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Visuell vägledning 
Nollvisionen innebär att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt i 

trafiken, Trafikverket anger detta som grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. 

I säkerhetsarbetet ingår att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans 

förutsättningar med insikten om att ansvaret delas mellan de som utformar och de som använder 

transportsystemet. Visuell vägledning är ett viktigt verktyg i denna strävan. 

Visuell vägledning ämnar öka tydligheten för den som framför ett fordon, detta kan t.ex. handla om 

vägens omgivning, tydlig linjeföring eller olika former av kantmarkering. 

Blue Systems arbetar för att kunna erbjuda ett så komplett sortiment av sortiment för visuell 

vägledning som möjligt. Arbetet följer ledorden Trafiksäkerhet, Hög Kvalitet, Maximal synbarhet och 

Lång livslängd. Våra produkter uppfyller alltid minst Trafikverkets krav för vägar och gators 

utformning, VGU. 

Vårt standardsortiment av reflexmaterial och vägmarkeringsskyltar riktar sig till hela marknadens 

utbud av vägräcken. Standardsortimentet kan enkelt anpassas när det gäller reflexmaterialets färg 

och form. Vid sidan av detta standardsortiment tillverkar vi även ett stort antal skräddarsydda 

reflexmodeller, vi tar dessutom gärna fram förslag på nya reflexer enligt era önskemål. Kontakta oss 

för ytterligare information. 

Vi har valt att dela upp vårt sortiment i fem huvudgrupper; 

 Helljusreflexer, monteras enligt Trafikverket ca 80 cm över beläggningskant. 

 Halvljusreflexer, monteras enligt Trafikverket ca 40-60 cm över beläggningskant. 

 Släntreflexer, monteras som helljus- alternativt halvljusreflex på slänträcke. 

 Övriga reflexer & skyltar, t.ex. längdmätningsskyltar och markering för katastroföverfart. 

 Slutligen är vi nu i slutskedet av utvecklandet av led-ljuskällor i form av solenergidrivna LED. 

  



  4 (10) 
2015-03-18 | Blue Systems - Tillbehörskatalog 

_________________________________________________________________________ 
 
Fiskebäcks Hamn 16 
SE-426 58  Västra Frölunda 

 
Tel: +46 (0)31-29 72 16 
Fax: +46 (0)31-29 30 65 

 
E-mail: info@bluesystems.se 
Internet: www.bluesystems.se 

 

 

Helljusreflex – RA100 

Benämning: Mittreflex, helljus 

Typisk användning: Monteras på toppen av mittmonterat 

stållineräcke, produkten är likadan på fram- och baksida med 

rektangulär reflektor på båda sidor. Utförandet är anpassat för 

SAFENCE I-profil & SAFENCE C-profil med tre alternativt fyra 

stållinor, för övriga vägräcken anpassas infästningen för bästa 

passform. 

Variant med gul reflektor – RA103 

Benämning: Gul mittreflex, helljus 

Helljusreflex – RA101 

Benämning: Sidoreflex, ensidig helljus 

Typisk användning: Monteras på toppen av sidomonterat 

stållineräcke, produkten är utrustad med rektangulär reflektor på 

framsidan och är utformad för vägsträcka med mötesseparering. 

Utförandet är anpassat för SAFENCE I-profil & SAFENCE C-profil med 

tre alternativt fyra stållinor, för övriga vägräcken anpassas 

infästningen för bästa passform. 

Variant med gul reflektor – RA104 

Benämning: Gul sidoreflex, ensidig helljus 

Helljusreflex – RA102 

Benämning: Sidoreflex, tvåsidig helljus 

Typisk användning: Monteras på toppen av sidomonterat 

stållineräcke, produkten är utrustad med rektangulär reflektor på 

framsidan och två sfäriska reflektorer på baksidan. Produkten är 

utformad för vägsträckor utan mötesseparering. Utförandet är 

anpassat för SAFENCE I-profil & SAFENCE C-profil med tre alternativt 

fyra stållinor, för övriga vägräcken anpassas infästningen för bästa 

passform. 

