp emot 35 procent av reflektorlinserna 
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längs sidomarkeringarna var skadade eller fattades. På en av teststräckorna var 3M Nightline 

betydligt bättre än konkurrenten. I rapporten rekommenderades att reflektorlinserna skulle 

kontrolleras och bytas ut vid behov vart annat år för att behålla sin funktion.[8]
 
 

 

I Vermont påbörjades 2004 en studie av fyra olika modeller av plogtåliga vägbanereflektorer; 

Ennis Simsonite LifeLite 101 LPCR, Hallen H1010, Ray-O-Lite SnowLite CR150 och Ray-

O-Lite SnowLite 200. Samtliga modeller bestod av en metallhållare och en utbytbar 

reflektorlins, alla med en installerad höjd på mellan sex och sju millimeter över vägbanan. 

Tabell 6 summerar resultatet från den visuella undersökningen.[36]  

 
Tabell 6 Resultatsammanställning för Studien i Vermont 

 

Resultatet visar att reflektorlinserna i Ray-O-Lite modellerna skadas i större utsträckning än 

de övriga två. Däremot är andelen saknade reflektorlinser betydligt mindre hos Ray-O-Lite 

modellerna. När modellerna analyseras efter både saknad och skadad reflektorlins får Ray-O-

Lite SnowLite 200 sämst betyg där endast 33 % av enheterna var felfria. Motsvarande för 

Ray-O-Lite SnowLite CR150 var 54 % felfria enheter, Stimsonite LifeLite 101 LPCR 60 % 

felfria enheter samt Hallen H1010 med 62 % felfria enheter. En tänkbar förklaring till att 

SnowLite CR150 presterar bättre än systermodellen SnowLite 200 förmodades vara den extra 

skenan i mitten som utgör ett ytterligare skydd mot plogbladet.[36] Figur 6 visar en 

installationsskiss för modell Hallen H1010.[37] 

 

Modell Antal installerade Reflektorlins 2005 

Skadad/Fattas [%] 

Reflektorlins 2006 

Skadad/Fattas [%] 

 

101 LPCR 95  2/0   25/14 

H1010 97 6/7   21/16 

SnowLite CR150 50 16/0 38/4 

SnowLite 200 51 33/2 63/2 

Totalt 293 11/3 32/11 
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Figur 6 Installationsskiss för modellen Hallen H1010 

Förhållandena på teststräckan var tämligen krävande med en årsmedeldygnstrafik på 27200 

fordon varav cirka 11 % tung trafik. Detta tillsammans med snömängden och antalet 

plogningar/halkbekämpningar inverkar på resultatet och bör därför redovisas. Snömängden 

som föll under den tvååriga testperioden var 340 cm vilket resulterade i 145 plogaktiviteter. 

På teststräckan användes ett ton salt och en okänd mängd sand. Plogbladet hade ett 

hårdmetallskär och vinkeln på bladet var 55-60°.[36] 

 

5.2 Test mot standarder 
 

5.2.1 ASTM D4383-05 
 

Det amerikanska test och evalueringsprogrammet NTPEP inledde 2005 en utvärdering av 

plogtåliga vägbanereflektorer. Studien består av två delar, dels ett laboratorietest där olika 

modeller testas enligt den amerikanska standarden ASTM D4383-05, och dels ett 5 år långt 

fälttest. Undersökningen omfattar fyra olika modeller varav tre som monteras i metallhållare 

på vägbanan; Ray-O-Lite SnowLite 100 och 150 med reflektorlins 2004, Ennis Stimsonite 

96LP med reflektorlins C40, samt en modell som monteras nedsänkt direkt i vägbanan; 

Nightline R-100 med reflektorlins 3M 190. Resultaten som presenteras här baserar sig på en 

tvåårsutvärdering av fälttestet samt resultaten från laboratorieförsöken.[38]  

 

Modellerna installerades i Ohio, USA, på en sexfilig motorväg med fyra år gammal 

beläggning. Under de två år som fälttestet pågått föll cirka 90 cm snö och antalet uppskattade 
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plogpassager var 129 stycken. Teststräckan saltades 63 gånger med NaCl och 3 gånger med 

CaCl samt sandades 1 gång. Plogbladen som användes hade stålskär och var vinklade 30-37°. 

Årsmedeldygnstrafiken uppgick till cirka 63 000 fordon, varav 30 % tung trafik.[38] 

 

Fältstudien innebar mätning av retroreflektion med hjälp av ett handhållet instrument, visuell 

granskning av skick hos reflektorlins och hållare samt synbarhet i mörker. Figur 7 visar 

resultatet från mätningar av retroreflektionen med det handhållna instrumentet.[38] 

 

 
Figur 7 Retroreflektion med avseende på ålder hos samtliga modeller 

Som figur 7 visar minskar retroreflektionen tämligen snabbt och närmar sig noll efter två år. 

Ray-O-Lite modellerna visar överlägset bäst resultat i början av testperioden men skillnaden 

mot de övriga minskar med tiden. Den visuella undersökningen av synbarheten hos 

vägbanereflektorerna under mörker visar en något annan bild. Minskningen i synbarhet med 

tiden är då tämligen liten och minskningen sker lika lite hos de olika modellerna. Trots att 

instrumentet visar mycket svag retroreflektion efter två år så är det alltså fortfarande möjligt 

att se dem nattetid. Gällande tåligheten hos reflektorlinserna får Ray-O-Lite modellerna sämst 

betyg med ett flertal sprickor med en längd på upp till 5 mm. Vid inspektion av metallhållarna 

upptäcktes inga skador och samtliga satt kvar i vägbanan.[38]  

 

Laboratorieförsöken genomfördes efter de anvisningar som finns i ASTM D4383-05. De 

modeller som testades var Ray-O-Lite SnowLite 100 och 150 med reflektorlins 2004, Ennis 

Stimsonite 96LP med reflektorlins C40, samtliga med vit reflektor. Laboratorieförsöken 

genomfördes inte med Nightline’s hållare och reflektorlins 3M 190. Tabell 7 redovisar 

resultaten för de olika modellerna.[38] 
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Tabell 7 Resultatsammanställning gällande test mot ASTM D4383 

Test Resultat Uppfyller  

ASTM D4383 

Nyvärde retroreflektion 

     Reflektorlins 2004  

     (Ray-O-Lite SnowLite) 

 

     Reflektorlins C40 

     (Ennis Stimsonite 96LP)  

Infallsvinkel 0°/20° 

medel R=670/400 mcd/lx 

minsta R= 420/270mcd/lx 

 

medel R=400/220 mcd/lx 

minsta R=340/160 mcd/lx 

 

Ja 

 

 

Ja 

Abrasion med sand 

     Reflektorlins 2004  

     (Ray-O-Lite SnowLite) 

 

     Reflektorlins C40 

     (Ennis Stimsonite 96LP) 

Retroreflektion före/efter (0°) 

medel R=730/310 mcd/lx 

 

 

medel R=472/233 mcd/lx 

 

Ja 

 

 

Ja 

Fallande vikt,  

Tryckhållfastighet, 

Temperaturcykel 

     Reflektorlins 2004  

    (Ray-O-Lite SnowLite) 

 

    Reflektorlins C40 

    (Ennis Stimsonite 96LP) 

Sprickbildning 

 

