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Förord 

Denna förstudie har utförts av VTI på uppdrag av Trafikverket och genomfördes under 

hösten/vintern 2013-14 med en avrapportering i mars 2014. Författarna vill med dessa 

rader särskilt rikta ett tack till alla de som deltagit i arbetet med förstudien i dess olika 

faser. Först för ett stimulerande och engagerat deltagande i den inledande workshopen 

till: S-O Lundqvist, Sara Nygårdhs, Carina Fors, Annelie Carlsson och Jan Andersson 

från VTI samt Eleonore Mörk från Tekniska kontoret i Linköping. Tack även till David 

Björklöv på Trafikverket som i detta skede deltog med viktiga synpunkter på det 

fortsatta arbetet.  

I nästa fas vill vi särskilt tacka personal på Räddningstjänstens övningsanläggning i 

Linköping som bistod med stöd och goda råd under testerna i rökfylld miljö. Sara 

Johansson förtjänar att särskilt omnämnas i detta sammanhang. Stort tack även till 

representanter från Topright Nordic AB som bistått studien med försöksmaterial och 

expertis. Sist men inte minst till Adrian B-C som ställde upp i regn och kyla som 

försöksperson i mörkertestet en tidig kväll i januari. 

Det är således vår förhoppning att förstudien kommer att vara en vägledning för 

kommande undersökningar rörande användbarheten av elektroluminiscent ljus i 

vägtrafiken.  

 

Linköping mars 2014 

 

 

Ruggero Ceci och Jonas Ihlström
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Elektroluminiscent ljus – Förstudie avseende tillämpningar för ökad synbarhet hos 

vägutrustningen  

av Ruggero Ceci och Jonas Ihlström 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ämnet elektroluminiscent ljus (EL-ljus) och dess potentiella 

användning inom vägtrafikområdet, framförallt vad avser ökad synbarhet hos väg-

utrustningen och möjligheten att förstärka synbarhet hos oskyddade trafikanter. EL-

ljustekniken har funnits sedan början av 1900-talet men har kommit att tillämpas i mer 

kommersiella sammanhang först på 1980-talet.  

Inom det föreliggande projektet har en workshop genomförts vilken kan sägas utgöra 

det huvudsakliga innehållet i denna förstudie. I syfte att kunna demonstrera hur EL-

utrustning/skyltning fungerar i olika miljöer har även några enklare demonstrationer/ 

tester utförts utan större krav på vetenskaplig noggrannhet.  

De huvudsakliga resultaten från den genomförda workshopen pekade ut ett antal 

tänkbara tillämpningar av EL-teknik i vägmiljösammanhang i form av fem 

huvudsakliga områden:  

1. Uppmärksamhet, varning (t.ex. upplysning av gång/cykelstråk, vägarbets-

områden m.m.)  

2. Markering, varning (t.ex. kajkanter, tågperronger, broräcken m.m.) 

3. Utrymningsvägar, ledljus (t.ex. tunnlar, garage, underjordiska perronger m.m.)  

4. Fordonsljus (t.ex. cykel, MC synbarhet)  

5. Vägmiljöestetik (rondeller och broar).  

Resultaten från de demonstrationer som genomförts inom ramarna för denna förstudie 

påvisar en positiv trend, framförallt vad gäller synbarhetsförsöket i mörkermiljö där EL-

belysning föreföll ge en förstärkning av de objekt som förekom i testet. Särskilt väl 

framstod blinkfunktionen i EL-panelerna.  

De slutsatser man kan dra av denna förstudie kan göra gällande att det finns en viss 

potential för en framtida tillämpning av EL-teknik i vägtrafiken. Detta kan sägas vara ett 

resultat främst från de samtal som fördes under den genomförda workshopen.  

Det är dock ännu för tidigt att kunna dra några säkra slutsatser från de enkla tester som 

gjordes i rök- och mörkermiljö, en rekommendation är därför att genomföra mer 

kontrollerade studier med utprovad vetenskaplig metodik i ett nästa skede. 
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Electroluminescent light – an analysis of the application regarding the visibility of 

roadside equipment 

by Ruggero Ceci and Jonas Ihlström 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)  

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

This report deals with the subject of electroluminescent light (EL-light) with regard to 

its potential application within the road traffic area. A specific focus lies within the 

visibility of the roadside equipment and the possibility to reinforce the visibility for 

vulnerable road users. EL-technology has been known since the beginning of the last 

century but was introduced as a commercial product sometimes in the 1980s.  

Within the present project a workshop has been carried out at VTI, with representatives 

from both road authorities and research, with the purpose to analyze EL-light and its 

application in different areas of road traffic. The results from this workshop constitute 

the main results of this study. In addition to this some minor tests have been carried out 

in order to demonstrate how the EL-light equipment functions in different 

environments. 

The main results from the workshop points out a number of possible applications for EL 

technology in the road traffic area. These different applications were categorized into 

the following five main areas: 

1. Attention, warning (e.g., lighting of pedestrian and bicycle lanes) 

2. Marking, warning (e.g. rail platforms, harbor areas, bridges etc.) 

3. Evacuation, leadlight (e.g., tunnels, underground station facilities) 

4. Vehicle lighting (e.g., bicycles, motorbikes, other two wheelers) 

5. Road, traffic esthetics (e.g., roundabouts, bridges, tunnels etc.) 

The results from the demonstrations carried out within the project indicates a positive 

trend for the use of EL light in the roadside environment, especially for the darkness 

tests where EL panels reinforced the visibility of the objects in the road environment. 

The blinking light function seemed to give the best visibility in this particular test. 

The conclusions from this pre study points in the direction of a potential usability for 

the EL light technology in road traffic area. This conclusion can be derived primarily 

from the discussions held during the workshop.  

It is however yet too early to make any conclusions from the simple tests carried out in 

the smoke and darkness environments. Therefore the recommendation is to carry out 

better controlled scientific studies in a next phase. 
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1 Bakgrund och fakta om elektroluminiscent ljus 

Denna rapport kommer att behandla ämnet elektroluminiscent ljus (EL-ljus) och dess 

potentiella användning inom vägtrafikområdet, framförallt vad avser ökad synbarhet hos 

vägutrustningen och möjligheten att förstärka synbarhet hos oskyddade trafikanter. 

Arbetet omfattar en kort bakgrund till tekniken bakom elektroluminiscent ljus samt i 

huvudsak en närmare granskning av dess tillämpning för vägtrafiksammanhang (i både 

säkerhetsrelaterade som icke-säkerhetsrelaterade syften). I detta arbete är dock de 

tillämpningar som avser vägtrafikmiljö och trafiksäkerhet i fokus.  

