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TopRight i test med 
brittiska järnvägs-
bolaget Network Rail  
 

Statliga Network Rail, som 
ansvarar för all järnvägs-
infrastruktur i England, 
Skottland och Wales, 
genomför nu ett test med 
TopRights lysande trafikband 
för att leda tågtrafik rätt. 
 

”Det här är en viktig milstolpe för TopRight”, säger VD 
Anders Myrbäck. 
 
Network Rail installerar de lysande trafikbanden som ett test 
för att öka framkomligheten och säkerheten på den brittiska 
järnvägen. Bland annat för att visa vägen till rätt spår vid 
stationsområden. 
 
Det här är en miljö som ställer extra höga krav på säkerhet. 
Ljuset i trafikbanden har unik synbarhet i mörker, genom 
dimma och i regn. TopRights trafikband ger tågförarna en 
ökad tydlighet vid val av spår i mörker. Trafikbanden testas 
nu och kommer utvärderas under hösten av Network Rail. 

Network Rail lyder under det brittiska transportdeparte-
mentet och omsätter motsvarande 67 miljarder kronor 
årligen och har 34 000 anställda. Järnvägsbolaget äger, 
driver och utvecklar Storbritanniens järnväg med 20 000 mil 
spår, 40 000 broar, tunnlar, viadukter och tusentals signaler.  
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”Samarbetet med Network Rail är en milstolpe. Att 
TopRights trafikband markerar och skapar en tydlighet vid 
stationer, för att öka framkomligheten och tryggheten inom 
brittiska järnvägen, visar på hur viktig vår produkt är, säger 
Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.  

Fakta trafikband från TopRight Nordic: 
Trafikbanden i TopRights BRIGHT Safety sortiment är 
ljusband av tekniken elektroluminiscens. För användning vid 
avskärmning av olycksplatser, markering av 
utrymningsvägar i tunnlar eller spårmarkering för järnväg. 
Ljusbanden är böjbara och extremt hållbara med ett ljus 
som aldrig bländar. Ljuset har unik synbarhet i mörker, 
genom dimma, snö, regn och rök.  

TopRight Nordic noteras på Nordic Growth Markets MTF-lista i 
oktober och genomför nu en helt garanterad nyemission för att 
ta in 18 miljoner kronor till bolaget.   
 
Sista dag för teckning i emissionen är den 21 september. 
 
TopRights innovativa teknik för säkerhet på väg och SMART 
glas har nyligen uppmärksammats av bland andra SVT Rapport 
och Dagens industri: 
https://toprightnordic.com/nyheter/2017/5/15/svt-rapport-om-
varningsljusen-som-ska-radda-liv  
 
http://www.di.se/nyheter/varningsljus-pa-ngm/  
 
Se även inslag i Finwire TV: 
https://youtu.be/U-5iZUEm-b0 
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Mer information om att teckna aktier i TopRight Nordic hittar du 
på: https://toprightnordic.com/nyheter/topright-nordic-noteras-
pa-ngm 

 

För ytterligare information vänligen kontakta Anders 
Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller 
via mail, anders.myrback@toprightnordic.com  
 
 
 
TopRight Nordic AB Taptogatan 4 115 26 Stockholm +46(0)70 

332 30 07 www.toprightnordic.com  

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och 
digitalt glas. 
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