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Tips fra Sverige – pas på promillen 
 
 
Efter at have haft nogle hundrede pragtfulde MC-gæster i løbet af sommeren vil jeg lige give 
fremtidige Sverigesbesøgere et par gode råd. 
 
Det handler om kombinationen af alkohol og MC-kørsel og de forskelle, der er på Danmark og Sverige 
i den forbindelse. 
 
Efter at have oplevet en hel sommer med MC-gæster uden et eneste uheld fik vi lige en mindre 
incident sidst på højsæsonen. En i en gruppe på fem kørte i grøften og skadede sin fod med et 
skadestueophold som resultat. Her tager man rutinemæssigt en blodprøve, når der er tale om 
trafikuheld. Efter at ”polisen” fik resultatet af denne, blev der rejst mistanke om ”rattfylleri”, dvs. 
spirituskørsel. Promillen havde lige netop sneget sig op over 0,2 promille. Helt uforstående for føreren: 
”Jamen jeg har jo bare fået en enkelt almindelig dåseøl i forbindelse med vores frokostpause”. Jeg tror 
ham, men det er desværre en øl for meget her i landet. 
 
I virkeligheden har man nultolerance i Sverige når det gælder alkohol og kørsel. Grunden til at 
promillegrænsen er 0,2 og ikke 0,0 er, at f.eks. diabetikere kan udvikle en lille smule alkohol i 
blodetforbindelse med fejljusterede insulintilskud. Desuden kan visse hostemediciner indehold små 
mængder alkohol. Og så er der jo også lige det med fyldte chokolader og gode sovse med lidt vin i. 
 
Nu er der ikke ved undersøgelser vist, at man ikke kan køre forsvarligt med f.eks. 0,3 promille i blodet. 
Men man har valgt at lægge grænsen så lavt som 0,2 for at få en bedre social kontrol med spiritus og 
kørsel. Her i landet ved alle, at drikker du en øl og sætter dig bag styret, så er du på kant med loven. 
Man kan altså ikke tage fra værtshus til værtshus og tage en øl hvert sted uden at blive ”spottet” af 
andre. 
 
Et andet problem med den lave grænse er, at vældigt mange ryger i fælden uden at have haft nogen 
mistanke om, at de gjorde noget forkert. Over halvdelen af spiritussagerne i Sverige handler om 
kørsel i morgen- og formiddagstimerne. Ikke fordi svenskerne drikker snaps til morgenkaffen, men 
simpelthen fordi forrige aftens udskejelser ikke er ude af kroppen før måske hen på eftermiddagen. 
 
Selvfølgelig hører det med til hyggeligt socialt samvær og gode middage, at man drikker alkohol. 
Ingen løftede pegefingre her!   
 
Men – mine tips må være: 
Vil man starte morgendagens udflugt om morgenen eller formiddagen bør man nok tænke på at 
afslutte festen tidligt. 
På dagens udflugt må man tænke på, at man er i et andet land og simpelthen droppe enhver form for 
alkohol. Også i Sverige findes der mennesker med mærkelige fordomme omkring motorcyklister, som 
ikke vil tøve med at ringe til politiet, hvis de ser nogen drikke en frokostbajer og sætte sig på cyklen 
derefter. 
 
 
 
 



 
 
 
Fakta: 
 
 
Alkoholens gennemsnitlige forbrændingstid i et normalstort menneske 

Stærke drikke  
1 glas (4 cl) 2 h 
½ flaske spiritus (35 cl) 12 h 
1 flaske spiritus (70 cl) 24 h 
Vin  
1 glas (12 cl) 2 h 
½ flaske (37 cl) 5,5 h 
1 flaske (75 cl) 11 h 
Øl (4,5%)  
1 flaske (33 cl) 2 h 
3 flasker (99 cl) 5 h 
6 flasker (198 cl) 10,5 h 
 
Spirituskørsel (rattfylleri): 
0,2-1,0 promille 
Bøde eller fængsel i højst 6 måneder 
Kørekort inddraget i 1-12 måneder 
 
Grov spirituskørsel (grovt rattfylleri): 
Over 1,0 promille 
Fængsel i højst 2 år 
Kørekortet inddraget 12-36 måneder 
 
Spirituskørsel med dødsulykke som følge: 
Op til 8 års fængsel 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Erik Dich 
 
Alebo Pensionat, Unnaryd 