En närmare granskning av fenomenet bakom elektroluminiscent ljus visar att tekniken 

funnits sedan början av 1900-talet men har kommit att tillämpas i mer kommersiella 

sammanhang först på 1980-talet där en viktig tillämpning har varit vid upplysning av 

displayer i fordon och elektronikutrustning (Hart et al., 1999). I övrigt har tekniken 

använts för att markera utrymningsvägarledning i flygplan, i olika typer av dekorativ 

belysning för både inomhus- och utomhusmiljöer samt som synbarhetsförstärkning i 

skyddskläder och annan skyddsutrustning i vissa miljöer (skyddshjälmar och kläder i 

gruvmiljöer m.m.). 

 På Wikipedia kan man hitta en kort definition av tekniken bakom EL-ljus enligt 

följande: 

” Elektroluminiscens, är den luminiscens som uppstår då vissa material genomkorsas 

av en elektrisk ström, alternativt utsätts för ett kraftigt elektriskt fält. Det skiljer sig från 

ljusutstrålning till följd av värme (svartkroppsstrålning) eller från kemikalier.” 

(Wikipedia 2013.12.17). 

De produkter som idag tagits fram och introducerats på den svenska marknaden är 

främst paneler av EL-material som finns i ett antal olika utföranden. Dessa paneler 

består av ett millimetertunt skikt av fosfor som vakuumförpackas i plast och kopplas till 

en elektrisk spänning (genererad av batterier eller från elnätet). Då strömmen kopplas på 

hoppar elektronerna i fosforskiktet mellan sina banor och avger fotoner som uppfattas 

av ögat som ljus.  

De paneler som används har en viss flexibilitet beroende på egenskaper hos den 

omgivande plasten. Ljusstyrkan i EL-panelerna kan variera stort (mellan 80–1000 

cd/m2 =candela/m2). Även färgen från EL-ljuset kan varieras mellan olika färgtyper 

(vanligast förekommande är blått, grön, rött och vitt ljus).  

I denna rapport har även en specifik frågeställning om användning i dimma och rök 

undersökts i samband med en enkel demonstration i rökfylld miljö. Utförande och 

resultat från denna demonstration/test beskrivs närmare under metod och resultat i 

rapporten nedan.  

Frågan om tillämpning i ett antal olika sammanhang har även belysts och diskuterats i 

samband med en workshop där deltagare från myndigheter och forskning deltog. De 

resultat som presenteras utifrån denna workshop kan sägas utgöra det huvudsakliga 

innehållet i denna förstudie.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Luminiscens
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_str%C3%B6m
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektriskt_f%C3%A4lt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svartkroppsstr%C3%A5lning
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2 Metod 

Nedanstående redogörelse för metodval i denna undersökning reflekterar den 

förstudiekaraktär som kännetecknar uppdraget. I ett första skede har en kontakt med den 

svenska leverantören av EL-utrustningen (Topright Nordic AB) tagits. I samband med 

ett möte under oktober 2013 gavs en redogörelse för produkternas tekniska bakgrund 

samt en beskrivning av hur de har använts i olika syften i ett flertal länder världen över 

(främst i USA, Asien och Australien).  

Det bestämdes även i ett tidigt skede av uppdraget att en workshop med en särskild 

expertgrupp skulle sättas samman för att avhandla frågan om tillämpning inom 

områdena vägtrafik och vägutrustning. Hur denna workshop genomfördes, vilka som 

deltog och de resultat som framkom under diskussionerna beskrivs närmare nedan.  

En fråga som kom upp under workshopen var även möjligheten att genomföra en 

demonstration av de EL-produkter som fanns tillgängliga inom uppdraget (och som 

tillhandahållits av leverantören). Därför genomfördes ett par enklare test av några 

produkter i varierande miljöer där fokus var att göra bedömningar av synbarhet under 

både mörkerförhållanden och i en rökfylld miljö på Räddningstjänstens övnings-

anläggning i Linköping. 

2.1 Möte med den svenska leverantören 

Under mötet med representanter från den svenska leverantören presenterades företagets 

produkter, som huvudsakligen rör tillämpning inom trafikområdet, samt en mängd 

tekniska data och exempel från användning i olika sammanhang. Den produkt som 

hittills varit mest efterfrågad i Sverige var reflexvästen med insydda ”EL-remsor”, dvs. 

band med EL-paneler som monterats in i västen tillsammans med kontaktdon och 

batteri (Se bild 1). Västen har beställts och används idag enligt uppgift av bl.a. polisen 

och Vägassistans.  
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Bild 1 Reflexväst med inbyggda EL-remsor i aktiverat läge (framifrån och bakifrån vy). 

2.2 Workshop 

En workshop planerades tidigt i projektet och några olika aktörer från myndigheter och 

trafikforskningsområdet bjöds in till en heldag på VTI i Linköping. Dessa bestod av 

representanter från Trafikverket, Tekniska kontoret Linköpings kommun samt en grupp 

forskare från VTI:s Linköpingskontor med varierande forskningsinriktning (bl.a. från 

human factors, infrastruktur- samt miljöfrågor). Från Trafikverket deltog en person 

(som också är projektets uppdragsgivare), från Linköpings kommun deltog en person 

samt från VTI ytterligare sju personer.  

Workshopen delades upp i en beskrivande del (förmiddag) samt en mer diskuterande/ 

analyserande del (eftermiddag). Den första delen innehöll således en bakgrund och 

teknisk beskrivning bakom EL-ljus samt hur det tillämpas idag och tidigare. Denna del 

avslutades med en genomgång av pågående projekt inom VTI som har liknande 

frågeställningar inom synbarhetsområdet.  

Del två tog upp frågan om tillämpning i vägmiljö med ett antal exempel på sådana 

tillämpningar följt av en diskussion om tekniska frågeställningar och begränsningar av 

tekniken. Slutligen diskuterades behovet av fördjupade studier av EL-i vägmiljön 

utifrån frågor som effektstudier, utvärdering av trafiksäkerhetseffekter samt om 

vetenskapliga kriterier såsom validitet och reliabilitet i mätningar mm. Ett antal 

tänkbara områden för användning av EL-teknik i vägmiljö togs fram under 

diskussionerna. Dessa presenteras närmare i resultatdelen (se 3.1). En agenda för 

workshopen återfinns som Bilaga 1. 

