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INLEDNING	  

Den	  här	  rapporten	  är	  sammanställd	  som	  en	  resultatbilaga	  till	  den	  slutredovisning	  som	  lämnas	  till	  
Trafikverket	  avseende	  projektet	  Automatiska	  nykterhetskontroller	  i	  Sveriges	  hamnar	  (TRV	  
2013/65389).	  Här	  redovisas	  de	  viktigaste	  resultaten	  från	  projektet	  som	  genomförts	  under	  perioden	  
september	  till	  december	  2014	  i	  Frihamnen	  Stockholm.	  

BAKGRUND	  

Rattfylleri	  är	  ett	  av	  de	  största	  trafiksäkerhetsproblemen	  i	  vägtrafiken	  idag.	  Andelen	  alkoholpåverkade	  
förare	  beräknades	  under	  år	  2013	  uppgå	  till	  0,23	  procent,	  enligt	  Trafikverkets	  årliga	  rapport	  Analys	  av	  
trafiksäkerhetsutvecklingen	  inom	  vägtrafik.	  Målsättningen	  är	  att	  andelen	  ska	  minska	  till	  0,10	  procent	  
innan	  2020	  för	  att	  det	  etappmål	  för	  Nollvisionsarbetet	  som	  beslutades	  av	  riksdagen	  i	  juni	  2009	  ska	  
kunna	  uppnås.	  Olycksrisken	  för	  alkoholpåverkade	  förare	  är	  ungefär	  100	  gånger	  större	  än	  för	  nyktra	  
förare	  och	  de	  genererar	  därför	  en	  betydande	  del	  av	  trafikolyckorna	  i	  Sverige.	  Cirka	  20-‐25	  procent	  av	  
de	  omkomna	  personbilsförarna	  under	  de	  senaste	  10	  åren	  har	  varit	  alkoholpåverkade	  (>	  0,2	  promille).	  
En	  onykter	  förare	  utgör	  också	  en	  stor	  risk	  för	  andra	  människor	  i	  trafiken.	  

Hamnar	  och	  färjelägen	  har	  under	  lång	  tid	  betraktats	  som	  riskmiljöer	  för	  rattfylleri	  av	  polis,	  tull	  och	  
kustbevakning.	  Resultat	  från	  utförda	  nykterhetskontroller	  i	  hamnarna	  förstärker	  denna	  bild	  och	  
indikerar	  att	  rattfylleri	  kan	  vara	  flera	  gånger	  så	  vanligt	  i	  anslutning	  till	  dessa	  miljöer	  än	  i	  trafiken	  i	  
stort.	  Det	  finns	  därför	  goda	  skäl	  att	  upprätthålla	  frekventa	  och	  effektiva	  nykterhetskontroller	  i	  
hamnarna.	  

Automatiska	  nykterhetskontroller	  är	  ett	  nytt	  och	  effektivt	  sätt	  att	  förhindra	  och	  stoppa	  förare	  från	  
att	  köra	  berusade	  från	  Sveriges	  hamnar.	  Den	  nya	  IR-‐baserade	  mätteknik	  som	  används	  för	  att	  
analysera	  förarnas	  utandningsluft	  i	  kontrollstationen	  förenar	  en	  mycket	  hög	  mätsäkerhet	  med	  en	  
snabb	  analys.	  	  

Under	  hösten	  2013	  genomfördes	  i	  Göteborg	  ett	  första	  försök	  med	  automatiska	  nykterhetskontroller.	  
Inledningsvis	  kontrollerades	  enbart	  förare	  av	  lastbilar	  och	  andra	  tyngre	  fordon	  från	  inkommande	  
färjor	  från	  Kiel.	  I	  ett	  senare	  skede	  utökades	  försöken	  till	  alla	  kategorier	  motorfordon.	  I	  
försöksperiodens	  sista	  del	  kontrollerades	  alla	  motorfordon	  som	  lämnade	  Tysklandsterminalen,	  
således	  även	  fordon	  som	  inte	  ankommit	  med	  Tysklandsfärjorna.	  Då	  utökades	  också	  den	  dagliga	  
kontrollperioden	  till	  att	  omfatta	  tiden	  09.15	  –	  19.00.	  

Utvärderingen	  från	  Göteborg	  visar	  att	  försöket	  var	  framgångsrikt	  och	  att	  denna	  nya	  typ	  av	  
passersystem	  kan	  bli	  ett	  värdefullt	  komplement	  till	  vanliga	  nykterhetskontroller	  i	  trafik.	  Försöken	  
visar	  att	  en	  tydlig	  information	  till	  resenärerna	  på	  färjorna	  om	  de	  förestående	  utandningsproven	  i	  
hamnen	  samt	  effektivt	  genomförda	  automatiska	  kontroller	  av	  samtliga	  fordonsförare	  sammantaget	  
leder	  till	  en	  kraftigt	  minskad	  andel	  onyktra	  förare.	  Försöket	  visade	  också	  att	  kontrollerna	  kunde	  ske	  
utan	  att	  störa	  eller	  fördröja	  trafikflödet	  från	  hamnen.	  Rapporten	  från	  försöket	  i	  Göteborg,	  
Alkobommar	  –	  Fältförsök	  med	  IR-‐baserad	  utrustning	  för	  sållningsprov	  i	  hamnar,	  har	  publicerats	  
genom	  Skyltfonden	  på	  webbplatsen:	  
http://www.trafikverket.se/PageFiles/154603/slutrapport_alkobommar_mhf.pdf	  
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SÅ	  HÄR	  FUNGERAR	  NYKTERHETSKONTROLLEN	  

