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Sammanfattning

Uppdraget

vilka problemanalysera ärhaft i uppdragVi har närmare somatt
drograttfylleri. dvs.regleringennuvarandeförknippade med den av

alkohol. ochmedelfrånpåverkan ängrundrattfylleribrott annatav
skaparförfattningsändringartill sådanaförslaglämna somatt
förare.drogpåverkadeingripandeneffektivareförförutsättningar mot

justitieutskottetsanförts iskall vadförslagenutarbetandetVid somav
syftetdirektiv skallvåraEnligt1994/95:JuU24 beaktas.betänkade

upprätthållamöjligheternaförbättrareformenmed attattvara
trafikanternaskontrolltillräckligoch övertrafiksäkerheten en

körförmåga.

Bakgrund

lageni och 4 §§rattfylleri regleras 4rattfylleri ochBrotten grovt a
trafikbrottslagen. Dessatrafikbrottförstraff vissa1951:649 om

medelsamtliga andraochför både alkoholgällerstraffbestämmelser
betryggandeframföra fordon sätt.förmåganpåverkakan ettattsom

högstfängelse iellerrattfylleri böterförStraffskalan är sex
år.tvåfängelse i högstpåföljdenrattfyllerimånader. För ärgrovt

alkoholförtä-påverkan berordensammaStraffskalan är oavsett om
medel.intagellerring annatav

gäller vissa fastställdaalkoholförtäringrattfylleri grundFör av
blodet 0,2alkoholhalt ipromillereglerna. Engränsvärden, de s.k. om

utandningsluftenkoncentration i utgörmotsvarandeellerpromille en
alkoholkon-dennastraffbarhet. Uppmätsförnedreden gränsen
straffansvarförförutsättningarövrigaförare ochhoscentration en

frågabevisning iNågonrattfylleri.fördöms hanföreligger om
motsvarandePåinte. sättsåledespâverkansgrad krävsförarens

uppgår till minstalkoholkoncentrationenbrottetbedöms grovt omsom
utandningsluften.halt imotsvarandeblodet ellerpromille il,O

andra medelpåverkangrundrattfylleribrottgällerdetNär avav
andraregeln i 4 §tillämpasställetgränsvärden. lsaknasalkoholän

innebärrattfylleri,kliniskts.k.trafikbrottslagenstycket att ensomom
påverkad detsåhanrattfylleriskyldig till ärsig attförare gör om

fordonet". lförabetryggande kaninte sätthankan ettantas att
straffansvarsåtillämpaskommitregleringdennapraktiken har attatt
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kommer i fråga först då effekterna den drog intagits såärav som
påverkan synbarligen kunnat iakttas, antingen detstarka sättatt

varpå fordonet har framförts eller förarens beteende i övrigt.genom
rattfylleriBestämmelsen kliniskt givetvis tillämplig vidär ävenom

alkoholpåverkan. Den används emellertid i praktiken mycket sällan,
fallhuvudsakligen i då alkoholkoncentrationen i blodet eller utand-

ningsluften inte har kunnat fastställas. Vid bedömningen brottetomav
rattfylleriskall rubriceras i trafikbrottslagen4 §grovt attsom anges a

föraren påverkaddet särskilt skall beaktas varit elleravsevärtom om
inneburit påtaglig fara för trafiksäkerheten.framförandet en

samtligaMed begreppet medel medelnämntsannat avses som ovan
påverka förmågan framföra fordon betryggandekan sätt.att ettsom

de förbjudna finns således inte.Någon lista Iupptar preparatensom
innehåller definitioner,kapitel bl.a. olika redogörelsesom ges en

vanligast förekommande substanser omfattas begreppet.för de som av
det inte fråga någon fullständigskall observerasDet äratt om
exeinplifiering.uppräkning endastutan en

föranalysmetoder används påvisa drogförekomstDe attsom
kapitel Påvisandet sker huvudsakligen analysbeskrivs i 4. genom av

båda föreligger betydelsefulleller urin. Mellan dessa metoderblod en
drog skall någon påverkan deskillnad. För kunna utövaatt en

funktionerna därmed förmågan föra fordonpsykomotoriska och att ett
trafiksäkert måste befinna sig i blodet. Når drogen hardensättett

och utsöndrats i urinen har de delarlämnat blodomloppet den passerat
den kan sådan påverkan. påvisande i urinkroppen där Ettutövaav

därför i princip visa endast brukande skett.kan haratt ett
genomförasåtgärd innebär kroppsbesiktning skall fåFör att somen

i rättegångsbalken krävs föreligger skäligenligt reglerna detatt
brott kan föranleda fängelse. Alkoholutand-misstanke ettom som

sådan åtgärd särskild lag, lagenningsprov är men enen genom
alkoholutandningsprov, givits1976:1090 har polisen rätt attom

rutinmässigt och alltså misstanke genomföra sådana Dessautan prov.
Rikspolisstyrelsensbehandlas i kapitel Där redogörs förregler även

regeringendelredovisning uppdraget har fåttstyrelsen attav som av
alkoholmetoder för kontroll och drogerutveckla upptäckt andra änav

den endai trafiken. Den metod Rikspolisstyrelsen har angettsom som
och harmöjliga kallas DRE-metoden Drug Recognition Expert Test

påutvecklats i USA. olika och byggerMetoden uppdelad iär steg att
påverkade olikavissa kan observeras hos dem ärsymtom avsom

Rikspolisstyrelsens förslag går i huvudsakdroger. ut att en
vissaföregående skall genomförapolisman misstanke ha rättutan att

förares Tyder resultatet dessaundersökningar ögon-ögon. avav en
föraren påverkad föreligger skälig misstankeundersökningar på äratt

förutsättningarna för blod- och urinprovs-drograttfylleribrott ochom
innehåller också flertaldärmed uppfyllda. DRE-metodentagning är ett

förslag.enligt Rikspolisstyrelsensundersökningsmoment som, en



Sammanfattning 3l125SOU 1996:

gradengenomföra sedanutbildning skallsärskildpolisman med av
redovis-innehåller vidareKapitletuppnåtts.skälig misstanke har en

s.k.läkarundersökning, denbeträffande denvad gällerning somav
fastställa den miss-tillsyftarundersökningen,kliniska att omsom

genomförsundersökningdrogpåverkad. Dennaalkohol- ellertänkte är
drograttfylleribrott.vid misstänktprincip endastinumera

studier ochför olikakortfattad redogörelseinnehållerKapitel 6 en
trafiksäker-beträffande droger ochfinnsforskningsresultatvissa som

het.
medi vissa andra länder.drograttfylleribrott har regleratsHur

finns redovisat ii Norden.gällervadhuvudsaklig inriktning som
kapitel

Överväganden

övervägandenochutgångspunkterAllmänna

föreligger itillämpningsproblembeaktande demedFrämst somav
detregleringennuvarandemed denbevishänseende attanser

angåendelagstiftningenreformerabehovklartföreligger attett av
allmännaföljandehaft bl.a.våra förslag har vidrograttfylleri. För

utformad såskallföreslårregleringutgångspunkter. Den varasom
pedagogiskaförmedlar detochtrafiksäkerhetenfrämjardenatt

inte skalltrafikhänseendefara iinnebärdrogerbudskapet att som en
följa allmännaregleringentrafiken. Vidare böriförekommafå
gärningarendastinnebärvilket bl.a.principer,straffrättsliga att som

farliga förellerskadligasintrafiksäkerhetssynpunkt tillärfrån natur
Regleringen börstraffansvar.bör omfattassamhälletellerenskilda av

ochlindrigareindelas ikanutformad så brottet ettvidare ettattvara
straffskalan.sig iavspeglastraffvärde kanså brottetsbrottgrövre att

lämpligadenbedömsabsolut nollgränsOm inte mestvaraen
regleringföreslagenbörsamtliga droger,för vissa ellerlösningen en

vid rattfylleristraffbarpåverkansnivâ ärinnebära att somsamma
grundpåsådant brottstraffbar vidocksåalkoholpåverkangrund ärav

trafiksäkerhetsskålockså önskvärtdrogpåverkan. Det attär avav
omfattassamtliga drogerträffarmöjligtregleringen avsomom
varifrån denegaltframståreftersom detmedelbegreppet annat som

sökaväsentligtocksådetVikommer.påverkan atttrafikfarliga anser
hanteringenförenklinginnebärregleringföreslå avavensomen

försämras.skullför denrättssäkerhetendrograttfylleriärenden attutan
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Gräns värden

Vi har inledningsvis det möjligt för drogernasövervägt är delattom
införa någon form gränsvärden motsvarande de promillereglerav som
gäller för alkohol. En sådan reglering skulle medföra flera fördelar.
Bl.a. skulle bevissvårigheterna i mål drograttfylleri minska ochom
trafiknykterhetslagstiftningen skulle bli fördensamma alkohol och
droger. Emellertid har vetenskapen inte kommit så långt detännu att
finns tillräckligt förunderlag viss påvisad koncentrationsägaatt att en

vissi blodet kopplad till påverkansgrad. Beträffande delär en en
droger torde sådant samband mycket svårt fastställaett attvara

kompliceradegrund deras metabolism omvandling. Vissa drogerav
vidare förkan närvarande påvisas endast i urin vilket innebär att

någon egentlig koppling till påverkansgrad inte kan Ytterligaregöras.
komplikation det antal bli frågagränsvärden det skulleär storaen om

eftersom varje drog omfattas regleringen måste åsättassom av
åtminstone nedre gränsvärde. En nackdel med gränsvärdenett annan
såvitt gäller narkotiska olovligt brukande dessaärpreparat ettatt av

straffbart narkotikastrafflagenenligt 0968:64, varför det framstårär
olämpligt tillåtermed reglering framförande motorfor-som en som av

don med viss mängd narkotika i Med bl.a.kroppen. beaktandeen av
dessa omständigheter för inte möjligtdet närvarande äratt attanser
införa reglering med gränsvärden.en

Absolut nollgräns

Vi vidarehar möjligheten införa absolut nollgräns förövervägt att en
i trafiken. Om sådan totalförbudsregel införassamtliga droger skallen

utformas förbud föra motordrivet fordonbör den medettett attsom
någon trafikfarlighelst substans i blodet. För det skallattsom vara
lämpligt införa generell nollgräns krävs enligt vår mening klarten

effektför sådan har sådan trafiksäkerhetenbelägg gränsatt en en
forsknings-straffrättslig reglering motiveras. I avsaknadkanatt aven

förekomstresultat skulle kunna hävda redan varjeatt av enman
trafikfarlig medföra påverkan körför-substans kan nedsätteren som
mågan därmed sådan abstrakt fara straffbe-och utgöra att etten
läggande bör ske. Vi ställer emellertid tveksamma till straffbe-attoss
lägga handlande inte med i fall viss säkerhet kan sägasett vartsom en

trafiksäkerhetsrisk.utgöra en
införandet nollgräns vidare pedagogiska effektFör talar denav en

sådan reglering skulle kunna innebära. Vi dock det krävsattmenaren
för strafflagstiftning sådanastarka skäl grunda enbartatt en

förindirekta principer. Ett skäl talar nollgräns är attannat som en
målflera bevissvårigheter i dag föreligger i drogratt-de som omav

