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Projekt:			
Mobil automatisk nykterhets-

och fordonskontroll

Diarienummer: 2018-026
Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er
därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.
1.

Har projektarbetet påbörjats?

■
		Ja			Nej

2.

Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

		

Ja, projektet kommer att påbörjas den

		Nej
Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.
3.

Vad har gjorts hittills i projektet?

JANUARI - MARS 2019
Sökte vi med ljus och lykta efter en buss som skulle passa att bygga om till mobil automatisk
nykterhetskontroll. Ett flertal bussentreprenörer som i dag kör kollektivtrafik kontaktades och deltog på
ett föredömligt sätt i det aktiva arbetet med att hitta ett lämpligt objekt.
Flera olika alternativ framkom men ingen som fullt ut passade våra behov. Efter kontakt med ett flertal
auktionsföretag och organisationer som säljer bussar på export hittade vi en buss som inte gått så långt
och som tidigare körts på Arlanda flygplats som transferbuss. Denna är utrustad med dörrar i mitten åt
båda hållen vilket passade oss perfekt då målsättningen har varit att ha en kontrollfil på var sida om
bussen.
APRIL 2019
Bussen köptes in och hämtades för ombyggnation i MHF:s lokaler i Tibro. All befintlig inredning revs och
ett nytt golv lades in i halva bussen. Arbetet med konstruktionsritningar pågick i högfart. Enligt vår
tidigare prototyp i skala 1:24 skulle bussen förses med bommar och kontrollskåp för alkoholkontroll på
båda sidor om bussen. En viktig faktor för de olika konstruktionerna har varit att kontrollstationen snabbt
skall kunna ställas på plats utan dröjsmål. Tre olika huvudkonstruktioner övervägdes gällande
kontrollskåp och bommar enligt nedanstående beskrivning. Viktiga frågor kring dessa tre olika
konstruktionslösningar har varit: Säkerhet, snabbhet och hållfasthet.
Konstruktionslösning 1
Byggs på taket. Här placeras ett vanligt lyftbord mitt på taket. Lyftbordet förses med en vändskiva. Rakt
över bussen placeras en fackverksbom som håller upp det ena kontrollskåpet med alkoholmätning.
Under transport förvaras det ena kontrollskåpet bakom bussen och vid aktiv station höjer lyftbordet upp
den diagonala bommen varvid skåpet lyfts upp och bommen vrids ut. På motsvarande sida planeras att
kontrollskåpet med alkoholmätning placeras i ett stort uppskuret håll i bussens sida. Detta hål förses en
draglådefunktion för skåpet så att det kan dras ut från bussen då kontrollen är aktiv. Därefter förses
öppningen med ett jalusi som används under transport.
Fördel: En kostnadseffektiv lösning där en hel del begagnad utrustning kan användas. Lösningen går
snabbt att aktivera.
Nackdel: Med en diagonalt placerad bom som går rakt över två filer kan ett stort problem uppstå om man
drabbas av en påkörning på utrustningen i den ena kontrollfilen. Automatisk kommer då också rörliga
delar att påverkas och komma i rörelse i den andra filen vilket innebär att stor olycksrisk för de som
vistas i den fil som inte blir påkörd eller inne i bussen. Dessutom fanns stora frågor rörande hållbarhet i
bussens tak då hela konstruktionen skulle ha vilat på bussens ordinarie takkonstruktion. Även
uppsågning av befintlig bussvägg på den sida av bussen där kontrollskåpet placeras i en utdragbar

Delredovisning
sid 2/3

4.

Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?

■
		Ja			Nej

Om svaret är ja vänligen specificera nedan:
		Av verksamheten

		

		

Av de ekonomiska förutsättningarna

Inköpet av begagnad buss blev billigare än budgeterat, tack vare sökning på auktionssiter på Internet.
Konvertering och ombyggnation av bussen har krävt mer arbetstid än beräknat för att kunna hitta
prisvärda och flexibla lösningar. Alkoholanalysatorer har hittills lånats, men vi vill köpa minst en mätare
för att kunna säkerställa visning under de närmaste åren.
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5.

Vad återstår att göra?
* Test och utvärdering av den mobila automatiska nykterhetskontrollen vid ytterligare minst två tillfällen.
* författande av manual, utvärderingsrapport och enklare informationsmaterial.
* presentation för var och en av de nordiska polismyndigheterna
* presentation för European Transport Safety Council
* presentation för MHF:s regioner
* Slutlig utvärdering och slutredovisning till SAFF

6.

Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

■
		Ja			Nej

Slutrapport beräknas vara klar: 2020-10-31
7.

Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?
Inköp av begagnad stadsbuss
66 875 kr
Konvertering och ombyggnation av buss 204 415 kr
Projektledning, arbetstid inkl. soc. avg. 231 565 kr
Resekostnader och logi
23 352 kr
Summa:
526 207 kronor
Tilldelat bidrag från SAFF, år 1
Egeninsats MHF, år 1

Ort och datum:

500 000 kronor
26 207 kronor

Stockholm 2020-02-04

Organisationens namn: Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Namnteckning:
Namnförtydligande: Lars Olov Sjöström

Blanketten ska skickas antingen via e-post eller vanlig post och vara oss tillhanda senast 6 månader efter
angiven projektstart.
Adress:
Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Hammarby Fabriksväg 25
SE-120 30 Stockholm
E-post: saff.kansli@mhf.se

Obs! För slutredovisning ska blanketten Slutredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens
hemsida: www.ansvarforframtiden.se.

