
- vælg de rigtige briller 
  til din kørsel

Værd at vide om 
TRAFIKSYN



Synet bør tjekkes hos 

optikeren på samme måde, 

som bilen skal tjekkes og 

holdes i god stand på 

værkstedet
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Synet er din vigtigste 
sans – også i trafikken
Når man bevæger sig i trafikken, får man 90% 

af de informationer, man bruger fra øjnene.

Derfor er et godt syn vigtigt, både for ens egen 

sikkerhed og for sikkerheden for ens med- 

trafikanter.

Statistikkerne viser, at langt de fleste ulykker 

sker om aftenen eller natten, hvor sigtbar-

heden er nedsat og synet er på overarbejde. 

Om dagen er reaktionstiden ca. 1 sekund. Den 

fordobles, når det er mørkt. Er synsevnen ned-

sat kan reaktionstiden både tre- og firdobles. 

Derfor er synet trafikanternes vigtigste ”sikker-

hedsudstyr”. Det skal tjekkes hos optikeren på 

samme måde, som bilen skal tjekkes og hol-

des i god stand på værkstedet.

Det er en god ide at få tjekket sit syn mindst hvert 

2. år. Synet kan ændre sig med alderen, og det kan 

have store konsekvenser, hvis man ser dårligt, når 

man færdes i trafikken. 

Nedsat synsevne medfører typisk, at tingene skal 

tættere på, for at man kan opfatte dem. Det bety-

der, at reaktionstiden for en eventuel afværgelse 

bliver betydelig kortere, samtidig med at risikoen 

for uheld bliver større.

Kom ind og prøv vores 
synsprøve, før du prøver 
Politiets synsprøve



En hel enkel test  
Parker din bil og gå 25 meter væk fra den. Hvis du 

tydeligt kan læse din nummerplade, mens du holder 

din hånd for hhv. det højre og det venstre øje, er 

dit syn umiddelbart korrekt. Er du i tvivl, så kontakt 

din optiker. 
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 Parker din bil
 Gå 25 meter væk
 Hold din hånd for 
 det højre øje
 Hold din hånd for 
 det venstre øje
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Kørsel i klart vejr 
og solskin
Når man kører med solen lige i øjnene, er det meget  

anstrengende for øjnene og man kan ofte blive 

blændet. Alt for mange uheld har forklaringen ”Jeg 

blev blændet” og mange uheld kunne have været 

undgået, hvis føreren havde kørt med et par gode 

solbriller. 

Briller, 
der hjælper

Solbriller er et vigtigt sikkerheds- og komfort-

udstyr til bilen. Med de rigtige solbriller mindskes 

risikoen for blænding og farlige situationer, og  

samtidigt bliver man heller ikke træt i øjnene. 

Solbriller med polaroid glas er en god løsning ved  

bilkørsel. Polaroid filteret mindsker de generende 

reflekteringer fra vejen og andre biler. 
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Med de rigtige solbriller

mindskes risikoen for blænding

og farlige situationer
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Kørsel i regn og tåge
På grund af de ulemper, som våde veje giver, skal 

man være ekstra opmærksom. Synet hæmmes af 

både reflekteringer fra regnen og den våde forrude. 

Især når det er tåget, er det vanskeligt at se og her 

er det ofte lyset på bilen, der skal korrigeres. Man 

kan sjældent bruge fjernlyset i tåge, man bør bruge 

enten nærlys eller tågelys, hvis det er monteret på 

bilen. 

KØRSEL

Briller, der hjælper
Til kørsel i tåge (og mørke) er briller med 

gule glas en god mulighed, f.eks. som fit-

overs, der dækker den almindelige brille.

Gult glas dæmper det blå lys, og er særligt  

velegnet til bilkørsel. Uden det blå lys træ-

der kontrasterne tydeligere frem, og det 

giver både et klarere og mere afslappet 

syn.

Kørsel i mørke 
Alting ændrer sig for vore øjne, når mørket falder 

på. Derfor sker der desværre også tre til fire gange 

så mange ulykker ved kørsel om natten som om 

dagen. 

Mørkesyn
Mange – særligt ældre – har problemer med dårligt 

mørkesyn. De kunstige lyskilder fra bil- og gadelyg-

ter blænder og nedsætter øjets kontrastfølsomhed 

og evne til at bedømme afstande. Hvis man døjer 

med et dårligt mørkesyn, kan en god brille i aften-

og nattetimerne måske gøre en afgørende forskel 

i trafikken. 

Briller, 
der hjælper

Lige som ved kørsel i tåge hjælper også  

briller med gule glas til kørsel i mørke. 

Gule glas fjerner blåtoner og giver for nogle, 

skarpere kontraster i trafikken, når mørket  

                       falder på.
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Langt de fleste ulykker sker

om aftenen eller natten,

hvor sigtbarheden er nedsat



Spørg din optiker 
Når du går ind til din optiker kan du være sikker 

på, både at få gode råd om krav til kørekort, syn og 

kørsel. Er du usikker på, om du måske har brug for 

et par kørebriller, eller om styrken i de gamle skal 

justeres, kan vi hjælpe dig.

Ring i dag og bestil tid til en rådgivningssnak og 

evt. en synsprøve.

OptikTeam
Vi er medlem af OptikTeam: Sammen med 155  

andre butikker er vi Danmarks største kæde af selv-

stændige optikere. Gennem OptikTeam er vi med-

lem af Nordic Optical Alliance (NOA), der er fælles 

indkøbsorganisation for mere end 400 optikere i 

hele Norden. Det sikrer vores kunder gode briller 

og kontakt linser til konkurrencedygtige priser.

HUSK ALTID: 

• At gøre forruden ren - også på 

   indersiden

• At sikre, at lygterne er rene 

• At dine solbriller ligger klar 

Læs meget mere på trafiksyn.info


