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Motion angående inrättande av alkobom vid utfart från 
Nicksta camping i Nynäshamns kommun 
 
Bakgrund 

 
Ibland blir det festande och alkoholförtäring på campingplatser, men bilkörning och alkohol hör 

inte ihop. Förutom att man aldrig ska köra när man har druckit alkohol, finns det en risk att 

man överskattar hur snabbt alkoholen förbränns och kör med alkohol i kroppen dagen efter. 

Norrvikens camping utanför Båstad var den första campingen i Sverige med att inrätta 

alkobom i september 2009. Föraren får instruktioner på olika språk, när han/hon kör fram till 

blåsstationen. Chauffören kan sitta kvar i sitt fordon och testet utförs genom att föraren blåser 

några centimeter från en sensor, som kontrollerar om utandningsluften innehåller alkohol eller 

inte. Inga tidskrävande och kostsamma byten av munstycken för hygienens skull behövs 

därför. Om kontrollen av utandningsluften blir godkänd, går bommen upp. Annars förblir 

bommen stängd och personal tillkallas. Kontrollen tar endast ca 10-15 sekunder.  

 

 
Syfte 
 
Syftet med att inrätta alkobom vid utfart från Nicksta campingplats är: 

 

 att öka trafiksäkerheten och därmed minska trafikolyckorna i Nynäshamns kommun 

 

 att säkerställa att inga onyktra förare kör ut från Nicksta camping och sedan på 

vägarna i kommunen 

 

Sorundanet Västerby Pl 4474 137 94 Norra Sorunda Tel 0708-92 17 50 kontakt@sorunda.net 

Sorundanet är den nytänkande lokalpolitiska kraften i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 

2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela kommunens 
unika möjligheter till en positiv utveckling av både landsbygd och stad. Besök www.sorunda.net 

 



Yrkande 
 
Sorundanet yrkar: 

 

 att alkobom i form av en blåsstation installeras vid utfart från Nicksta camping i 

Nynäshamns kommun. Den typ av alkobom som avses, är den typ där föraren inte 

behöver gå ur fordonet och där kontrollen kan ske genom att föraren blåser några 

centimeter från sensorn. 
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