2.3 Demonstration och tester 

I syfte att kunna demonstrera hur EL-utrustning/skyltning fungerar i olika miljöer har 

några enklare tester utförts utan större krav på vetenskaplig noggrannhet. En av 

slutsatserna från den genomförda workshopen var att kunna demonstrera hur dessa 

produkter kan användas för att tydliggöra och synliggöra väg- och säkerhetsutrustning i 

mörker samt rök/dimma. En fråga som diskuterades var hur en vanlig utrymningsskylt 
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(se bild 2) kan förstärkas av en EL-panel för att tydligare framträda i rök. Detta är av 

stor vikt i samband med utrymning i rökfylld vägtunnelmiljö och i flera liknande 

miljöer. 

För att kunna skapa en rökfylld miljö kontaktade vi Räddningstjänsten i Östergötland 

som har en övningsanläggning några kilometer från VTI:s huvudkontor. De var positiva 

till att hjälpa till med den test som presenteras i kommande avsnitt av rapporten. 

2.3.1 Demo i rökfylld interiörmiljö/tunnel 

Under januari 2014 planerades en testdag på Räddningstjänstens övningsanläggning. 

För att kunna genomföra tester av utrymningsskyltar i rökfylld miljö beställdes under 

december 2013 via den svenska leverantören några olika utrymningsskyltar med EL-

paneler inmonterade i skyltarna. Den skylt som användes var av standardtyp för 

utrymning i byggnader (med symbolerna springande person, pil och dörr, se Bild 2). 

Denna skylt är vanligt förekommande i byggnader och allmänna platser med 

utrymningsdörrar. En tanke som diskuterades i projektet var tillämpningen för de 

vägtunnlar som finns idag och kommer att byggas i framtiden (t.ex. Norra Länken, 

Förbifart Stockholm). 

I samband med detta test gavs även möjlighet att prova EL-”slingor” för vägvisning (för 

montering på väggar) som syftar till att peka ut en utrymningsväg med hjälp av riktade 

”ljuspilar” (blått ljus). Dessa kan även utformas som ”rinnande ljus”, men i denna test 

använde vi endast sådana som lyste med ett fast ljus (bestående av EL-panel slingor), se 

Bild 7. Testet genomfördes på förmiddagen i en brandsäker bunker utan ljusinsläpp. 

EL-panelerna i försöket avgav ett vitt ljus med en konstant ljusstyrka om 1 000 cd/m2. 

Observera att på Bild 2 nedan har ljusstyrkan på de två EL-skyltarna tillfälligt vridits 

ned till att motsvara ljusstyrkan på den fast monterade skylten i mitten (ca 80 cd/m2). I 

det genomförda testet användes dock den fulla ljusstyrkan för EL-skyltarna 

(1000cd/m2). 

 

Bild 2 Placeringen av de tre utrymningsskyltar som användes under försöket med 

rökutveckling i rökkammare (Räddningstjänstens övningsanläggning i Linköping). 

I bunkern fanns redan en utrymningsskylt monterad av samma typ som man planerat att 

använda i försöket (med EL-panelerna), således fanns en möjlighet att betrakta de tre 

typer av skyltar som framgår av Bild 2 ovan. Dessa är: 
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1. EL-panel med utrymningsskylt monterad på utsidan av panelen (vänster) 

2. Traditionell elbelyst skylt med bakomliggande belysning (mitten) 

3. EL-panel med utrymningsskylt monterad med utskurna symboler (höger) 

Samtliga tre skyltar fick sin ström från 220 V nätet, således användes i detta test ingen 

batteridrift. Skillnaden i ljusstyrka mellan skyltarna var inte vid testet mätbart annat än 

med ögonmått. Det kunde dock konstateras att EL-panel skyltarna hade en starkare 

ljusstyrka initialt, sannolikt beroende på de belysningsegenskaper som dessa produkter 

utrustats med inför försöket (ca 1 000cd/m2 jämfört med ca 80 cd/m2).  

För att möjliggöra test i rökfylld miljö kunde man i övningsanläggningen rökfylla den 

lokal som användes i försöket. Röken som användes var konstgjord rök från en 

rökmaskin, dvs. utan skadliga förbränningsämnen. En närmare beskrivning av denna 

teknik är: 

”En rökmaskin fungerar så att den med en elektrisk pump transporterar rökvätskan 

genom en spiral av rör som upphettats kraftigt. Rökvätskan förångas då och slungas ut 

ur maskinen genom ett munstycke och bildar en kraftig vit rök. Till skillnad från 

kolsyrerök som håller sig nära golvet så sprids röken från en rökmaskin jämnt i ett rum, 

från golv till tak.” (Wikipedia, 2014-01-14). 

Försöket genomfördes i tre faser: 1) jämförelse utan rök (se Bild 2), 2) jämförelse med 

rök (se Bild 5) samt 3) jämförelse i rök på varierande avstånd från skyltarna (2–3 m, 5 

m och 7 m, avstånden är ungefärliga, se Bild 5–7). I försöket deltog fyra personer (som 

även utgjorde försöksledare på plats) en person från Räddningstjänsten, två från VTI 

samt en representant från leverantören. Försöket varade under ca 2 timmar och 

genomfördes i en relativt kall utomhustemperatur om ca -2–4 C. Montering av skyltar 

och utrustning mm. tog ca 20–30 min., de tre faserna i försöket tog vardera ca 10–15 

min. Resultaten från försöket redovisas i kap. 3.2.1.  

2.3.2 Test i utomhusmiljö 

Ett ytterligare test genomfördes i början av februari 2014 i syfte att granska hur EL-ljus 

fungerar i utomhusmiljö under mörkerförhållanden. För detta test användes en EL-panel 

bestående av fyra ”ljusremsor” med batteri och kontakt (Bild 3) samt en EL-reflexväst 

med batteri och kontakt (Bild 1). Båda dessa utrustningar avger ett blått ljus med en 

ljusstyrka av ca 80 cd/m2. Både fast ljus och blinkande ljus användes under försöket. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85nga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolsyreis
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Bild 3 ”Ljusband” med EL-paneler i aktiverat läge (fast sken). 