Emellertidfylleri troligen skulle försvinna med sådan ordning.en
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bevisavad gälleruppståtillämpningsproblemandra atttorde t.ex.
detstötandeverkaockså kunnaskulleföraren. Detuppsåt hos

olika sjukdomarmedmänniskorrättsmedvetandetallmänna somom
begränsadrörelsefrihetläkemedel får sinbehandling med trotskräver

dessamotverkatrafikfara. Attnågonbedömsde inte utgöraatt
ansvarsfrihetsregelnågon forminföraeffekteroönskade att avgenom

vadbedömningenlämpligt eftersomfall vi interingaför avvaraanser
rättstillämp-olikheter itillkunna ledaskulleringa brottutgörsom

efterlevnadennollinföra gräns ärYtterligare skälningen. attattmot en
sådanochkontrolleraseffektivt kanintelagstiftningen att enav

rattfylleribrottgäller vidfrån vadskulle avvikareglering som
alkoholpåverkan.grund av

absolutinföraolämpligtdetsåledesEftersom att enanser
medelomfattas begreppetdrogerför samtliga annatnollgräns avsom
förgälla endastnollgränslåtamöjlighetenvihar övervägt att enen
kunnaskulleeventuelltavgränsningEndroger.viss mansomgrupp av

dvs. denarkotiskatotalförbudet tillbegränsasigtänka preparat,är att
föreskrifter l990:47Läkemedelsverketsi omupptaspreparat som

också narkoti-till dennahörnarkotika. Dockförteckningar över grupp
härav kan över-På grundläkemedel.användska sammasomsom

beträffande dessagjorts även preparat,väganden görasovansom
lämplig.bedömaskanavgränsning intesådanvarför somen

Läkeme-illegala narkotikans.k.till denavgränsning skedåBör en
vilkenförkokain,amfetamin ochförteckning Idelsverkets samt

talaravgränsningsådangöras Motöverväganden kanandradelvis en
sällan intarnarkotika inteolovligen brukarbl.a. att sompersoner

skulleintevilkenellermedicin,i formnarkotikan annans,egenav
deHärtill kommersådan regel.omfattas attkomma att av en

forsknings-otillräckligtgjortsöverväganden t.ex.ovan omsom
efterlevnadför lagens ägerkontrollmöjligheterbristandeunderlag och

densig tillbegränsarregleringbeträffandegiltighet även somen
sådanhellerdärför inteVinarkotikan.illegala att av-enmenar

lämplig.gränsning är

Ändring ratzfyllerietkliniskas.k.detav

syfte,reformensuppfyllamöjlighetenslutligenhar övervägtVi att
trafiksäkerhetenupprätthållamöjligheternaförbättranämligen attatt

körförmåga,trafikanternaskontrolltillräcklig överoch genom enen
sådanrattfylleriet. Enkliniskadetbestämmelsenändring omav

detskälenviktigastde ärfördelar. Ettflera attvi harlösning avanser
kanpåverkantillstraffbarhetenanknytamöjligtblir somatt en

straffbarhetenbestämmatrafiksäkerhetssynpunkt. Attfrånmotiveras
vadmedregleringen överensockså stämmerinnebärdetta sätt att

alkoholpåverkan.grundrattfylleriförgäller avsom
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När bör då straffansvar inträda Man kan urskilja två typsituationer.
Det fallet då det framgår redan beteende vid kör-ärena av en persons
ningen eller i anslutning till denna han påverkad. Viäratt attanser

för straffansvardetta bör tillräckligt och rekvisitet "kanatt antasvara
förahan inte betryggande kan fordonet bör utgå. Densättatt ett

har intagit droger i sådan mängd uppfattashanattsom en som
påverkad nämligen trafiksäkerhetsskäl straffrittbör inte få framföraav

fordon. Den andra typsituationen den då föraren, hänsynmedärett
till och mängden den eller de droger påvisas vid analysarten av som

hans blod typiskt kan påverkad. Detta överensstäm-sett antasav vara
för rattfyllerimed vad gäller grund alkoholförtäring,mer som av

där promillereglerna vissbygger alkoholkoncentration typisktatt
Äveninnebär påverkan. i dessa fall framstår det högstsett som

motiverat straffbelägga framförandet motordrivet fordon.att ettav
utforma flera fördelar.Att regleringen detta innebär Dagenssätt

bevissvårigheter möjlighettorde minska och till önskvärdges en
nyansering vid straffvärdebedömningen. Vidare regleringenkan
omfatta samtliga trafikfarliga och lagens efterlevnadmedel blir möjlig

kontrollera.att
föreslårDen ordning vi kräva Rättsmedicinal-kommer att attsom

förutomverket analysbevis, utlåtande huruvida vissettavger, om en
drogförekomstpåvisad med hänsyn och mängden dentill ellerarten av

de påvisade drogerna typiskt medförtkan ha påverkan.sett antas en
Rättsmedicinalverket torde i många fallsina utlåtanden i kunnaäven

vilken grad hög, måttlig eller låg påverkan kanange av som- -
ha förelegat. det fråga narkotika, intasNär illegalärantas om som

i syfte nå påverkan, torde utlåtandet iofta kommaatt att utmynnaen
påverkan.slutsatsen drogen typiskt kan ha medförtatt sett antas en

slutsats torde också bli vanlig i de fall frågaDenna det över-är om
förskrivna läkemedel. sådandosering legalt Mindre ofta tordeav en

frågaslutsats kunna dras det trafikfarliga läkemedelnär är om som
påvisas i terapeutisk dos. Vi vill i detta sammanhang betona detstarkt

behandlande läkare och apotekspersonal förhar attansvar som
patienter får adekvat och fullständig information effekterna aven om
förskrivna läkemedel och faran med överdosering och överanvändning.

Med våra förslag torde Rättsmedicinalverkets utlåtanden bli det
Äveni mål drograttfylleri.viktigaste bevismedlet i fall när ut-om

låtandet i föraren typiskt kaninte ha varitattut sett antasmynnar
påverkad påvisade drogförekomsten utlåtandetden kan liksomav
analysbeskedet ha betydelse bevis. Också bevisning, t.ex.som annan
vittnesbevisning, kommer givetvis värde i fram-ävenatt stortvara av
tiden.

rattfylleriet föreslår förDen ändring det kliniska vi droger-av som
gälla för det begränsade antalet falldel kommer mycketävenattnas

rattfylleri grund alkoholpåverkan bestämmelsen kommerdäravav
till användning.
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Vi inte det finns skäl ändra den nuvarande bestämmel-att attanser
påverkan skall ha varit föravsevärd brottet skall bedömasatt attsen

detNär gäller frågan kombinerat intag alkoholgrovt. ettsom om av
och droger skall omständighet särskilt skall beaktas vidvara en som
bedömningen svårhetbrottets kan konstatera det inte gårattav man

några generella uttalanden sådant kombinerat intaggöraatt att ettom
alltid leder till förstärkt påverkan och därmed trafiksäker-ökaden en
hetsrisk. fallI de det fråga förstärkningseffekter börärsom om
Rättsmedicinalverket i utlåtandedetta sitt och påverkan dåtordeange
ofta bedömas avsevärd, i fall den alkoholhaltennär uppmättavartsom

Äveninte betydligt understiger för brott. i fall detgränsen närgrovt
fråga kombination olika droger bör utlåtandetär om en av ange om

i vilken mån påvisade förstärkeroch de drogerna varandra.

Utvidgade upptäckts- och kontrollmojligheter för polisen m.m.

För den ändring regleringen drograttfylleribrottet vi haratt av av som
föreslagit skall kunna leda till effektivt ingripande drogpå-ett motmer

förare krävs polisenverkade har tillräckliga möjligheter föräven att
upptäckt och kontroll. Det skulle enligt vår mening önskvärt medvara

teknisk metod snabbt och smidigt kunde besked förarenen som ge om
drogpâverkad kan ske beträffande alkohol. Dåsättsamma somvar

sådan metod finnsnågon inte tillgå utgår vi från vadännu att
har anfört i sinRikspolisstyrelsen nämnda delredovisning,ovan

nämligen DRE-metoden i dag framkomligaden endaär vägenatt att
lösa problemen.

föreslår därför ändringarVi i lagen alkoholutandningsprovom som
inledandeinnebär den delen DRE-metoden, dvs. ögonundersök-att av

ningen, får genomföras rutinmässigt gäller vidsättsamma som
alkoholutandningsprov. invändningarDe eventuellt kan motsom resas

sådan från integritets-ordning och rättssäkerhetssynpunkt uppvägsen
vår mening ökade trafiksäkerhet sådan regleringenligt denav som en
komma medföra. Vi förespråkar denna undersökningtorde att att

genomförs alkoholutandningsprov utfallit positivt.även tagetettom
fortsatta delen DRE-metoden, enligt RikspolisstyrelsensDen av som

förslag skall genomföras sedan skälig misstanke drograttfylleribrottom
föreligger, innehåller flera så ingripande enligtdeärmoment attsom
rättegångsbalkens bestämmelser endast får utföras läkare. Förav en

delen skall kunna genomföras såledesden metoden krävsatt av
författningsändringar rättegångsbalken. Härför våri krävs enligtäven
mening den delen DRE-metoden så betydelsefull det kanär attatt av

från kroppsbesiktningsreglerna i rättegångsbalken.motivera ett avsteg
till drogpåverkan anpassad klinisk under-Enligt vår mening är en

föredra framför detta led DRE-sökning utförd läkare attav senare av
införande DRE-metodenmetoden. Vi kan därför inte tillstyrka ett av
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undersökningenden kliniskai ställetförordardess helheti attutan
relevantläkarnaochdrogpåverkantill att enatt gesavseanpassas

drogpåverkan.påteckenkänna igenförutbildning att

Körkortsfrågor

anknytningkörkortsfrågor har närmastdebehandlaskapitel 13I som
gällerrattfylleri. Detgrundstraffansvarbestämmelsernatill avom

frågorkörkort,återkallelse ävenfrågorhandi första ommenavom
körkorterhålla ärhuvudförförutsättningarna över taget avatt

