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FÖRORD

Det projekt som slutredovisas i denna rapport har genomförts på uppdrag

av MHF.

Jan Törnros var projektledare och svarade tillsammans med Hans Laurell

'för uppläggningen av studien. Datainsamlingen ombesörjdes ävenledes av

dessa två.

Jan Törnros sammanställde insamlade data och skrev denna rapport.
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Blodalkoholkoncentrationer efter konsumtion av lättöl, folköl, starköl och
vin i samband med måltid samt av godsaker med alkoholinnehåll

av
Jan Törnros och Hans Laurell
Statens väg- och trafikinstitut
Linköping

REFERAT

Syftet0var att studera vilka blodalkoholkoncentrationer (BAK) som uppnås

efter förtäring dels av alkoholhaltiga drycker då dessa intas i samband

med måltid, dels av godsaker som innehåller alkohol.

Siemens Alcomat, ett instrument för analys av utandningsprov, användes

vid BAK-mätningarna. Den är kalibrerad med en blod/luftfaktor = 2100:1.

En flaska lättöl gav ingen BAK för någon av de 22 försökspersonerna (10

kvinnor med kroppsvikt 50-68 kg samt 12 män med kroppsvikt 69-105 kg).

En flaska folköl (pilsner) gav påvisbar BAK för en individ, dock endast

0,07 promille. Såväl en flaska starköl som ett glas lättvin gav påvisbar

BAK för 13 individer, med högsta individuell notering 0,20 promille för

starköl och 0,22 promille för lättvin. Sambandet med kroppsvikt är tyd-

ligt, speciellt i starkölbetingelsen.

Förtäring av godsaker (maximal alkoholmängd motsvarande drygt 20 cl

lättöl) gav utslag för ca hälften av individerna, dock endast direkt efter

förtäring, varför detta resultat endast är att hänföra till förekomst av

alkohol i munhåla och svalg. Ingen alkoholkoncentration i blodet kunde

således påvisas för någon person.

De maximala BAK-värden som redovisas i denna studie samt i en tidigare

utförd studie där samma mätapparatur använts (Törnros öc Laurell, 1987)

har vid jämförelse med BAK för venöst blod (mg/g) visat sig vara något

för låga och bör multipliceras med en faktor av storleksordningen 1,07 för

att så god överensstämmelse som möjligt ska nås. Denna diskrepans kan

hänföras helt till använd blod/luftfaktor.
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II

Blood alcohol concentrations after consuming beers or table wine with a
meal and from eating candy with alcohol content

by
Jan Törnros and Hans Laurell

Swedish Road and Traffic Research Institute

Linköping Sweden

ABSTRACT

The aim was to study blood alcohol concentrations (BAC) from consuming:

l) beers and table wine with a lunch meal and 2) candy containing alcohol.

Siemens Alcomat, a breath testing instrument, calibrated with a

blood/breath ratio of 2,100/1, was used for the BAC measurements.

22 test subjects were enrolled in the study; 10 women with body weight

50-68 kg and 12 men with body weight 69-105 kg.

A bottle (33 cl) of light beer (alcohol content by weight l.8°/o) caused no

measurable BAC in any of the test subjects. A bottle of beer with alcohol

content by weight2,8% gave measurable BAC in one test subject; 0.007%.

Consumption of a bottle of strong beer (alcohol content by weight 4.5%)

or 18.75 cl of table wine (alcohol content by volume 11.5% :alcohol

content by weight 9.2%), both gave measurable BAC in 13 test subjects.

Highest individual BAC was 0.0ZO% for strong beer and 0.022% for table

wine. Individual BAC values were clearly related to body weight,

especially in the strong beer condition.

Eating candy (maximum amount of alcohol comparable to 21 cl of light

beer) gave measurable values for about half of the test subjects, but only

immediately after intake, not a few minutes later. No alcohol content in

blood was thus demonstrated in this condition.

