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Förord 
VTI har genomfört denna utvärdering av rullningsreflexer på släpvagnar. 
Utvärderingen planerades av Sven Dahlstedt, VTI. 

Rullningsreflexerna är konstruerade av Kent Hansson, Jokkmokk, som också 
har bidragit med värdefulla erfarenheter till denna utvärdering. Bröderna Per och 
Johan Knutsson, Linköping, deltog med sina timmerbilar med släp i den praktiska 
delen av utvärderingen som genomfördes av Sven-Åke Lindén, VTI, och Mikael 
Bladlund, VTI. VTI:s verkstad konstruerade hållare för rullningsreflexerna som 
gjorde det möjligt att simulera fastfrusna bromsar. 

Projektet är bekostat av Skyltfonden. 
Jag vill på detta sätt tacka alla som medverkat i denna utvärdering. 

 
Linköping oktober 2005 
 

 
Anne Bolling 
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Sammanfattning 
På släpvagnar som kopplas loss från dragbilen händer det ibland att släpets 
bromsar fryser fast. För att underlätta för föraren att upptäcka hjul med fastfrusna 
bromsar har en åkare konstruerat en rullningsindikator. Denna består idag av en 
plasthållare med reflex som fästes på släpvagnens hjul. I skenet från dragbilens 
backlampor kan föraren enkelt se i backspegeln om något av hjulen inte roterar. 
VTI har utvärderat rullningsindikatorn och syftet med utvärderingen har varit att 
bedöma effekten hos rullningsindikatorn. 

Ett försök har genomförts, där material med olika reflexion testades under olika 
ljusförhållanden. 

Resultatet från försöket visar att rullningsreflexen fungerar bra. Med vanlig 
reflex eller högintensiv reflex räcker det med en liten extra lampa för att avgöra 
om hjulet är fastlåst eller inte. 

Som ytterligare positiva effekter av rullningsindikatorn kan nämnas den ökade 
synbarheten av släpet, både i trafik och när släpet står parkerat på parkeringsficka 
utmed vägen. 
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1 Bakgrund 
Vid timmerkörning lastas ofta dragbilen och släpet frikopplade från varandra. Om 
detta görs under kalla förhållanden händer det att bromsarna på ett eller flera av 
släpets hjul frusit fast och låst sig när det är dags att köra iväg. Om dragbilen är 
tillräckligt stark och om friktionen mot vägen är tillräckligt låg, har föraren inga 
möjligheter att känna denna bromseffekt när han kör. Konsekvensen av detta är att 
föraren i värsta fall har ett släp som sladdar efter dragbilen, istället för att rulla, 
och att eventuella vägsträckor med högre friktion mycket snart kan nöta bort så 
mycket av däcket att det måste bytas omgående eller i värsta fall exploderar. 

Detta problem har lett till att en åkare i Jokkmokk konstruerat en liten ”rull-
ningsindikator”. Denna består idag av en plasthållare med reflex som fästes på 
vart och ett av släpets hjul (figur 1). I skenet från dragbilens backlampor kan 
föraren, när han startar efter att ha kopplat till ett nedkylt släp, enkelt se i back-
spegeln om något eller några av hjulen inte roterar. Detta har gjort att indikatorn 
har rönt ett stort intresse bland åkare i Norrland vilka har upplevt behovet av att 
veta att alla hjulen verkligen rullar. 

 

 
Figur 1  Monterad rullningsreflex. 

 
Indikatorer har redan provats på ett antal timmersläp och erfarenheterna är enligt 
uppgift enbart positiva. Det har också noterats att de små reflexerna, som egent-
ligen endast är till för förarens skull, i vissa situationer även ger information till 
andra trafikanter. I sådana vinklar som uppstår då timmerbilen svänger in på, eller 
ut från, sidovägar ger reflexerna en effekt som liknar den från ekerreflexerna på 
cyklar. Denna effekt har dock hittills inte dokumenterats utan endast rapporterats 
anekdotiskt.  

Ytterligare en positiv effekt av reflexerna är att de också ökar synbarheten på 
frånkopplade släp som parkerats på parkeringsfickor utmed vägen. 