Trafiken	  leds	  in	  i	  olika	  fållor	  i	  kontrollstationen	  där	  utandningsprov	  lämnas	  innan	  förarna	  får	  köra	  
vidare.	  Det	  är	  lätt	  att	  lämna	  ett	  utandningsprov	  i	  utrustningen.	  Föraren	  kör	  fram	  mot	  den	  nedfällda	  
bommen,	  tar	  genom	  den	  öppnade	  sidorutan	  tag	  i	  en	  slang,	  håller	  den	  2-‐5	  cm	  framför	  munnen	  och	  
blåser	  mot	  slangens	  anblåsningstratt	  i	  1-‐2	  sekunder	  utan	  att	  vidröra	  den	  med	  läpparna,	  ungefär	  som	  
när	  man	  blåser	  ut	  ett	  ljus.	  Analysen	  av	  utandningsprovet	  tar	  normalt	  mindre	  än	  en	  sekund	  och	  
bommen	  öppnas	  omedelbart	  om	  provet	  är	  godkänt	  så	  att	  föraren	  kan	  köra	  vidare.	  Om	  
analysresultatet	  däremot	  indikerar	  alkoholpåverkan	  över	  0,2	  promille	  (0,1	  milligram	  alkohol	  per	  liter	  
utandningsluft)	  förblir	  bommen	  nedfälld	  och	  polis,	  tull	  eller	  kustbevakning	  larmas.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Två kontrollfiler för lastbilar och bussar           Fyra kontrollfiler för personbilar m.m. 

Vid	  ett	  alkolarm	  får	  föraren	  automatiskt	  ett	  meddelande	  uppläst	  på	  tolv	  olika	  språk	  om	  att	  de	  skall	  
vänta	  och	  att	  personal	  är	  på	  väg.	  I	  trafikledningscentralen	  larmar	  man	  omgående	  den	  myndighet	  
eller	  patrull	  som	  finns	  i	  beredskap	  för	  att	  rycka	  ut	  på	  larmet.	  Trafikledningscentralen	  i	  Tibro	  kan	  
larma	  direkt	  per	  telefon,	  via	  polisens	  ledningscentral	  eller	  genom	  polisens	  kommunikationssystem	  
Rakel.	  Om	  den	  patrull	  som	  får	  larmet	  saknar	  befogenhet	  att	  flytta	  fordon	  eller	  saknar	  rätt	  
körkortsbehörighet	  kan	  trafikledningen	  i	  stället	  ringa	  in	  en	  behörig	  förare	  från	  den	  lista	  av	  chaufförer	  
som	  finns	  att	  tillgå.	  När	  personal	  från	  polis,	  kustbevakning	  eller	  tull	  kommer	  fram,	  så	  tas	  ett	  nytt	  
utandningsprov	  med	  ett	  handhållet	  sållningsinstrument	  för	  att	  se	  att	  föraren	  fortfarande	  är	  berusad	  
och	  att	  det	  inte	  bara	  var	  en	  tillfällig	  kontaminering	  som	  gav	  utslag	  i	  mätenheten.	  Därefter	  tar	  
patrullen	  föraren	  vidare	  till	  provtagning	  i	  bevisinstrumentet	  Evidenzer	  samt	  rapportering	  av	  
rattfylleribrott	  i	  förekommande	  fall.	  
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       Illustration av blåsningsförfarande i den automatiska nykterhetskontrollen 

Trafikledningscentralen	  är	  placerad	  i	  MHF	  Test	  Lab	  i	  Tibro	  och	  kan	  med	  hjälp	  av	  kameror	  och	  
sensorer	  överblicka	  hela	  kontrollstationen	  och	  dess	  olika	  delar	  samt	  all	  trafik	  som	  rullar	  ut	  från	  
hamnområdet.	  Efter	  daglig	  kontakt	  med	  Polisen,	  Tullverket	  och	  Kustbevakningen	  har	  
trafikledningscentralen	  också	  vetat	  vem	  och	  vilka	  som	  stått	  beredda	  och	  rycka	  ut	  när	  en	  rattfull	  
förare	  ertappats.	  Vid	  ertappande	  av	  en	  rattfull	  förare	  har	  personalen	  på	  trafikledningscentralen	  
handlat	  utifrån	  den	  larmrutin	  som	  tagits	  fram	  gemensamt	  med	  myndigheterna.	  
Kameraövervakningen	  gör	  det	  möjligt	  att	  i	  förekommande	  fall	  kunna	  dokumentera	  och	  säkerställa	  
nödvändiga	  underlag	  för	  en	  förundersökning	  avseende	  rattfylleri.	  Personalen	  i	  
trafikledningscentralen	  utför	  sitt	  arbete	  under	  den	  generella	  sekretess	  som	  den	  ackrediterade	  
laboratorieverksamheten	  kräver	  enligt	  ISO	  17025:2005,	  samt	  den	  sekretess	  som	  krävs	  i	  samband	  
med	  förekommande	  förundersökningar.	  	  