The maximal BAC values presented here, and in an earlier study where

the same Alcomat was used (Törnros åc Laurell, 1987), have been found to

be somewhat too low and should be multiplied with a factor of about 1.13

in order to reach as good correspondence as possible with venous BAC

(mg/ ml). This discrepancy is totally attributable to the blood/breath ratio

of the Alcomat.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE '

I samband med den aktuella diskussionen kring en sänkning av den nedre

promillegränsen i trafiknykterhetslagstiftningen (för närvarande 0,5 pro-

mille) har olika uppgifter förekommit beträffande vilka blodalkoholkon-

centrationer som kan uppnås som resultat av förtäring av konsumtions-

varor med visst alkoholinnehåll, såsom godsaker som punschpokaler eller

punschflaskor, men även drycker som lättöl eller folköl, framför allt då

dessa intas i samband med måltid.

Kunskaperna här är dock ringa, varför syftet med föreliggande studie är

att bringa klarhet kring dessa frågor.

2 KONSUMERADE VAROR

Följande drycker förtärdes: 1 flaska (33 cl) lättöl med alkoholinnehåll max

1,8 viktprocent, 1 flaska folköl (klass II) med alkoholinnehåll max 2,8 vikt-

procent, 1 flaska starköl innehållande max 4,5 viktprocent alkohol samt

lglas (18,75 cl) lättvin (alkoholstyrka 11,5 volymprocent = 9,2 viktpro-

cent).

Övriga varor var: Punsch- och cognacspokaler (Torns) med-alkoholinnehåll

3,86 viktprocent, Lys Bar-karameller (Elah Dufour), innehållande 5,0 vikt-

procent alkohol (vilket är det högsta förekommande alkoholinnehållet i

godsaker som saluförs i landet), samt punsch- och cognacsflaskor (Cloetta)

med alkoholinnehåll max 1,8 viktprocent. Vad gäller mängder, se resultat-

avsnittet.

3 PROCEDUR

Dryckerna intogs som måltidsdrych i samband med lunch på närbelägen

lunchrestaurang. Måltiden pågick ca 25 min.

Omedelbart efter lunchen promenerade försökspersonerna till VTI (tidsåt-

gång drygt 5 min), där mätningen av blodalkoholkoncentrationen (BAK)
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ägde rum. Den första mätningen gjordes när 10 min gått sedan lunchens

avslutande. Därefter mättes var 10:e minut under ytterligare minst 30

min. Om BAK ej var 0,0 promille vid denna sista mätning, fortsatte mät-

ningen tills två på varandra följande mätningar gett värdet 0,0 promille.

Godsakerna intogs ca 2 tim efter lunch. För två av dessa inleddes mätning

omedelbart och gjordes därefter var 5:e minut tills 20 min gått sedan

förtäringen. För den tredje sorten var proceduren något annorlunda (se

resultatavsnittet).

4 FÖRSÖKSPERSONER

Antalet försökspersoner (fpp) var 22; 12 män och 10 kvinnor. Ålder 21-61

år; medelålder 36 år. Kroppsvikt 50-105kg; medelvikt 70 kg. Samtliga

försökspersoner (utom två) intog alla fyra dryckerna samt minst en av

godsakerna. Endast en av varorna intogs under en och samma dag.

MÄTMETODU
1

BAK-mätningarna gjordes med Siemens Alcomat, som analyserar utand-

ningsprover enligt infra-röd-absorptions-principen. De uppmätta koncen-

trationerna översätts till BAK-värden. Alcomaten är för detta ändamål

kalibrerad med en blod/luftfaktor = 2100:1.
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6 RESULTAT

6.1 Dricker

6.1.1 Lättöl

Tabell 1 visar de registrerade maximala BAK-värdena för samtliga för-

sökspersoner uppdelat på kön.

Tabell 1 Maximal BAK efter konsumtion av lättöl

a. Kvinnor

 

Fp nr Vikt Maximal BAK

    

(kg) (promille)

1 64 0,00

2 60 0,00

3 68 0,00

4 56 0,00

5 55 0,00

6 64 0,00

7 50 0,00

8 65 0,00

9 54 0,00

10 60 0,00

Medelvärde: 60 0,00
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b. Män

    

Fp nr Vikt Maximal BAK
(kg) (promille)

11 69 0,00

12 72 0,00

13 72 0,00

14 74 0,00

15 85 0,00

16 95 0,00

17 103 0,00

18 72 0,00

19 83 0,00

20 82 0,00

21 71 0,00

Medelvärde: 80 0,00

   

Tabell 1 visar att ingen av försökspersonerna fick någon mätbar BAK

efter att ha druckit 33 C1 lättöl till lunchen.
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6.1.2 Folköl (klass 11)

Tabell 2 visar utfallet efter intag av folköl.