1994 årsbeaktandeMedsammanhang.i detta attbetydelse av
körkorts-Enbetänkandesittlämnatnyligen harkörkortsutredning

meningsfullt läggadetinte funnithar vi1996:114 attSOUreform
gällandeändring dentillförfattningsförslagutarbetadefram nuav

dettaskälvi funnit göraharhellerkörkortslagstiftningen. Inte att
Iförfattningstext.förslag tillkörkortsutredningsårs1994avseende

förut-personligaövervägandenallmännavi vissastället gör om
varning ochspärrtid,återkallelse,körkortsinnehav,försättningar

anmälningsskyldighet.läkarnaskörkortomhändertagande samtav

lagstiftningberördAnnan

trafiklagstiftningiändringarocksåVi har övervägt somannan
utföraföroch/ellerförbudbestämmelser attinnehåller mot ansvarom
gjortsharoch droger. Dettaalkoholunder påverkanuppgifterolika av

påverkansbegreppfinna enhetligtgårdetförfrämst att ettatt se om
önskvärtmening skullevårenligttrafiklagstiftningen, vilketför vara

ibestämmelsengrundläggandedensynvinkel. lpedagogiskur
fårintefordonbl.a.1972:603 stadgasvägtrafikkungörelsen att ett

eller andradryckerstarkapåverkangrundföras den avavsomav
påfordonetförainte kanbedövandeeller ämnenstimulerande

anpassning,språkligförutomföreslår här,Vibetryggande sätt. enen
påverkansbegreppetbestämningeninnebärändring att avsom

föreslagitvi harbegreppetskärpningmed denöverensstämmer somav
också i denföreslår viändringMotsvarandetrafikbrottslagen.i §4
1972:594.terrängtrafikkungörelsenbestämmelsen ilikalydande

järnvägssäkerhetslagensanpassningföreslår viVidare aven
maskindrivetförarestraffansvar förbestämmelser1990: 157l avom

elleralkoholpåverkanvidtunnelbanajärnväg ellerspårfordon av
sådanatrafikbrottslagen,i och 4bestämmelserna 4tilldroger a

i sjölagenBestämmelsernaförslag.vårautformas enligtdessa
omfattarsjöfylleri ävenrespektivesjöfylleri1994:1009 grovtom

promillereg-vidaresaknasförare. I sjölagenpersonkategorierandra än
genomförauppdragingår i vårtdetemellertid inteViler. attattanser
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omfattandedet arbete krävs för meningsfullakunna göra över-attsom
väganden lämpligheten ändringar i sjölagen. Detsamma gällerom av

bestämmelser luftfartslagenberörda i 1957:297. Beträffande den
regeringen nyligenlagen har dessutom beslutat direktiv enligt vilka en

luftfartslagstiftningen skall ske. Slutligen föreslåsöversyn av en
justering vissa regler i lagen 1958:205 förverkandeav om av, alkoholhaltiga drycker i syfte bättre dessa regler tillattm.m. anpassa,

trafikbrottslagens regler.bl.a.

Kostnader och genomförande

förslag medför formDe besparingar våra i ökad trafiksä-som av en
bedömer vi överstiger de ökade kostnader våra förslag kankerhet som

innebära.komma att
kraftföreslagna ändringarna bör kunna träda i den juli 1997.De l
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Författningsförslag

straff1951:649ändring i lagentill lagFörslag1 omom
trafikbrottvissaför

straff1951:649lagenoch 44föreskrivsHärigenom omatt a
lydelse.följandeskall hatrafikbrottför vissa

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§4
haefterspårvagnfordon ellerför motordrivet attDen ett ensom

alkoholkoncentratio-mängdi sådandryckeralkoholhaltigaförtärt att
blodi hanspromilletill minst 0,2uppgårefter färdenellerundernen

rattfylleriförutandningsluft dömsliter i hansmilligrarn10eller per
månader.fängelse i högstellertill böter sex

förstaenligtrattfylleriförsta FörenligtrattfylleriFör
förockså dendömsför stycketockså denstycket döms somsom

fordon ellermotordrivetellerfordonmotordrivet ett enett en
ha intagitefterspårvagnså påverkaddåochspårvagn är att

undermedel medletdetdryckeralkoholhalti annatatt omgaav
förekommer iefter färdenpa ellerhan intekan ettattantas

mängdblod sådanfordo- hans iförabetryggande kan attsätt
kanhan typisktföra-gällerDetsamma antassett varanet. om

fleraellerpåverkad däravnågotlika påverkadär avavren
medel förening.imedel.annat

förstaenligtrattfylleriFör
fördendöms vidarestycket som

fordon ellermotordrivetett en
då påverkadochspårvagn är av

någotalkoholhaltiga drycker, av
flera medelellermedelannat av

förening.i
styckenaoch andraFörstaintestycket gällerFörsta

motordrivetföraregäller intefordon,motordrivetförare avav
förasfordon,gåen- ärföras avsett attär att somavsett avsom

gående.de. av

1990:149.lydelseSenaste
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och andraFörsta styckena Första-tredje stycket gäller
gäller inte förandet for- inte förandet fordonetom av om av
donet ingår led i ingår led iett ett veten-som en som en
vetenskaplig eller därmed jäm- skaplig eller därmed jämförlig
förlig undersökning till vilken undersökning till vilken tillstånd
tillstånd har lämnats har lämnats regeringen ellerav rege- av
ringen eller den myndighet den myndighet regeringensom som
regeringen bestämmer. bestämmer.

4a§2
Är Äri brott ibrott 4 § §4ett ettsom avses som avses

första eller första-tredjeandra stycket stycket attatt anse
skall föraren skall föraren dömasgrovt, grovt,anse som som

dömas för rattfylleri till för rattfylleri till fängelsegrovt grovt
två år.fängelse i högst Vid i högst två år. Vid bedömande

bedömande brottet brottet skallär är grovtav om av om
skall särskilt beaktas beaktassärskiltgrovt om om
föraren haft alko- föraren hafthar har alko-en en

holkoncentration uppgått holkoncentration uppgåttsom som
promille itill minst 1,0 promille i hans till minst 1,0 hans

milligram blod eller 0,50 milligramblod eller 0,50 per per
utandningsluft, liter hans utandningsluft,liter i hans i

föraren har varit föraren har varitannars annars
påverkad alkohol påverkad alkohol,avsevärt avsevärtav av

medel ellereller något medel, eller någotannat annat avav
flera medel i förening, eller

fordonetframförandet fordonet framförandet avav
fara påtaglig farahar inneburit påtaglig har inneburiten en

för trafiksäkerheten. för trafiksäkerheten.

kraft den juliDenna lag träder i 1 1997.

3 1993:1463.Senaste lydelse
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järnvägssäkerhetslageniändringtill lagFörslag2 om

1990:1157

1990:1157järnvägssäkerhetslagen30 §föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§30
tunnelbanaellerjärnvägspârfordonmaskindrivetförDen ettsom

alkohol-mängdsådanidryckeralkoholhaltiga attförtärthaefter att
promille0,2till minstuppgårfärdenefterellerunderkoncentrationen

utandningsluft dömsi hanslitermilligram0,10ellerblodi hans per
månader.i högstfängelseellertill böter sex

ocksåstraff dömsTillocksåstraff dömsTill sammasamma
fordonsådantfördenfordonsådantför ettden ett somsom
medelintagitefter haalko-påverkad annatsådåoch attär av

efterellerundermedletdet kandryckerholhaltiga att om
blodi hansförekommerfärdenpå betryg-han inte ettantas att

typiskthanmängdsådanifordonet.förakan attgande sätt
påverkadkanförarengäller är antassettDetsamma varaom

medel ifleraellerdäravnågotpåverkadlika annat avav
förening.medel.

vidarestraf dömsTill samma
fordonsådantförden ettsom

alkohol-påverkadoch då är av
någotdrycker,haltiga annatav

medel ifleramedel eller av
förening.

ÄrÄr i förstabrottförstaibrott ett avsessomett som avses
stycket-tredjestycketandra atteller anse somatt somanse

dömas tillförarenskalltillföraren dömasskall grovt,grovt,
Vidtvå år.fängelse i högstVidtvå år.i högstfängelse

brottetbedömande ärbrottetbedömande är omavav om
beaktassärskiltskallbeaktassärskiltskall grovt omgrovt om

alko-haftföraren harhaft alko-harföraren enen
uppgåttholkoncentrationuppgåttholkoncentration somsom

hanspromille i1,0till minstpromille i hans1,0minsttill
milligram0,50blod ellermilligram0,50blod eller perper

utandningsluft,liter i hansutandningsluft,i hansliter

1993:1466.lydelseSenaste
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föraren har varit föraren har varitannars annars
påverkad alkoholavsevärt påverkad alkohol,avsevärtav av

eller något medel, eller något medel ellerannat annatav av
flera förening,medel i eller

framförandet fordonet framförandet fordonetav av
har inneburit påtaglig fara har inneburit påtaglig faraen en
för trafiksäkerheten. för trafiksäkerheten.

Den föra fordon i första stycket vid järnvägutan attsom som avses
eller tunnelbana fullgör tjänst, i vilken ingår uppgifter väsentligav
betydelse för säkerheten och då så påverkadär alkohol eller någotav

medel det kan han inte kan utföra dessa uppgifterannat att antas att
betryggande döms till böter eller fängelsesätt i högst två år.

I fråga den för spårvagn finns bestämmelser i lagenom som
1951:649 straff för vissa trafikbrott.om

Denna lag iträder kraft den 1 juli 1997.



Författningsförslag1996:SOU 125

till förordning ändring i vägtrañkkun-3 Förslag om
görelsen 1972:603

vägtrafikkungörelsen 1972:603 skallHärigenom föreskrivs 19 §att
följande lydelse.ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

får föras Fordon får föras denFordon den inte avav
grund sjukdom, påverkad alkoholhal-årsom av som av

medelpåverkan tiga drycker, någotuttröttning eller annatav
förening.eller flera medel istarka drycker eller andra sti-

gäller denmulerande eller bedövande Detsamma som
kan grund sjukdom, uttröttningeller skälämnen annat avav

förafordonet på betryggande skäl kanföra eller inteannatav
fordonet på betryggande sätt.sätt. ett

träder i kraft den juli 1997.förordning 1Denna
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terrängtrafiklcun-ändring iförordningtillFörslag4 om
1972:594görelsen

1972:594terrängtrafikkungörelsen§föreskrivs 37Härigenom att
följande lydelse.skall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

denförasfårFordon intedenförasfårFordon avav
alkoholhal-påverkadsjukdom,grund är avsomavsom

medelnågotdrycker,tigapåverkaneller annatuttröttning av
förening.medel ifleraellersti-eller andradryckerstarka

dengällerDetsammabedövandeellermulerande som
uttröttningsjukdom,grundkanskälellerämnen annat avav

förakanskäl intebetryggande ellerfordonetföra annatav
betryggande sätt.fordonet ettsätt.

1997.julikraft den 1iträderförordningDenna
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1976:1090till ändring iFörslag lagen5 lag omom
alkoholutandningsprov

1976:1090 alkohol-föreskrivs i fråga lagenHärigenom omom
utandningsprov

lydelse,lagens rubrik skall ha följandedels att
skall ha följande lydelse,dels 2 §att

följande lydelse.skall införas 4 §dels i lagenatt aven ny

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1976:1090 alkohol-alkohol- Lag1976:1090Lag omom
utandningsprovutandningsprov m.m.