 

Ingen större sprickbildning 

 

 

Ingen större sprickbildning 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

Hållbarhet hos 

metallhållare 

    Ray-O-Lite SnowLite 100 

 

    Ray-O-Lite SnowLite 150 

 

    Ennis Stimsonite 96LP 

     

Hårdhet 

 

medel = 52 HRC 

 

medel = 55 HRC 

 

medel = 47 HRC 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Resultaten visar att båda reflektorlinserna som testats uppfyller de krav som ställs i 

standarden. Gällande retroreflektionen hos testobjekten som nya, ligger de väl över 

minimivärdet på 279 mcd/lx vid infallsvinkel 0°. Bäst resultat ger reflektorlinsen 2004 som 

sitter i de båda Ray-O-Lite modellerna, vilket även framkom i mätningarna under fältstudien, 

se figur 7. Även sedan reflektorlinserna utsatts för sand låg R-värdena väl över minimivärdet 

på 140 mcd/lx. Skillnaden mellan retroreflektionen före och efter var mindre för 

reflektorlinsen C40, vilket tyder på bättre nötningstolerans. Även detta verifieras i 

fältundersökningen där denna modell har en mindre lutande kurva (figur 7). Ingen av 

reflektorlinserna visade tecken på större sprickbildning när de utsattes för olika påfrestningar i 

form av temperaturvariationer, tryck och fallande vikt. Dock säger resultatet inget om vilken 

modell som klarade sig bäst. Den sista testmetoden studerade hur tåliga själva metallhållarna 

var och då underkändes Ennis Stimsonite 96LP. Detta var dock inget som märktes under 

fältstudien där samtliga hållare presterade bra.[38]  
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5.2.2 EN 1463 
 

BSI Product Services och Silnicni vyvov ZCZ spol. sr.o. är två av de testorgan i Europa som 

utfört produkttester av vägbanereflektorer mot EN 1463.[24] Dessa tester består av två delar, 

där del 1 kontrollerar och klassificerar produkten mot EN 1463-1och där del 2 består av ett 

tolv månader långt fälttest enligt EN 1463-2. Produkten genomgår endast del 2 förutsatt att 

produkten klarar minimum kraven i del 1. Nedan redogörs för del 1 och 2 tester av de 

modeller vars konstruktioner kan anses som plogtåliga och som är godkända för användning i 

bland annat Storbritannien. Testrapporterna som presenteras av testorganen innehåller ingen 

information om väg- och trafikförhållanden annat än att de uppfyller de ställda kraven i 

standarden och därför redovisas inte dessa här.[39] 

 

En av modellerna som testats är Roadcraft 101 CR med reflektorlinsen 944. Den tillverkas på 

licens i Storbritannien av Roadcraft och är baserad på en av Stimsonite´s modeller. Eftersom 

klimatet i Storbritannien inte alltid innefattar stora snömängder på vintern, har modellen 

utsatts för plogning endast i liten utsträckning.[39] Resultatet av del 1 av testet gav modellen 

följande klassificering: P, 3, A, H1, HD1, PRP1. Detta innebar att modellen klarade kraven 

gällande nyvärde på retroreflektion och därmed även genomgått ett fälttest. Den erhöll då 

klassificeringen S1 och R1, vilket är de bästa klasserna som kan uppnås.[40] Medelvärdet på 

retroreflektionen efter fälttestet uppmättes till 191 mcd/lx, där minimum kravet för klass R1 är 

150 mcd/lx.[41]  

 

Företaget Eurimex tillhandahåller en plogtålig modell som heter Euristud LLHD som 

levereras med reflektorlinsen Ray-O-Lite 2004.  När BSI genomförde test mot EN 1463-1 fick 

den klassificeringen P, 3, A, H1, HD1, PRP1, det vill säga samma resultat som Roadcraft 101 

CR. Även vid del 2 av testet erhöll den samma klassificering som konkurrenten, nämligen S1 

och R1.[40] Enligt tillverkaren är modellen tillämpbar i de områden där snöröjning sker med 

plogblad som har gummiskär.[42] 

 

Eurimex har även två andra modeller i sitt sortiment, Stim 101 och Stim 101 CR med 

reflektorlinserna Stimsonite 944 och Ray-O-Lite 2004. Konstruktionen hos de båda 

metallhållarna är baserade på en modell från Stimsonite. När det tjeckiska testorganet 

utvärderade dessa produkter erhöll de klassificeringen P, 3, A, H1, HD1, PRP1 samt S1 och 

R1.[43] Modellerna hade då genomgått ett fälttest i Tjeckien och utsatts för plogning enligt de 

metoder som förekommer där. Enligt tillverkaren är 101/101 CR konstruerade för att klara 

plogning med stålskär.[42]  

 

SFS Mk4 är en aktiv vägbanereflektor som tillverkas av Astucia i Storbritannien. Den 

innehåller förutom en reflektor även en diod som drivs av en solcell och således en del 

elektronik. Detta gör att den utöver EN 1463 även måste testas mot andra standarder för att 

säkerställa bland annat vatten- och dammresistens. Denna modell uppfyllde inte de angivna 

kraven för retroreflektion enligt EN 1463-1, utan endast de krav som ställs på färgåtergivning. 

Produkten faller lite utanför den europeiska standarden för vägbanereflektorer, eftersom 

denna inte är tänkt att klassificera aktiva vägbanereflektorer. Den omfattas idag av ett ETA 

och är godkänd för användning i Storbritannien.[44]  
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5.3 Användning av standarder i nationella föreskrifter 
 

I Storbritannien redovisas de krav som ställs på vägbanereflektorer i Traffic Signs Regulations 

and General Directions, TSRGD 2002, direktiv 57. Dimensionerna som tillåts för en 

permanent, icke flexibel vägbanereflektor anges för den del som är synlig ovanför vägbanan. 

Modellens längd i trafikens färdriktning får inte överstiga 250 mm och dess bredd får inte 

överstiga 190mm, vilket enligt EN 1463-1 motsvarar klass HD1. Gällande höjden får 

modellen inte överstiga 20 mm på dess högsta punkt, vilket innebär att klass H1 och H2 är 

tillåtna. Synbarheten hos vägbanereflektorn vid mörker ska överensstämma med kraven i 

tabell 2, det vill säga klass PRP 1. Vid test av modellen enligt EN 1463-2 måste minst 42 av 

50 vägbanereflektorer vara godkända vid dagsljus- och mörkerundersökningen, vilket medför 

att endast klass S1 är tillåten. Vidare måste retroreflektionen efter fälttestet uppgå till minst 20 

% av värdena presenterade i tabell 2. Detta innebär att klass R1, R2, R3 är tillåtna. En 

vägbanereflektor får också installeras på en väg om den har ett typgodkännande i enlighet 

med direktiv 58. Detta direktiv säger att installation får ske om syftet är att testa huruvida 

modellen stämmer överrens med kraven i direktiv 57.[45]  

 