Tabell 2 Maximal BAK efter konsumtion av folköl

a. Kvinncr

       

Fp nr Vikt Maximal BAK
(kg) (promille)

1 64 0,00

2 60 0,00

3 68 0,00

4 56 0,00
5 55 0,00

6 64 0,00

7 50 0,07

8 65 0,00

9 54 0,00

10 60 0,00

Medelvärde: 60 0,01
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b. Män

Fp nr Vikt Maximal BAK

(kg) (promille)

ll 69 0,00

12 72 0,00

13 72 0,00

14 74 0,00

15 85 0,00

16 ' 95 0,00

17 105 0,00

18 72 0,00

19 83 0,00

20 82 0,00

Zl 71 0,00

Medelvärde: 80 0,00

    

Tabell 2 visar att en av samtliga försökspersoner, den kvinnliga individ

med den lägsta kroppsvikten, fick mätbar BAK (0,07 promille) efter att ha

druckit 33 cl folköl. Detta värde noterades vid den' första mätningen,

10 min efter måltiden. De värden som uppmättes senare var alla = 0,00

promille.
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6.1.3 Starköl

Tabell 3 visar uppmätta maximala BAK-värden efter intag av starköl.

Tidpunkten för detta maxvärde är även noterat. (I de fall då maxvärdet

erhållits vid fler än ett tillfälle anges det första av dessa.) Tiden det tog

innan alla alkohol försvunnit (den första registreringen av 0 promille) visas

även.

Tabell 3 Maximal BAK efter konsumtion av starköl. Tidpunkt för detta
värde samt tid till 0 promille

a. Kvinnor

    

Fp nr Vikt Maximal BAK Tidpunkt O promille
(kg) (promille) (min) vid tidpunkt

(min)

1 64 0,08 20 40

2 60 0,11 10 " 60

3 68 0,08 20 30

4 56 0,08 l0 50

5 55 0,09 10 60

6 64 0,00

7 50 0,20 20 80

8 65 0,07 10 60

9 54 0,15 20 60

10 60 0,13 20 40

Medelvärde 60 0,10
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b. Män

Fp nr Vikt Maximal BAK Tidpunkt 0 promille
(kg) (promille) (min) ' vid tidpunkt

- (min)

ll 69 0,09 10 50

12 72 0,07 10 20

13 72 0,00

14 74 0,07 10 20

15 85 0,00

16 95 0,00

l7 105 0,00

18 72 0,00

19 83 0,00

20 82 0,00

21 71 0,07 10 20

22 72 0,00

Medelvärde 79 0,03

     

Som framgår av tabell 3 gav starkölskonsumtionen mätbar BAK för en

relativt stor andel av försökspersonerna.

Tabellen visar således att nio av kvinnorna erhöll mätbar BAK; högsta

värdet (0,20 promille) för personen med lägsta kroppsvikten. Genomsnittet

för kvinnorna ligger på 0,1 promille.

Fyra av dessa hade maximal BAK redan vid den första mätningen, efter

10 min. Övriga fem med mätbar BAK fick maxvärdet vid den andra mät-

ningen, efter 20 min.

Bland männen noterades mätbar BAK endast för fyra personer; högsta

enskilda notering är 0,09 promilleÅDe noterade maxvärdena erhölls redan

vid den första mätningen. Det genomsnittliga värdet för männen är 0,03

promille.
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Ingen av dem som vägde mer än 80 kg erhöll mätbar BAK. Bland övriga 17

individer fick flertalet, 13 försökspersoner, mätbar BAK.

Sambandet mellan maximal BAK och kroppsvikt är mycket tydlig. För

hela försökspersonsgruppen fås korrelationen r = -O,75 (signifikant skilt

från 0: p<0,0 l).

Tiden det tog för alkoholen att försvinna ur blodet varierade. För kvin-

norna tog det för de flesta mellan 30 och 60 min. I ett fall dröjde det 70

till 80 min. Endast för en av männen tog det mer än enhalvtimme för all

alkohol att försvinna ur blodomloppet.