Trafikledningscentralen	  guidar	  också	  förare	  genom	  kontrollstationen	  när	  det	  behövs.	  Det	  kan	  ske	  på	  
tolv	  olika	  språk.	  Föraren	  kan	  via	  en	  hjälpknapp	  ta	  del	  av	  ett	  förinspelat	  meddelande	  på	  det	  språk	  som	  
föraren	  valt.	  Detta	  meddelande	  talar	  i	  korthet	  om	  att	  det	  är	  en	  automatisk	  nykterhetskontroll	  som	  
används	  av	  polis,	  tull	  och	  kustbevakning	  och	  att	  man	  måste	  lämna	  ett	  utandningsprov	  för	  att	  komma	  
vidare.	  Därefter	  får	  föraren	  en	  kort	  instruktion	  om	  hur	  man	  ska	  lämna	  provet.	  Om	  detta	  inte	  hjälper	  
tar	  operatören	  i	  trafikledningscentralen	  över	  och	  guidar	  föraren	  till	  en	  lyckad	  provtagning.	  

	  

                                          Trafikledningscentralen i Tibro 
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HYGIENISKA	  ASPEKTER	  PÅ	  PROVTAGNINGEN	  

Den	  alkoholanalysator	  från	  Servotek	  som	  används	  i	  den	  automatiska	  nykterhetskontrollen	  mäter	  helt	  
beröringsfritt.	  Munnen	  ska	  inte	  beröra	  ”blåstratten”.	  Smittorisk	  är	  därmed	  lägre	  än	  vid	  beröring	  av	  
ett	  vanligt	  dörrhandtag.	  Filtrerad	  luft	  sugs	  kontinuerligt	  in	  i	  instrumentet,	  värms	  till	  46°C	  och	  passerar	  
passivt	  ut	  ur	  den	  svarta	  slangen	  och	  ”blåstratten”.	  I	  samband	  med	  en	  mätning	  reverseras	  detta	  flöde	  
en	  kort	  stund.	  Det	  torra	  partikel-‐	  och	  droppfria	  luftflödet	  och	  materialen	  i	  slangen	  motverkar	  
bakterieväxt.	  	  

Utsidan	  av	  ”blåstratten”	  rengörs	  dagligen	  och	  vid	  behov	  med	  t.ex.	  ”Desinficerande	  våtservett”.	  Då	  
tratt	  och	  blåsslangar	  är	  kraftigt	  uppvärmda	  så	  torkar	  de	  blöta	  partiklarna	  ut	  mycket	  snabbt	  mellan	  
blåsningarna	  och	  smittorisken	  minimeras	  på	  detta	  vis	  även	  om	  en	  användare	  felaktigt	  skulle	  ha	  
munkontakt	  med	  anblåsningstratten.	  

LEGALA	  FÖRUTSÄTTNINGAR	  

De	  legala	  förutsättningarna	  för	  användning	  av	  alkobommar	  har	  utretts	  av	  Rikspolisstyrelsens	  
rättsavdelning	  och	  resultaten	  har	  redovisats	  i	  promemorian	  Användning	  av	  alkolåsterminaler	  s.k.	  
alkobommar	  (2011-‐04-‐07).	  I	  promemorian	  slås	  fast	  att	  verksamheten	  med	  automatiska	  
nykterhetskontroller	  kan	  ske	  med	  stöd	  av	  redan	  befintlig	  lagstiftning.	  Något	  förenklat	  kan	  sägas	  att	  
den	  automatiska	  nykterhetskontrollen	  utgör	  ett	  sållningsinstrument	  och	  att	  de	  nedfällda	  bommarna	  
motsvarar	  polismans	  stopptecken.	  Rättsavdelningen	  skriver	  bl.a.	  

Enligt rättsavdelningens mening är den tillkommande ”våldsanvändning” som användande av en 
alkobom innebär i princip inte mer ingripande än om en polisman ställer sig i vägen för ett fordon. 
Användning av alkobommar innebär inte heller några risker för skador på person eller egendom. 
Mot denna bakgrund anser rättsavdelningen att användning av alkobom inte kan anses strida 
mot de allmänna principerna för polisingripanden som kommer till uttryck i 8 § Polislagen. 

Inga	  förändringar	  av	  nu	  gällande	  lagstiftning	  behöver	  således	  ändras.	  Det	  räcker	  med	  en	  översyn	  av	  
polisens	  interna	  föreskrifter.	   	  
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	  UTGÅNGSLÄGE	  –	  POLISENS	  KONTROLLER	  FÖRE	  FÖRSÖKET	  

MHF	  har	  sammanställt	  statistik	  från	  gränspolisens	  nykterhetskontroller	  i	  Frihamnen	  innan	  
försöksperioden.	  Dessa	  kontroller	  har	  genomförts	  rutinmässigt	  i	  hamnen.	  

År	  2013	  	  	  

∗ 6	  596	  utförda	  sållningsprov	  	  
∗ Därav	  60	  misstänkta	  för	  rattfylleri	  
∗ En	  av	  110	  förare	  (0,91	  procent)	  alkoholpåverkad	  över	  0,2	  ‰	  

	  

År	  2014	  	  

∗ 3	  839	  utförda	  sållningsprov	  t.o.m.	  vecka	  25	  	  
∗ Därav	  22	  misstänkta	  för	  rattfylleri	  
∗ En	  av	  174	  förare	  (0,57	  procent)	  alkoholpåverkad	  över	  0,2	  ‰	  

	  
Det	  innebär	  att	  andelen	  onyktra	  förare	  i	  hamnen	  2013	  var	  fyra	  gånger	  så	  hög	  som	  i	  vägtrafiken	  totalt,	  
och	  som	  av	  Trafikverket	  för	  år	  2013	  har	  beräknats	  till	  0,23	  procent.	  