Många av USA:s delstater använder sig av specifikationerna i ASTM D4383 vid 

utformningen av direktiv för installation av vägbanereflektorer. Samtidigt som standarden 

anger min- och maxvärden så erbjuder de enskilda staternas riktlinjer mer specifika värden 

inom det tillåtna intervallet. Till exempel så anger ASTM D4383 att höjden på metallhållaren 

inte får överstiga 10,9 mm över vägbanan, medan direktiven för staten Illinois anger en 

maxhöjd på 7,6 mm och motsvarande 6,4 mm för Maryland.[46] De flesta delstaters 

vägmyndigheter har ett QPL dokument (Qualified Product List) där det framkommer vilka 

modeller av vägbanereflektorer som uppfyller de angivna riktlinjerna och som därmed är 

godkända att installera. På så sätt behöver inte modellerna testas innan användning i olika 

projekt, utan beställaren väljer bara ut passande modell från dokumentet. Delstaten Nebraska 

tillåter till exempel Ennis Stimsonite LifeLite 101LP med reflektorlins C40 samt Hallen 

H1010 med reflektorlins 3M 190.[47]
 
I vissa fall finns även listor på produkter, som trots att 

de uppfyller de angivna specifikationerna, inte får användas. Oregon har bland annat förbjudit 

användningen av produkterna Hallen H1010, Ironstar H664 och Stimsonite 96/96LP med 

motiveringen att om dessa metallhållare lossnar utgör de en stor säkerhetsrisk.[48]   

 

5.4 Godkända modeller 
 

De modeller som uppfyller den europeiska standarden och de specificerade krav som ställs i 

TSRGD 2002 finns angivna i Manual of Contract Documents for Highway Works 

(MCHW).[49] I USA publicerar vägmyndigheter i de delstater som använder plogtåliga 

vägbanereflektorer en lista med olika modeller som uppfyller de angivna riktlinjerna i varje 

enskild delstat, och som därmed är godkända att installera. I tabell 8 framgår det för ett antal 

modeller i vilka av de fjorton delstaterna de är godkända, samt om de är godkända i 

Storbritannien (UK). 
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Tabell 8 Godkända modeller i USA och Storbritannien 

Modell Godkänd i 

Metallhållare 
     Ennis Stimsonite LifeLite 96 LP 

      

     Ennis Stimsonite LifeLite 101 

      

     Ennis Stimsonite LifeLite 101 LP 
 

     Ennis Stimsonite LifeLite 101 LPCR 

 

     Roadcraft 101 CR 

 

     Stim 101 

      

     Stim 101 CR 

 

     Euristud LLHD 

 

     IronStar Model 664 

 

     Hallen H-960 

 

     Hallen H-960 HP 

 
     Hallen H-1010 

 

     Hallen H-1010 HP  

 

     Ray-O-Lite SnowLite 100 

 

     Ray-O-Lite SnowLite 200 

 

     Ray-O-Lite SnowLite 300 

    

Reflektorlinser 
      Ennis 944 

 

      Ennis C40 

 

      Ray-O-Lite 2004 

 
      3M Series 190 

 

       

Plogtålig aktiv vägbanereflektor 
      Astucia SFS Mk4 

 
 

 

Illinois, Maryland, Missouri, Massachusetts 

 

Arkansas, Virginia, Texas, Kentucky, Tennessee, North 

Carolina 

Illinois, Maryland, Nebraska, Arkansas, Missouri, Wisconsin, 
Tennessee, Massachusetts 

Maryland, New York, Wisconsin  

 

UK 

 

UK 

 

UK 

 

UK 

 

Illinois, Maryland, Wisconsin 

 

Illinois, Texas, Massachusetts 

 

Virginia 

 
Illinois, Maryland, Nebraska, Arkansas, Massachusetts 

 

Arkansas, Virginia, Kentucky, Tennessee, North Carolina 

 

Arkansas, Virginia, Kentucky, Tennessee, North Carolina, 

Massachusetts 

Illinois 

 

Missouri, New York, Wisconsin 

 

 

Illinois, Maryland, Nebraska, Arkansas, Texas, Missouri, 

Kentucky, New York, Wisconsin, Tennessee, Massachusetts UK 

Illinois, Maryland, Nebraska, Kentucky, Tennessee, North 

Carolina,  

Illinois, Arkansas, Virginia, Texas, Missouri, Kentucky, New 

York, Wisconsin, Tennessee, North Carolina Massachusetts, UK 
Illinois, Maryland, Nebraska, Arkansas, Virginia, Texas, 

Missouri, Kentucky, New York, Wisconsin, Tennessee, North 

Carolina, Massachusetts  
 

UK 
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6 Funktionsnedsättande faktorer för vägbanereflektorer  
 

I föregående kapitel presenterades ett antal studier för att visa hur vägbanereflektorer presterat 

i olika länder. Detta kapitel går igenom de vägförhållanden som de kommer att utsättas för när 

de installeras i Sverige. Hit hör faktorer som vinterväghållning, dubbdäcksanvändning, tung 

trafik och vägföroreningar. Fokus ligger på att beskriva de svenska förhållandena, men även 

internationella förhållanden beskrivs för att kunna avgöra huruvida det föreligger någon 

skillnad.  

 

6.1 Vinterväghållning 
 

Vinterväghållningens syfte är att ta bort snö och is från vägbanan för att upprätthålla en god 

framkomlighet och trafiksäkerhet vintertid. Till vinterväghållning räknas både snöplogning 

och halkbekämpning. Plogning med motorfordon inleddes på 1920-talet och strax därefter 

började väghållare också använda sand. Användningen av salt för halkbekämpning kom i 

gång först i slutet på 1960-talet.[50] 

 

Plogningens uppgift är att rensa vägbanan från snö genom att transportera snön till sidan av 

vägen. Konstruktionen är sådan att ett skär lossar snön från vägbanan. Därefter lyfts snön in i 

plogen för vidare transport i sidled, för att avslutningsvis kastas ut från vägbanan. Det finns 

tre huvudtyper av plogar; frontplogar, sidoplogar och underplogar. Frontplogarna kan i sin tur 

delas in i spetsplogar, moddplogar och diagonalplogar. Spetsplogar har vinklade blad med 

utkast åt två håll och är anpassade för smala gator. Moddplogen är designad för att hantera 

snömodd på ett effektivt sätt och har oftast ett mjukt skär av gummi för att kunna följa 

ojämnheter i vägbanan. Diagonalplogen är den vanligast förekommande typen och den är 

utformad för plogning på landsväg.[50] 

 

Det finns lika många variationer av plogskär som det finns plogtyper och det utvecklas hela 

tiden nya modeller. Skärets uppgift är dels att ta bort snön och dels att skydda själva plogen 

mot slitage. Plogskäret kan ha en fjädrande infästning för att ge efter vid eventuell påkörning 

av ett hårt föremål. Därmed minskas risken för skador på såväl det påkörda föremålet som på 

plogen. Materialet i plogskäret varierar mellan gummi, plast, stål eller hårdmetall. Ett 

gummiskär fungerar bra vid snömodd men slits snabbt och klarar packad snö sämre. Vanliga 

stålskär är billiga och effektiva men nöts fort och sliter en hel del på vägmarkeringarna och 

vägbeläggningen. Hårdmetallskären sliter också mycket på vägen men håller betydligt längre. 