Hjulens rotation medför dock att den reflex, som under cirka halva varvet är 
riktad framåt, under det andra halvvarvet kommer att vara riktad bakåt. Detta kan 
innebära vissa konflikter med de bestämmelser som reglerar utseendet och 
utformning hos reflexer för motorfordon.  
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För att få hjälp med att utvärdera rullningsindikatorn på ett sådant sätt att det 
kan vara av värde för fortsatt utvecklingsarbete och för Vägverkets bedömning, 
har konstruktören kontaktat VTI. Diskussionerna har gällt om, och hur, effekten 
och effektiviteten hos rullningsindikatorn kan undersökas. Projektet finansieras av 
Skyltfonden. 
 

 
Figur 2  Rullningsreflex. 
 
 
2 Undersökningens syfte 
Undersökningen omfattar en studie som syftar till att beskriva rullnings-
indikatorns effektivitet (synbarhet) för föraren i den bil som drar det släp vars hjul 
är av intresse. Eftersom problemet med fastfrusna bromsar också finns för annat 
än timmersläp, där dragbilen oftast är utrustad med kraftiga backlampor, testades 
också användning av en betydligt ljussvagare lampa. Effektiviteten hos indikatorn 
studeras för ett antal kombinationer av utformning av indikatorn och belysning 
från dragbilen.  
 
 
3 Reflexens färg 
Eftersom hjulens rotation medför att rullningsreflexen, under cirka halva varvet är 
riktad framåt och under det andra halvvarvet är riktad bakåt kan detta innebär 
vissa konflikter med de bestämmelser som reglerar utseende och utformning hos 
reflexer för motorfordon.  

Enligt vägverkets tolkning (PM 2004-01-12 Göran Andersson, Fordonsteknik, 
se bilaga 1) av de regler som finns om tillåtna färger som kan visa eller avge ljus 
framåt och bakåt på fordon gäller följande:  

Reflekterande anordningar får inte återkasta rött ljus framåt eller vitt ljus bakåt, 
men anordning som vid belysning återkastar andra färger än de som är föreskrivna 
(rött bakåt, vitt framåt och orangegult åt sidorna) betraktas inte som föreskriven 
eller extra reflexanordning, vilket innebär att dessa anordningar vid belysning får 
återkasta gult ljus framåt, bakåt och åt sidorna.  
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4 Utförande 
Ett fältexperiment är genomfört. Vid experimentet placerades specialtillverkade 
hållare för rullningsindikatorer på fyra av hjulen på ett timmersläp. Hållarna är 
gjorda så att rullningsreflexen kan hänga rakt ner medan hjulet rullar (figur 3) – 
simulerar ett fastfruset hjul – eller följa med hjulets rotation (figur 4). Fyra olika 
indikatorer testades, hög intensiv reflex, vanlig reflex, kraftigt nersvärtad reflex, 
och gul färg utan reflex. Den nersvärtade reflexen var med för att simulera en 
kraftigt nersmutsad reflex. Som kontroll testades också tomma hållare.  
 
Retroreflektion ( cd/lx*m2 ): 
High intensity reflex (HI)   150 
Vanlig gul reflex (Vanlig)     60 
Nersvärtad gul reflex (Svärtad)   5–10 
Gul färg (Gul)       0 

 
Alla indikatorer testades, rullande med hjulet (normalläge) och hängande rakt ner 
(simulerar fastlåsta bromsar), på alla fyra hjulen. Testordningen slumpades. 

Två olika belysningar användes, dragbilens backlampor och en liten svag 
lampa (läslampa för bil) fäst på backspegeln, riktad mot släpet. Som kontroll 
genomfördes också mätningar i dagsljus. 
 
Ungefärlig ljusstyrka (lux): 
 Backlampa Lilla lampan 
Främre hjulen på släpet 5 1 
Bakre hjulen på släpet 3 Ej mätbar 

 

 
Figur 3  Specialtillverkad hållare för rullningsindikator med indikatorn hängande 
rakt ner, simulerar fastfruset hjul. 
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Figur 4  Rullningsindikator som följer hjulets rörelse. 
 
Fyra försökspersoner testade dagsljus och backlampa och tre testade även den lilla 
lampan. Alla fyra testade samtliga reflexmaterial. 

