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2018-026 Mobil automatisk nykterhets- och fordonskontroll

Huvudmålet för projektet är att polismyndigheterna runt om i norden inom 5 år investerat i mobila 
automatiska nykterhetskontroller för ökad effektiv nykterhetskontroll i trafiken. 
 
Vissa anpassningar av den ursprungliga verksamhetsplanen har varit nödvändiga, med hänsyn till 
Covid 19-restriktioner under delar av projekttiden.

MHF 802002-3399
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Planerade aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

Vilka aktiviteter har genomförts? 

Slutredovisning 

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 konstruktion i bussens sida, kan påverka bussens bärande konstruktion.  
 
Konstruktionslösning 2 
Bygger på en lösning där kontrollskåpen placeras på en rullande konstruktion i ett högskåp som under 
transport förvaras inne i bussen och vid aktivering rullas ut och placeras löst på marken. Bommen med 
lyftbord och vändskiva finns kvar för att kunna bära upp tydliga skotar och varningsljus m.m. Då 
kontrollskåpet nu är fristående och rullas ut har vikten minskat avsevärt och vi bedömer att takets 
ordinarie konstruktion kan hålla upp lyftbord och bomlösning med skyltar.  
 
Fördel: Påkörningsrisken rörande den diagonala bommen är minimerad då inga delar hänger ner under 
fri höjd på 4,5 meter. Bärigheten på befintligt tak är tillräcklig.  
 
Nackdel: Eftersom kontrollskåpen skall kunna användas både av personbilar och lastbilar  blir dessa 
höga och instabila. Olycksrisken visar sig bli uppenbar om enklare påkörning sker då hela skåpet 
riskerar att kunna vältas omkull och orsaka skada på människor eller egendom. Dessutom behövs 
minst två personer för att få konstruktionen på plats. Det finns även frågor kring de fasta el- och 
signalkablar som behövs mellan kontrollskåp och bus. Hur skall dessa dras. Om de ligger på vägbanan 
kommer stort slitage att ske och risken för tekniska störningar är stor.  
 
Konstruktionslösning 3 
Bygger på en helt fristående konstruktion för var sida av bussen. All utrusning placeras på bussens tak 
under transport och upp och nedmonteringstid för kontrollstationen är mycket kort. Tanken med den 
diagonala bommen är helt borta och ersatt med två fristående lyftarmar. Ingen påverkan på bussens 
ordinarie konstruktion då inga uppsågningar sker i busens väggar. 
 
Fördel: Minimal risk för skada på egendom och människa vid påkörning. Mycket snabb upp- och 
nedmontering utan behov av handkraft. Allt sker hydrauliskt via spakar eller via en app i telefon eller i 
en iPad.  
 
Nackdel: Denna konstruktion kräver mer utrustning och ingen begagnad utrustning finns att tillgå då allt 
bygger på en helt ny konstruktion som tidigare inte finns viket gör att konstruktionen blir dyrare än de 
andra två alternativen.  
 
MAJ-AUGUSTI 2019 
Nu tog ombyggnationen full fart. Olika alternativ för hur stationen skall ställas upp och snabbt kunna 
aktiveras diskuterades med olika leverantörer av hydrauliska och pneumatiska lösningar. Det visade 
sig att vi letade efter en konstruktion som i grunden påminner om en tvåpelar-billyft. Efter kontakt fick vi 
fördelaktigt köpa två färdiga lyftstoplar från en liftleverantör i Skövde.  
Dessa placerades i en förstärkt ramkonstruktion som bultades fast i bussens golvram. I samma ram 
monterades hydrauliska stödben. Konstruktionen går genom befintligt tak. Ett par stabila armbärare 
monterades som håller upp de horisontellt placerade armarna som kommer att fällas ut över var 
körbana. Mätskåpen placerades under dessa armar och fälls ner när den vågräta bommen ligger i rätt 
läge och i rätt höjd som är över 4,6 meter från marken. Ultraljudsgivare placerades på bommen för att 
känna av höjden på bommen och indikera fordon i kontrollstationen. En extern underleverantör togs in 
för hjälp med svetsning enligt ritade konstruktionslösningar. Totalt 8 hydrauliska cylindrar placerades 
för att snabbt kunna fälla ut stationen till aktivt läge.  
Då denna typ av kontrollstation aldrig tidigare har byggts så har det varit svårt att beräkna kostnader 
och vi har hela tiden fått överväga och styra underleverantörer. Mitt i processen med styrning och 
montering av de hydrauliska cylindrarna så har två olika leverantörer varit involverade. En av dessa 
som hade löpande kontakt med det företag som vi tagit hjälp av för svetsning förutsåg att de skulle få 
leveransen utan avstämning med oss. När vi hade uppföljning innan semestern så visar det sig att vi 
hade helt olika syn av hur kostnadsbilden ser ut kring de hydrauliska lösningarna, varpå denna 
leverantör snabbt fick lämna projektet. Ett omfattande arbete fick här ske för att anlita en ny leverantör 
som då också skulle leverera de aktuella delarna till en kostnad som motsvarar 30% av den andra 
leverantören. Detta under stor tidspress mitt under rådande semester.  
 