§2
fall i lfår i andra §Alkoholutandningsprov änäven avsessom

förarefordonförare motordrivetstycketförsta samttas avav
spårväg.eller Provjärnväg, tunnelbanaspårfordonmaskindrivet

motordrivetförareinteparagraf får dockenligt denna tas av
gående.förasfordon, är avsett att avsom

i andraBestämmelserna l §i andraBestämmelserna l §
vidskall tillämpasvid stycketskall tillämpasstycket prov-prov-
paragraf.paragraf. enligt dennatagningdennatagning enligt

skall iakttasDessutomskall iakttasDessutom attatt provprov
eller ifår endasteller i näraendastfår nära tastas

därtill den platsanslutningplats däranslutning till den
ellerföraren kontrollerasellerkontrollerasföraren ettett

förarenpolisingripandeförarenpolisingripande motmot
sker.får endastsker. För proven

enligt dennaFörkananvändas instrument para-provsom
användas in-graf får endastdröjsmålbrukas ochutan som

brukaskanalko-eventuellbara utanstrument somanger om
dröjsmål och baraholkoncentrationöverstigervisst som anger

alkoholkoncentra-eventuellgränsvärde. om
gränsvärde.överstiger vissttion

föras vidprotokolldet skallundersökte begärOm den provtag-
utfärdas.utförd åtgärdbevisochningen om

l 1993:1465.Senaste lydelse
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4 §
Vad 2 första,i 1 §som

fjärdeandra och styckena och
3 § alkoholutandnings-sägs om

gäller också sådan under-prov
sökning ochögonav en persons
ögonrörelser företas syfteisom

denne påver-utröna äratt om
kad medel alkohol.änannatav
Sådan undersökning får utgöras
endast iakttagelseryttreav av

utseende och funktion.ögonens
Som hjälpmedel vid undersök-

fårningen användas pupillo-
eller liknandemeter, penna

föremål mindre ljuskälla.samt

i kraftDenna lag träder den juli 1997.1
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till ändring i 1958:2056 Förslag lagenlag om om
alkoholhaltigaförverkande dryckerav m.m.

förverkandeHärigenom föreskrivs lagen 1958:2051 §att om av
följandealkoholhaltiga drycker skall ha lydelse.m.m.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§1
Alkoholhaltiga drycker ellerAlkoholhaltiga drycker eller

berusningsmedel, vilka sådant medel iandra annat som avses
lagen 1951:649 straffpåträffas hos den brutit 4 §mot omsom

1951:649eller lagen för trafikbrott och4 § 4 § vissaa som
brutitstraff för trafikbrott, påräffas hos denvissa motsomom

straffeller lagenjärnvägssäkerhetslagen 4 § 4 §30 § oma
luft- för vissa trafikbrott, 30§1990:1157, 13 kap. 1 §

järnvägssäkerhetslagen1957:297 eller 20fartslagen
luft-1990:1157, 13 kap. §eller 5§ sjölagen 1kap. 4§

1957:297 eller 20förklaras fartslagen1994:1009 skall
sjölageninte finns kap. 4§ eller 5§förverkade, detom

förklaras1994:1009 skallsärskilda skäl det.mot
finnsförverkade, det inteom

särskilda skäl det.mot
skall gällagälla DetsammaDetsamma skall omom

medeldrycker eller berusnings- sådana drycker ellersådana
medföljtden påträffas hos denpåträffas hosmedel somsom

tillfället, medlen kanvidmedföljt vid tillfället, be- omom
föravseddaha varit ävenrusningsmedlen kan ha antasantas

begått gärningen.denför denvarit avsedda även somsom
begått gärningen.

påträffas förtärhos denSpritdrycker, vin eller starköl, somsom
kap. 16strid med villkor enligt 2 §sådana drycker ieller förvarar

ordningslagenmed 2 kap. 18 §stycket första meningen ellerandra
ordningsföreskrift skall,eller lokal1993:1617 med oavsett vem

särskilda skäl talarförverkade, intedryckerna tillhör, förklaras om
påträffas hos denskall gälla alkoholdryckerdet. Detsammamot som

ordningslagen elleri strid med 4 kap. 4 §förtär sådana dryckersom
§järnvägssäkerhetslagen.med 25 a

sådanaockså i frågatredje stycket gällerVad har isagts omsom
vid tillfälletpåträffas hos någonochdrycker där somsomsom avses

bestämmelsen, detmed den bröti sällskap ärmot omsomvar
föravsedda densannolikt dryckerna ävenatt senare.var

l 1994:1428.Senaste lydelse
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Denna lag träder i kraft den juli 1997.1
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INLEDNINGI

arbeteochUtredningens uppdrag1

Utredningsuppdraget1

analyseraskallframgår vi närmarebilagavåra direktiv,Av attse
regleringennuvarandemed denförknippadeproblemvilka är avsom

ianförtsvadbeaktandevidare medVi skalldrograttfylleri. somav
förslagnedan lämnal994/95zJuU24 sebetänkandejustitieutskottets
förförutsättningarskaparförfattningsändringar ettsådanatill som

syfteReformensförare.drogpåverkadeingripandeeffektivare mot
trafiksäkerhetenupprätthållamöjligheternaförbättraskall attattvara

körförmåga.trafikanternaskontrolltillräcklig överoch en
detdirektiven äriutformningreformensgäller attVad enanges

knytagårdetundersökaförstutgångspunkt attnaturlig att om
förgränsvärden sättbestämdatillstraffbarheten somsamma

lösningarandralämplig skalllösning intesådan äralkohol. Om en
införandetexempeli direktivenHär nämns enövervägas. avsom

förförutsättningarnaändramöjlighetenochnollgränsabsolut att
rattfylleri.kliniskts.k.föransvar

refor-uppnåfördet,bedömai uppdragetingår attVidare att om
trafikbrottslagen.författningarändringar i andra änbehövssyfte,mens

möjlighetpolisensgällervadändringar atthärexempelSom nämns
vadtrafikenidrogerförekomstenupptäcka samtochkontrollera av

körkort.återkallelsereglernagäller avom
utvecklaregeringenuppdragfått iRikspolisstyrelsen har attav

påverkadförareupptäcka ärkanpolisenvilkametoder enomgenom
beslutregeringensskulle enligtUppdragetalkohol.medelandra änav

hurförplanmedfebruari 199628dendelredovisas ensenast
skallslutredovisningochuppdragetlösaRikspolisstyrelsen attavser

augusti 1996.den 31ske senast
frågordefrittstårdet utöverdirektiveni attSlutligen att ossanges

utsträck-denfrågor inärliggandeockså andrataangetts uppsom nu
nödvändigt.bedömsdettaning som

bl.a.betänkandetangivnadirektiveni det ianfördeJustitieutskottet
skälstarkafinns överdet attf.. "Utskottetföljande s. ll att seanser

liknandeochnarkotikagäller preparat.detrattfyllerilagstiftningen när
möjligheternaförbättrabör attsådanmedSyftet översyn attvaraen
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upprätthålla trafiksäkerheten och tillräcklig kontroll trafikanter-en av
körförmåga med avseende dessa droger. En möjlig åtgärd kannas

enligt utskottets mening införa reglering tillåtnaattvara en som anger
förgränsvärden narkotika liknande gäller försättm.m. som

alkohol. I det sammanhanget det naturlig frågeställning detär en om
lämpligt och möjligt införa trafikens.k. 0-gräns i förär att en

narkotika och liknande droger påverkar körförmågan.som - - -
Utskottet medvetet det behövs olikarad övervägandenär attom en
innan lagstiftning angivet slag skulle kunna införas. Somen av
exempel problem kan det inte finns och kanske intenämnas att -
går få fram tillräckligt vetenskapligt underlag för kopplaatt att en-
viss halt drog till viss grad trafikfarlighet. En frågaav en en av som
uppkommer också den mängden legalt förskrivna ochär storaom
använda mediciner med narkotiskt och liknande innehållm.m. som-

de många allergimediciner innehåller efedrin olikat.ex. samtsom
psykofarmaka och vissa smärtstillande skall undantag-preparat vara-

från regleringen så fallet,och, bedöms hur detta skallna varaom
lösas från kontrollsynpunkt och lagstiftningstekniskt hurrent samt
överkonsumtion legala bedömas. frågeställningarmedel skall Andraav
hänger med möjligheterna förekomsten i kroppenmätaattsamman av
de aktuella drogerna. Somliga mycket svåra spåra idem är attav
kroppen redan några minuter efter de har intagits på-att trots att
verkanseffekten finns kvar. Andra lämnar spår viddäremot provtag-
ning lång tid efter det effekt har upphört.under deras drogandeatt
Även till problem i dettaden omvandling sker i kroppen ställersom
avseende. Utskottet också det övervägandenbehövs närmareattanser

förhållandet mellan rattfyllerilagstiftningen och narkoti-det gällernär
i aktuellt hänseende. det gäller illegalkastrafflagen l968:64 Närnu

samband med andranarkotika kan bruket,nämnas att oavsett
bilkörning, redan i dag straffbart enligt § 6aktiviteter 1ärsom

narkotikastrafflagen. Utskottet justitieministernkonstaterar att- - -
förutsätt-initiativ till undersökahar hon attangett att att taavser

rattfyllerilagstiftningen gränsvärdenningarna för komplettera medatt
för olika narkotiska och det inom regeringskansliet harpreparat att

förutsätter arbeteinletts arbete i denna fråga. Utskottet dettaett att
möjligbedrivs med den skyndsamhet och vad utskottet härär attsom

anfört därvid beaktas.

direktiv1.2 Generella

särskilda gäller vissa generellasamtliga kommittéer och utredareFör
regionalpolitiska konsekvenserdirektiv, nämligen direktiv redovisaatt

dir.l994:23 och1992:50, offentliga åtagandendir. prövaatt att
Medjämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124.redovisa
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hänsyn till vårt uppdrags karaktär har vi inte funnit skäl någragöraatt
särskilda överväganden i dessa frågor.

generella direktivDet beslutats regeringen den 10 juni 1996,som av
nämligen direktiv redovisa konsekvenser för brottsligheten och detatt
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49, ligger inom för vårtramen
uppdrag och har beaktats i våra överväganden.

1.3 Arbetets bedrivande

Vi har vid åtta tillfällen. Vidare har sekretariatetsammanträtt och
vissa utredningens träffat från Rikspolissty-experter representanterav
relsen angående dess uppdrag utveckla förmetoder öka polisensatt att
möjligheter till kontroll och upptäckt drogpâverkade förare.av

sekretariatet har deltagit i seminarium alkohol- och drog-ett om
missbrukarna i trafiken anordnat Folkhälsoinstitutet, Rikspolis-av
styrelsen och Vägverket tillsammans med Kommunikationsdepartemen-

Vidare har sekreteraren besökt Rättsmedicinalverkets Rättskemiskatet.
avdelning i Linköping gjort studiebesök hos trafikpolisen isamt
Göteborg.