	  

Manuella nykterhetskontroller i Stockholms Frihamn	  	   	  
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RESULTAT	  AV	  DE	  AUTOMATISKA	  NYKTERHETSKONTROLLERNA	  

Ett	  försöksprojekt	  har	  pågått	  under	  hösten	  i	  Stockholms	  Frihamn.	  De	  fordon	  som	  ankommit	  till	  
hamnen	  har	  främst	  kommit	  med	  färjor	  från	  Lettland	  (Riga),	  Estland	  (Tallin)	  och	  Ryssland	  (Sankt	  
Petersburg).	  Dessutom	  har	  fordonen	  från	  en	  del	  av	  de	  färjor	  som	  ankommit	  till	  Värtahamnen	  från	  
Finland	  (Helsingfors)	  dirigerats	  via	  Frihamnen	  och	  kontrollerats	  i	  den	  automatiska	  
nykterhetskontrollen.	  
	  
Statistik	  från	  automatiska	  nykterhetskontroller	  i	  Frihamnen	  24	  september	  –	  31	  december	  2014	  
Under	  denna	  period	  var	  kontrollstationen	  i	  drift	  under	  88	  dagar	  och	  ej	  i	  drift	  under	  11	  dagar.	  
Följande	  siffror	  gäller	  för	  de	  88	  kontrolldagarna.	  

∗ 9	  819	  kontrollerade	  personbilsförare	  
∗ Därav	  75	  misstänkta	  för	  rattfylleri	  
∗ En	  av	  131	  förare	  (0,76	  %)	  alkoholpåverkad	  över	  0,2	  ‰	  
	  
∗ 2	  650	  kontrollerade	  förare	  av	  lastbilar/bussar	  
∗ Därav	  12	  misstänkta	  för	  rattfylleri	  
∗ En	  av	  221	  förare	  (0,45	  %)	  alkoholpåverkad	  över	  0,2	  ‰	  
	  
∗ Totalt	  kontrollerades	  12	  469	  fordonsförare,	  av	  vilka	  87	  (en	  av	  143	  eller	  0,70	  %)	  	  
	  	  alkoholpåverkade	  över	  0,2	  ‰	  
	  

Under	  försöksperioden	  kan	  noteras	  en	  intressant	  tendens.	  Andelen	  alkoholpåverkade	  förare	  var	  allra	  
högst	  under	  den	  första	  veckan.	  Därefter	  har	  andelen	  minskat	  men	  ändå	  legat	  kvar	  på	  en	  ganska	  hög	  
nivå	  fram	  till	  de	  sista	  veckorna	  då	  rattfylleriet	  minskade	  kraftigt	  och	  försöket	  avslutades	  med	  11	  
kontrolldagar	  utan	  en	  enda	  rattfyllerist.	  Det	  indikerar	  att	  de	  automatiska	  nykterhetskontrollerna	  
också	  fungerar	  förebyggande	  och	  gör	  att	  fordonsförare	  i	  högre	  utsträckning	  avstår	  från	  att	  dricka	  
alkohol	  på	  färjan.	  

	  

Tabell. Procentuell andel av kontrollerade förare som rapporterats för rattfylleri per sjudagarsperiod	  

Ovanstående	  tabell	  visar	  den	  genomsnittliga	  andelen	  kontrollerade	  förare	  som	  rapporterats	  för	  
rattfylleri	  per	  sjudagarsperiod.	  I	  början	  av	  projektet,	  innan	  information	  hunnit	  nå	  ut	  till	  resenärerna,	  
ertappades	  anmärkningsvärt	  många	  förare.	  En	  av	  dagarna	  ertappades	  t.ex.	  hela	  nio	  förare	  på	  mindre	  
än	  två	  timmar,	  flera	  med	  mycket	  höga	  promillevärden,	  det	  högsta	  uppmätta	  värdet	  var	  2,18	  promille.	  

0,00	  

0,20	  

0,40	  

0,60	  

0,80	  

1,00	  

1,20	  

1,40	  

dag	  
1-‐7	  

dag	  
8-‐14	  

dag	  
15-‐21	  

dag	  
22-‐28	  

dag	  
29-‐35	  

dag	  
36-‐42	  

dag	  
43-‐49	  

dag	  
50-‐56	  

dag	  
57-‐63	  

dag	  
64-‐70	  

dag	  
71-‐77	  

dag	  
78-‐84	  

dag	  
85-‐88	  

procentuell	  andel	  förare	  med	  alkohol	  
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Det	  kan	  också	  konstateras	  att	  promillevärdena	  hos	  de	  förare	  som	  rapporterats	  för	  rattfylleri	  under	  
senare	  delen	  av	  försöksprojektet	  generellt	  har	  varit	  lägre	  än	  bland	  ertappade	  rattfyllerister	  under	  
försöksperiodens	  första	  del.	  Även	  detta	  tyder	  på	  en	  beteendeförändring	  gällande	  förares	  
alkoholvanor	  ombord	  på	  färjorna.	  