6.1.4 Lättvin

Tabell 4 visar utfallet i lättvinsbetingelsen. Maximala BAK-värden, tid-

punkt för denna registrering samt tid till den första registreringen av 0

promille redovisas.
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Tabell 4 Maximal BAK efter konsumtion av lättvin. Tidpunkt för detta
värde samt tid till 0 promille

a. Kvinnor

    

F p nr Vikt Maximal BAK Tidpunkt O promille
(kg) (promille) (min) vid tidpunkt

(min)

1 64 0,18 10 70

2 60 0,13 10 80

3 68 0,06 10 40

4 56 0,10 20 50

5 55 0,17 10 80

6 64 0,00

7 50 0,22 20 90

8 65 0,09 10 60

9 54 0,12 10 70

10 60 0 0,16 30 60

Medelvärde 60 0,12
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b Mån

Fp nr Vikt Maximal BAK Tidpunkt 0 promille
(kg) (promille) (min) vid tidpunkt

' (min)

11 69 0,00

12 72 0,00

13 72 0,00

14 74 0,12 10 40

15 85 0,08 30 30

16 95 0,00

17 105 0,00

18 72 0,00

19 83 0,06 10 20

20 82 0,17 10 40

21 71 0,00

22 ' 72 0,00

Medelvärde 79 0,04

     

Tabell 4 visar att något högre promillehalter erhölls efter konsumtion av

lättvin än efter starköl.

Även efter vinkonsumtionen fick nio av kvinnorna mätbar BAK; högsta

värdet (0,22 promille) även här för personen med den lägsta kroppsvikten.

Genomsnittet för kvinnorna ligger på 0,12 promille.

Flertalet av dessa hade maximal BAK redan vid den första mätningen

(efter 10 min).

Bland männen noterades återigen mätbar BAK endast för fyra personer

med högsta enskilda notering 0,17 promille. Maxvärdet erhölls för tre av

dem redan efter 10 min. Genomsnittligt värde för hela gruppen är 0,04

promille.
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Vad gäller kroppsvikt kan noteras att även tunga personer erhöll mätbar

BAK. Således var endast två av fem försökspersoner med kroppsvikt över-

stigande 80 kg helt utan promillehalt.

Sambandet mellan maximal BAK och kroppsvikt är inte lika tydligt som

för starköl. För hela försökspersonsgruppen erhålls korrelationen r = -0,52

(signifikant skilt från 0; p<0,05).

Tiden det tog för alkoholen att försvinna ur blodet varierade. För kvin-

norna tog det mellan 40 och 90 min. Endast för en man dröjde det mer än

en halvtimme innan all alkohol förbränts.

6.2

6.2.1

Godsaker

Punschflaskor

Tabell 5 visar .samtliga mätresultat efter förtäring av 5 st punschflaskor

(nettovikt 25 g/flaska) intagna i rask följd.

Tabell 5

a. Kvinnor

BAK (promille) efter konsumtion av 5 st punschflaskor

     

Fp nr Vikt Tidpunkt 0 +5 min +10 min +15 min +20 min

(kg)

64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00

10 60 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Medelvärde 58 0,08
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b. Män

Fp nr Vikt Tidpunkt 0 +5 min +10 min +15 min +20 min

(kg) _

11 69 - 0,00 0,00 0,00 0,00

12 72 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00

14 74 0,12 0,00 0,00 0,00 - 0,00

16 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 72 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Medelvärde 76 0,08

      

Av tabell 5 framgår att flera personer erhöll mätbar BAK direkt efter

förtäringen. Vid följande mätningar, 5 min därefter och senare, blev dock

värdet 0,00 promille genomgående.

Fören person erhölls ingen utskrift direkt efter intaget, då Alcomaten ej

godtog utandningsprovet som ett BAK-värde. Denna är nämligen konstru-

erad på ett sådant sätt att den ska kunna skilja mellan ett sant BAK-värde

och en alkoholkoncentration i utandningsluften som härrör från munhåla

och svalg.