Det finns även kombinationsskär som består av både hårdmetall och plast eller gummi.[50] 

 

I Sverige används idag främst diagonalplogar med hårdmetallskär för att undanröja snö på 

landsvägarna. Samma metod används i många av de amerikanska delstaterna med liknande 

klimat som Sverige.[36][38] Storbritannien har betydligt mildare klimat och där används 

istället plogar med gummiskär.[42] 

 

Halkbekämpningens syfte är att motverka halka genom att höja friktionen på vägbanan. Det 

finns två metoder för detta; mekanisk halkbekämpning eller kemisk halkbekämpning. 

Mekanisk halkbekämpning innebär att sand eller grus sprids på vägen. Detta sker främst på 

vägar med lägre trafikbelastning men även större vägar sandas vid låga temperaturer. Det 

finns också olika varianter av sandning, till exempel att den blandas med en liten mängd salt 

eller att den värms innan utläggning för att bättre fästa på beläggningen.[50] 
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Den kemiska halkbekämpningen innebär att en kemisk förening reagerar med snön eller isen 

och sänker fryspunkten. Det vanligaste medlet som används är natriumklorid och det fungerar 

vid temperaturer ned mot -8°C. En nackdel med den kemiska metoden för halkbekämpning är 

att den bidrar till korrosion hos både vägutrustning och fordon. Natriumkloriden får metallytor 

att rosta fortare, dels på grund av att saltet håller vägen våt en längre tid och dels på grund av 

att kloriderna ökar konduktiviteten. Problem kan även uppstå i elektroniska installationer där 

en tunn beläggning av korrosionsprodukter på kontakterna gör att de mister sin 

ledningsförmåga.[51]  

 

6.2 Dubbdäcksanvändning 
 

Dubbdäcket introducerades på 60-talet i Finland med syftet att öka trafiksäkerheten. Tekniken 

spred sig snabbt och dubbdäcken började användas i länder med is och snö på vintern, bland 

annat i alpländerna, övriga nordiska länder, Tyskland, Japan, Kanada och delar av USA. I och 

med att det visade sig att dubbdäcken även hade många nackdelar, började flera länder så 

småningom reglera eller förbjuda användningen. Till de negativa effekterna hör vägslitage, 

buller och partiklar. Kartläggningen av den internationella dubbdäcksanvändningen visar att 

synen på dubbdäckens för- och nackdelar skiljer sig mellan olika länder.[52] 

 

Slitaget på vägbanan blir betydligt större med dubbdäck än med friktionsdäck vid användning 

på bar asfalt utan snö eller is. Den negativa effekten ökar också vid högre hastigheter, vilket 

lett till att flera länder infört reducerad hastighet för fordon med dubbdäck eller förbjudit 

användningen på motorvägar. En ökning av hastigheten från 50 km/h till 100 km/h innebär ett 

fördubblat slitage.[53] Även dubbarnas vikt, material och form inverkar på hur stort slitaget 

blir. Detta har inneburit att den tillåtna dubbvikten sänkts från 3 gram till högst 1,1 gram i de 

nordiska länderna.[52] En lättviktdubb bestående av ett metallhölje i lättmetall (max 1,1 

gram) sliter hälften så mycket på vägbanan som en dubb med vikten 1,8 gram.[53] 

 

Däckbranschens Informationsråd genomförde 2008 en undersökning av 

dubbdäcksanvändning i olika delar av Sverige. Studien visade att riksgenomsnittet låg på 

uppskattningsvis 69 procent men att stora regionala skillnader fanns. Lägst andel dubbdäck 

hade Skåne med 44 procent. Från Mälardalen och norrut var andelen betydligt högre, mellan 

82 och 88 procent. I Stockholm var andelen dubbdäck 69 procent.[54] 

 

Majoriteten av de länder som tillåter dubbdäck har infört tidsbegränsning. I Sverige är det till 

exempel tillåtet att använda dubbdäck mellan 1 oktober och 30 april och användningen är inte 

begränsad till någon hastighet eller vägtyp.[55] Det finns ett flertal länder i Europa som 

förbjudit dubbdäck helt däribland Tyskland, Nederländerna, Polen. I USA är inställning till 

dubbdäck varierad där sju delstater förbjuder all användning av dubbdäck, sju delstater som 

tillåter användning utan restriktioner och resterande delstater som har infört restriktioner 

gällande tidsperiod och krav på lättviktsdubb.[56]  

 

6.3 Tung trafik 
 

Sverige har sedan länge använt sig av långa, tunga lastbilar och lastbilsekipage för att 

transportera varor längs vägarna. Den maximala tillåtna fordonslängden i Sverige är 25,25 

meter och fordonets maximala totalvikt får inte överstiga 60 ton. Detta är betydligt generösare 

maxvärden än vad som gäller i övriga EU. Där begränsas fordonslängden till 18,75 meter och 

totalvikten till 40 ton. Motsvarande maxvikt i USA är 36 ton. Utvecklingen tyder på att ännu 
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tyngre och längre fordon kommer att införas i Sverige, då det pågår tester med 27 meter långa 

fordon med en totalvikt på 80 ton.[57] 

 

Det finns ett samband mellan lasten på varje fordonsaxel och slitaget på vägbanan. Ett tungt 

fordon med många axlar sliter mindre på vägen än ett fordon av samma vikt som har färre 

axlar. Regeln för beräkning av vägförslitning innebär att en fördubblad axellast ökar slitaget 

16 gånger. Av dagens fordon med en vikt på 40 ton har 43 procent fem axlar, 28 procent sex 

axlar och 26 procent sju axlar.[57]  

 

I dag sker 40 procent av landets all godstransport mätt i tonkilometer med lastbil. Detta sker 

till största del med någon av de över 500 000 svenskregistrerade lastbilar. Trenden visar på en 

kraftig ökning av antalet lastbilar i trafik och det är främst de lätta lastbilarna (totalvikt max 

3,5 ton) som står för tillväxten. Samtidigt blir de tunga lastbilarna allt tyngre i bemärkelsen att 

andelen riktigt tunga lastbilar ökar snabbt. Av samtliga svenska lastbilar är idag 84 procent av 

dem lätta lastbilar.[58]  

 

När ett tungt fordon passerar en ojämn vägyta får det följdeffekter i form av dynamiska 

hjullastvariationer som skadar vägen och gör den ännu mer ojämn. Detta fenomen sker varje 

gång ett nytt tungt fordon passerar vilket leder till ytterligare försämring av vägytan, det vill 

säga en accelererad nedbrytning av vägen.[59] 

 

6.4 Vägföroreningar 
 

En sekundär effekt av dubbdäcksanvändningen, halkbekämpningen och den tunga trafiken är 

att de bidrar till vägföroreningar i form av vägdamm och vägsmuts. Dessa består av partiklar 

från asfaltsbeläggningar, däck och bromsar. Partiklarna bidrar i sin tur till nedsmutsning av 

vägmärken, vägmarkeringar och fordon. Ett tydligt exempel på detta är den film av svarta 

asfaltspartiklar som fastnar på fordonens lack och rutor. Effekten på vägmarkeringarna och 

vägmärken blir minskad retroreflektion och därmed minskad synbarhet för trafikanterna.[60] 

 

En åtgärd som utförs för att minska problemet är att tvätta kantstolpar och vägmärken 

regelbundet. Hur ofta de ska rengöras beror på miljö, läge och reflexmaterial.[61]  
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7 Rekommendationer för test av vägbanereflektorer 
 

I detta kapitel diskuteras hur ett fälttest av vägbanereflektorer kan genomföras. 

