
VERT AÐ HAFA Í HUGA

Jafnvel aðeins lítið magn áfengis ...
Dómgreind þín, viðbragðsflýtir og athyglisgáfa skerðist jafnvel þótt þú 
hafir aðeins neytt lítils magns af áfengi og þar með eykur þú líkur á slysi. 
Þú getur verið í hættu jafnvel þótt magn áfengis í blóði mælist undir 
0,5‰ sem eru viðmiðunarmörkin varðandi sviptingu ökuréttinda. 

Þrengra sjónsvið
Ökumaður sem er undir áhrifum áfengis hefur þrengra sjónsvið. Hann 
á erfiðara með að sjá hættur í jaðarsjónsviði og getur því ekki brugðist 
eins örugglega við þeim.

Ekki aka eftir einn drykk hvað þá fleiri
Það borgar sig ekki að aka eftir neyslu áfengis, hvort sem um er að ræða 
einn drykk eða fleiri.

Áfengi og aukin slysahætta
Fólk sem ekur undir áhrifum áfengis er margfalt líklegra til að valda slys-
um á sjálfum sér og öðrum í umferðinni. 
 
Tryggingarfélögin eiga endurkröfurétt
Ef þú átt þátt í umferðarslysi og það mælist áfengi í blóðinu áttu það á hættu 
að tryggingarfélagið geri þig ábyrgan fyrir öllu tjóni sem af hegðun þinni hlýst 
– jafnvel þótt mælanlegt magn áfengis sé mjög lítið. Þetta getur gerst jafnvel 
þótt þú hafir ekki valdið slysinu.

Tilnefna ökumann kvöldsins!
Ef þú ferð út á lífið með vinum þínum fáðu þá 
hópinn til að tilnefna einhvern ábyrgan ökumann 
úr hópnum. Sá tekur að sér að koma þeim sem 
neytt hafa áfengis á áfangastað. 
 

Það borgar sig að ...

 ...  taka leigubíl eða strætó

 ...  fá að gista hjá vinum eða ættingjum

 ...  fá far með einhverjum sem hefur 
  ekki neytt áfengis

 ...  vera ákveðin(n) í að setjast ekki upp 
  í bíl með þeim sem hyggst aka eftir
   neyslu áfengis

 ...  bjóða ekki þeim sem hyggst aka 
  áfengi

 ...  koma í veg fyrir með öllum ráðum að 
  félagar þínir aki undir áhrifum áfengis

 ...  láta lögreglu vita af ölvunarakstri. Með 
  því getur þú bjargað mannslífi

Algengar afsakanir fyrir ölvunarakstri

Ranghugmynd: „Það eru nokkrir klukkutímar frá því að ég 
 neytti áfengis síðast!“
Leiðrétting:  Daginn eftir áfengisneyslu eru miklar líkur á því að 
 enn sé alkóhól í blóðinu sem dregur úr hæfni þinni 
 til að meta aðstæður rétt og lengir viðbragðstíma
 þinn í umferðinni. 

Ranghugmynd:  „Ég drakk aðeins örfáa drykki!“
Leiðrétting:  Það þarf ekki nema einn drykk til að hafa áhrif á getu 
 þína til að aka og á hæfni þína til að bregðast við hættu. 
 Maður er sjaldan sjálfur dómbær á hæfni sína. 

Ranghugmynd:  „Ég var að borða svo mikið!“
Leiðrétting:  Neysla matar dregur aðeins úr upptöku áfengis í 
 blóð neytandans. Það eru hins vegar svo lítil áhrif að þrátt 
 fyrir neyslu staðgóðrar máltíðar skaltu gera ráð fyrir því að 
 áfengið hafi letjandi áhrif á athygli þína og dómgreind. 

Ranghugmynd:  „Ég er að fara svo stutta vegalengd.“
Leiðrétting: Flest slys eiga sér stað á vegalengd sem er innan 
 við 3 km frá upphafsstað.

HVAÐ ER HÆGT AÐ GERA? HVAÐ BER AÐ VARAST?
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GOTT AÐ VITA ÖLVUNARAKSTUR!PRÓF FYRIR ÞIG

1 Hver er meðalfjöldi þeirra sem slasast alvarlega og látast í 
 umferðarslysum á Íslandi af völdum ölvunaraksturs á einu ári? 
• 3
• 8
• 15
• 28

2 Hver er samtalsfjöldi þeirra sem létust af völdum 
 ölvunaraksturs á árunum 2004-2006? 
• 4
• 8
• 11
• 17

3 Hversu mikið magn alkóhóls í blóði ökumanns þarf til að minnka 
 hæfni hans til að stjórna ökutæki?
• Meira en 1,0‰
• Meira en 0,8‰
• Meira en 0,5‰
• Aðeins lítið magn alkóhóls

4 Hvernig geturðu mælt eigið alkóhólmagn án sérstaks tækjabúnaðar?
• Með því að sjá hvort þú getir gengið í beinni línu
• Með því að telja fjölda þeirra drykkja sem þú hefur innbyrt
• Með því að láta einhvern athuga hvort þú lyktir af áfengi
• Þú getur það ekki

Þú ert líklegri til að örkumla 
eða deyða einhvern ...

... ef þú ekur undir 
 áhrifum áfengis

Leifar frá gleði gærdagsins
Það tekur alkóhól langan tíma að brotna 
niður og hverfa úr líkamanum. Daginn eftir 
áfengisneyslu geta áhrif alkóhólsins ennþá 
dregið úr hæfni þinni til að stjórna ökutæki. 
Það getur jafnvel borgað sig að bíða í allt að 
sólarhring frá því að síðasta sopa var neytt.

Svör:
1) 15, 2) 17, 3) aðeins lítið magn alkóhóls, 4) Þú getur ekki mælt þitt eigið alkóhólmagn
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