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En kort historik

• 1999 - Försöksverksamhet (endast personbil)

• 2003 - Utökad försöksverksamhet (nu även för bussar, 

lastbilar och MC) 

• 2012 - Permanent system med villkor om alkolås för 

rattfyllerister
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En rättslig och en administrativ process
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Vilka kan ansöka?

• Den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på 

grund av rattfylleri (orsakat av alkohol)

• Du kan inte få ett körkort med villkor om alkolås om 

rattfylleriet skett med narkotika i blodet
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Hur lång tid har man alkolås?

• Villkorstiden med alkolås är antingen ett eller två år* 

• 2 år om grovt rattfylleri

• 2 år om upprepade rattfyllerier med alkohol under de 

fem senaste åren 

• 1 år i övriga fall
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Vad kostar det?

• Det kostar inget att ansöka

• kostnader för hyra/köp och service av alkolås samt för 

läkarintyg med provtagningar

• Mellan 20 000 kr- 27 000 kr för villkorstid på 1 år

• Mellan 28 000 kr - 40 000 kr för villkorstid på 2 år
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Krav på godkänt alkolås 

• Tre olika leverantörer godkända av Transportstyrelsen

• Det räcker inte att installera ett alkolås av rätt fabrikat, 

låset måste även vara personligt utfärdat och 

programmerat på rätt sätt för att uppfylla de krav 

Transportstyrelsen ställer
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Krav på skötsamhet

• Transportstyrelsen ställer även krav på skötsamhet och 

service av alkolåset under villkorstiden

• Uppfylls inte kraven kan beslutet om villkor om alkolås 

tas bort och körkortet återkallas
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Hur följer vi upp att kraven uppfylls?

• Information laddas ner från alkolåsets logg när låset 

servas. 

• I loggen registreras bland annat misslyckade startförsök

och även blås under färd

• Det kan också ske via provtagningar och läkarintyg, i 

vissa fall även före och efter villkorstiden*
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Ny lagstiftning från 1 mars 2018

• Tidigare fick personer med missbruk eller beroende 

delta i programmet 

• Men fr.o.m. 1 mars 2018 kommer personer med ett 

beroende eller missbruk inte längre att kunna gå med i 

alkolåsprogrammet, om inte ...

• ... de kan bevisa att de uppfyller alla medicinska krav på 

förhand, d.v.s. visa nykterhet under sex månader
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2018 2019 2020

Antalet

återkallade

kökort p g a 

rattfylleri*

5746 6477 6317

Ansökningar 1994 2307 2025

Avslag 401 605 586

Utfärdade

körkort med 

alkolåsvillkor

1593 1702 1385

Antal giltiga

körkort med 

alkolåsvillkor

vid årsskiftet

2864 2808 2672

Statistik åren 2018-2020
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Några goda exempel 

• Lyckat för de som fullföljer 

programmet

• Ihållande förändrade vanor 

avseende alkohol och trafik

• Färre återfall i rattfylleri

• Minskat antal inblandningar i 

trafikolyckor

• Reducerad konsumtion av 

alkohol

• Minskat behov av sjukhusvård

• Reducerad sjukfrånvaro

• Räddade jobb

• Räddade äktenskap…
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Hinder för deltagarna

• Huvudskälet till att inte ansöka till programmet är 

kostnaden

• Andra orsaker som framförts är att du inte vill betraktas 

som en alkoholist i ögonen på din familj, grannar eller 

kollegor

• Vissa upplevde att de psykologiska belastningarna 

skulle bli för mycket att hantera med de skyldigheter du 

måste uppfylla för att delta
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www.transportstyrelsen.se

• All information samlad

• Ansökningshandlingar

• FAQ om alkolåsprogrammet

• www.transportstyrelsen.se

http://www.transportstyrelsen.se/


Frågor?

Ted Snölilja

Ted.snolilja@transportstyrelsen.se

Tel 010-495 51 25

Mobil +46 76 72 11 661