Rekommendationerna grundar sig på en analys av de resultat som framkommit tidigare i 

studien. Här motiveras hur provsträckorna ska väljas, vilka fabrikat som kan testas, hur 

utvärderingen bör genomföras samt hur resultatet kan presenteras. 

 

7.1 Val av provsträckor 
 

För att välja ut lämpliga provsträckor för att testa hållbarheten hos vägbanereflektorerna bör 

ett flertal faktorer beaktas. Bland annat kan hänsyn tas till väg-, trafik- och väderförhållanden 

där enheterna ska placeras. En bra utgångspunkt är den testmetod som anges i EN 1463-2 som 

finns beskriven i tabell 5 under steg 1 ”Identifiera lämplig teststräcka”.  Eftersom det 

planerade testet inte avser att verifiera produkter mot standarden kan dock vissa avsteg från 

den angivna testmetoden göras. 

 

Geografiskt sett bör försökssträckan lokaliseras till en vägstäcka i mellersta delen av landet. 

Detta område kan ses som ett bra ”genomsnitt” vad gäller väderförhållanden och 

påfrestningar från trafiken. En placering längre söderut skulle innebära mildare klimat och 

därmed att försöksobjekten inte skulle utsättas för lika omfattande plogning/halkbekämpning. 

Vidare är andelen fordon med dubbdäck betydligt mindre i södra Sverige vilket innebär att 

slitaget skulle bli missvisande. På samma sätt skulle en installation i norra landet ge en skev 

bild av slitaget då dubbdäcksanvändningen är väldigt hög där.  

 

Vid val av vägsträcka bör hänsyn framförallt tas till vilken lokalisering som är bäst för att 

utvärdera funktionaliteten men även hänsyn tas till planerade framtida användningsområden. 

Detta innebär att det kommer att krävas flera olika provsträckor. Förslag på sådana är speciellt 

olycksdrabbade vägsträckor samt en större väg med flera körfält. På de olycksdrabbade 

sträckorna ska inte olika modeller blandas, utan varje sträcka bör förses med endast en 

modelltyp. För att kunna jämföra olika modeller med varandra är det lämpligt att placera ett 

flertal av varje typ på samma vägsträcka, förslagsvis på en väg med flera körfält. 

 

7.2 Val av fabrikat 
 

Valet av modell bör först och främst ske bland de som är testade mot EN 1463 eller som på 

något annat sätt är CE-märkta eftersom detta förväntas bli ett krav på vägutrustning inom de 

närmsta åren. Dessutom krävs naturligtvis att produkterna bedömts som plogtåliga av 

producenterna. Detta innebär att 5 av de 17 modellerna som nämnts i denna studie uppfyller 

kriterierna. Av dessa fem anses Euristud LLHD endast klara plogning med gummiskär vilket 

betyder att den bör uteslutas. De tre passiva vägbanereflektorerna som återstår har alla 

kopplingar till Stimsonite´s modeller. Eftersom en konstruktion beståendes av en extra skena i 

mitten på metallhålaren har visat sig innebära ett ökat skydd, är detta något som kan 

prioriteras hos försöksmodellerna. Återstår gör då Roadcraft 101 CR med reflektorlins 944 

och Stim 101 CR med antingen reflektorlins 944 eller 2004. Den sista gallringen innebär att 

Stim 101 CR bör användas med reflektorlins 2004, dels för att utvärdera två olika 

reflektorlinser och dels för att den visat sig prestera bra i tidigare studier. Fälttestet 

rekommenderas också att omfatta en aktiv vägbanereflektor och i brist på konkurrens blir 

valet Astucia SFS Mk4. 
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Om det finns resurser och önskemål att utvärdera fler modeller, kan kravet på CE-märkta 

produkter frångås. På så sätt blir ett flertal produkter från USA tillgängliga. Studien i Vermont 

visade att modellen Hallen H1010 klarade sig bäst vid jämförelse av fyra olika typer av 

vägbanereflektorer, och kan således vara ett intressant alternativ. Denna levereras med 3M’s 

reflektorlins 190 vilket innebär att fältförsöket skulle utvärdera tre olika reflektorlinser.  

 

7.3 Utvärdering 
 

Den rekommenderade tidsperioden för fälttestet är ett år. På så sätt kommer testobjekten att 

genomgå samtliga årstider och de påfrestningar som är kopplade till dessa. Granskningen av 

testobjekten bör bestå av tre delar: dagsljusundersökning, mörkerundersökning samt 

fotometrisk undersökning. 

 

Syftet med dagsljusundersökningen är att genomföra en okulärbesiktning av testobjekten, det 

vill säga visuellt granska det yttre skicket hos vägbanereflektorerna. Utifrån besiktningen ska 

eventuella objekt som saknas, samt objekt med sprickor, repor eller andra skador registreras. I 

de fall vägbanereflektorerna har skador som kan utgöra en risk för trafikanterna ska dessa 

avlägsnas. En uppdelning utifrån skador på metallhållare respektive reflektorlins kan göras 

hos de passiva modellerna. Detta är en tämligen subjektiv metod där resultatet kan variera 

beroende på vem som utför inspektionen. Av den anledningen bör resultatet kompletteras med 

digitala bilder av objekten. 

 

Mörkerundersökningen är till för att undersöka testobjektens synbarhet vid mörker. För att 

göra detta kan en bil placeras så att föraren är i linje med försöksobjekten. Enligt den 

europeiska standarden ska en vägbanereflektor anses som fungerande om den är synlig för 

föraren på ett avstånd av 50 m ± 3 m vid halvljus. För de passiva modellerna räknas de som 

synliga om ljuset från fordonet reflekteras tillbaka till föraren. De aktiva vägbanereflektorerna 

kan däremot vara synliga utan att ljuset reflekteras tillbaka till föraren, eftersom de har en 

egen inbyggd ljuskälla.   

 

Syftet med den fotometriska undersökningen är att instrumentellt mäta funktionen hos 

försöksobjekten. Detta kan ske på ute på fältet eller i ett laboratorium, beroende på vilka 

mätinstrument som finns tillgängliga. Standarden rekommenderar att tio enheter undersöks, 

men om det finns ett handhållet instrument att tillgå skulle antalet kunna ökas. Enligt 

standarden ska objekten rengöras innan mätning. Det skulle dock vara givande att genomföra 

en mätning även innan rengöringen för att fastställa värdet hos vägbanereflektorerna i 

naturligt tillstånd. För de passiva objekten mäts retroreflektion och för de aktiva objekten 

mäts retroreflektion och ljustyrka. 

 

7.4 Resultat 
 

Resultatet från fältförsöket ska sammanställas i en testrapport där det också ska framgå väder- 

och trafikförhållanden på teststräckorna. Bland annat kan antal plogaktiviteter, typ av plog, 

antal halkbekämpningar, medeldygnstrafik, andel tung trafik och andel fordon med dubbdäck 

noteras.  
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8 Diskussion och slutsatser 
 

8.1 Jämförelse europeiska och amerikanska standarder 
 

I denna studie har tre standarder för vägbanereflektorer granskats; EN 1463-1:2009, EN 1463-

2:2000 samt ASTM D4383-05. Standarderna bygger på samma koncept och talar om en 

mängd krav som vägbanereflektorn måste uppfylla och definierar ett antal klasser och 

testmetoder för olika typer av vägbanereflektorer. En grundläggande skillnad mellan dem är 

dock att den amerikanska standarden fokuserar på plogtåliga konstruktioner, medan de 

europeiska omfattar samtliga typer. Ytterligare en skillnad i utformningen är att den 

amerikanska standarden kombinerar standardspecifikationen och teststandarden i samma 

dokument, medan det europeiska standardiseringsorganet valt att dela upp detta i två separata 

dokument.  

