Nye kørekortsregler

De nye kørekorteregler vedrørende synskrav som gælder fra

of ta l m ol og 18 M a r t s 2012
Af Carsten Edmund

I forhold til tidligere er følgende ændret:

Synsstyrke
Til privat kørekort var der tidligere krav om en synsstyrke på
synsstyrken på dårligste øje var <6/60. Dette er nu bortfaldet

Nye kørekortregler

Til erhvervs kørekort er kravet til dårligste øje nu ændret fra

D

e nye kørekortregler vedrørende synskrav, som gælder
fra 1. februar 2012 fremgår af
tabellen.
I forhold til tidligere er følgende
ændret:
Synsstyrke
Til privat kørekort var der tidligere
krav om en synsstyrke på 0,6 på
bedste øje, hvis synsstyrken på
dårligste øje var <6/60. Dette er nu
bortfaldet.
Til erhvervskørekort er kravet til
dårligste øje nu ændret fra 0,5 til 0,1.
Synsfeltet
Til privat kørekort er det nu specificeret, at der vandret af de 120 grader
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Øjenforeningen har udsendt en
opdateret brochure om Trafiksyn,
Kontrast og blænding
som kan rekvireres via hjemmesiden
Da der ikke findes almindeligt acvos.dk eller telefonisk på
cepterede målemetoder eller græn33 69 11 06.
seværdier for normale, vil disse