TRAFIKFLÖDE	  GENOM	  KONTROLLSTATIONEN	  

På	  samma	  sätt	  som	  vid	  försöksperioden	  i	  Göteborgs	  hamn	  har	  trafikflödet	  genom	  kontrollstationen	  
fungerat	  bra.	  MHF:s	  mätningar	  av	  trafikflödet	  från	  färjorna	  och	  hamnen	  före	  och	  under	  försöket	  visar	  
att	  kontrollerna	  inte	  har	  skapat	  extra	  köer,	  utöver	  de	  som	  alltid	  uppstår	  när	  alla	  fordon	  kör	  av	  en	  
färja	  och	  ut	  i	  trafiken.	  

MYNDIGHETSSAMARBETET	  

De	  automatiska	  nykterhetskontrollerna	  genomförs	  inom	  ramarna	  för	  Trafikbrottslagen	  och	  den	  
lagstiftning	  och	  de	  föreskrifter	  som	  gäller	  för	  de	  myndigheter	  som	  har	  behörigheter	  att	  kontrollera	  
fordonsförare.	  Sedan	  2008	  har	  inte	  bara	  Polisen	  utan	  också	  Tullverket	  och	  Kustbevakningenrätt	  att	  
genomföra	  utandningsprov	  och	  omhänderta	  körkort	  och	  bilnycklar	  för	  att	  stoppa	  rattfylleri.	  Denna	  
befogenhet	  regleras	  i	  Lag	  (2008:322)	  om	  Tullverkets	  och	  Kustbevakningens	  befogenheter	  att	  ingripa	  
mot	  rattfylleribrott.	  

Projektet	  har	  styrts	  via	  en	  överenskommelse	  mellan	  Rikspolisstyrelsen,	  övriga	  berörda	  myndigheter	  
samt	  MHF.	  MHF	  Test	  Lab	  har	  på	  förordnande	  av	  myndigheterna	  ansvarat	  för	  driften	  av	  kontrollen.	  
Trafikledningscentralen	  i	  Tibro	  kan	  larma	  direkt	  per	  telefon,	  via	  polisens	  ledningscentral	  eller	  genom	  
polisens	  kommunikationssystem	  Rakel.	  Det	  som	  kan	  sägas	  i	  nuläget	  är	  att	  de	  synpunkter	  som	  
inkommit	  är	  övervägande	  positiva.	  Det	  gäller	  personal	  från	  polis,	  tull	  och	  kustbevakning.	  	  

Under	  den	  första	  perioden	  av	  drifthållande	  av	  de	  automatiska	  nykterhetskontrollerna	  under	  2015	  har	  
fortsatt	  positiva	  kommentarer	  lämnats	  från	  myndighetspersonalen,	  bland	  annat	  följande	  brev	  från	  
en	  polis.	  Här	  återges	  avsändarens	  namn	  enbart	  med	  initialer.	  

Hej! 

Jag och mina kollegor vid ingripandesektionen Norrmalm har idag genomfört rutinkontroll 
alkoholutandning i Frihamnen. Vi konstaterar att nuvarande ”alkobomssystem” är mycket 
effektivt, spar resurser (som kan ägna sig åt annat trafikarbete och finnas till hands för 112-
uppdrag) och minimerar risken avsevärt att rattonyktra via hamnarna passerar ut på våra 
svenska vägar. I tillägg är vår uppfattning att ryktet om kontrollmetodiken spridit sig över 
Östersjön till närliggande länder. Trafiken flyter relativt smidigt genom kontrollen och mätningen 
är snabb och effektiv. 

 
Vi inom polisen upplever att vi får ett stort stöd av Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) via 
såväl telefon som via radio, Rakel. Vi får i Frihamnen också stöd av den hamnpersonal som 
arbetar i hamnen, som via MHF är oss behjälpliga med fordonsdirigering, fordonsfrågor och 
annan detaljkunskap som krävs i hamnområdet. 

 
Hälsningar G. R. 

	  

En	  viktig	  aspekt	  på	  de	  automatiska	  nykterhetskontrollerna	  är	  att	  de	  möjliggör	  kontroll	  av	  många	  
förare	  på	  kort	  tid	  med	  en	  förhållandevis	  liten	  arbetsinsats	  av	  berörda	  myndigheter.	  Polis,	  tull	  eller	  
kustbevakning	  måste	  ha	  en	  viss	  insatsberedskap	  vid	  alkolarm	  från	  trafikledningscentralen	  men	  
behöver	  inte	  medverka	  aktivt	  i	  kontrollstationen.	  Ibland	  har	  polisen	  genomfört	  mera	  omfattande	  
manuella	  nykterhetskontroller	  i	  hamnen	  före,	  och	  även	  efter	  vår	  försöksperiod.	  Det	  kräver	  dock	  
ganska	  stora	  personalinsatser.	  Även	  med	  ett	  tiotal	  poliser	  på	  plats	  blir	  det	  lätt	  extra	  köer	  och	  
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förseningar	  när	  vanliga	  utandningsprov	  med	  polisens	  alkometrar	  ska	  tas.	  En	  av	  poliserna	  från	  
Norrmalmspolisen	  säger	  i	  en	  intervju:	  	  

”Det	  här	  är	  extremt	  resursbesparande	  för	  oss.	  I	  stället	  för	  att	  skicka	  fyra	  polispatruller	  till	  hamnen	  för	  
att	  göra	  nykterhetskontroller	  räcker	  det	  nu	  med	  att	  en	  patrull	  finns	  beredd	  att	  åka	  på	  larm	  när	  någon	  
har	  stoppats	  av	  alkobommarna.	  Tidigare	  har	  det	  blivit	  så,	  att	  om	  vi	  inte	  har	  haft	  flera	  patruller	  lediga	  
så	  har	  vi	  helt	  enkelt	  inte	  genomfört	  några	  kontroller	  alls.”	  