All styr- och reglerteknik monterades i ett centralt placerat styrskåp mitt inne i bussen.  
Programvaran byggdes in datamiljö som möjliggör att hela stationen kan aktiveras och fällas ut via en 
app-telefon eller i en vanlig iPad. Bommar placerades i en tillfällig konstruktion som man manuellt 
krokar på i busens framkant. Tanken är att även denna konstruktion senare kommer att automatiskt 
kunna fällas upp på taket. 
 
Alkoholanalysatorer lånades och placerades i mätskåpen ihop med knappar för hjälpinstruktioner på 
flera olika språk. Mätskåpen försågs med tydliga instruktioner och illustrationer. Varje kontrollskåp har 
försetts med två kameror, en för personbilsförare och en för lastbilsförare eller förare av andra större 
fordon. Framfarten i varje kontrollfil filmas med kameror som placeras över ingången i bussen och över 
förarens sidoruta. Längs upp på lyfttornen sätts kameror för att kunna hålla koll på köbildning innan och 
efter kontrollstationen.  
 
Avrapportering av misstänkt rattfyllerist 
Inne i bussen har det byggts en kontrollplats med plats för polisens bevisprovsutrustning Evidenzer. 
Här kan man med lätthet avrapportera en misstänkt rattfyllerist som ertappats i den automatiska 
nykterhetskontrollen.  
 
Övervakningsplats 
Inne bussen har det byggts en övervakningsplats där man via bussens dator startar upp och aktiverar 
kontrollstationen. Här kan man också följa verksamheten via de kameror som finns i och runt stationen. 
Stationen har försetts med ett flertal automatiska larm där systemet larmar om ett fordon stått för länge 
utan att lämna utandningsprov eller om någon aktiverat hjälpfunktioner m.m. Denna övervakning och 
hjälpdrift skulle även med fördel kunna ske på distans från en centralt placerad trafikledningscentral.  
 
Bekvämligheter 
Inne i bussen har alla bekvämlighet byggts in för att de som arbetar med kontrollen skall få en behaglig 
arbetsmiljö. Här finns toalett, kök, kyl, kaffemaskin, en loungedel med fikabord. I loungen finns även en 
storskärm med filmer från de streamade kamerorna runt och i kontrollstationen. Bussen har även 
försetts med säng.  
 
SEPTEMBER 2019 
I anslutning till MHF:s Tylösandseminarium var bussen så mycket klar att den kunde visas upp för 
konferensens deltagare som en fullskalig prototyp. I september visades dessutom den mobila 
automatiska nykterhetskontrollen upp för infrastrukturminister Tomas Eneroth med medarbetare. 
Vidare gjordes en visning för Elin Gustafsson, ledamot i riksdagen och i trafikutskottet. I Tylösand 
deltog också representanter för de nordiska polismyndigheterna.  
 
OKTOBER 2019 
Presentation för European Transport Safety Council genom Lars Olov Sjöström. 
 
JANUARI - DECEMBER 2020 
Dokumentation av metoden och de tekniska specifikationerna gjordes och finns hos MHF. Ett enklare 
informationsmaterial togs också fram och har använts i samband med visningar.  
 
JANUARI - OKTOBER 2021 
Under höstterminen 2021 har de fysiska presentationerna av den automatiska nykterhetskontrollen 
tagits upp igen. I augusti 2021 gjordes en presentation av en delegation från Kristdemokraterna och i 
början av oktober gjordes en presentation för funktionärer från MHF:s alla sju regioner i samband med 
MHF:s verksamhetskonferens i Knivsta 1-3 oktober. 

november-december 2018: Införskaffning av buss. Framtagning av konstruktionsritningar inkl. 
elschema m.m. Detaljerad planering för genomförande och utvärdering. Konvertering och 
ombyggnation av bussen. 
januari - augusti 2019: * Test och utvärdering av den mobila automatiska nykterhetskontrollen vid minst 
tillfällen. 
* presentation för var och en av de nordiska polismyndigheterna 
* presentation på Tylösandsseminariet 
* presentation för European Transport Safety Council 
* författande av manual, utvärderingsrapport och enklare informationsmaterial. 
oktober 2019: slutredovisning till SAFF
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Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan) 

Vilka resultat har uppnåtts? 

Slutredovisning 

Vi förväntar oss konkreta resultat som uppfyller de delmål som har angetts i ansökan och att projektet 
fullt ut ska genomföras enligt den metod som beskrivs i ansökan: 
- Vi vill under 2018 konvertera om en stadbuss och göra om den till en mobil automatisk nykterhets- 
och fordonskontroll.  
- Vi vill i samband med Sveriges största trafikseminarium Tylösandseminariet 2019 visa upp denna 
unika lösning i full skala för alla deltagare från myndighets- och trafiksäkehetsområdet. 
- Vi vill vid 5 tillfällen under 2019 fullt ut testa och utvärdera den mobila automatiska 
nykterhetskontrollen. Testverksamheten planeras ske i samverkan med någon av polismyndigheterna i 
norden.  
Den skulle också kunna testas i anslutning med någon större festival i anslutning till festivalparkeringen 
eller i samband med ex transportföretag eller likande som har stora trafikflöden där man ur ett 
kvalitetssäkringsperspektiv vill kontrollera stora flöden av trafik.  
- Vi vill också demonstrera och visa upp funktionen och det nya arbetssätet för polismyndigheterna i 
Sverige, Danmark, Norge och Finland.  
- Vi vill utifrån detta projekt ta fram en enklare utvärderingsrapport på metoden i sin helhet men också 
ett enklare informationsmaterial för spridning efter projektets genomförande. 