Testet genomfördes efter kl. 17.30 en vardagskväll i januari utefter Drottning Kristinas 

väg i Stockholm. En sträcka om ca 50 respektive 150 m uppmättes med hjälp av GPS 

från en punkt där EL-panel samt en försöksperson iförd reflexvästen var placerad utefter 

ett mörkare parti av Drottning Kristinas väg. Belysningen efter vägen upphörde ca 30 m 

före denna punkt varför den delen av vägen kan karakteriseras som relativt mörk (dock 

fanns belysningspunkter från den intilliggande Roslagsbanan). Vid tillfället rådde viss 

nederbörd/ regn med hög luftfuktighet samt en temperatur runt 0 C. Vägen trafikerades 

(personbilar och en och annan cyklist) under tiden testet pågick och bedömningar 

gjordes endast i frånvaro av trafik. Stolpe och försöksperson var på höger sida (i 

vägren). 

Ett bedömningsprotokoll användes vid testet (se bil. 2) där markeringar gjordes vid de 

avstånd och belysningsförhållanden som ingick i testet. För västdelen gjordes 

bedömningar utan EL-ljus (endast reflexväst), med fast EL-ljus samt med blinkande 

EL-ljus, med och utan halvljus i det fordon betraktaren satt, på 50 resp. 150 m. avstånd. 

Sammanlagt 12 olika bedömningsförhållanden. 

För ljusremsorna gjordes bedömningar utan EL-ljus, med fast EL-ljus samt med 

blinkande EL-ljus, med och utan halvljus i det fordon betraktaren satt, på 50 resp. 150 

m avstånd. Sammanlagt 12 olika bedömningsförhållanden.  

En beskrivning av hur utrustningen var monterad på plats och de förhållanden som 

rådde på testplatsen framgår av Bild 4. Resultaten från försöket redovisas i kap. 3.2.2. 
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Bild 4 Placeringen av den utrustning som användes vid test i utomhusmiljö 
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3 Resultat 

De resultat som framkommer från de tre huvudsakliga delarna i förstudien av EL-ljus i 

trafikmiljö finns presenterade i kapitel 3. I första hand presenteras de synpunkter och 

förslag som kom fram i samband med den genomförda workshopen (3.1) därefter en 

redogörelse för resultaten från de bedömningar som gjordes i samband med testerna av 

EL-utrustning i olika miljöer (3.2). 

3.1 Workshop 

Workshopen inleddes med en kort presentation av deltagarna och en genomgång av 

dagens agenda. Inledningsvis gjordes en beskrivning av bakgrund och syfte med 

projektet samt en teknisk beskrivning av EL-ljus med några exempel på tidigare 

användningsområden och vilka tänkbara tillämpningar som finns inom trafikområdet.  

En kort information från projekt med angränsande frågeställningar gavs från ansvariga 

projektledare på VTI. Några av dessa pågående projekt är: 

 Vägbanereflektorer och hastighetsanpassning–test av hur vägbanereflektorer med 

LED-ljus som visuell förstärkning av vägkantlinjer påverkar bilisters 

hastighetsval. Projektet genomförs i en provkurva på landsväg ca 15 km norr om 

Nyköping. 

 Belysningshandbok–ett komplement till VGU för riktlinjer om belysning i 

vägutformning utifrån ett trafikantperspektiv. 

 Synbarhet hos vägutrustning vid mobil mätning på väg. 

 Ytterligare projekt om samspel mellan hastighet och vägbelysning samt om 

vägbelysning på motorväg. 

I den fortsatta diskussionen togs även en del tekniska och praktiska frågor om EL-

utrustningen upp. Några av dessa frågor berörde hur väderförhållanden samt 

bakgrundsljus (ambient light) spelade in när det gäller synbarhet och praktisk 

användning av EL-teknik i vägmiljö. Hur fungerar ljustekniken i dimma och nederbörd?   

Andra liknande frågor berörde hållbarhetskrav samt livslängd för EL-utrustning. Dessa 

frågor kom även att ligga till grund för de förslag till fortsatta studier och tester som 

togs upp av gruppen.  

Från diskussionen om tänkbara tillämpningar av EL-ljus kom ett antal förslag från 

gruppen fram, dessa redovisas i Tabell 1.  
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Tabell 1 Redovisning av resultat från diskussion om tänkbara tillämpningsområden för 

EL-ljus i väg/trafik miljö (med kommentarer som belyser hur tillämpningar kan 

utformas). 

EL-ljus - tillämpningsområden Kommentarer till användning/utformning 

Övergångar – fotgängare ”Små, får plats lite här och var, storleken en 
fördel vid placering mm.” 

Övergångar – cyklister  ”Blinkande ljus (som varnar för cyklist)?” 

Cykelbanor – utmärkning av cykelled ”Ljusstyrka – kan den regleras?” 

Vägarbetsmarkeringar – tillfällig markering ”Rinnade ljus som visar vägen …” 

Kajkanter – tågperronger (perrongkanter) ”Viktigt att markera sådana platser i mörker” 

Rondeller – utsmyckning  ”Estetisk utformning i vägmiljön” 

Broar och broräcken  (Ingen kommentar) 

Garage och tunnlar – inomhusmiljöer ”Utrymningsmarkering” 

Cykelförstärkning  - MC  ”Öka synbarhet i trafiken, dynamiska 
rörelser” 

Vägbanemarkeringar – tillfälliga 
filmarkeringar 

”Hållbarhetskrav, tål det att köra på?” 

Skyltar - förstärkning av vägskyltar ”Öka förståelse för skyltning – viktigt” 

 

Denna lista över tänkbara tillämpningsområden kan sägas utgöra ett urval av alla de 

förslag som kom upp under mötet och i samband med diskussioner som förekommit 

inom uppdraget. Som framgår av Tabell 1 är det en stor spridning i inriktningen av 

dessa tillämpningar, de kan sammanföras i fem huvudområden: 1) Uppmärksamhets/ 

varnings -tillämpning (ex. upplysning av gång/cykelstråk, vägarbetsområden mm.), 2) 

Markerings/varnings -tillämpning (ex. kajkanter, tågperronger, broräcken mm.), 3) 

Utrymningsvägar/ledljus -tillämpning (ex. tunnlar, garage, underjordiska perronger 

mm.), 4) Fordonsljus -tillämpning (ex. cykel, MC synbarhet) samt 5) Vägmiljöestetik -

tillämpning (rondeller och broar). 

3.2 Demonstration och tester 

I syfte att närmare studera några möjliga tillämpningar av EL-utrustning (dvs. 

skyddsutrustning och skyltning förstärkt med elektroluminiscent ljus) har ett par enklare 

demonstrationer/tester utförts i miljöer med nedsatt synbarhet.  

Det första testet behandlar utrymningsskyltning i rökfylld miljö och genomfördes i en 

testmiljö lämpad för detta (se närmare beskrivning under metoddelen).  