Som	  en	  del	  av	  utvärderingsarbetet	  har	  MHF	  samtalat	  med	  poliserna	  Lars	  Johansson	  och	  Inger	  
Karlsson,	  som	  har	  arbetat	  många	  dagar	  i	  hamnen	  under	  projektets	  försöksperiod.	  De	  har	  redogjort	  
för	  sina	  erfarenheter	  och	  synpunkter.	  Lars	  anser	  att	  den	  automatiska	  nykterhetskontrollen	  är	  ”ett	  
jättefint	  verktyg”,	  en	  synpunkt	  som	  också	  delas	  av	  kollegan	  Inger.	  Utrustningen	  har	  fungerat	  över	  
förväntan	  i	  alla	  väder,	  likaså	  trafikledningscentralen	  i	  Tibro.	  När	  det	  gäller	  polisens	  arbete	  i	  anslutning	  
till	  kontrollstationen	  krävs	  kunskap	  och	  erfarenhet	  för	  att	  jobba	  effektivt	  med	  provtagning,	  förhör	  
och	  rapportering,	  tycker	  Lars	  och	  Inger.	  

Lars	  skulle	  önska	  att	  någon	  från	  polisen	  får	  ett	  särskilt	  lokalt	  ansvar	  för	  kontrollverksamheten	  och	  att	  
vederbörande	  får	  se	  till	  att	  det	  finns	  personal	  som	  kan	  jobba.	  Med	  en	  polis	  på	  plats	  kan	  enstaka	  
förare	  som	  fastnar	  i	  kontrollstationen	  på	  grund	  av	  indikerad	  alkoholpåverkan	  tas	  omhand	  
omedelbart	  enligt	  gängse	  rutiner.	  Vid	  eventuellt	  ytterligare	  tillkommande	  rattfyllerister	  kan	  
ytterligare	  polispersonal	  larmas	  in.	  

Inger	  vill	  gärna	  se	  att	  det	  fanns	  fler	  förhörsplatser	  så	  att	  polisen	  kan	  genomföra	  förhör	  och	  
rapportering	  mera	  i	  enskildhet	  med	  den	  misstänkte	  rattfylleristen	  och	  i	  vissa	  fall	  en	  tolk.	  	  

När	  det	  gäller	  behoven	  i	  frihamnen	  önskar	  både	  Lars	  och	  Inger	  att	  det	  skulle	  finnas	  två	  eller	  tre	  
datorer,	  skrivare,	  fungerande	  kopiator,	  två	  avskilda	  utrymmen	  för	  förhör	  och	  rapportering,	  
kaffehörna	  och	  personaltoalett.	  

Tullverket	  har	  också	  medverkat	  i	  projektet	  i	  Frihamnen.	  Jonas	  Larsen	  är	  ansvarig	  för	  Tullverkets	  
rattfyllerikontroller	  och	  har	  ingått	  i	  den	  nationella	  styrgruppen	  för	  projektet.	  Han	  har	  studerat	  
verksamheten	  på	  plats	  i	  hamnen	  och	  har	  i	  en	  telefonintervju	  den	  9	  mars	  2015	  delgett	  myndighetens	  
viktigaste	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  som	  kan	  sammanfattas	  enligt	  nedanstående.	  

Kontrollstationen	  i	  hamnen	  har	  fungerat	  bra	  och	  de	  allra	  flesta	  lämnar	  utandningsprov	  utan	  problem.	  
Ur	  tullens	  arbetsperspektiv	  är	  det	  bra	  att	  den	  är	  placerad	  efter	  tullkontrollen.	  Trafiken	  har	  flutit	  på	  
bra,	  men	  det	  är	  lite	  trångt	  för	  de	  stora	  fordonen	  vid	  infarten	  till	  lastbilsfållorna.	  Bommarna	  i	  den	  före	  
detta	  Schengenstationen	  är	  lite	  långsamma	  eftersom	  de	  är	  av	  en	  äldre	  typ.	  Tullen	  har	  observerat	  att	  
förarna	  främst	  riktar	  uppmärksamheten	  mot	  närmast	  framförvarande	  fordon,	  vilket	  gör	  att	  de	  inte	  
alltid	  tittar	  på	  trafikljusen.	  Fordonsförarna	  har	  en	  tendens	  att	  ställa	  sig	  i	  samma	  kö	  trots	  att	  det	  kan	  
vara	  tomt	  i	  de	  parallella	  fållorna.	  Trots	  tydlig	  information	  i	  trycksaker	  och	  på	  skyltar	  är	  det	  
fortfarande	  en	  del	  förare	  som	  inte	  blåser	  på	  avstånd	  och	  utan	  munkontakt	  på	  det	  sätt	  som	  har	  
avsetts.	  Det	  kan	  säkert	  ta	  tid	  att	  lära	  ut	  det	  nya	  enkla	  sättet	  att	  blåsa.	  