Regeringen har beslut den 23 november 1995 tillgenom oss
överlämnat framställningar ändrade regler för narkotika trafikiom
från Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Vi har under vårt arbete

framställningarnasbeaktat innehåll.
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BAKGRUND

tidigaredenGällande och2 rätt

vissabehandlingen frågorav

Inledning1

gällandeinnehåller redovisning rättFörevarande kapitel, avsom en
de nuvarandekortfattad beskrivningmedhistorik, inledsoch avenav

rattfylleri. Därnästrattfylleri respektivebestämmelserna grovtom
överväganden gjortsför tidigareredogörelse delämnas somen

utvecklingenDärefter redovisasdrograttfylleribrottet.beträffande av
avsnittSlutligen följerkliniskt rattfylleri.s.k.bestämmelserna ettom

subjektivabeträffande detgjortstidigare övervägandende somom
uppsåt krävs vidi vilken utsträckningdvs. ochrekvisitet, om

drograttfylleribrott.
utförligt beskriven i bl.a.utveckling finnsTrafiknykterhetsbrottens

Trafiknykterhet SOUtrafiknykterhetsutrednings betänkandeårs1949
betänkande Nykter-trafiknykterhetskommittésårs1953:20 och 1957

förbetänkandens redogörelser1963:72. Dessai trafik SOUhet
rattfylleribrottfrämst varit inriktade påemellertidhistorik har

omfattning behandlatoch endast i begränsadalkoholpåverkangrund av
följer nedanredovisningdrograttfylleribrottets utveckling. Den som

oundgängligt iemellertiddärför relativt omfattande. Det ärär att en
grundbehandla rattfyllerisådan redogörelse i viss mån även av

eftersom brottsbestämninggäller särskilt denalkoholpâverkan. Detta
rattfylleriets.k. kliniskadrograttfylleriet detreglerarsom --

alkoholfallen.reglerar även

2.2 Gällande rätt

2.2.1 Rattfylleri 4 § trafikbrottslagen-

återfinns i lagenDe gällande bestämmelserna rattfylleri 4 §omnu
trañkbrott trafikbrottslagen. dess1951:649 straff för vissa Iom

fordonförsta stycke stadgas den för motordrivet elleratt ett ensom
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spårvagn efter ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängdatt att
alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2
promille i hans blod eller 0,10 milligram liter hansi utandnings-per
luft skall dömas för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex
månader. Enligt paragrafens andra stycke skall också den dömas för
rattfylleri för motordrivet fordon eller spårvagn och då ärettsom en
så påverkad alkoholhaltiga drycker det kan han inte pâatt attantasav

föra fordonet rattfylleri.betryggande kan s.k. kliniskt Sistasättett
förarenmeningen nämnda stycke detsamma gällersäger ärattav om

påverkad något medel s.k. drograttfylleri.lika annatav
flesta fallen rattfylleri i dag s.k. promilleratt-De allra utgörsav av

efter förstafylleri, dvs. de bedöms bestämmelserna i stycket. När
för kliniskt rattfylleri i stycket tillämpas torde det dereglerna andra i

fråga drograttfylleri.flesta fall vara om
promilleregeln i första stycket behöver någonVid tillämpning av

förarens konkreta trañkfarlighet eller körförmåga inteprövning av
bygger på presumtionen de i bestämmelsen angivnaRegelngöras. att

frångenerellt medför förandet inte betryggandevärdena ärsett att
trafiksäkerhetssynpunkt.

andra stycket krävsförare skall fällas till enligtFör att ansvaren
föraren påverkad alkoholåklagaren bevisar varit sådäremot attatt av

medel det kan han inte betryggan-eller något ettannat att antas att
kvalificeradföra fordonet. fordras alltså vissde kunnat Detsätt en

bevisning blir aktuell den misstänktespåverkan. Den är egnasom
klinisk läkarundersökning, kanuppgifter, vittnesutsagor och som

med analys blod eller urin.kompletteras av
med lägre promillehalt i blodetkan påpekas förareDet änatt en en

kliniskt rattfylleriförsta stycket § kan dömas förvad i 4som anges av
torde dockandra stycket sådan påverkan kan styrkas. Detenligt enom

såsällsynt sker.attvara
drograttfylleri analysbesked utvisandeVid misstänkt har enbart en

trafikfarliga i förarens blod inteviss koncentration ämnen ansettsav
skyldig till brottför föraren gjort sigtillräcklig bevisningutgöra att

någoti sig inte har bedömtseftersom koncentrationen säga om
bl.a.körförmåga. Orsakerna härtill deförarens påverkansgrad eller är

finns människan. Gradenmånga individuella variationer hos avsom
hälsotillstånd,bl.a. kroppsvikt,påverkan beror personsen

tillvänjning ellerålder, kön och gradengenetiska bakgrund, av
medlets dosering ochhur ofta medlet används,beroende samt

Ocksådess interaktioner med andra droger.intagningssätt samt en
enligt forskningsrön spela vissetniska tillhörighet kan nyarepersons

roll.
för alkoholutandningsprovgäller förutsättningarna beslutVad om

hänvisas till avsnitt 5.2 och 5.3 nedan.och blodprovstagning
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Grovt rattfylleri § trafikbrottslagen2.2.2 4 a-

rattfylleribrottettrafikbrottslagen stadgas§I 4 är attatt, anseoma
för rattfylleri till fängelse i högstföraren skall dömasgrovt, grovtsom
brottet skall särskilt beaktasVid bedömandettvå år. är grovtav om

haft alkoholkoncentration uppgått till minstföraren har somom en
i utand-i blod eller 0,50 milligram liter hanspromille hans1,0 per

ningsluft,
påverkad alkohol ellervaritföraren har2. avsevärt avannarsom

ellernågot medel,annat
inneburit påtaglig fara förframförandet fordonet har enavom

trafiksäkerheten. "
rattfylleriet skallbedömningenVid är grovtattom anse somav

1--3omständigheter vid brottet. Punkternatill samtligahänsyn tas
särskilt skall beaktas. de fall däromständigheter Isådana somanger

bedömsnämnda omständigheter föreliggerdessa särskiltnågon av
någonOm det samtidigt finnsrattfylleriet regelmässigt grovt.som

medföratill kan det dockomständighet hänsynförmildrande attatt ta
bedöms lindrigare.brottet

allmän-bedömningen brottets grovhet har ibetydelse vidStörst av
mellanPrestationsförrnågan varierar visserligenpåverkansgraden.het

tordevid så höga halter i punkten lindividerolika som angesmen
flesta fall.väsentligt nedsatt i deden vara

för fall2 påverka " främsti punkten avsevärtRekvisitet är avsett
alkoholvarit påverkad något medelmisstänkte harden ändär annatav

alkoholkoncentratio-bevisningföreligger någondet inteeller där om
på-utandningsluft. Rekvisitet "avsevärtellerförarens blodinen

halter vaduppfyllt lägredock än sägsverka " kan även när somvara
1990 årsi samband medLagrådet uttaladehari punkten 1 uppmätts.

promillegränsendå bl.a. den nedretrafikbrottslagenändringar av
förlåg på 1,5 promillemedan den kvartill 0,2 övre attsattes ansvar

övertygande utredningförutsattei sådana fallbrottgrovt omen
2 kanvidare punkten inteLagrådet anmärktepåverkansgraden. att

så enbarti punktenalternativ till regeln 1tillämpas sätt attettsom
alkoholhalt i blodetnågon kör medomständighetenden t.ex.att en

rattfylleri enligtdöms förskall medföra hanpromille1,4 att grovt
308.jfr NJA 1981punkten 2 s.

sänktes frånpromillegränsen år 1994samband med denl övreatt
gränsvärdeförarbetena valetpromille uttalades itill 1,01,5 att av

påverkansgrad objektivtvilkenske utifrån bedömningenskulle somav
normalt börbrotttrafikfarlighetmedför sådan att grovtsett en

dendras viduttryckssätt,borde, medföreligga. Gränsen annatett
och därmedsådan påverkansgradnormaltpromillehalt ger ensom

får så straffvärdehögttrafiknykterhetsbrottetförhöjd olycksrisk ettatt
vid böter.påföljden inte kan stannaatt



behandlingenden tidigareGällande ochrätt 1996:125SOU

rekvisitetsubjektivaDet s.k.2.2.3

förföraren förhänseende hosi subjektivtVad krävs att ansvarsom
trafikbrottslagen. När detifråga regleras inteskall komma irattfylleri

eller oaktsamhetuppsåtoch hur kravbestämmagäller sökaatt om
§ och §beskrivs i 4 4för gärningar ärdebegränsar ansvaret asom

praxis.hänvisad tillalltsåman
Samma krav1967 211.uppsåt NJAgäller förande krävs seVad s.

motordrivet fordonfråga sedet varitförhållande tillgäller i ettatt om
1970 240.NJA s.

haftföraren skall hadrycker gällerBeträffande alkoholhaltiga att
mängdförtärt sådana och i dentill han haruppsåt förhållandei att

påverkankoncentrationen eller sestraffbaramedfört den t.ex.som
uppsåtställs inga kravDäremotJuristtidning 1974 24.Svensk s.

påverkans-alkoholkoncentrationen ellergälleroaktsamhet deteller när
förståförstått eller bort hanalltså inte habehövergraden. Föraren att

så påverkadalkoholkoncentration eller varitstraffbaruppnått som
också betydelse vad han självstraffansvar. saknarför Detförutsätts

körfönnåga.uppfattning sinhade för om
antingenalkohol krävs förarengäller medelVad närän attannat

haft uppsåt omfattadeunder färdenintog detta ellerhan attsomsenare
heller här krävsmängd han intog det rusgivande. Intemedlet i den var

straffan-varit så påverkad det medförföraren förstått hanatt attatt
svar.

alkoholhaltiga drycker ochgäller samtidigt brukNär det annatav
med varjestraffbar påverkan inte uppnåsskall i de fall dåmedel

hade rusgivandeuppsåt föreligga med avseende demedel för sig att
med varandra.effekt i kombination

Rättspraxis2.2.4

gällande ochdepartementspromemorian DrograttfylleriI rätt--
redovisarreform 1995:65 finns avsnittbehovet Ds ett somenav

tillämpningsproblemen viddomstolsavgöranden belyserolika som
Linköpingspromemorian redovisade domendrograttfylleri. Den i av

februarifastställdes hovrätt den 26den 27 juni 1995 Götatingsrätt av
Svensk JuristtidningHär kan också hänvisas till artikel i1996. en

också visar påff., vari antal rättsfall1980 40 tas ett soms. upp
sådana tillämpningsproblem.

tillämpningsproblemen med nuvarandeSom ytterligare exempel
förlagstiftning redovisas ytterligare hovrättsfall Hovrättenkan här ett

1995-05-09, 110. En i 30-Västra Sverige, avd. dom DB man
för rattfylleri vårdslöshet i trafik. Enligtårsåldern åtalad bl.a. ochvar

sågärningsbeskrivning hade fört personbilåklagarens mannen en



39behandlingenden tidigareochGällande rätt1996:125SOU

betryggandehan intekundedetnarkotikapåverkad antas attattav
brustit ifärdenvidhade hanVidarefordonet.förakunnat omsorgsätt

halatill dethastighetenintevarsamhetoch att anpassagenom
medkollideratochsladdningifordon råkatvarför hansväglaget, en
skriftligtill följd. Somfordonsskadormedpersonbilmötande
utvisadeanalysresultatbl.a.åklagarenåberopadebevisning ett som

dentetrahydrocannabinol, ärochamfetaminbl.a.förekomst somav
också påvisadeAnalysresultatetcannabis.iaktiva substansen

läkemedel,trañkfarligklassadeflerablodiförekomst avmannens
Åklagaren åberopa-nivå.terapeutisknormallågdem överett avvarav

enligtinformationsbladutfärdatRättsmedicinalverketde även ett av
sådanatillkan ledagenerelltamfetaminpåverkan symtomvilket sett

medel.trafikfarligtbetraktasböramfetamin ettgör att somsom
trafik.vårdslöshet irattfylleri ochförbestredtilltaladeDen ansvar

injiceratkörningenförenågra dagarhanbl.a.Han attuppgav
sin ångest,dämpaförbensodiazepineranvändehanamfetamin, attatt

hanordinerat,vad läkarenfler tablettertagit än attintehan varatt
trañkfarliga,klassademedicinerna attmedinförstådd att somvar

medförseddbilenhalt ochmycketkörningenvidväglaget var
polisen kom"sluddrigoch närblevhansommardäck nervösattsamt

eftergenomfördesläkarundersökningVid dentill platsen. som
undersökande läkarenkonstaterade den attkörningen mannen var

stimulerande ellerandrasömnrnedel ellerpåverkadhöggradigt av
medel.bedövande

påverkadvarit så preparatfannTingsrätten somatt avmannen
förakunnatbetryggandepå sätthan intenarkotikainnehöll ettatt