Det förväntade resultatet har i allt väsentligt uppnåtts. Konverteringen av stadsbuss har genomförts 
och alla tekniska funktioner är utprovade och fungerar som de ska. Visning och demonstration av den 
mobila automatiska nykterhetskontrollen skedde planenligt på Tylösandsseminariet i september 2019 
De nordiska polismyndigheterna var representerade där och fick möjlighet att se hur den mobila 
automatiska nykterhetskontrollen fungerar.  Dokumentation av metoden och de tekniska 
specifikationerna har skett och finns hos MHF ett enklare informationsmaterial har tagits fram och har 
använts i samband med visningar.  
Under höstterminen 2021 har de fysiska presentationerna av den automatiska nykterhetskontrollen 
tagits upp igen. I augusti 2021 gjordes en presentation av en delegation från Kristdemokraterna och i 
början av oktober gjordes en presentation för funktionärer från MHF:s alla sju regioner i samband med 
MHF:s verksamhetskonferens i Knivsta 1-3 oktober. 
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Vad kunde inte genomföras? 

Vilka är de positiva erfarenheterna? 

Vilka är de negativa erfarenheterna? 

Övrig information 

Slutredovisning 

De negativa erfarenheterna är att Polisen som central myndighet inte har visat större engagemang för 
de automatiska nykterhetskontrollerna, trots att poliser på den lokala nivån är övervägande positiva. 
Covid 19-pandemin har lett till förseningar av projektets senare del, eftersom det på grund av 
restriktioner från 2020 har varit svårt att göra praktiska demonstrationer för publik av utrustningen och 
metoden.

Vi har  inte haft möjlighet att testa den automatiska nykterhetskontrollen i samband med någon festival, 
eftersom den blev klar först i slutet av augusti 2019 och att Covid-19 har omöjliggjort fysiska aktiviteter i 
större grupper efter mars 2020. Den testverksamhet som planerats i samverkan med någon 
polismyndighet har inte heller kunnat ske på grund av polisens skyddsstopp för alkoholutandningsprov 
under pandemin. Presentationen för de nordiska polismyndigheterna har inte genomförts som särskilda 
aktiviteter, utan främst i anslutning till Tylösandsseminariet 2019.

Vi har lyckats bygga en fullt funktionell prototyp för automatisk nykterhetskontroll och presenterat den 
för de målgrupper som vi hade avsett. Det viktigaste med den mobila automatiska nykterhetskontrollen 
är att den gör det möjligt att kontrollera många förare på kort tid med bara två poliser eller andra 
kontrollanter. Tekniken gör det möjligt att kontrollera upp till 10-15 gånger så många förare per 
arbetstimme än med manuella nykterhetskontroller. 
Det politiska intresset för denna lösning är stort, vilket gör det möjligt att uppnå vårt mål om ett bredare 
införande inom några år.
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Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera) 

Tidsperiod för vilken redovisningen sker 

Intäkter
Utfall

Budget 
enl. projektansökan

Ansökta medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Medel från andra 

Egen ekonomisk insats

Annan finansiering

Intäkter totalt

Kostnader

Aktiviteter 

Material

Personal

Övrigt 

Administration

Kostnader totalt

Resultat + / –

Slutredovisning 

Utfall
Budget 

enl. projektansökan

1 222 000 kr

617 000 kr

0

2018-11-01 - 2021-10-31

1 222 000 kr

1000000 kr

1 112 753 kr

80 000 kr

525 000 kr

1000000 kr

535 835 kr

1 112 753 kr

0 kr0 kr

554 400 kr

112 753 kr 222 000 kr
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Redovisningen upprättad 
Ort och datum 

Projektansvarig 
Namnteckning

Namnförtydligande 

Organisation 

Adress 

Postadress och land 

Telefon inklusive landskod 

E-post

Firmatecknare 
Namnteckning

Namnförtydligande 

Organisation 

Adress 

Postadress och land 

Telefon inklusive landskod 

E-post

Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar 

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden 
Datum 

Namnteckning

Namnförtydligande 

Slutredovisning 

120 40 Årsta Sverige

Byängsgränd 8

MHF

Byängsgränd 8

08-55576555 (vxl)

info@mhf.se

Lars Olov Sjöström

120 40 Årsta Sverige

MHF

08-55576573 

Stockholm 2021-11-11

Lars Olov Sjöström

lars.olov.sjostrom@mhf.se
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