Variant med gul reflektor – RA105 

Benämning: Gul sidoreflex, tvåsidig helljus 
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Halvljusreflex – RA130 

Benämning: Allsidig halvljusreflex 

Typisk användning: Monteras kring räckesståndaren på mitt- och 

sidoräcken, reflekterar runt hela stolpen. Produkten är lämpad för 

montering på ett flertal räckesståndare 

Variant med gul reflektor – RA131 

Benämning: Gul allsidig halvljusreflex 

Släntreflex – RA121 

Benämning: Släntreflex, ensidig 

Typisk användning: Monteras på höger slänträcke på vägsträcka med 

mötesseparering. Produkten är reflekterande på framsidan, 

infästningen anpassas för montering på aktuellt slänträcke. 

Variant med gul reflektor – RA123 

Benämning: Gul släntreflex, ensidig 

Släntreflex – RA122 

Benämning: Släntreflex, tvåsidig 

Typisk användning: Monteras på höger slänträcke på vägsträcka 

utan mötesseparering. Produkten är reflekterande på framsidan 

med prickar på baksidan, infästningen anpassas för montering på 

aktuellt slänträcke. 

Variant med gul reflektor – RA124 

Benämning: Gul släntreflex, tvåsidig 
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Halvljusreflex slänträcke – RA140 

Benämning: Halvljusreflex slänt, allsidig 

Typisk användning: Monteras på höger slänträcke på vägsträcka 

utan mötesseparering. Produkten är reflekterande åt båda håll, 

infästningen anpassas för montering på aktuellt slänträcke. 

Variant med gul reflektor – RA142 

Benämning: Gul halvljusreflex slänt, allsidig 

Halvljusreflex slänträcke – RA141 

Benämning: Halvljusreflex slänt, ensidig 

Typisk användning: Monteras på höger slänträcke på vägsträcka med 

mötesseparering. Produkten är reflekterande på framsidan, 

infästningen anpassas för montering på aktuellt slänträcke. 

Variant med gul reflektor – RA143 

Benämning: Gul halvljusreflex slänt, ensidig 

Halvljusreflex – HT AL-ST-1 

Benämning: Stolpreflex, ensidig halvljus 

Typisk användning: Monteras på räckesståndares sida. Produkten är 

reflekterande på en sida och limmas normalt sett på plats och är 

anpassad för samtliga vägräcken med en plan yta parallellt med 

vägbanan. Vid särskilda önskemål kan reflexkroppen förberedas för 

montering med självborrande skruv istället för lim. 

Levereras inklusive limpatron alternativt självborrande skruv. 
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Halvljusreflex – HT AL-ST-2 

Benämning: Stolpreflex, tvåsidig halvljus 

Typisk användning: Monteras på räckesståndares sida. Produkten är 

likadan på fram- och baksida och limmas normalt sett på plats och är 

anpassad för samtliga vägräcken med en plan yta parallellt med 

vägbanan. Vid särskilda önskemål kan reflexkroppen förberedas för 

montering med självborrande skruv istället för lim. 

Levereras inklusive limpatron alternativt självborrande skruv. 

Helljusreflex – RA100-SBA 

Benämning: Mittreflex, helljus 

Typisk användning: Monteras på toppen av mittmonterat balkräcke 

med Sigmaståndare, produkten är likadan på fram- och baksida med 

rektangulär reflektor på båda sidor. Utförandet är anpassat för 

montering på Sigmastolpe. 

Variant med gul reflektor – RA103-SBA 

Benämning: Gul mittreflex, helljus 

Helljusreflex – RA101-SBA 

Benämning: Sidoreflex, ensidig helljus 

Typisk användning: Monteras på toppen av sidomonterat balkräcke 

med Sigmaståndare, produkten är utrustad med rektangulär 

reflektor på framsidan och är utformad för vägsträcka med 

mötesseparering. Utförandet är anpassat för montering på 

Sigmastolpe. 

Variant med gul reflektor – RA104-SBA 

Benämning: Gul sidoreflex, ensidig helljus 
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Helljusreflex – RA102-SBA 

Benämning: Sidoreflex, tvåsidig helljus 

Typisk användning: Monteras på toppen av sidomonterat balkräcke 

med Sigmaståndare, produkten är utrustad med rektangulär 

reflektor på framsidan och två sfäriska reflektorer på baksidan. 

Produkten är utformad för vägsträckor utan mötesseparering. 

Utförandet är anpassat för montering på Sigmastolpe. 