 

Eftersom den europeiska standardspecifikationen omfattar alla typer av vägbanereflektorer 

blir klassificeringen något bredare än de amerikanska. Båda standarderna klassificerar 

modellerna efter användningsområde. I EN 1463-1 betecknas de antingen som permanenta 

eller temporära medan ASTM D4383, som redan inriktat sig på permanenta modeller, istället 

gör en uppdelning efter huruvida reflektorlinsen monteras i hållare eller direkt i vägbanan. 

Den europeiska standarden är i det fallet lite för bred för att kunna specificera plogtåliga 

modeller eftersom en permanent vägbanereflektor kan utformas på tre sätt; installation direkt 

på vägbanan, installation i en skyddande metallhållare eller installation i en urfräsning i 

vägbanan. Beträffande plogtålighet är det bara de två sistnämnda som klarar kraven.  

 

Båda standarderna delar också upp modellerna efter hur de är utformade, dock efter olika 

parametrar. EN 1463-1 skiljer på modeller som är flexibla respektive icke flexibla till skillnad 

från ASTM D4383 som gör en uppdelning efter om det är en tvåvägs eller envägs reflektor. 

De plogtåliga modellerna är i regel icke flexibla och förekommer både med envägs och 

tvåvägs reflektor. Även här finns begränsningar i den europeiska standarden eftersom en icke 

flexibel modell kan utformas både som plogtålig och icke plogtålig. Skillnad finns även inom 

klassificeringen av reflektorlinsen. I det fallet gör den europeiska standarden en bättre 

uppdelning där det framkommer vilket material linsen består av, till skillnad från den 

amerikanska standarden som anger färg.  

 

I standardspecifikationerna behandlas även dimensionerna hos modellerna och här finns en 

viktig skillnad mellan de olika standarderna. EN 1463-1 anger olika klasser för höjd, längd 

och bredd medan ASTM D4383 anger ett maxvärde för motsvarande dimensioner. I den 

amerikanska standarden är maxhöjden satt till 10,9mm vilket motsvarar klass H1 i den 

europeiska standarden. Däremot anger den övre höjdgränsen för H1 ett alldeles för högt värde 

för att denna klass ska kunna anses som plogtålig. Den europeiska höjdklassificeringen är 

därmed för onyanserad för att kunna urskilja plogtåliga modeller. Liknande problem finns 

med angivelserna för bredd. En jämförelse ger att klass HD1 är tillåten, men den anger en 

tillåten bredd som är 88 mm bredare än maxbredden för den plogtåliga modellen. Generellt 

sett så är ASTM D4383 mer specificerad i kraven på hur modellerna ska vara konstruerade 

och de anger även tillåtna vinklar på metallhållarna och reflektorlinserna, något som saknas i 

EN 1463-1. Däremot öppnar den amerikanska standarden för andra konstruktioner så till vida 

att de klarar ett 6 månaders vägtest under vintersäsong.  
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Gällande retroreflektionen hos vägbanereflektorerna anges kraven olika i de båda 

standarderna. Dels använder de skilda infalls- och observationsvinklar och dels görs en 

uppdelning efter hur reflektorn klassificerats. Detta medför att det är svårt att urskilja 

huruvida det ställs högre krav på retroreflektion i någon av standarderna. En vit reflektor 

resulterar i högst R värde i båda standarderna och därefter sker en minskning beroende på 

vilken färg som avses.  I EN 1463-1 multipliceras värdet för den vita reflektorlinsen med en 

faktor 0,6 för att erhålla R värdet för en gul reflektor. Samma faktor gäller för en gul reflektor 

i ASTM D4383, men för övriga färger finns en skillnad i faktor mellan de olika standarderna. 

 

De testmetoder som avser vägbanereflektorer finns angivna i EN 1463-2 och ASTM D4383. 

Den europeiska standarden beskriver hur ett fälttest ska planeras och genomföras för att 

utvärdera funktionaliteten hos olika modeller av vägbanereflektorer. Det finns därmed en stor 

skillnad mot den amerikanska standarden som i stället valt att specificera majoriteten av 

testerna för en laboratoriemiljö. Vilket av sätten som är bäst är svårt att avgöra då det finns 

för- och nackdelar med båda metoderna.  

 

Fördelen med angreppssättet som anges i EN 1463-2 är att modellerna testas i en verklig 

trafikmiljö där de utsätt för påfrestningar som kan vara svåra att simulera i ett laboratorium. 

Eftersom det finns en utarbetad arbetsgång kommer testerna att utföras på samma sätt så länge 

de följer standarden. Svagheten hos metoden är att det finns utrymme för olika grader av 

påfrestningar som vägbanereflektorerna kan utsättas för, då standarden endast anger 

minimivärden för trafikförhållanden etcetera. Detta innebär att modell A kan erhålla bättre 

resultat än modell B, trots att A och B är likvärdiga, på grund av att modell B utsatts för större 

påfrestningar. Av den anledningen räcker inte den klassificering som standarden ger upphov 

till, utan det krävs en granskning av de påfrestningar som modellen utsatts för. Dessa 

uppgifter har dock visat sig svåra att få tag på då detta inte anges i testrapporterna från de 

anmälda testorganen.   

 

I ASTM D4383 redovisas inte någon metod för att undersöka hur olika modeller klarar 

verklig trafikbelastning, vilket innebär att utformningen av fälttesten kan se olika ut beroende 

på vem som utför dem. Däremot är den amerikanska standarden väldigt specifik i 

beskrivningen av laboratorieförsöken. Där anges bland annat att sanden som används för 

abrasionstestet måste komma från någon av två angivna geografiska platser. Detta innebär att 

vägbanereflektorerna utsätts för väldigt kontrollerade påfrestningar där resultaten blir lätta att 

jämföra. 

 

Precis som i de två standardspecifikationerna presenteras resultaten olika i de två 

teststandarderna. Den amerikanska standarden sätter upp ett minvärde som vägbanereflektorn 

jämförs med. Antingen klarar den kraven eller inte. I den europeiska standarden presenteras 

resultatet mer nyanserat där modellerna placeras i olika klasser utifrån hur de presterar.  

 

8.2 Utvärdering av internationell användning 
 

Användningen av vägbanereflektorer i Norden har främst varit begränsad till ett fåtal 

försökssträckor. I Nordamerika är situationen annorlunda och där används de i stor 

utsträckning som ett komplement till längsgående vägmarkering. En förklaring till detta kan 

vara att den plogtåliga varianten utvecklades i just detta område för många år sedan och att 

tekniken blivit allmänt accepterad bland vägmyndigheter. Genomgående har en viss 

skepticism funnits i Norden till denna teknik, dels på grund av problem med tillförlitligheten 

och dels på grund av det förhållandevis höga priset på produkten. I Nordamerika har priset 
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förmodligen varit lägre då det främst skett stora installationer och därmed stora 

inköpsvolymer. Ytterligare en faktor som höll priset uppe när många av de nordiska 

fältförsöken genomfördes var det patent som Stimsonite’s konstruktion var skyddad av. I dag 

har patentet gått ut och det finns ett flertal fabrikat på marknaden som konkurrerar vilket får 

en positiv effekt på priset. 

