
Påskeharen kan ikke få dig sikkert hjem
 - Stop spritkørsel og planlæg din tur inden påskefesten eller -middagen

Sundhedshuset & Trafikteamet



Undgå spritkørsel 
- kom sikkert hjem

Det er for kompliceret at regne alkoholpromillen ud, så vær opmærksom på,  
at du også dagen derpå kan ende som spritbilist. 

Er du i tvivl, så lad være med at køre. 

Beregninger og historie er  
inspireret af sikkertrafik.dk 
Har du spørgsmål? 
Så kontakt trafikteamet på mail: 
Teknik-teamtrafik@silkeborg.dk

Tjek alkoholpromilleforskellen  
mellem dig, vennen eller veninden  

i den lille folder.



Katrine og Jens ankommer til 
deres venners påskemiddag kl.  

15 og får en velkomstdrink

Først ca. kl. 9.15 
næste morgen er 

Jens ædru.

Først ca. kl. 7.30 
næste morgen er 

Katrine ædru.

Katrine drikker  
9 genstande i løbet  

af festen

Katrine vejer 65 kg og  
forbrænder derfor en 

genstand på ca. 1 time  
og 45 minutter

Da festen slutter kl. 1.45  
har Katrine forbrændt 5,7  
genstande. Det betyder, 

at hun stadig har 3,3 
genstande i blodet og en 

promille på 1,01‰, da 
hun forlader middagen

Jens vejer 80 kg og  
forbrænder derfor en 

genstand på ca. 1 time  
og 15 minutter

Da festen slutter kl. 1.45  
har Jens forbrændt 8  
genstande. Det bety-

der, at han stadig har 6 
genstande i blodet og en 

promille på 1,75‰, da 
han forlader middagen

Jens drikker  
14 genstande i løbet  

af festenUndgå spritkørsel 
- kom sikkert hjem

Det er for kompliceret at regne alkoholpromillen ud, så vær opmærksom på,  
at du også dagen derpå kan ende som spritbilist. 

Er du i tvivl, så lad være med at køre. 



Myter om alkohol

Planlæg din tur hjem 
Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle fra kl. 6-24.  
Du bestemmer selv, hvor du bliver hentet, og hvor du bliver sat af. 
Du kan bestille din Flextur via midttrafik.dk, app’en Flextrafik – FlexDanmark 
eller på telefon 87 40 83 00. Læs mere på midttrafik.dk/flextur 

Du kan også tage bussen hjem. Se køreplaner og priser på midttrafik.dk 
God påske!

Du kan  

svede alkohol  

ud af kroppen  

med motion eller  

saunabesøg 

FALSK

Mad får  
promillen  

til at forsvinde  
hurtigere 

FALSK

Du  
forbrænder alkohol hurtigere, hvis du danser hele natten 
FALSK

Din promille  

bliver mindre,  

hvis du  

drikker kaffe  

og vand 

FALSK

Forhold dig til fakta - tjek din promille i den lille folder

La
yo

ut
 o

g 
tr

yk
: S

ilk
eb

o
rg

 K
o
m

m
un

e 
· 

T&
M

 ·
 8

80
1 

· 
0

4.
19