Åtalet vårdslöshet iförrattfylleri.fördömde honomochfordonet
oaktsam ivarithan intetillhänvisningdock medtrafik ogillades att

medföraskulledetgradden att ansvar.
ochogillasskullerattfylleriåtalet föryrkadehovrättenI attmannen

inledningsviskonstateradeHovrättenändring. attbestredåklagaren
narkotikapåverkanunderkörtvisadeutredningen menatt avmannen

dennagrundhan påkrävdesrattfylleriansvarfördet att avatt
föra fordonetkunnathainte ettkundenarkotikapåverkan antas

bedöm-objektivord vidandraskulle medbetryggande Hansätt. en
i sinavidareanfördeHovrättenolämplig förare.framståning som en

trañkfarligaolikaförekomstenpåvisadedenenbartdomskäl att av
olämplighan varitbevisinteblodi attsubstanser omvarmannens

vissmedvärderasutlåtandeläkarensbordeVidareförare.som
sigmissbruk bakomomfattandehadeförsiktighet eftersom ettmannen

förhållandenkännedom hansläkarenssaknades vetskapoch det omom
andrasaknadesdetvidarekonstateradeHovrättenhälsa. attoch

sladd korngrund överhankörningenanmärkningar än attmot av
trafikolycka. Dennaorsakadeochkörbananfel sidapå om-enav

olämpligvarithanförhovrättenenligtvisserligentaladeständighet att
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förare hänsyn måste till de övriga omständigheterna kringtassom men
körningen såsom det hala väglaget och de slitna sommardäcken. Det
saknades därför enligt hovrättens mening sådant tydligt sambandett
mellan narkotikapåverkan och trafikolyckan kunde tasmannens som
till intäkt för han grund narkotikapåverkan olämpligatt av var som
bilförare. fannHovrätten därför vid samlad bedömningen av
omständigheterna inte styrkt grund narkotikapåver-att mannen av
kan inte hade kunnat betryggande framföra fordonet, varförsättett
åtalet för rattfylleri ogillades.

Ordföranden dock skiljaktig. gjorde frågaHan i åtalet förvar om
rattfylleri följande bedömning. "NN har efter den aktuella trafikolyck-

på sådant de poliser har kommit till platsenuppträtt sättett attan som
påverkadhonom och funnit skäl för undersökningnärmareansett av

nykterhetstillstånd.hans Därpå gjorda provtagningar har också visat
det i hans blod funnits dels amfetamin, dels spår flera trafik-att av

farliga läkemedel, vilka något intagits terapeutisk nivå. Vidöverav
den efter olyckan utförda läkarundersökningen har också befunnitsNN
höggradigt påverkad. Nu angivna omständigheter i förening med att

inte förmått bemästra fordonetNN det kan han integör att antas att
på betryggande kunnat föra fordonet. I likhet med tingsrättensättett
finner därförjag åtalet i denna del styrkt."

Historik2.3

2.3.1 Tidigare överväganden rörande drograttfylleri i
allmänhet

Drograttfylleri förbjöds i samband med trañkbrottslagen infördesatt
år den ursprungliga lydelsen1951. I 4 § i särskilt styckeettav angavs

förare skulle dömas för rattfylleri såhan varit påverkadatt en om av
berusningsmedel starka drycker det kunde hanänannat att antagas att

icke på betryggande kunde föra fordonet. Straffet fängelsesättett var
år.i högst Om omständigheterna varit mildrande skulle straffetett
tillbestämmas dagsböter, dock lägst 25. Någon motsvarighet till det

dålindrigare brottet, benärrmt rattonykterhet, fanns inte.
införandet straffbestämmelsenSom motiv till anfördes attav en

motsvarande vidgning skett ansvarsområdet för vanligt fylleri iav
dåvarande strafflagen. Lagrådet ansåg11 kap. 10 § uttrycketatt

mindre lämpligt föreslog"annat berusningsmedel och i stället be-var
teckningen armat stimulerande eller bedövande beteckningämne en,

infördes i dåvarande första28 § vägtrafikförordningen.momentetsom
års trafiknykterhetsutredning föreslog i1949 sitt betänkande

Trañknykterhet SOU 1953:20 drograttfylleribrottet skulleatt
rattfylleribrottetsammanföras med det vanliga under en gemensam
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beteckning. Utredningen anförde det inte borde någongörasatt
mellan påverkanåtskillnad starka drycker och påverkan annatav av

eftersomberusningsmedel det i båda fallen rörde sig påverkanom en
i utvecklad form beteckna berusning. Detattsom mer var som

särskilda stadgandet föreslogs därför utgå och i stället skulle uttrycket
"påverkad starka drycker" i brottsbeskrivningen för rattfylleriav
förses med tillägget "eller berusningsmedel. Utredningensannat
förslag ledde emellertid inte till någon lagstiftningsåtgärd.

trafiknykterhetskommitté1957 års frågan drograttfylleritog upp om
i betänkande Nykterhet i trafik SOU 1963:72. Kommitténsitt pekade
på skillnader i problematiken kring trafiknykterhetsbrott på grundtre

jämförtberusningsmedel med sådant grundbrottannatav av
första menade fannsalkohol. För det det inte likvärdigaattman

mätmetoder för de andra medlen och någon motsvarighet tillatt
promillereglerna därför inte skulle kunna konstrueras. Vidare skulle
läkarundersökningen liksom förarens uppgifter förvad han intagitom

få i alkoholfallen. framhöllmedel betydelse För det andrastörre än
kommittén det svårt för den enskilde vilka medel ochatt att vetavar

kvantiteter därav farliga trafikfarligavilka medan alkoholenssom var
föreffekter kända För det tredje påpekade kommittén attvar envar.

flera medel omfattades bestämmelsen regelmässigt användesavsom
för medicinskt bruk. Alkoholförtäring kunde enligt kommittén aldrig

med trafik. omfattadesursäktas i samband Förtäring medelettav som
begreppet berusningsmedel" kunde enligt kommitténs"annatav

försvarligt nödvändigtmening däremot inte bara medicinsktutanvara
effekten negativ biverkan. föreslogmed den rusgivande Mansom en

alkoholhaltiga drycker", vilket skulleuttrycket "annat överensstäm-än
fylleribestämmelsens avfattning efter brottsbalkens ikraftträ-medma

medförde lagstiftningsåtgärder.dande. Förslaget dock inte några
Kommittén för lagstiftning angående trafiknykterhetsbrott Trafik-

nykterhetsbrottskommittén diskuterade problemen kring drogratt-
1970:61.fylleribrottet i sitt betänkande Trafiknykterhetsbrott SOU

bevissvårigheter förelåg i mål drogratt-Bl.a. pekades på de som om
subjektiva rekvisitet i vissa fall ochfylleri liksom problemet kring det

föreslog uttrycket "annatsmå upptäcktsmöjligheterna. Mande att
berusningsmedel". Vidaremedel alkohol" skulle "annatän ersätta

rattfylleriskulle betecknasföreslogs brottet oavsettatt som om
medel eller frånhärrörde från alkohol ellerpåverkan annat en

ske det styckekombination dessa. skulle kunnaDetta attgenomav
särskilt drograttfylleri inarbetades i den allmännaregleradesom

påpekadefortsatta övervägandenrattfylleribestämmelsen. I sina
bevissvårigheterbl.a. med hänvisning till dekommittén, stora som

detdrograttfylleribestämmelsen,förelåg vid tillämpningen att varav
tillämpning.effektivisera bestämmelsensförsökteangeläget att man
kommitténsdet enligtskulle kunna åstadkomma dettaFör att varman
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och mängdenbevisaväsentligt möjligheternamening artenatt att av
förbättradesföraren intagitde drogerden drog eller engenomsom

kommitténVidare framhöllanalysmetoderna för droger.utveckling av
förhållandetför söka klarläggaforskningangeläget meddet attatt var

forskning sikttrafiksäkerhet eftersom dennaochmellan droger
utsträckning hänsynmöjligheter för iborde kunna störreöppna att

olika drogerskvantitativa bestämningartillskulle kunna tas av
vikten detpekade kommitténi kroppen. Slutligenförekomst attav
läkemedel. Manframför allt trafikfarligainformationlämnades om

effekt eftersomha preventivökad upplysning skulleantog att enen
betydelse förläkemedelsokunniga olikamänniskormånga omvar

trafiksäkerheten.
den dåvarandekommittés förslag ledde tillheller dennaInte att

drograttfylleri ändrades.bestämmelsen om
1984/85:21,âterkallades,proposition sedermeraI prop.somen

fick bedöma från fallgäller drograttfylleri bl.a.anfördes vad att man
kliniskför straffansvar förelåg ochförutsättningartill fall att enom

misstänks.fall då drogpåverkanalltid borde utföras ideundersökning
då den lägretrafikbrottslagen bl.a.ändringar år 1990Genom av

"annatsänktes till 0,2 ändrades begreppetför alkoholpromillegränsen
ändringenmedel". Syftet medberusningsmedel till "något annat var

omfattade påverkan exempelvisbestämmelsenmarkeraklart attatt av
smärtstillande Vidareochsömnmedel lugnande preparat.samt

tillstadgandet denförfattningstekniska utformningenändrades den av
kliniskahuvudregel och detpromilleregeln blevdvs.nuvarande,

i andra styckedrograttfylleribrottet indärmedrattfylleriet och togs ett
beteckningarna förde tidigareocksåDet kan4 nämnas attav

rattfylleri, ändrades tillrattonykterhet ochsvårhetsgrader,brottets
rattfylleri.rattfylleri respektive grovt

också vissa prin-lagstiftningsärende gjordesdetta sistnämndaI
rattfyllerietdet kliniskabestämmelsenuttalanden hurcipiella omom

i avsnitt 2.3.2.redovisas nedanuttalandenborde tillämpas. Dessa
trädde i kraftrattfylleribestämmelsernaändringarnaDe senaste av

för rattfyllerioch innebar bl.a.den februari 1994 gränsen1 grovtatt
betydelse förändringar särskildpromille. Någrasänktes till 1,0 av

sammanhang.gjordes inte i dettadrograttfylleribrottet



43behandlingentidigareoch denGällande rätt1251996:SOU

klinisktreglernautvecklingenSärskilt2.3.2 omavom
rattfylleri

undermotorfordonframförandeförbudBestämmelser mot avom
infördesalkohol nämntsmedelnågot änpåverkan ovanannat somav

bestämmelsenallmännadendelinoch1951år omtogs avsom en
rattfylleri.kliniskt

rattfylleriklinisktför ärområdetstraffbaradetAvgränsningarna av
syftettid och därlångpågått underutvecklingresultatett somav en

såtrafiksäkerhetssynpunktfrånåstadkommavarittidenhela att en
förstå denskall närmareFörmöjligt.regleringeffektiv att mansom

drograttfylleribrottet ärregleringennuvarandedeninnebörden avav
områdetregleringdel tidigareväsentligtdärfördet taratt avman