 

I denna rapport har ett flertal fältstudier granskats och resultatet visar att plogtåliga 

vägbanereflektorer används eller har provats på flera ställen med varierad framgång. Gällande 

reflektorlinsernas metallhållare verkar beläggningens kvalitet vara den avgörande faktorn för 

vidhäftningen i vägbanan. Skillnaden i bortfall hos en bra respektive dålig beläggning uppgick 

till cirka 30 procent i en studie, vilket visar att installation endast bör ske på vägar med bra 

beläggning. Under de flesta försöken har inga eller endast några få metallhållare lossnat vilket 

tyder på en slitstark konstruktion. En annan viktig parameter för metallhållarens funktionalitet 

är att den installeras korrekt och att bindemedlet blandas rätt. För att få en hållbar installation 

bör därför tillverkarnas rekommendationer följas noggrant.   

 

Själva reflektorlinserna utsätts för stora påfrestningar och fältstudierna visar att en betydande 

andel skadas eller försvinner. Här är det viktigt att skilja på en skadad reflektorlins och en 

saknad, eftersom den förstnämnda fortfarande kan fungera beroende på skadans omfattning. 

Här verkar placeringen vara av betydelse där störst påfrestning sker på vägbanereflektorer 

som är placerade längs sidomarkeringarna. Det finns också stora skillnader i hållbarhet mellan 

olika modeller, där små skillnader i design, som en extra skena i mitten på metallhållaren, har 

en positiv inverkan på resultatet. Studien i Vermont visade på upp till 16 procent saknade 

reflektorlinser medan det svenska försöket resulterade i uppskattningsvis 2-3 procent och det 

finska i cirka 5 procent. För att få ut maximal effekt av vägbanereflektorerna är det därför 

viktigt att ha regelbunden kontroll av reflektorlinsernas tillstånd och byta ut trasiga enheter.  

 

En bra retroreflektion är avgörande för att vägbanereflektorerna ska synas i mörker. 

Erfarenheter från andra länder visar att en orsak till att retroreflektionen inte fungerar 

tillfredställande är att reflektorlinserna täcks med sand, smuts och snö eller is. Andra problem 

är att de påfrestningar som vägbanereflektorerna utsätts för nöter på reflektorlinsen som 

därmed tappar sin reflektionsförmåga. Den finska studien visar att slitaget från dubbdäck och 

snöplogning/halkbekämpning minskar retroreflektionen med en tredjedel från nyvärdet. En 

ännu kraftigare reduktion åskådliggörs i NTPEP’s fältförsök där minskningen blev över 80 

procent efter ett år för ett par modeller. Minskningen verkar dock vara som störst i början för 

att sedan avta med tiden. Även om modellerna erhåller lågt värde vid instrumentell mätning 

av retroreflektionen så visar NTPEP’s studie att de fortfarande är synliga med blotta ögat. 

Effekten av saltning är oklar men enligt den finska utvärderingen påverkades inte 

retroreflektionen av detta. För att bibehålla en synlig vägbanereflektor bör reflektorlinserna 

bytas ut när de tappat för mycket av sin reflektiva förmåga.        

 

8.3 Tillämpbarhet i Sverige 
 

Undersökningen har visat vilka påfrestningar vägbanereflektorer kommer att utsättas för i 

Sverige. De faktorer som väntas påverka tillämpbarheten i vårt land är 

snöplogning/halkbekämpning, dubbdäcksanvändning, förekomsten av tung trafik och 

vägföroreningar. Den kanske främsta orsaken till att vägbanereflektorer inte används i det 

svenska vägnätet har varit uppfattningen att de inte klarar den påfrestning som plogning 

innebär. Denna studie har dock visat att vägbanereflektorer med framgång bör kunna 

kombineras med den metod som används för snöröjning i Sverige. Detta sker i många av 
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Nordamerikas delstater som under en lång tid använt plog med stålskär. För att minimera 

skador på plog och metallhållare bör plogskäret ha fjädrande infästning för att ge efter när den 

passerar över vägbanereflektorn. 

 

Effekterna av den halkbekämpningen som utförs i Sverige är svåra att se eftersom det finns få 

studier som utvärderat hur sand och salt påverkar vägbanereflektorer. Den finska studien 

antydde däremot att deras kemiska halkbekämpning inte påverkade retroreflektionen vilket 

talar för att liknande resultat kan förväntas här. Emellertid är det möjligt att den korrosiva 

effekt som natriumkloriden har medför att metallhållarna rostar. Detta är dock inget problem 

som nämnts i studier från andra länder. Eftersom saltet har en negativ inverkan på elektronik 

finns det också en risk att de aktiva vägbanereflektorerna kan skadas. Den mekaniska 

halkbekämpningen kommer i sin tur sannolikt leda till ett slitage på reflektorlinserna och 

därmed en minskad retroreflektion.   

 

Vägbanereflektorerna kommer också att utsättas för slitage från dubbdäck i Sverige. Följden 

blir att retroreflektionen kommer att avta och därmed också synbarheten för trafikanterna. Hur 

stor minskningen blir beror av hur många som kör med dubbdäck, vilken hastighet som råder 

på vägsträckan samt vilken typ av dubb som används. Det förväntade slitaget kan jämföras 

med användningen i delstaten Ohio och i Finland, vilka är områden med liknande 

dubbrestriktioner som Sverige. Placeringen har en avgörande roll i hur stort slitaget kommer 

att bli. En enhet som installeras i Skåne kommer sannolikt att påverkas betydligt mindre än en 

enhet som placeras i norra delen av landet. På samma sätt kommer en enhet som monteras på 

en vägsträcka där hastighetsbegränsningen är 70 km/t förmodligen klara sig bättre än en enhet 

som installeras på en motorväg med tillåten hastighet 120 km/t. Trenden visar dock på en 

minskad användning av dubbdäck och kommande förbud mot dubbdäck i innerstäderna kan 

innebära en ytterligare minskning framöver.     

 

I Sverige förekommer ett stort antal lastbilstransporter på vägnätet. Det tryck som ett 

lastbilsdäck överför på vägbanan kan innebära skador på vägbanereflektorn. Eftersom Sverige 

tillåter en högre maxvikt än många andra länder är det troligt att påfrestningen kommer att bli 

större här än till exempel i USA. Detta kan leda till att fler reflektorlinser skadas eller att 

metallhållare lossnar. På grund av att vägbanereflektorn sticker upp en bit ovanför 

beläggningen blir vägen också ojämn. Dessa ojämnheter medför dynamiska 

hjullastvariationer från lastbilarna vilket innebär att beläggningen kan komma att bli ojämn 

mellan vägbanereflektorerna. I och med att andelen tung trafik ökar i landet kan dessa 

påfrestningar komma att bli större i framtiden.  

