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Motion angående installation av alkobom vid utfart från 
hamnområdet för förare som kommer med färjor från 
utlandet  
 
Bakgrund 

 
Onyktra lastbilsförare från färjor är ett stort trafiksäkerhetsproblem och det har hänt flera 

olyckor i Nynäshamns kommun, där det har framkommit att lastbilsförarna har varit onyktra. 

Trelleborgs hamn var först i Sverige med att införa alkobom, alkolåsterminal i juni 2006. Det 

har visat sig att den har haft gott resultat, trots att den inte har kapacitet för att alla fordon 

ska kunna kontrolleras, eftersom kontrollen är tidsödande, bl.a. därför att föraren är tvungen 

att gå ur fordonet för att blåsa. Ystads hamn planerar också att installera en alkobom. Nu finns 

det dock en bättre teknisk lösning sedan 2006, som gör att kontrollen endast tar 10-15 

sekunder. Med denna lösning blir det möjligt att kontrollera samtliga förare i stället för att 

endast göra stickprov. Systemet fungerar på följande sätt: 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.  

 
 

Syfte 
 
Syftet med att inrätta alkobom vid utfart från hamnområdet för utländska färjor är: 

 

 att öka trafiksäkerheten och därmed minska trafikolyckorna i Nynäshamns kommun 

 

 att säkerställa att inga onyktra förare kör av färjorna från utlandet och sedan ut på 

vägarna i Nynäshamns kommun med omnejd. 

 

 



Yrkande 
 
Sorundanet yrkar: 

 

 att Nynäshamns förhandlar med Stockholms Hamnar om att en alkobom i form av en 

blåsstation installeras vid utfart från hamnområdet för färjor från utlandet. 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. 

 

 att Stockholms Hamnar står för kostnaderna som är förknippade med alkobommen, 

eftersom det är deras kommersiella verksamhet som orsakar problemet med att 

onyktra förare från utlandet utgör en olycksrisk i trafiken för dem som trafikerar vägar 

och gator i Nynäshamns kommun med omnejd.  
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