Tullens	  samarbete	  med	  trafikledningscentralen	  i	  Tibro	  har	  fungerat	  utan	  problem.	  Som	  regel	  har	  
kontakt	  också	  tagits	  före	  och	  efter	  varje	  kontrollpass.	  Alkolarm	  från	  trafikledningscentralen	  har	  
kunnat	  tas	  emot	  och	  följas	  upp	  utan	  dröjsmål.	  Uppföljande	  provtagning	  samt	  bevisprov	  i	  
instrumentet	  Evidenzer	  har	  följt	  gängse	  rutiner.	  Tullens	  rapportering	  av	  misstänkta	  rattfyllerister	  sker	  
via	  blanketter	  enligt	  den	  gamla	  modellen	  och	  rapporteringen	  tar	  högst	  30	  minuter.	  Blanketterna	  
läggs	  sedan	  in	  i	  dator	  för	  fortsatt	  hantering	  av	  ärendet	  i	  rättskedjan.	  Det	  sker	  i	  BOW,	  som	  är	  ett	  
elektroniskt	  ärendehanteringssystem	  för	  alla	  uppgifter	  och	  handlingar,	  som	  ingår	  i	  en	  
förundersökning.	  
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Beträffande	  tullens	  myndighetsarbete	  i	  anslutning	  till	  den	  automatiska	  nykterhetskontrollen	  påpekar	  
Jonas	  Larsen	  att	  tullens	  och	  polisens	  uppdrag	  skiljer	  sig	  åt	  när	  det	  gäller	  kontrollerna.	  Polisen	  ska,	  
medan	  tullen	  får	  utföra	  nykterhetskontroller.	  Det	  innebär	  att	  tullen	  sällan	  genomför	  renodlade	  
nykterhetskontroller.	  Kontrollerna	  utförs	  i	  stället	  integrerat	  med	  andra	  myndighetsuppgifter.	  	  

Slutligen	  påpekar	  Jonas	  Larsen,	  att	  även	  med	  den	  här	  nya	  typen	  av	  effektiva	  kontroller	  krävs	  en	  
personalberedskap	  för	  att	  rättssäkert	  kunna	  följa	  upp	  brottsmisstankar.	  Inför	  ett	  eventuellt	  införande	  
av	  automatiska	  nykterhetskontroller	  i	  en	  hamn	  måste	  ett	  par	  frågor	  ställas:	  ”Vad	  finns	  det	  för	  
operativa	  resurser?”	  och	  ”Är	  dessa	  resurser	  tillgängliga	  inom	  en	  acceptabel	  radie?”	  
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FÖRARNAS	  SYNPUNKTER	  

En	  enkätundersökning	  har	  genomförts	  bland	  de	  förare	  som	  har	  kört	  igenom	  den	  automatiska	  
nykterhetskontrollen	  under	  hösten.	  Ett	  femtiotal	  förare	  har	  besvarat	  enkäten.	  

En	  av	  enkätfrågorna	  lyder	  ”Hur	  lätt	  eller	  svårt	  var	  det	  att	  använda	  den	  automatiska	  
nykterhetshetskontrollen?”.	  En	  sammanställning	  av	  enkätsvaren	  visar	  följande	  resultat	  

	  

Utfallet	  är	  mycket	  tydligt.	  Det	  upplevs	  hos	  98	  procent	  av	  enkätbesvararna	  ganska	  lätt	  eller	  mycket	  
lätt	  att	  som	  fordonsförare	  använda	  och	  passera	  den	  automatiska	  nykterhetskontrollen.	  De	  förare	  
som	  har	  varit	  osäkra	  om	  hur	  man	  blåser	  i	  mätutrustningen	  och	  kör	  igenom	  kontrollstationen	  har	  
kunnat	  guidas	  i	  realtid	  och	  på	  sitt	  eget	  språk	  via	  trafikledningscentralen.	  
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En	  annan	  fråga	  i	  förarenkäten	  lyder	  ”Vad	  tycker	  du	  om	  följande	  metoder	  att	  kontrollera	  nykterhet	  i	  
trafiken?”.	  Svarsutfallet	  har	  blivit	  som	  följer.	  

	  

Resultatet	  är	  intressant.	  100	  procent	  av	  enkätbesvararna	  anser	  uppenbarligen	  att	  automatiska	  
nykterhetskontroller	  är	  en	  ”mycket	  bra”	  eller	  ”bra”	  metod	  för	  kontroll	  av	  trafiknykterhet.	  	  

På	  enkätfrågan	  ”Är	  det	  viktigt	  att	  kontrollera	  nykterhet	  hos	  förare?”	  har	  förarna	  svarat	  enligt	  
nedanstående	  diagram.	  Resultatet	  visar	  att	  det	  generellt	  sett	  finns	  ett	  mycket	  starkt	  stöd	  för	  
trafiknykterhetskontroller	  i	  Sverige.	  Allra	  högst	  är	  stödet	  bland	  de	  äldre	  förarna.	  
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DRIFTHÅLLANDE	  AV	  KONTROLLERNA	  UNDER	  2015	  	  

Efter	  beslut	  av	  regeringen	  och	  Trafikverket	  har	  MHF	  tilldelats	  projektmedel	  för	  fortsatt	  drifthållande	  
under	  i	  första	  hand	  sex	  månader.	  Det	  har	  möjliggjort	  en	  fortsatt	  kontrollverksamhet	  i	  Stockholms	  
Frihamn	  fram	  till	  sommaren.	  Förhoppningen	  är	  att	  ett	  fortsatt	  drifthållande	  ska	  kunna	  pågå	  fram	  till	  
årets	  slut.	  Denna	  finansiering	  gäller	  dock	  bara	  den	  löpande	  kontrollverksamheten	  och	  den	  
trafikledningscentral	  som	  MHF	  bemannar.	  Arbetet	  med	  en	  fortsatt	  implementering	  av	  automatiska	  
nykterhetskontroller	  i	  Sveriges	  hamnar	  kräver	  tid	  och	  ekonomiska	  resurser	  och	  för	  detta	  finns	  i	  
nuläget	  inga	  statliga	  medel	  avsatta.	  

