
 

Presseorientering 12.10.17 

 

 
 
Årets Refleksdag 2017 

Uret tilbage og reflekserne frem 

 
Når vi stiller urene om til vintertid om lidt, er det også tid til at tage reflekserne frem. Ifølge en ny 
undersøgelse lader over halvdelen af danskerne dog reflekserne blive hjemme, når de går ud i 
mørket. Årets Refleksdag den 26. oktober er derfor en god mulighed for at friske hukommelsen op.  
 
Snart går vi igen over til vintertid, og det betyder også, at den årlige påmindelse om at huske reflekserne, 
Årets Refleksdag, er lige om hjørnet. Og der er god grund til at slå et slag for reflekserne – for danskerne er 
ikke særlig gode til at få dem brugt. Ifølge den årlige refleksundersøgelse fra Børneulykkesfonden og Codan 
bruger hele 55 procent af danskerne ikke reflekser. Det er flere end sidste år, hvor tallet var 50 procent. 
 
Glemsomhed er den primære årsag til de manglende reflekser, men et andet parameter spiller også ind – og 
det bunder i en stor misforståelse: flere danskere mener nemlig ikke, at reflekser øger trafiksikkerheden 
tilstrækkeligt.  
 
”Faktisk reduceres risikoen for en ulykke i mørke med hele 85 procent, hvis vi bærer reflekser. Så det er 
rigtig ærgerligt, hvis nogle lader reflekserne blive hjemme, fordi de ikke tror, de gør en forskel. Det gør de i 
høj grad. Og det er netop det, vi gerne vil sætte fokus på med Årets Refleksdag. Derfor deler vi også igen i 
år over 80.000 reflekser ud på dagen sammen med vores partnere, så vi kan fange interessen hos den del 
af danskerne, der lige skal mindes om, hvor vigtige reflekserne er særligt i vinterhalvåret,” siger Camilla 
Amstrup, der er privatdirektør hos Codan. 
 
Tror bilerne kan se os 
Foruden danskernes skepsis over for refleksernes virkning, så viser undersøgelsen også, at mange har en 
for høj tiltro til deres egen synlighed i mørket. Mere end hver tredje dansker vurderer, at de kan ses på 
længere afstand, end tilfældet er, eller de ved ikke, hvor tæt på en bil faktisk skal være for at kunne se en 
fodgænger uden refleks i mørket. 
 
”Med reflekser synligt på tøjet, kan en bilist med nærlys få øje på dig fra op til 140 meter. Har man ingen 
reflekser på, er man rent faktisk kun synlig på 25-30 meters afstand. Det betyder, at en bilist med nærlys, der 
kører 50 km/t, kun har to sekunder til at opdage dig i mørket og bremse op,” siger Camilla Amstrup. 
 
Refleksen skal sidde rigtigt 
Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvor og hvordan reflekserne er monteret på tøjet, og ifølge undersøgelsen 
ved to tredjedele ikke, hvordan man monterer en refleks sikrest. 

”Vigtigst af alt er selvfølgelig, at man husker reflekserne – og at de er synlige. Dernæst skal man tænke på, 
at reflekserne skal sidde i knæhøjde, så billygterne kan ramme dem. Og de skal gerne hænge i en snor, så 
de bevæger sig. En god idé er at sætte en refleks i snor fast inde i hver jakkelomme, som man så lige kan 
vippe ud, når man færdes ude i mørket. Det gælder både for voksne og børn,” siger Henriette Madsen, der 
er generalsekretær i Børneulykkesfonden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Årets Refleksdag 2017 
Årets Refleksdag er en tradition, der er startet af Børneulykkesfonden og Codan. Dagen falder hvert år den 
sidste torsdag, inden vi stiller urene om til vintertid i oktober måned. Formålet med Årets Refleksdag er at 
sætte fokus på, hvordan reflekser giver bedre synlighed i trafikken i den mørke tid, så vi i sidste ende undgår 
ulykker. 

Codan, Børneulykkesfonden og andre partnere på Årets Refleksdag uddeler mere end 80.000 reflekser 
designet af bObles i hele Danmark. Desuden bliver der uddannet omkring 800 refleksbetjente i landets 
børnehaver og institutioner, som skal lære de allermindste om sikkerhed og synlighed. Læs mere på 
www.refleksdag.dk. 

Om undersøgelsen 
Undersøgelsen er gennemført for Børneulykkesfonden og Codan af Epinion. Undersøgelsen er baseret på i 
alt 1004 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere i alderen 15 til 64 år i perioden 22.-
27. september 2017. 
 
Yderligere oplysninger 

Mads Houe, pressechef hos Codan, tlf. 3037 8353, email: mdq@codan.dk 
Marie Bødtker, kommunikationsansvarlig hos Børneulykkesfonden, tlf. 3037 8510, email: marie@borneulykkesfonden.dk 
 
Om Codan Forsikring 

Codan Forsikring har 255.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan 
Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen 
er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA, der har 13.500 medarbejdere på verdensplan. Læs mere om 
Codan på www.codan.dk. 
 
Om Børneulykkesfonden 

Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn, og hvert år kommer ca. 150.000 børn under 15 år 
ud for en ulykke og må en tur på skadestuen. Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for danske børn i 
hjemmet, i trafikken og til sport/fritidsaktiviteter uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske 
udfoldelse. Børneulykkesfonden blev stiftet i 2008 af Codan Forsikring og Odense Universitetshospital (H.C. Andersen 
Børnehospital og Ulykkes Analyse Gruppen) på baggrund af et gensidigt engagement til børn og børns sikkerhed. Læs 
mere på www.borneulykkesfonden.dk. 

 

Fem gode råd 
Reflekser reducerer ulykker i mørket med 85 
procent. Med disse gode råd er du sikker på at 
bruge din refleks bedst muligt:  

1. Refleksen skal hænge i en snor, så den 
bevæger sig, når du færdes i trafikken. 

2. Refleksen bør sidde lavt, så billygterne 
rammer den. 

3. Sæt en refleks foran og bagpå dit overtøj. 
4. Sørg for både at have en refleks på 

overtøjet og på rygsækken/skoletasken. 
5. Skift refleksen jævnligt – effekten kan 

aftage, og reflekser, der sidder fast på 
tøjet, slides i vask (en refleks i god kvalitet 
kan holde til ca. 30 vaske). 

Om reflekser og trafikulykker i mørket  

 Cirka 25 procent af alle uheld med cykler 
sker i mørke (Rådet for Sikker Trafik)  

 En bilist, som kører med nærlys med 50 
km/t, har otte sekunder mere til at opdage 
en fodgænger, der bruger refleks end en 
fodgænger uden refleks (Rapport fra det 
Transportøkonomiske Institut i Norge)  

 Reflekser kan ses på 140 meters afstand, 
selvom bilen kun har nærlyset tændt  

 Uden refleks er du kun synlig på 25-30 
meters afstand (Trygg Trafik Norge)  
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