Variant med gul reflektor – RA105-SBA 

Benämning: Gul sidoreflex, tvåsidig helljus 

Halvljusreflex – HT FS-BA-1 

Benämning: Balkreflex, ensidig halvljus 

Typisk användning: Monteras i fria monteringshål alternativt med 

självborrande skruv på W-balk, produkten är reflekterande på en 

sida och är utformad för vägsträcka med mötesseparering. 

Reflexkroppen är extremt stryktålig och framtagen med särskild 

hänsyn till snöröjning. 

Levereras inklusive självborrande skruv alternativt bult, bricka & 

mutter. Självborrande skruv krävs då längsgående balk saknar fria 

infästningshål. 

Halvljusreflex – HT FS-BA-2 

Benämning: Balkreflex, tvåsidig halvljus 

Typisk användning: Monteras i fria monteringshål alternativt med 

självborrande skruv på W-balk, produkten är likadan på fram- och 

baksida. Reflexkroppen är extremt stryktålig och framtagen med 

särskild hänsyn till snöröjning. 

Levereras inklusive självborrande skruv alternativt bult, bricka & 

mutter. Självborrande skruv krävs då längsgående balk saknar fria 

infästningshål. 
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Halvljusreflex – HT WO-BA 

Benämning: Balkreflex, ensidig halvljus 

Typisk användning: Monteras i fria monteringshål alternativt med 

självborrande skruv på W-balk, produkten är reflekterande på en 

sida och är utformad för vägsträcka med mötesseparering. 

Reflexkroppen är stryktålig och tar normalt sett inte skada av 

snöröjning. 

Levereras inklusive självborrande skruv alternativt bult, bricka & 

mutter. Självborrande skruv krävs då längsgående balk saknar fria 

infästningshål. 

Halvljusreflex – HT VM-16-1 

Benämning: Wirereflex, ensidig halvljus 

Typisk användning: Monteras på mitt-, sido- samt slänträcke, 

produkten är reflekterande på en sida och utformad för vägsträcka 

med mötesseparering. Monteringen sker antingen mot 

räckesståndare eller i räckets stållinor, infästningen anpassas till 

aktuellt vägräcke. 

Levereras inklusive ev. klamrar och skruv. 

Halvljusreflex – HT VM-16-2 

Benämning: Wirereflex, tvåsidig halvljus 

Typisk användning: Monteras på mitt-, sido- samt slänträcke, 

produkten är likadan på fram- och baksida och utformad för 

vägsträcka med mötesseparering. Monteringen sker antingen mot 

räckesståndare eller i räckets stållinor, infästningen anpassas till 

aktuellt vägräcke. 

Levereras inklusive ev. klamrar och skruv. 
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Blågul mittreflex – RA100-BG 

Benämning: Blågul mittreflex, helljus 

Typisk användning: Monteras på toppen av mittmonterat vägräcke, 

produkten är likadan på fram- och baksida med blågul reflektion på 

båda sidor. Röret anpassas för montage på aktuellt vägräcke. 

Variant med reflektion endast åt ett håll – RA101-BG 

Benämning: Blågul sidoreflex, ensidig helljus 

Avståndsreflex – RA201 

Benämning: Avståndsreflex, 1 blå 

Avståndsreflex – RA202 

Benämning: Avståndsreflex, 2 blå 

Avståndsreflex – RA203 

Benämning: Avståndsreflex, 3 blå 

Typisk användning: Monteras typiskt på mitträcke för att markera en 

snar öppning (ofta kallad katastroföverfart) i räcket för t.ex. polis 

och räddningstjänst. Standardutförandet är reflekterande på 

framsidan, infästningen anpassas för montering på aktuellt 

vägräcke. Alternativ med raka eller sneda markeringar. 

 
Längdmätningsskylt – HT LM-2516-BV 

Benämning: Längdmätningsskylt 

Typisk användning: Tvåsidig kilometer-markering som t.ex. ger 

olycksdrabbade, polis och räddningstjänst en tydlig bild av var på 

vägsträckan ett tillbud skett. Monteras normalt på mitträcke var 

100:e alternativt 200:e meter. Km-angivelsen utgår från 0.0 vid 

vägens början, infästningen kan anpassas för montering på samtliga 

vägräcken på marknaden. 

 