Försöket genomfördes 8 och 13 december 2004. Vid båda tillfällena var det 
barmark några plusgrader och lätt regn eller mulet väder. Dagsljusmätningarna 
genomfördes tidigt på eftermiddagen mellan klockan 14 och 15 och mörkermät-
ningarna mellan klockan 16 och 19. Mätningarna genomfördes på en plats som 
ligger på kommunal mark söder om Lambohovsleden i Linköping. Området består 
av ett nätverk av grusvägar som används mest för privat övningskörning. Området 
är inte upplyst. 
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Figur 5  Liten lampa monterad på backspegeln och en av de ordinarie back-
lamporna. 
 
Vid försöket körde försökspersonen sakta framåt på en 100 meter lång mätsträcka. 
Genom att titta i backspeglarna rapporterade försökspersonen, för vart och ett av 
de fyra hjulen på släpet, om indikatorn rullade, var stilla eller inte gick att se. 
Därefter kördes ekipaget tillbaka till startpunkten och indikatorerna ändrades 
enligt den slumpade ordningen. Totalt kördes mätsträckan 40 gånger per försöks-
person och ljusbetingelse (dagsljus, backlampa, liten lampa). 
 

VTI notat 40-2005 11 



 

 
Figur 6  Höger sida av timmersläpet med rullningsindikator på främre och bakre 
hjulet. 
 

5 Problem 
Från början var det tänkt att föraren skulle rapportera när han uppfattat om hjulet 
stod stilla eller ej och att sträckan/tiden det tog att uppfatta detta skulle noteras. 
Men alla förarna hade samma strategi som innebar att de alltid började titta på 
vänster framhjul därefter vänster bak sedan höger fram och sist höger bak. Därför 
blev sträckan/tiden det tog att uppfatta hjulet helt beroende av ordningsföljden och 
hur lång tid de föregående hjulen tagit. Av denna anledning mättes inte 
sträckan/tiden att uppfatta hjulet utan alla hjul som rapporterats inom mätsträckan 
100 meter noterades. Det kan tilläggas att det endast var något enstaka hjul, under 
hela mätningen, som inte hann rapporteras inom mätsträckan. 
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6 Resultat 
6.1 Resultat uppdelat på de olika ljusförhållandena 
Tabell 1  Resultat från mätningar med rullningsindikator uppdelat på olika ljus-
förhållanden. 
 Dagsljus Backlampa Liten lampa 
 Antal % Antal % Antal % 
Fel 3 2 2 1 12 10 
Rätt (därav svåra) 157 (4) 98 (3) 158 (16) 99 (10) 108 (26) 90 (22)
Totalt 160  160  120  

 
Rätt är när försökspersonen antingen kan se att indikatorn rör sig med hjulet eller 
kan se att den inte rör sig med hjulet. Rätt som har klassats som ”svåra” är då 
försökspersonen inte kan se indikatorn och indikatorn är i läget där den inte rör sig 
med hjulet. Indikatorn på ett fastlåst hjul kan befinna sig i ett läge där den inte 
syns.  

Fel är när försökspersonen inte kan se indikatorn som rör sig med hjulet. Av de 
17 felen som mättes var 9 av felen en vanlig gul färg och 8 fel på den nersvärtade 
gula reflexen. 
 
Dagsljus 
• Tre var felklassade, varav två svärtade och en gul 
• Fyra var svåra att se varav en HI, en vanlig och två svärtade. 
 
Backlampa  
• Två var felklassade, varav en svärtad och en gul 
• 16 var svåra att se, varav sju svärtade, åtta gula och en vanlig. 
 
Lilla lampan  
• 12 var felklassade, varav sju gula och fem svärtade 
• 26 var svåra att se, varav 11 svärtade, åtta gula, sex vanliga och en HI. 
 
När de olika ljusförhållandena jämförs ser man att det är lika lätt att avläsa 
reflexerna med backlampa som i dagsljus. Med den lilla lampan syns fortfarande 
reflexmaterialen, men den nersvärtade reflexen och den gula färgen syns sämre.   
 
6.2 Resultat uppdelat på de olika reflexmaterialen 
Tabell 2  Resultat från mätningar med rullningsindikator uppdelat på olika reflex-
material. 
 HI % Vanlig  

reflex 
% Svärtad 

reflex 
% Gul % 

Fel 0 0 0 0 8 9 9 10 
Rätt  
(därav svår) 

88 (2) 100 (2) 88 (8) 100 (9) 80 (20) 91 (23) 79 (16) 90 (18)

 
High Intensity reflex  
• Ingen var felklassad 
• Två var svåra att se varav en i dagsljus och en med lilla lampan.  
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Vanlig gul reflex  
• Ingen var felklassad 
• Åtta var svåra att se, varav en i dagsljus och sju med lilla lampan. 
 