genomförts.harreformerför deåberopatsskäloch de somsom

motorfordonsförordningårs1923

År förstraffbestämmelsensjälvständigainfördes den första1925
motorfordonsförordningentilltilläggtrafiknykterhetsbrott ettgenom

fördedenTillägget innebar281.juni 1923 nrden 15 att som
drycker"starka"synbarligen berörddåmotorfordon och avvar

framförande inteändringen sådantFörestraffades med böter. var
emellertidstraffansvar. fannssärskilt Detmed någotförenat en

ledde tillnormaltvid hastighetsöverträdelse,möjlighet att som
månader förarenstraffet till fängelse i högstbötesstraff, skärpa tre om

fordon under påverkanfärden. Framförandevarit berusad under avav
Återkallelseför återkallelse körkort.grundalkohol även avenvar

mindre grad påverkad.föraren varit i endastskedde dock inte om
för införa generelltskälDepartementschefen anförde att ettsom

de gällande möjligheternastraffbud för trafiknykterhetsbrott attatt
innefattafordonsförare visat sig inteberusadeingripa ettmot

bordeDärtill kom straffansvaråterhållandetillräckligt attmoment.
fall då graden påverkan varitfråga också sådanakunna komma i i av

denaktualiserades. Förlåg körkortsåterkallelse inteså attatt ange
för straffansvar föreslog departe-påverkan borde krävasgrad av som

vilket"synbarligen berörd starka drycker",mentschefen uttrycket av
försäljning rusdrycker.förekom i förordning om aven

framställde första lagutskottet vissaVid riksdagsbehandlingen
faraförslag. påpekade bl.a.anmärkningar regeringens Man attmot en

kunde föreligga förarens påverkanför liv eller hälsa ävenannans om
erinrade också de allmäntalkohol inte synbar. Utskottet omvarav

varit berusad.kända svårigheterna bevisa För attattatt en person
avstå frånundanröja dessa bevissvårigheter borde enligt utskottetman

tilltalade berördbevisskyldigheten på den varit starkainrikta attatt av
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drycker och i stället låta bevisningen föraren förtärt sådanaavse om
drycker. fick därefter bli domstolarnas uppgift efterDet omstän-att,
digheterna i det enskilda fallet, alkoholförtäringdenavgöra om som

kunde påverkat förarenskett skäligen ha vid körningen.antas
därförUtskottet hemställde straffbudet skulle den förtärtatt avse som

starka drycker å sådan tid och till sådan myckenhet det skäligenatt
kunde han påverkad därav vid körningen. Riksdagenantas att var
godtog emellertid regeringens förslag.

1930 års motorfordonsförordning

En utredning tillsattes år 1927 för utarbeta förslag till bl.a.att en ny
förordning motorfordon. Utredningen, fick i uppgift attom som
särskilt beakta frågan alkohol trafiken,motverka i konstateradeattom
i sitt förslagbetänkande med till förordning motorfordonom m.m.
SOU 1929:16 såvitt gällde regleringen rattfylleribrottet detattav
stod klart mindre alkoholförtäring, vilken inte medförtävenatt en
berusning eller tagit sig sådana uttryck objektivt kunde iakttas,som

förkunde medföra fara trafiken. ansåg därförUtredningen att
straffansvar borde kunna komma i fråga fall föreslogi dessa ochäven

förordningenrekvisitet i skulle ändras till "så påverkad starkaatt av
drycker, kanhan hava nödigt herravälde sinaägt överatt antagas

frånhandlingar". Uttrycket hämtat regeringsförslag till lagettvar
angående fylleri m.m.

Departementschefen delade utredningens straffansvarbedömning att
borde kunna drabba också den där påverkan inte kunnat synbarligen
iakttas. dock kritisk till straffbaraHan det vilket detsättvar
området och ansåg i stället straffansvar skulle drabbaavgränsats att
den "synbarligen berörd starka drycker eller såsom var av annars
påverkad därav han inte tillfredsställande kunnat förasättatt ett
fordonet".

Vid behandlingen i riksdagen förordade dock andra lagutskottet
förslagutredningens till ändring rekvisitet. Som skäl anfördes attav

avsågsbestämmelsen drabba inte bara den under färden varitsom
synbarligen påverkad också den där påverkan märktsinte vidutan
fordonets framförande. Riksdagen godtog utskottets förslag.

1934 års trafikbrottslag

rattfylleri överfördesBestämmelsen år 1934 till lagen 1934:247om
straff för motorfordon.vissa brott vid förande Någon ändringom av

i här intressesak gjordes i det sammanhanget inte.ärsom av
Departementschefen anförde uttrycket "så påverkad starkaatt av
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drycker han kan icke nödigt herravälde sinaäga överatt antagas
handlingar" visserligen något svävande, det inte fannsattvar men
tillräckligt underlag för motivera ändring bestämmelsen.att en av

års ändringar1941

Justitieombudsmannen JO anförde i skrivelse till Konungen åren
trafiknykterhetslagstiftningens utformning anledning till1938 att gav

erinringar. Uttrycket "så påverkad starka drycker han kanvissa attav
enligt JOicke nödigt herravälde sina handlingar"äga överantagas var

alltför för tillräckliga hållpunkter för tydligsvävande att ge en
gränsdragning mellan straffbar och straffri alkoholpåverkan. Detta

medföra godtycke och bristande enhetlighet vid bestämmelsenskunde
tillämpning. Risken för godtycke enligt JO särskilt i sådanastorvar
fall då blodprov tagits och detta visade hög alkoholhalt medan enen

läkarundersökning och övrig utredning inte stöd förföretagen attgav
märkbart påverkad. Enligt JO kunde det iden tilltalade varit sättas

påverkanfråga inte domstolarna ställde kraven utredning omom
allvarligtalltför i sådana fall och hur helst borde dethögt som

fastslås straffbar alkoholpâver-det inte i lagen bordeövervägas attom
föreligga vid viss alkoholkon-kan alltid skulle uppmättanses en

centration i blodet.
särskild utredareSkrivelsen medförde regeringen uppdrogatt en

allsidig och förutsättningslös utredning angåendeverkställaatt en
reglering trafiknykterhetsbrotten. I sittlämpligheten av en ny av

Ändrad lagstiftning angående rattfylleri SOUbetänkande s.k.
mål,konstaterade utredaren domstolarna i denna1940: 17 typatt av

tilltalades uppgifter, normalt hade bevis-från denbortsett treegna
nämligen vittnesutsagor,lägga till grund för sitt avgörande,medel att

resultatundersökning utlåtande läkareklinisk jämte samtav av
bedömning detföretagen blodundersökning. Utredaren delade JO:s att

straffbarmellanförelåg svårigheter för domstolarna dra gränsatt en
straffri alkoholpåverkan och den svårigheten gjorde sigoch att

olikasärskilt i fall då bevismedlen anledning tillgällande de gav
påverkan. lagen konstruerad dettaslutsatser graden Att varom av

fall bedömdes olikabedömdes kunna leda till likadana sätt,sätt att
beklagligt från rättssäkerhetssynpunkt.vilket var

lagstiftningen kunde reformeras på olikaUtredaren ansåg sätt.att
alkoholförtäring vissförbjuda all underEn möjlighet kunde attvara

noll-skulle kunna betecknas absoluttid före körningen. Detta ensom
Även för sig kunde önskvärdsådan reglering i ochgräns. varaom en

eftersom den intetrafiksäkerhetssynpunkt, avfärdades denfrån
Utgångspunktenförankring i folkmedvetandet.bedömdes kunna vinna

den princip den gällande lagenför reform borde i stället vara somen
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så påverkadeför, nämligenuttryck att personer som var avgav
förareerfarenheter olämpligaalkohol de enligt allmännaatt somvar

hänvisning till bl.a.tillåtas framföra motorfordon. Medskulleinte att
möjligheten medalkoholens verkningar,vad känt attsom var om

koncentrationensäkerhet kemiskt bestämmatillräckligt hög grad avav
blodalkoholkon-möjligheten koppla olikai blodetalkohol samt att

påverkan och trafikfarlighet bedömdestill olika gradercentrationer av
nämnda principen kunna skereform enlighet med deni attgenomen

alkoholhalt i blodet avgörandefastställdes bestämdi lagendet somen
promille skulleuppgick till minst 1,5straffbarhet. Om dennaför

rattfylleri. alkoholkon-för Omvidare prövning dömasföraren utan
promille, skulle dömas tillminst 1,0centrationen lägre, dockvar

straffansvar skulle kommastraffskala.enligt mildare För attenansvar
föreslogssådana fall då blodprov inte kunnatfråga också ii atttas en

behållas.brottsbestämning skulleallmän
lagstiftningen tillstyrktesgränsvärden iinföra särskildaFörslaget att

Även departementschefen deladesamtliga remissinstanser.nästanav
hänvisning till vissa iansåg dock, medHanden bedömningen.

verkningar vidundersökningar alkoholensredovisadebetänkandet om
straffansvar bordeförblodkoncentrationer, den nedreolika gränsenatt

därför detproposition föreslogsI regeringensnågot lägre. attvara
0,8 promille.skulle bestämmas tillgränsvärdetnedre

utredarenbrottsbestämningen ansågden allmännaVad gällde att
förare ochförarens kvalifikationerdirekt siktedenna borde ta som

Uttrycket "såhandlingar i allmänhet.herravälde sinahansinte över
på betryggandehan icke kunnatstarka drycker sättpåverkad attav

såden gällande lydelsenföreslogs därförföra fordonet ersätta
herravälde sinanödigtkan ickepåverkad han överägaatt antagas

straffansvaret skulle knytasFörslaget innebar,handlingar". utöver att
uttrycket "kanförare, såledeskvalifikationertill förarens attsom

menade dettaUtredarenlagen.antagas" skulle utmönstras attur
enskildeden domarensalltförlämnadeuttryck stort utrymme
och godtycke.för rättsosäkerhetinnebar riskuppfattning, vilket

frågaiutredarens övervägandenDepartementschefen, deladesom
" kan antagas"anknytning, ansåg uttrycketbrottsbestämningens attom

borttagande detta uttryck kundelagstiftningen.behållas i Ettborde av
denbevisningskärpning kravenuppfattasfelaktigt omen avsom

betryggandeföra fordonettilltalades förmåga sätt.ettatt
den kritikanmärkte första lagutskottetbehandlingVid riksdagens att

riktas denockså kundeden gällande lydelsenriktats motmot nusom
lydelsenföreslagnaenligt utskottet denkundeföreslagna. Dessutom

alltförstraffbarhetenbedömandetfara för vidinnebära storatt aven
ifrågavarande färdenföraren vid denfrågan huruvidafästes vidvikt

fordonet eller ej.tillfredsställande föravisat sig kunna sättett
med hänsynobjektivtföraren,skulle i ställetAvgörande sett,vara om
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vid tillfälletalkoholförtäring kunde olämpligtill sin överattanses
med sådan innebördföra motorfordon. En regleringhuvud taget en

avfattades imening åstadkommas lagenkunde enligt utskottets om
lagstiftning, för straffansvardå norsk vilkenenlighet med gällande

drycker. Riksdagenföraren påverkad starkaendast förutsatte att var av
förslag.emellertid regeringensgodtog