Det andra testet gick ut på att närmare bedöma hur EL-ljus kunde uppfattas i mörk 

trafikmiljö och genomfördes vid en mindre väg med en EL-ljus förstärkt reflexväst samt 

EL-ljusremsor monterade på en skyltstolpe vid vägkanten. 

3.2.1 Demo i rökfylld interiörmiljö och tunnel 

På Bild 3 (sid 14) visades hur de utrymningsskyltar som användes i testet placerats i 

anslutning till en dörr i den lokal (rökbunker) där testet genomfördes. Den första delen 

av utvärderingen (fas 1) var en jämförelse mellan skyltarna utan rökutveckling med 

avseende på synbarhet och ljusstyrka.  
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Som även framgår av Bild 3 bedömdes den högra skylten (med inbyggd panel) lysa 

starkast och med bäst bildskärpa (bildkontrast) jämfört med de två andra. Detta på ett 

avstånd av ca 2–3 m. Det kan tilläggas att den vanliga utrymningsskylten i mitten var 

relativt gammal och sliten. Då denna del inte var huvudsyftet med testet gjordes ingen 

ytterligare avståndsbedömning utan rök i denna fas av studien. 

I Bild 5 nedan visas de tre utrymningsskyltarna efter rökfyllning av testlokalen. 

Avståndet är ca 2 m från skyltarna (samma avstånd som i Bild 2) och kan betraktas som 

relativt nära i en utrymningssituation. Även här framstår den högra EL-skylten (med 

utskurna symboler) som starkast i den bedömning som gjordes av de närvarande 

personerna. Viktigt att poängtera här är dock att de två EL-panelerna lyser i testet med 

ca 1 000 cd/m2 medan den vanliga skylten i mitten med ca 80 cd/m2 så en direkt 

jämförelse mellan dem är inte adekvat. Som ytterligare jämförelseljus har en LED 

lampa placerats (till vänster i mitten) som riktats rakt fram mot betraktaren. 

 

Bild 5 En betraktelse av de tre skyltarna som användes i testet med rökfylld miljö på ett 

avstånd av ca 2-3 m. 

I nästa steg har en bedömning från ett avstånd av ca 5 meter gjorts i rökfylld miljö (se 

Bild 6). Här framstår de två EL-skyltarna relativt tydligt i röken till skillnad från den 

mittersta (standard) skylten som knappt framträder alls. Dock kan den skarpa LED 

lampan delvis blända den svaga belysningen från den mittersta skylten. Tydligast 

framträder även på detta avstånd EL-skylten till höger med utskurna symboler. 

Avståndet i denna jämförelse kan fortfarande betraktas som relativt nära en befintlig 

nödutgång. 
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Bild 6 En betraktelse av de tre skyltarna som användes i testet med rökfylld miljö på ett 

avstånd av ca 5 m. 

Av Bild 7 framgår hur en betraktare kan uppfatta de tre skyltarna i bedömningen från ett 

avstånd av ca 7–8 meter i ett rökfyllt utrymme. Som synes är det endast den direkt-

riktade LED lampan som knappt syns genom röken på detta avstånd. Det som dock 

framträder tydligt på den högra väggen är de EL-slingor för vägvisning som också 

utprovades i samband med röktesterna. Det förefaller som dessa är relativt tydliga även i 

den rökfyllda miljön på ett avstånd av ca 1–2 meter från väggen.  

 

Bild 7 En betraktelse av de tre skyltarna som användes i testet med rökfylld miljö på ett 

avstånd av ca 7–8 m. 

På Bild 8 syns de EL-slingor för vägvisning som testades från en annan vinkel och på 

avstånd ca 2 m från väggen där de var monterade. De framträder fortfarande med viss 

tydlighet på ett avstånd då man kommit relativt nära en vägg med denna typ av ledljus/ 

EL-markering. Den blå färgen kan upplevas att förstärka intrycket av markeringen. 
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Bild 8 ”EL-slinga” monterad på väggen i rökfylld miljö på ett avstånd av ca 3 m. 

3.2.2 Test i utomhusmiljö 

Utomhustestet genomfördes under en tidig kväll efter ett vägavsnitt i närheten av KTH 

campus i Stockholm (se under Metod för en närmare beskrivning). De resultat som 

erhölls i samband med testet presenteras i Tabell 2 och 3. Observera att de bedömningar 

som gjordes kan betraktas som subjektiva utifrån betraktarens upplevelse av 

synbarheten hos objekten i den rådande utomhusmiljön och i de olika 

bedömningsförhållandena som förelåg. I tabellerna markeras därför synbarheten 

följande utifrån tre kategorier: (1) tydligt synbar (X), (2) knappt synbar (x) samt (3) ej 

synbar (0). En mer ”fingraderad” kvantifiering av synbarhet kunde inte göras på plats. 

Tabell 2 Resultat från synbarhetsbedömningar med reflexväst med inbyggda EL-band. 

Väst: Bara 
väst 

Bara väst Fast EL Fast EL Blink EL Blink EL 

Ljuskälla: Ingen Halvljus Ingen Halvljus Ingen Halvljus 

50 m x X X x X X 

150 m x X x x X X 
X= fullt synbart, x= knappt synbart 

Från Tabell 1 kan man utläsa att tre faktorer är direkt avgörande för god synbarhet med 

användning av EL-reflexväst i mörker. Dessa tre faktorer är avstånd, belysning (halvljus 

på eller av) samt västens EL-belysning (på eller av samt fast eller blink). På ett avstånd 

av 50 m från en person med en reflexväst kan konstateras att endast reflexvästen i de 

ljusförhållanden som rådde inte är fullt tillräckligt för god synbarhet utan annan direkt 

belysning (halvljus). Detta gäller även vid ett avstånd av 150 m från person med väst, 

(se Bild 9 för en illustration av förhållandena på platsen för bedömningen). 

När EL-belysningen är påslagen med fast sken syns västen/personen väl från 50 m men 

inte lika bra från 150 m. Med halvljusbelysning på fordonet påslagen framträder västen 

(dvs. västens reflexyta) mycket tydligt men EL-remsan med fast sken syns knappt, detta 
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p.g.a. den starka reflexverkan från västen. Dock framträder västens EL-belysning 

tydligare då blinkfunktionen är aktiverad även vid belysning med halvljus.  

 

Bild 9 En person iförd reflexväst med EL-belysning vid vägen i mörker på ett avstånd av 

ca 50 m. 