Inget av de registrerade mätresultaten vid tidpunkt 0 kan för övrigt vara

sanna BAK-värden, utan är ettutslag av förekomsten av alkohol i munhåla

och svalg.
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6.2.2 Lys Bar-karameller

14

Tabell 6 visar samtliga mätresultat efter konsumtion av upp till 7 st Lys

Bar-karameller (nettovikt 33 g/pkt = 7 karameller) i rask följd.

Tabell 5 BAK (promille) efter konsumtion av Lys Bar-karameller (antal
karameller inom parentes)

a. Kvinnor

               

r

Fp nr Vikt Tidpunkt 0 +5 min +10 min +15 min +20 min

(kg)

1 (3) 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 (7) 60 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00

5 (7) 55 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

6 (7) 64 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Medelvärde 61 0,13

b Män

Fp nr Vikt Tidpunkt 0 +5 min +10 min +15 min +20 min

(kg)

11 (7) 69 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

13 (7) 72 - 0,00 0,00 0,00 0,00

14 (7) 74 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00

15 (7) 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 (2) 105 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

19 (7) 83 - 0,00 0,00 0,00 0,00

20 (7) 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 (7) 71 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Medelvärde 83 0,05
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Tabell 6 visar samma mönster som tabell 5; mätbar BAK för ett flertal

individer direkt efter intaget, men inget utslag på mätaren därefter.

Likaså inträffar det även här att Alcomaten vägrar godta prov som sant

BAK-värde, vilket för övrigt inget av de registrerade utslagen vid tid-

punkt 0 kan vara.

6.2.3 Punsch- eller cognacspokaler

Förtäringen följde här ett något annorlunda schema. Först intogs en pokal,

varefter mätning skedde direkt samt 5 respektive 10 min därefter. Därpå

intogs 3 st pokaler i rask följd, varpå mätning skedde på samma sätt som

tidigare. Nettovikten är 25 g/st.

Tabell 7 visar utfallet av konsumtionen.

Tabell 7 BAK (promille) efter konsumtion av 1 + 3 punsch- eller cog-
nacsflaskor

a. Kvinnor

    

Fp nr Vikt Tidpunkt 0 +5 min +10 min 0 min +5 min +10 min

(kg)

60 0,10 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

65 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

54 0,18 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00

Medelvärde 60 0,09 0,15
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b. Män

Fp nr Vikt Tidpunkt 0 +5 min +10 min 0 min +5 min +10 min
(kg)

11 69 0,16 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00

13 72 0,05 0,00 0,00 0,015 0,00 0,00

17 105 0,16 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 72 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medelvärde 60 0,09 0,09

     

  

Liknande resultat fås som för övriga godsaker; ett utslag direkt för ett

,flertal personer, vilket ej är ett sant BAK-mätt utan beror på före-

komsten av alkohol i munhåla - svalg. Några minuter efter intaget före-

kommer inte längre några utslag på Alcomaten.
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7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Förtäringen av drycker i samband med måltid gav olika resultat för olika

dryckesslag.

Efter intag av en flaska lättöl erhölls ingen mätbar BAK i något fall. En

flaska folköl (pilsner) gav utslag för endast en person, en kvinna med

kroppsvikt 50 kg; alkoholkoncentrationen understeg dock 0,1 promille.

20 min efter måltiden fanns inte längre någon mätbar BAK.

Vid ett eventuellt införande av en principiell O-promillegräns med en osä-

kerhetsmarginal så lågt satt som 0,1 promille hade således samtliga 21

personer klarat denna gräns efter förtäring av enflaska folköl i samband

med normal lunch.

En flaska starköl gav_ större utslag vad gäller BAK. Nio av de tio kvin-

norna fick således mätbar BAK efter konsumtion av starköl. Noterat

högsta max-värde var 0,2 promille, genomsnittligt för kvinnorna 0,1 pro-

mille. Endast fyra av de12 männen fick mätbar BAK, högsta noterat max-

värde under 0,1 promille. Sambandet med kroppsvikt var mycket tydligt.