 

Vägföroreningarna kommer sannolikt att ha en liknande negativ effekt på vägbanereflektorer 

som de har på övrig vägutrustning i dag. Nedsmutsning är idag ett allmänt problem för 

vägledningsanordningar. Frågan är huruvida vägbanereflektorerna kommer att vara 

självrenande eller kräva manuella åtgärder. Det finns en möjlighet att nederbörd och 

passerande fordon sköter detta automatiskt. I annat fall bör eventuellt någon maskinell metod 

för rengöring tillämpas. Kanske kan reflektorlinsernas ytor även förses med någon form av 

smutsavvisande beläggning som förhindrar att smutsen fastnar. 

 

De olika modeller av vägbanereflektorer som finns tillgängliga i Europa är CE-märkta. Detta 

är ingen kvalitetsmärkning utan bara ett bevis på att produkten stämmer överens med 

byggproduktdirektivet och standarden för vägbanereflektorer eller ett ETA. Problemet är att 

CE-märkningen inte automatiskt innebär att produkten klarar plogning. För att få en 

uppfattning av hur tillämpbara de är i Sverige kan klassificeringen enligt standarden granskas. 
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Detta ger dock bara en fingervisning eftersom de produkter som testas mot standarden testas i 

bland annat Storbritannien, som är ett land utan riktiga vintrar. Således kan en modell uppnå 

högsta klass enligt EN 1463 trots att den bara utsatts för plogen ett fåtal gånger. Dessutom 

består den plog som används i Storbritannien av ett snällt gummiskär som gör att bladet inte 

kommer i kontakt med vägbanereflektorn. För att utvärdera hur olika modeller klarar de 

påfrestningar som finns i Sverige skulle det på sikt behövas ett nordiskt testorgan som 

genomför tester efter de förutsättningar som finns här.    

 

För att avgöra tillämpbarheten i Sverige bör det beskrivna fälttestet utföras. Genom att 

utvärdera resultatet kan sedan modeller och konstruktioner som klarar de svenska 

påfrestningarna identifieras. För att tillämpa resultatet är det tillvägagångssätt som används i 

Storbritannien dock inte applicerbart. Detta eftersom det inte går att ange lämpliga klasser av 

vägbanereflektorer, som med hänseende till sin klasstillhörighet, lämpar sig för användning i 

Sverige. En sådan metod är endast funktionell om det finns ett nationellt/nordiskt testorgan 

som utfört klassificeringen. Istället bör det amerikanska tillvägagångssättet användas, där det i 

föreskrifterna anges specifika dimensionskrav för modeller som är godkända att installera. 

Detta får effekten att endast vissa modeller blir aktuella för användning i Sverige.   

 

8.4 Sammanfattande slutsatser  
 

- Klassificeringen som anges i den europeiska standarden för vägbanereflektorer är för 

bred för att användas till att identifiera plogtåliga modeller. 

 

- Den testmetod som anges i den europeiska standarden är bra då den specificeras för 

verklig trafikmiljö men har en svaghet i och med att metoden ger utrymme för olika 

grader av påfrestningar som vägbanereflektorerna kan utsättas för. 

 

- För att metallhållarens vidhäftning i vägbanan skall vara säker är det viktigt att 

installationen sker på en beläggning av hög kvalitet och att monteringen utförs enligt 

tillverkarens instruktioner. 

 

- Slitaget på reflektorlinsen är beroende av placering på vägen och konstruktion hos 

metallhållaren, där en extra skena i mitten på denna utgör ett ökat skydd. Hållbarheten 

kommer också att påverkas av var enheterna installeras geografiskt och vilken 

hastighetsgräns som råder på vägen. 

 

- Retroreflektionen kan förväntas avta exponentiellt till följd av de påfrestningar som 

vägbanereflektorn utsätts för. 

 

- För att bibehålla en bra funktion hos vägbanereflektorerna bör reflektorlinserna 

kontrolleras regelbundet och bytas ut om de är trasiga eller när de tappat för mycket av 

sin reflektiva förmåga. 

 

- På sikt behövs ett nationellt testorgan för att testa produkter efter de förhållanden som 

finns i Sverige. Till dess kan produkter lämpliga för vårt klimat identifieras med hjälp 

av det beskrivna fälttestet. 
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8.5 Förslag till fortsatta studier 
 

Denna studie har fokuserat på vägbanereflektorn som produkt i sig och inte hur den ska 

användas eller effekter av användningen. Förslag till fortsatta studier kan därför vara att 

undersöka på vilka vägavsnitt de ska placeras och vilka förbättringar vägbanereflektorer 

innebär för trafiksäkerheten. Detta kan göras genom att studera olycksfrekvenser före och 

efter installation samt undersöka förändringar i hastighet och sidolägesplacering i en 

simulatorstudie. Dessutom kan trafikanternas synpunkter på produkten undersökas genom 

intervjuer/enkäter. 
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Appendix 
 
AASHTO - (American Association of State Highway and Transportation Officials) Ansvarar 

bland annat för det amerikanska test och evalueringsprogrammet NTPEP 

 

Aktiv vägbanereflektor - Vägbanereflektor med egen inbyggd ljuskälla. 

 

ASTM International - (American Society for Testing and Materials) 

Amerikansk/internationell organisation som utvecklar standarder. 

 

Byggproduktdirektivet - (89/106/EEC) Ställer ett antal egenskapskrav på byggnadsverket 

som produkten är en del av (se kapitel 3.2.2). 

 

CE-märkning - Visar att produkten uppfyller de krav som ställs på det tilltänkta 

användningsområdet samt att tillverkaren/importören har följt de grundläggande hälso-, miljö- 

och säkerhetskrav som återfinns i berörda EU-direktiv (se kapitel 3.2.1).  

 

CEN - (Comité Europenne de Norme) Europas största standardiseringsorgan som arbetar för 

att ta fram europeiska standarder (EN:s). 

 

ETA - (European Technical Approval) Europeiskt tekniskt godkännande som möjliggör CE-

märkning av produkter som inte omfattas av någon harmoniserad standard. 

 

Harmoniserad standard - Skiljer sig från en vanlig europeisk standard genom att de 

produkter som omfattas av en harmoniserad standard kan CE-märkas (se kapitel 3.2.2). 

 

NTPEP - (National Transportation Product Evaluation Program) Ett amerikanskt 

forskningsprogram som testar och utvärderar produkter inom transportområdet. 

 

Passiv vägbanereflektor - Vägbanereflektor utan egen inbyggd ljuskälla. 

 

Retroreflektion - Innebär att ljusstrålar som träffar en yta reflekteras tillbaka direkt mot 

ljuskällan (se kapitel 3.1.1). 

 

SIS - (Swedish Standards Institute) Sveriges största standardiseringsorgan.  

 

Standardisering - En process för att underlätta utbytet av varor och tjänster genom att 

eliminera tekniska barriärer (se kapitel 3.2). 

 

Standardspecifikation - Anger en mängd krav som en produkt, ett system eller en tjänst 

måste uppfylla. 

 

Testorgan - Utvärderar egenskaper hos produkter enligt aktuella standarder och direktiv. 

 

Teststandard - Beskriver ett tillvägagångssätt för att undersöka huruvida 

standardspecifikationerna uppfylls 

 

TSRGD - (Traffic Signs Regulations and General Directions) Anger vilka krav som ställs på 

vägmärken och vägmarkeringar i Storbritannien.   
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