För de bedömningar som gjordes av den EL-utrustning (ljusremsa) som monterades på 

en skyltstolpe utefter vägen under olika förhållanden presenteras resultaten i Tabell 3. 

Tabell 3 Resultat från synbarhetsbedömningar med EL-remsor monterade på 

skyltstolpe. 

Väst: Bara 
stolpe 

Bara 
stolpe 

Fast EL 
på stolpe 

Fast EL 
på stolpe 

Blink EL 
på stolpe 

Blink EL 
på stolpe 

Ljuskälla: Ingen Halvljus Ingen Halvljus Ingen Halvljus 

50 m 0 x X X X X 

150 m 0 0 x x X X 
X= fullt synbart, x= knappt synbart,0= ej synbart (osynlig) 

I tabell 3 framgår ett relativt tydligt mönster vad avser synbarheten av EL-remsan på 

stolpen. På ett avstånd av ca 50 m från stolpen kan man endast svagt urskilja densamma 

med halvljusbelysning på. I övrigt är den ej synbar. Med EL-belysning påslagen med 

fast sken ökar synbarheten väsentligt och den EL-markerade stolpen framträder (se även 

Bild 10). Samma resultat erhålls även med blinkfunktionen påslagen där den EL-

markerade stolpen tydligt indikeras med ett blinkande blått ljus.  

Vid avståndet 150 m är synbarheten direkt relaterad till EL-remsans ljusfunktioner, dvs. 

utan EL-belysning ingen synbarhet, vid EL-belysning med fast sken framträder stolpen 

med markeringen men knappt synbart. Med EL-remsan med blinkfunktionen påslagen 

är stolpen tydligt synbar även på detta avstånd. Det innebär att blinkande EL-remsor 

förefaller ge den bästa synbarheten i mörk vägmiljö vid ett avstånd upp till 150 m från 

objektet. Detta gäller således både för reflexvästen och för ett stolpmonterat ljusband 

oavsett belysning/ljuskälla, dvs. med eller utan direktriktade bilstrålkastare. Vilka 

tekniska eller andra begränsningar detta innebär tas vidare upp i diskussionsdelen.  
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Bild 10 En skyltstolpe utrustad med EL-belysning vid vägen i mörker på ett avstånd av 

ca 50 m. 
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4 Diskussion och slutsatser 

I denna del kommer en diskussion av resultaten utifrån de olika delarna i förstudien att 

göras. För att få en mer rättvisande och tydlig bild av resultaten, och från de slutsatser 

som kan dras av dessa, kommer en kritisk granskning att göras utifrån de begränsningar 

som förekommit i demonstrationer samt tester. Dessutom kommer fördelar och 

nackdelar av EL-tekniken att diskuteras utifrån både tekniska och funktionella aspekter 

vid en tillämpning av tekniken i vägmiljö. 

Denna kritiska diskussion kommer sedan att ligga till grund för de slutsatser som kan 

dras utifrån förstudien och de rekommendationer som kan ges för fortsatta studier av 

EL-teknik i vägmiljösammanhang. 

4.1 Resultat från workshop 

De huvudsakliga resultaten från den genomförda workshopen pekade ut ett antal 

tänkbara tillämpningar av EL-teknik i vägmiljösammanhang. Den lista som redovisas i 

Tabell 1 kunde sammanfattas till fem huvudområden:  

1. Uppmärksamhet, varning (t.ex. upplysning av gång/cykelstråk samt vägarbets-

områden)  

2. Markering, varning (t.ex. kajkanter, tågperronger, broräcken m.m.)  

3. Utrymningsvägar, ledljus (t.ex. tunnlar, garage, underjordiska perronger) 

4. Fordonsljus (tvåhjulingar) (t.ex. cykel, MC synbarhet)   

5. Vägmiljöestetik (rondeller och broar). 

Denna sammanställning är inte presenterad i någon viktordning eller rangordning. En 

prioritering av vilket eller vilka av dessa huvudområden som ansågs mest väsentligt för 

en tillämpning av EL-teknik gjordes således inte av gruppen. De som sammankallats för 

att delta i diskussionerna var dock relativt eniga om att dessa huvudområden utgör de 

mest väsentliga tillämpningarna av EL-teknik inom trafik/vägmiljö.  

4.1.1 Tänkbara tillämpningar av EL-ljus 

En sådan tillämpning som var uppe för diskussion handlar om hur man kan markera 

vissa platser för att förtydliga och varna oskyddade trafikanter i kritiska trafikmiljöer. 

Exempel på detta är kantstenar i anslutning till cykelbanor (som utgör osynliga hinder i 

mörker), kanter på trottoarer och perronger där risk för fallskador är stora samt även vid 

kajkanter i hamnområden. Sådana tillämpningar förutsätter även samarbete med andra 

berörda myndigheter som ansvarar för dessa trafikmiljöer.  

En diskussion om fördelar och nackdelar med en dynamisk tillämpning uppstod även, 

dvs. hur EL-belysning kan användas i samband med fordon och andra rörliga objekt i 

trafikmiljön. Vissa farhågor framfördes i gruppen att risken för ”visuell överbelastning” 

(eng. visual clutter) skulle kunna bli resultatet om man skulle släppa tekniken helt fri i 

väg/trafikmiljön. Idag finns vissa bestämmelser som reglerar exempelvis användningen 

av cykelbelysning, man bör inte använda blinkande ljus i framlyktan på cyklar då det 

kan upplevas som visuellt störande. Sådana regler varierar sannolikt mellan nationer och 

världsdelar och kan vara relativt svåra att övervaka.  

Kontentan av dessa diskussioner var att man i första hand behöver mer kunskap för att 

kunna gå vidare med denna teknik och att en viss försiktighet bör tillämpas om man från 

myndigheter skall tillåta en fortsatt utveckling och spridning av EL-teknik i olika 

former i vägmiljön. Detta ledde även till frågan om hur kommande tester och studier 

skulle genomföras och inom vilket tillämpningsområde. Man beslöt således utifrån 
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gruppens samtycke att inom ramarna för förstudien genomföra ett par mindre tester av 

tekniken i miljöer där en framtida tillämpning ansågs vara av intresse.  

4.1.2 Begränsningar och tekniska frågor 

En diskussion om teknikens generella begränsningar uppstod även under workshopen. 

Ett par av de frågor som var särskilt väsentliga att beakta utifrån tillämpning i vägtrafik-

sammanhang berör teknikens hållbarhet och varaktighet. Enligt leverantören kan EL-

paneler tillverkas för stor hållbarhet i yttre miljö, både vad gäller hållbarhet för tryck 

och stötar samt även för vissa materialskador. Ett antal tester av detta har enligt uppgift 

genomförts i utlandet (enligt muntlig information) men inga resultat från sådana studier 

eller tester har kommit till kännedom. 