Konsumtion av ett glas lättvin (18,75 cl) gav något högre BAK-värden än

starköl, vilket var förväntat, då innehållet av ren alkohol här var något

högre. Samma antal kvinnor respektive män fick mätbar BAK som i stark-

ölbetingelsen, men uppmätta halter var något högre. Genomsnittligt max-

värde för kvinnorna var strax över 0,1 promille, med högsta individuella

värde någotöver 0,2 promille. Högsta uppmätta värde bland männen låg

något över 0,15 promille. Sambandet med kroppsvikt var även här märk-

bart, dock inte så tydligt som i starkölbetingelsen.

Här kan den reflektionen göras att ingen person kom ens i närheten av

gällande gräns för rattonykterhet (0,5 promille) efter att ha druckit dessa

mängder starköl och lättvin i samband med lunch.

De resultat som erhållits i denna studie gäller intag av alkohol tillsam-

mans med mat. Förtäring av alkohol ett antal timmar efter matintag

skulle givetvis ge högre BAK-värden. Således har A W Jones (personlig
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kommunikation) funnit mätbar BAK i kapillärblod efter snabb konsumtion

av en flaska lättöl tre timmar efter matintag. Högsta individuella note-

ring hos de åtta försökspersonerna var 0,1 promille.

Konsumtion av godsaker innehållande alkohol (maximal alkoholmängd

motsvarande drygt 20 cl lättöl) gav för över hälften av individerna utslag

direkt efter intag. Några minuter därefter registrerades inte längre några

utslag på Alcomaten. De utslag som erhölls här kan inte ha härrört från

alkoholkoncentrationer i blodet utan är att hänföra till förekomst av alko-

hol i munhåla och svalg.

Föreliggande studie är av begränsad omfattning. Givetvis finns det, i en

större population, individer som skulle få högre BAK-värden än vad vi

funnit i denna studie.

7.1 Jämförelse Alcomat - venöst blod

Den i denna studie använda mätapparaturen för registrering av BAK, Sie-

mens Alcomat, är som nämnts ovan kalibrerad med en blod/luftfak-

tor : 2100:1.

En direkt jämförelse mellan Alcomatens mätvärden och de BAK-värden

som erhålls vid blodprovstagning har utförts för 12 försökspersoner av

Jones (1989). Alcomaten visade sig, vid jämförelse med venöst blod, i

genomsnitt ge något lägre max-värde på BAK-kurvan, en skillnad som

förstärktes något under eliminationsfasen.

Genomsnittligt max-värde enligt Alcomaten var 0,85 promille. Motsva-

rande värde för venöst blod var med den kontinentala definitionen (mg/ml)

0,96 promille, med den svenska definitionen (mg/g) 0,91 promille.

En liknande relation mellan Alcomatens BAK-värde och direkta blodvär-

den kan förväntas föreligga även vid andra, betydligt lägre promillenivåer.

Om man vill få så exakta uppskattningar som möjligt av den sanna maxi-

mala nivån på BAK-kurvan för venöst blod, bör därför samtliga max-vär-

den som redovisas i föreliggande rapport multipliceras med en faktor som
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enligt Jones' data uppgår till 1,13 för den kontinentala BAK-definitionen

eller 1,07 för den svenska BAK-definitionen.

Ett tidigare publicerat VTI Meddelande (Törnros åc Laurell, 1987) redovi-

sar resultat av en stor mängd mätresultat erhållna med samma mätappa-

ratur som används i föreliggande studie. De max-värden på BAK-kurvan

som redovisas i den rapporten är givetvis även dessa något för låga och

bör korrigeras med samma faktor för att så exakta uppskattningar som

möjligt av det sanna BAK-värdet för venöst blod ska erhållas.

Det bör betonas att Alcomaten mäter alkoholkoncentrationen i utand-

ningsluften mycket exakt. Underskattningen av alkoholkoncentrationen i

blodet är helt att hänföra till värdet hos den använda blod/luftfaktorn

(2100:1).

För bästa överensstämmelse mellan blod och luft vad gäller max-nivåer

pekar dessa data på att en blod/luftfaktor av ca 2 350:l för den kontinen-

tala BAK-definitionen och ca 2 250:l för den svenska BAK-definitionen

vore lämpligare.

Jones' resultat stämmer relativt väl överens med Walls öc Brownlies (1985)

summering: "It is now in fact generally agreed that 2,300 rather than

2,100 should be taken as the best ratio".
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