FORTSATT	  SATSNING	  PÅ	  AUTOMATISKA	  NYKTERHETSKONTROLLER	  

MHF	  gör	  bedömningen	  att	  tiden	  nu	  är	  mogen	  för	  en	  permanentning	  och	  utökad	  implementering	  av	  
automatiska	  nykterhetskontroller	  i	  Sverige.	  De	  legala	  förutsättningarna	  är	  klarlagda.	  
Försöksperioderna	  i	  Göteborg	  respektive	  Stockholm	  visar	  att	  såväl	  tekniken	  som	  myndighetsarbetet	  i	  
anslutning	  till	  kontrollerna	  fungerar	  väl	  samt	  att	  acceptansen	  från	  trafikanterna	  är	  hög.	  	  Automatiska	  
nykterhetskontroller	  gör	  det	  möjligt	  att	  snabbt	  och	  effektivt	  kontrollera	  många	  fordonsförare	  på	  kort	  
tid.	  Därmed	  har	  polis,	  tull	  och	  kustbevakning	  fått	  ett	  nytt	  verktyg	  som	  möjliggör	  ett	  flexibelt	  och	  
personaleffektivt	  arbetssätt.	  Redan	  nu	  pågår	  också	  en	  dialog	  med	  ett	  antal	  hamnar	  om	  
förutsättningar	  för	  implementering	  av	  automatiska	  nykterhetskontroller.	  	  

Ett	  första	  steg	  kan	  vara	  att	  förutom	  att	  upprätthålla	  kontrollverksamheten	  i	  Stockholms	  Frihamn	  
utvidga	  verksamheten	  till	  ytterligare	  4-‐5	  hamnar	  under	  2016.	  Det	  bör	  ske	  i	  samförstånd	  med	  berörda	  
myndigheter	  och	  utifrån	  strategiska	  bedömningar	  gällande	  vilka	  hamnar	  som	  bör	  prioriteras	  ur	  ett	  
trafiksäkerhetsperspektiv.	  	  

Därefter	  kan	  en	  successiv	  implementering	  ske	  under	  ett	  antal	  år,	  ungefär	  som	  har	  skett	  vid	  tidigare	  
utbyggnad	  av	  automatiska	  hastighetskontroller	  (ATK).	  

INVESTERINGS-‐	  OCH	  DRIFTSKOSTNADER	  

Två	  olika	  modeller	  för	  automatiska	  nykterhetskontroller	  har	  testats	  i	  projektet.	  En	  variant	  där	  en	  
komplett	  modulbyggd	  kontrollstation	  lyfts	  på	  plats	  och	  en	  annan	  där	  en	  gammal	  befintlig	  s.k.	  
Schengenstation	  har	  byggts	  om	  till	  automatisk	  nykterhetskontroll.	  Att	  kunna	  återanvända	  befintlig	  
infrastruktur	  i	  hamnen	  är	  ett	  kostnadseffektivt	  sätt	  att	  få	  till	  en	  fullskalig	  anläggning.	  	  

En	  preliminär	  bedömning	  är	  att	  en	  kontrollstation	  av	  den	  storlek	  som	  finns	  i	  Frihamnen	  kan	  fungera	  
bra	  också	  i	  många	  andra	  hamnar	  utan	  att	  riskera	  köbildningar	  och	  förseningar	  på	  grund	  av	  
kontrollerna.	  I	  Frihamnen	  finns	  två	  kontrollfållor	  för	  tung	  trafik	  och	  fyra	  för	  personbilar.	  Hänsyn	  
måste	  också	  tas	  till	  färje-‐	  och	  godstrafikens	  omfattning	  samt	  trafikintensiteten	  från	  hamnen.	  
Kostnaden	  för	  detta	  första	  steg	  med	  fyra	  nya	  hamnar	  skulle	  kunna	  bli	  23-‐25	  miljoner,	  inklusive	  
omkostnader	  för	  drift	  av	  trafikledningscentralen.	  När	  den	  initiala	  kostnaden	  för	  byggnation	  eller	  
ombyggnad	  är	  betald	  är	  de	  löpande	  driftkostnaderna	  låga	  tack	  vare	  att	  ett	  fåtal	  operatörer	  kan	  
övervaka	  systemet	  från	  en	  trafikledningscentral.	  

I	  ungefär	  18-‐20	  hamnar	  finns	  idag	  färjelinjer	  där	  merparten	  av	  färjornas	  gods	  är	  så	  kallad	  förarburen	  
trafik.	  Många	  av	  dessa	  utgör	  förlängningar	  av	  våra	  Europavägar	  så	  som	  E20,	  E22	  m.fl.	  En	  utbyggnad	  
med	  i	  genomsnitt	  fyra	  hamnar	  per	  år	  i	  fem	  års	  tid	  skulle	  vara	  en	  realistisk	  takt	  för	  att	  kunna	  
säkerställa	  nykterhetskontroller	  av	  den	  förarburna	  trafiken	  från	  våra	  hamnar.	  	  