Ett annat väsentligt ämne för diskussion om begränsningar rör elektrifieringen av EL-

panelen och eventuella begränsningar med batterier och tillgång till elnät. Information 

från leverantören och tillverkaren gör gällande att EL-teknikens livslängd inte bör 

utgöra någon begränsning i vägtrafikmiljön. Panelerna ska enligt uppgift kunna fungera 

mellan 30 000 till 150 000 timmar beroende på bl.a. ljusstyrkan i panelen.  

Inom förstudien finns inga möjligheter att testa dessa uppgifter och det har inte heller 

varit dess syfte. Inför framtida tillämpningar är det säkerligen väsentligt att närmare 

granska dessa uppgifter då driftssäkerhetskraven i vägtrafikmiljöer är stora, i synnerhet 

då utrustning i sådana miljöer är exponerade för stora variationer i olika former av 

fysisk belastning (vikt, vibrationer och tryck) och temperatur m.m.  

En särskild studie av sådana fysiska belastningar och hållbarhet diskuterades inom 

förstudien utifrån genomförandet av ett enklare hållbarhetstest. Detta kunde dock inte 

genomföras med den utrustning som fanns till hands. En sådan hållbarhetsstudie kan 

dock vara en första rekommendation inför vidare studier av EL-tekniken. 

4.2 Resultat från demonstrationer och tester 

Redan tidigt i projektet fanns planer på att genomföra någon form av test eller närmare 

studie av hur EL-paneler faktiskt fungerar i vägtrafikmiljö. Då tiden för förstudien kom 

att sammanfalla med den mörkare årstiden så föreföll det rimligt att kunna genomföra 

mörkerstudier med EL-tekniken i verklig miljö. Projektets tid- och kostnadsramar har 

dock inte tillåtit alltför avancerade studier med stor vetenskaplig noggrannhet utifrån 

mätinstrument och kontrollerade förhållanden.  

De begränsade test som ändå kunde genomföras och redovisats i resultatdelen kan 

betraktas som enklare demonstrationer av teknikens funktion i vissa miljöer. En 

diskussion av de resultat som erhållits från dessa demonstrationer följer i kommande 

delar av rapporten. 

4.2.1 Utrymningsskyltar i rökfylld miljö 

Det finns idag ett stort behov av tydlig och väl synlig utrymningsinformation i samband 

med den satsning på väg- och tågtunnlar som numera görs i allt större omfattning, 

framförallt i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I händelse av ett 

allvarligare scenario där trafikanter snabbt behöver utrymma en tunnel eller annan 

underjordisk anläggning ställs stora krav på de system och den information som hjälper 

trafikanter att finna vägar till snabb utrymning i rökfyllda miljöer.  

Inom Världsvägorganisationen (PIARC) har man sedan ett antal år tillbaka tagit fram 

kunskap om tekniska lösningar och riktlinjer för tillämpning inom tekniska system för 
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tunnlar. I dessa dokument finns även riktlinjer för hur människor interagerar med 

sådana system utifrån ett samspel mellan människa och system (PIARC, 2008.).  

I de dokument som beskriver tekniken bakom EL-paneler framgår att ljuset från dessa 

ska kunna ”skära genom rök och dimma” och således antas synas bättre än andra 

ljuskällor. Resultaten från de tester som gjordes i Räddningstjänstens anläggning ger 

inte en helt entydig bild av dessa beskrivna egenskaper hos EL-belysning. De EL-

skyltar som bedömdes utifrån synbarhet på ett avstånd av ca 5 m framträdde relativt 

tydligt i den rökfyllda miljön (Bild 6) men var inte synliga alls på ett avstånd av ca 7–8 

m från skyltarna (Bild 7).  

Det innebär att avståndet mellan skylten och betraktaren är direkt avgörande för 

resultatet, någonstans mellan 5 och 7 m från EL-skyltarna försvinner de i den rökfyllda 

lokalen. Vid en direkt jämförelse med den skylt som fanns i lokalen med en 

”standardbelysning” framstår EL-skyltarna som ljusstarkare men det är viktigt att 

poängtera att dessa har utrustats med belysningsstyrka motsvarande 1 000 cd/m2, den 

standardskylt som var uppsatt hade en betydligt lägre ljusstyrka (se Bild 5–7).  

Syftet med denna demonstration var dock inte att jämföra EL-skyltarna med någon 

annan form av skylt eller belysning så inga säkra slutsatser kan dras av detta. Det som 

ändå är av intresse är den synbarhet som EL-skyltarna uppvisade i röken på ett avstånd 

av 3–5 m. Om detta avstånd kan anses vara tillräckligt vid en brand- och 

utrymningssituation kan diskuteras. Huruvida EL-ljus i dessa sammanhang har andra 

egenskaper än ”vanligt ljus” återstår således att undersöka. Utifrån de okontrollerade 

test som genomförts i denna förstudie går denna fråga inte att besvara. 

En annan faktor att ta hänsyn till är tätheten och konsistensen av den rök som användes 

i demonstrationen. I jämförelse med kraftig brandrök från exempelvis fordonsbränder i 

en tunnel kan denna konstgjorda rök framstå som relativt ljus och genomtränglig. Tester 

med andra typer av rök kan därför också vara nödvändiga. 

4.2.2 EL-utrustning i vägmiljö i mörkerförhållanden 

Resultaten från testet med reflexväst och en skyltstolpe förstärkta med EL-band i en 

mörk vägmiljö ger en klarare bild utifrån ett synbarhetsperspektiv. Det som framgår av 

Tabell 2 och 3 är att EL-banden, oavsett avstånd, förefaller vara väsentliga för 

synbarheten hos de testobjekt som användes i testet.  

Under de förhållanden då EL-banden inte aktiverades alls var synbarheten mycket svag 

hos objekten på både 50 och 150 m från betraktaren. Detta gällde både för reflexväst 

och stolpe. Reflexvästen kunde dock skönjas mycket svagt. Då en ljuskälla riktades mot 

testobjekten framträdde reflexvästen mycket tydligt men inte skyltstolpen, oavsett 

avstånd.  

Vid aktivering av EL-banden med fast belysning framträdde stolpen tydligt på avståndet 

50 m men svagare på 150 m. Med blinkande EL-band var både skyltstolpe och 

reflexväst tydligt synbara på både 50 och 150 m.  