Svärtad gul reflex  
• Åtta var felklassade, två i dagsljus, en med backlampa och fem med lilla 

lampan 
• 20 var svåra att se, varav två i dagsljus, sju med backlampa och 11 med lilla 

lampan. 
 
Gul färg  
• Nio var felklassade, en i dagsljus, en med backlampa och sju med lilla 

lampan 
• 16 var svåra att se, varav åtta med backlampan och åtta med lilla lampan. 
 
Med reflexmaterialen High Intensity och vanlig gul reflex blev det inga felaktiga 
klassningar. Med den gula färgen och den svärtade reflexen blev det felaktiga 
klassningar i alla ljusalternativen men med en övervikt av fel med den lilla 
lampan. 

 
6.3 Resultat uppdelat på hjul 
Tabell 3  Resultat från mätningar med rullningsindikator uppdelat på olika hjul, 
vänster fram (VF), höger fram (HF), vänster bak (VB) och höger bak (HB). 
 VF % HF % VB % HB % 
Fel  0 0 3 3 6 7 8 9 
Rätt  
(därav svår) 

88 (5) 100 (6) 85 (9) 97 (10) 82 (15) 93 (17) 80 (17) 91 (19)

 
Vänster framhjul  
• Ingen var felklassad 
• Fem var svåra att se, varav fyra svärtade (en med backlampa och tre med lilla 

lampan) och en gul (med lilla lampan). 
 
Höger framhjul  
• Tre var felklassade, alla tre var gula (två med lilla lampan och en i dagsljus) 
• Nio var svåra att se, varav fyra gula (tre med lilla lampan, en med back-

lampa), fyra svärtade (två med lilla lampan, en med backlampa, en i dagsljus) 
och en vanlig reflex (med lilla lampan). 

 
Vänster bakhjul  
• Sex var felklassade, varav fyra svärtade (en i dagsljus, tre med lilla lampan) 

och två gula (med lilla lampan) 
• 15 var svåra att se, varav fem gula (två med lilla lampan, tre med backlampa), 

fem svärtade (tre med lilla lampan, två med backlampa), tre vanliga reflexer 
(med lilla lampan) och två HI (med lilla lampan). 
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Höger bakhjul  
• Åtta var felklassade, varav fyra svärtade (en i dagsljus, en med backlampa, 

två med lilla lampan) och fyra gula (en med backlampa och tre med lilla 
lampan). 

• 17 var svåra att se, varav fem vanliga reflexer (två med backlampa, tre med 
lilla lampan), sju svärtade (en i dagsljus, tre med backlampa, tre med lilla 
lampan) och fem gula (tre med backlampa och två med lilla lampan). 

 
Som väntat syns indikatorerna bäst på de främre hjulen och då allra bäst på det 
vänstra hjulet. Sämst syns indikatorerna på det högra bakhjulet.  

 
 

7 Summering 
Med de backlampor som finns på timmerbilar är det lika enkelt som i dagsljus att 
avgöra om hjulet är fastlåst eller inte. De felklassningar som gjordes i dagsljus och 
med backlampa var med de material som hade ingen (gul) eller mycket låg 
(svärtad) reflexion. 

Det blev ingen felklassning av hög intensiv eller vanlig reflex i något av ljus-
förhållandena. 

Undersökningen tyder på att med reflexer som hålls någorlunda rena går det 
bra att avgöra om ett hjul är fastlåst eller inte enbart med en liten svag lampa.  
 
 
8 Trafiksäkerhetsnyttan 
Fastfrusna hjul kan medföra en risk för sladd och/eller punktering på släpvagnar 
och eftersom rullningsreflexen betydligt underlättar upptäckten av fastfrusna hjul 
måste det anses som positivt för trafiksäkerheten med detta hjälpmedel.  

Ytterligare en positiv effekt av rullningsreflexen är den ökade synbarheten 
både för släpvagnen i trafik och när den är parkerad utmed vägen. 
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