Den slutsats man kan dra är att EL-paneler/band med blinkande ljus är mest synliga i en 

mörk vägtrafikmiljö. De fungerade även då man belyste reflexvästen med 

halvljusstrålkastare. Man kunde då urskilja EL-ljuset trots den starka reflex som 

uppstod. 

En förklaring till detta skulle kunna vara ögats förmåga att upptäcka förändring hos 

stimulus i omvärlden, Det blinkande ljuset skapar en ökad aktivering hos synsinnets 
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receptorer som har till uppgift att övervaka förändring i vår omvärld, t.ex. rörelser och 

variationer i ljusstyrka m.m.  

En annan faktor som är av betydelse i sammanhanget är färgen hos det ljus som sänds ut 

från EL-banden. Blått ljus har en tydligare och skarpare väglängd än andra färgtyper 

(Miller och Tredici, 1992). Det föreföll även som de blå ljuspanelerna i röktestet var 

något tydligare i röken. Detta bör dock testas på ett mer kontrollerat sätt innan några 

säkra slutsatser kan dras.  

4.2.3 Begränsningar och tekniska frågor 

Som nämnts ovan kan man inte dra några säkra slutsatser från de enkla tester och 

demonstrationer som genomförts i denna förstudie. Man kan dock påpeka att resultaten 

från de diskussioner som förekom under workshopen kan anses ha en god 

samstämmighet då gruppen var relativt enig i de slutsatser som drogs.  

De tekniska och praktiska begränsningar som kan relateras till EL-panelernas 

användning har diskuterats under respektive resultatdel. Det handlar således om 

materiella frågor av karaktären hållbarhet hos utrustningen samt teknikens livslängd 

som ljuskälla givet begränsningar i egenskaper och kraftförsörjning.  Dessa frågor 

kräver studier av mer långsiktig karaktär där de specifika krav som ställs i en vägtrafik- 

miljö analyseras närmare.  

Även rent fysikaliska och perceptuella egenskaper hos EL-paneler skulle behöva 

studeras närmare, t.ex. färgval i kombination med ljusstyrka i vägtrafikmiljö.  

4.3 Slutsatser 

De slutsatser man kan dra av denna förstudie kan göra gällande att det finns en viss 

potential för en framtida tillämpning av EL-teknik i vägtrafiken. Detta kan sägas vara ett 

resultat främst från de samtal som fördes under den genomförda workshopen. 

Deltagarna pekade ut ett antal tänkbara tillämpningsområden som redovisats ovan. Men 

det kan påpekas att detta förutsätter att de frågor som rör tekniska och praktiska 

begränsningar besvaras och att de aspekter av karaktären långsiktig hållbarhet i 

vägtrafiktillämpning är tillräckligt utredda.  

Resultaten från de demonstrationer som genomförts inom ramarna för denna förstudie 

påvisar en positiv trend, framförallt vad gäller synbarhetsförsöket i mörkermiljö där EL-

remsorna föreföll ge en förstärkning av de objekt som förekom i testet. Särskilt väl 

framstod blinkfunktionen i EL-panelerna.  

För de bedömningar som gjordes i en rökfylld miljö framstod en tydlig begränsning av 

synbarheten hos utrymningsskyltarna relativt avståndet till betraktaren. Det kan således 

inte dras några säkra slutsatsen vad gäller EL-ljusets egenskaper i dessa miljöer. En 

rekommendation för fortsatta studier är att utprova skyltar med olika färger samt studera 

olika egenskaper hos rök (brandrök från olika material m.m.) för att få en bättre 

bedömning av synbarheten i sådana miljöer.  

Sist men inte minst är de bedömningar som gjorts i de genomförda demonstrationerna 

huvudsakligen subjektiva och grundar sig på upplevelser från ett fåtal individer. De kan 

ändå tjäna som uppslag till hur man kan gå vidare med studier av EL- teknikens 

användning i vägtrafikmiljön. 
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Agenda – Workshop VTI 13/11: 

Elektroluminescent ljus (EL) i vägmiljön 

 
(1) Bakgrund och teknisk beskrivning av    EL (bildspel, demo) 

 
(2) Tillämpningar i nutid och tidigare (exempel från TopRight 

mm.) 

 
(3) Information från angränsande projekt och verksamhet 

 

- LED projektet  

- Energimyndigheten 

- Belysningshandbok 

 
(4) Tillämpning i väg- och trafikmiljö 

 

- Skyddsutrustning (skyddskläder, hjälmar mm.) 

- Vägutrustning (stolpar, övergångar, skyltar mm.) 

- Fordonsutrustning (cykel, mc, annat?) 

 

(5) Tekniska frågeställningar: 

- Ljusstyrka – bländning? 

- Energibehov – livslängd (batterier)? 

- Robusthet/tålighet i utomhusmiljö (temperatur mm.)? 

 
(6) Behov av vidare studier – effektstudier och utvärdering av TS 

effekter mm. (vetenskapliga kriterier, reliabilitet) 

Studiebesök? Finns det behov av att utvärdera på plats? 
 

Hur går vi vidare?  Diskussion - Slutsatser 
 

 

Avslutning (ca 16.00) 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Sida 1(1) 

 VTI notat 15-2014 

 

Testschema EL-ljus i vägtrafiken – synbarhetstest vid Drottning 
Kristinas väg i Stockholm 

 

Datum: ______ Mörkerförhållande:______________ Tidpunkt: ______ 

 

Del 1:  EL-reflexväst (på person stående vid vägren – hö sida) 

Väst: Bara 
väst 

Bara 
väst 

Fast 
EL 

Fast EL Blink 
EL 

Blink EL 

Ljuskälla: Ingen Halvljus Ingen Halvljus Ingen Halvljus 

Avstånd:  --------
- 

--------- --------- --------- --------- --------- 

50 m       

100 m       

150 m       

 

X= synbarhet från given distans 

x = knappt synbart (mkt. svag synbarhet) från given distans 

Del 2:  EL-slingor (monterad på stolpe/träd – hö sida) 

Slinga Fast 
EL 

Fast EL Blink 
EL 

Blink EL Ingen 
EL 

Ingen 
EL 

Ljuskälla: Ingen Halvljus Ingen Halvljus Ingen Halvljus 

Avstånd: --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

50 m       

100 m       

150 m       

X= synbarhet från given distans 

x = knappt synbart (mkt. svag synbarhet) från given distans 

Specifika platsförhållanden/ljuskällor (omgivande ljus mm.) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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