reform1990 års

genomfördesreform trafiknykterhetslagstiftningenomfattandeEn av
för straffbarReformen innebar bl.a. sänkningår 1990. gränsenen av

framhållitblodet till 0,2 promille. Många haralkoholkoncentration i
klinisktprincipiell nollgräns. Bestämmelsendenna gräns omsom en

framgåså tydligare skullejusterades också detrattfylleri attatt
trafiksäkerheten omfattaskan påverkasamtliga preparat avsom

föreslåDepartementschefen gjorde vidarerattfylleriansvar. utan att-
vissa uttalandenändring lagtexten allmännanågon näromav --

fråga. brottsbe-rattfylleri borde komma i Honför attangavansvar
kunskapermåste tolkas och tillämpas i ljuset destämningen av som

inverkan körförmågan, den utvecklingfinns alkoholens somom
förändringartrafikens omfattning och intensitet debl.a.skett samtav

trafiksäkerhet och dedet gäller inställningen tillallmänt skett närsom
trafiken.fordon, förare uppträdande imåste ställas på ochkrav som

detinte råda någon tvekanmening kunde detEnligt hennes attom
uttryckssättet "kanförändringar i dessa avseenden sedaninträtt stora

infördesbetryggande kan föra fordonet"inte påhan sättettattantas
fördet därför fanns skällagstiftningen ochi strängareatt en syn

menade därför straffansvar borde kommarattfylleri. Honkliniskt att
objektivså påverkad han vidfråga så föraren variti attsnart en

allmänna kravbilförare. Vilkaframstod olämpligbedömning somsom
bl.a. deborde i ljusetställas i hänseendetkunde det avsessom

straffansvaret detavgränsningenligger bakomgrunder näravsom
hennes mening knappastpromillekörning. kunde enligtgäller Det vara

påverkan vidradikalt olika krav det gällerrimligt upprätthålla näratt
promillegränsen å deni fastställdaöverskridande den lagen enaav

rattfylleri å den andra.för klinisktsidan och ansvar
uttalandenföljande. "Av deyttrande bl.a.Lagrådet anförde i sitt

förslagetremitterademotiveringen i deti den allmännagörs nusom
rattfylleritillämpningsområdet för klinisktframgår avsikten är attatt
frågafordras lika mycket idet inte skallskall utvidgas att omgenom

Någoninträda.straffansvar skallpåverkan förgraden attav - - -
förstraffansvaretomfattande det utvidgadehurpreciseringnärmare av

vill medLagrådetinte i förslaget.rattfylleri blirs.k. kliniskt görs
för bedömningendet inte gårframhålla,anledning härav attatt av
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påverkan några slutsatser utifrån detstraffbar drafrågan graden avom
straffbar alkoholpåverkan enligtnedre förförhållandet den gränsenatt

0,5 promillefrån blodalkoholhaltpromilleregeln sänksden s.k. en
ådömas för s.k. klinisktstraff skall kunnapromille. Förtill 0,3 att

ställt varjegrund utredningenrattfylleri krävs det är utomatt av
tillfälletavseddatilltalade vid det med åtalettvivel denrimligt att
i andrapåverkad alkoholhaltiga dryckervarit såfaktiskt angessomav

tilltalades körsättutredning deni praktikenstycket. kräverDet en om
för slutsatsen denunderlagi övrigt, kanoch beteende attsom ge

betryggande Man kanföra fordonet påkunde sätt.tilltalade inte ett
alkohol-tilltaladessig utredning denfall tänkaockså i vissa omen

utredning det angivnaEnföre körningen.förtäring av nu-- -
åstadkommasför fällande dom kan knappasttillräckligslaget ärsom

förtärt alkoholfaktiskt harmindre den tilltalademed gettsom en
gälleralkoholhalt 0,3 promille. Dettabetydligt högre ävenän om man

betryggande körningtill vad kaninställningen närskärper varasom
lagregler-innebär i sinanfördaföraren har förtärt alkohol. Det tur att

innefattar någon vidsträcktstycket praktiskt intei andra sett merna
Samman-gäller f.n.jämfört med vadkriminalisering som - - -

tämligen begränsadinnefattaranföras förslagetfattningsvis kan att en
rattfylleri."klinisktstraffansvaret för s.k.utvidgning av

subjektivaöverväganden detTidigare2.3.3 om
rekvisitet

i flerabehandlatstrafiknykterhetsbrott harrekvisitet vidsubjektivaDet
vilkenså fall ivarit och iFråga harlagstiftningsärenden. om

avseendenågot kanoaktsamhet iuppsåt krävs, ellerutsträckning om
straffansvar.förräcka

1963:72trafik SOUBetänkandet Nykterhet i

i trafikbetänkande Nykterhettrafiknykterhetskommittés1957 årsI
förtärtrekvisitet. Dendet subjektiva1963:72 diskuteradesSOU som

undantagsfall där hanendast i deenligt kommitténalkohol kunde utan
förtäringensinsettgällande han intealkoholvetskap förtärt göra att

bliinvändningar docktorde sådanaBeträffande andra medelverkan.
fallstraffbarhet i dylikaföranförde naturligvanliga. Man gränsatt en

erfarenhet kanmedicinskföraren grund sägaspunkt dåden avvar
Häreftertill påverkan.förtäringen lettinsemåst eller bortha att

66 och NJA 1961rättsfall, 1956för två NJAredogjorde kommittén s.
invändningenställning tilldomstolen tagit33, där HögstaB attnot.

Enligteffekt.medlets rusgivandekännedomsaknatföraren om
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kommittén framgick det dessa domar klart det för straffbarhetattav
krävdes uppsåt. Det dock tillräckligt med s.k. eventuellt uppsåt.var
Detta innebar det tillräckligt föraren, förtäringenendera vidatt attvar
insett denna kunnat leda till straffbar berusningsverkan eller hanatt att
före färdens avslutande insett sådan verkan hade inträtt.att

rättsfallenAv framgick således enligt kommittén det föratt ansvar
inte tillräckligt föraren bort inse förtäringen varit ägnadatt att attvar
medföra berusningsverkan. Enligt kommitténs mening det dockvar
mindre lyckligt krävdesdet faktisk insikt för straffansvar. Hän-att

till trafiksäkerheten gjorde det berättigat kräva visst måttatt ettsynen
varsamhet försiktighetoch fordonsförare vid intagav av en av

läkemedel och dylikt. Det borde kunna begäras han särskiltatt
övervägde han verkligen trafiksäkert kunde förasättett ettom
motorfordon efter sådan medicinering.en

Enligt kommitténs mening talade starka skäl för bordeatt ansvar
inträda redan vid oaktsamhet. Det kunde diskuteras oaktsamhetenom
borde förtäringen varit ägnad medföra påverkanviss elleratt attavse

den faktisktendast hade medfört sådan effekt. Det förraatt en
alternativet enligt kommittén föredra. Den oaktsamhetattvar som
skulle kunna föranleda straffansvar skulle inte ringa. förarenAttvara
bort inse straffbar påverkan kunde inträda inte tillräckligt.att var
Kommittén förslagetstannade för föraren bort räkna med sådanatt att
påverkan skulle inträda innebar påtaglig trafiksäkerhetsfarasom en

färdenunder och föreslog följande lagtext i särskilt stycke iett
rattfylleriparagrafen. föraren"Var så påverkad alkohol-änannatav
haltiga drycker, påtaglig fara förelåg för trafikolycka under färden,att
dömes efter vad i första stycket där han insåg eller bort räknasägs,
med sådan påverkan skulle inträda."att

Betänkandet rafiknykterhetsbrottT SOU 1970:61

Trafiknykterhetsbrottskommittén anförde i sitt betänkande Trafik-
nykterhetsbrott SOU 1970:61 beträffande det subjektiva rekvisitet
bl.a. vilken form subjektivt rekvisit skulle föreligga vidatt av som
trafiknykterhetsbrott hade fått ilösas praxis och utvecklingen hadeatt

till delvislett olika innehåll det subjektiva rekvisitet vid de olikaav
objektiva rekvisit brottet bestårsom av.

Kommittén anförde därefter, vad gäller det subjektiva rekvisitet vid
påverkan alkohol, det torde krävas föraren insåg hanatt att attav
förtärt den alkohol till resultat antingen han blev såattsom gav
påverkad i lagen eller hans blodalkoholhalt nådde tillsägs attsom upp
de i lagen angivna kundeDet påpekas det tillräckligtgränserna. att var
med eventuellt uppsåt. Förtäringen alkohol skulle således täcktav vara

uppsåt. Däremot saknade det betydelse föraren insåg ellerav om
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meninglagensiförtäringdennahanha insettborde att varav
promillegränser-nådde tillblodalkoholhalthanspåverkad eller att upp
behövde såledesblodalkoholhaltenellerpåverkansgradenVarkenna.

inteförarenuteslutetemellertidtäckt. Ansvarsubjektivt omvarvara
alkohol.tillförtseller pådruckit sätthanvisste annatatt

praxisenligtalkohol krävdes detmedelpåverkanVid änannatav
mängd hadei intagenmedletinsågvid intagetantingenföraren attatt

färden insågockså underellerverkanrusgivandekunde ha atteller
inte krävasemellertidtordehade inträtt. Detberusningsverkan att
påverkangradsådanfrågadetinsågföraren somatt avom envar

alkoholvidstraffansvar. På sättmedfördeenligt lagen somsamma
egenskaperrusgivandehademedletföraren insågalltsåkrävdes attatt

frågaoaktsamhet ielleruppsåtintebehövdes däremotdet omensmen
vidrekvisitetsubjektivadetinnebarpåverkansgraden. Detta att

innebördprincipiellahadealkohol alltsåpåverkan änannat sammaav
bevisnings-skillnaddockförelågalkoholpåverkan. Detvid ensom

effektrusgivandeharalkoholñckmedansidan; antas veta attenvar
medelandrai frågapresumtionintekunde göra somomsammaman

effekt.likartadmindreellerhar mer
på-ochalkoholsamtidigt brukfrågadet annatNär avomvar

skilja mellanuttaladekommitténvadenligtverkansmedel torde man
blodalkoholhaltstraffbartillalkoholförtäringen lettfall. Omolika en

medlet.till andradethänsynstraffansvarinträdde att togutan man
påverkans-allmännaenligt detfrågadet däremotOm ansvaromvar

medletdet andraalkoholen ellersig ensamtrekvisitet attutan vare-
bevisasmåste detstraffbar påverkanskulle ha attsigför gett en -

alkoholförtä-kombination medimedletintagandetinsågföraren att av
effekt.rusgivandehaderingen enr

detinvändningar sättnågrainte fannsansåg detKommittén motatt
rekvisitetsubjektiva sidangällde dendetpraxis utformatsvarpå när av
Härefterblodalkoholhalt.eller vissalkoholpåverkanavsåg avsom

subjektivarörande detövervägandenföljandekommittén bl.a.gjorde
diskuteradesalkohol. Detmedelandrapåverkan änrekvisitet vid av

rekvisitetsubjektivavarvid detinföras,skulleoaktsamhetsbrottettom
borde hainsåg ellerförareninträddesåskulle utformas att omansvar

årsmenade 1957rusgivande effekt. Manhademedletinsett attatt en
oaktsamhets-föreslagithadetrafiknykterhetskommitté, ettsom

dittillsvarandedethade tolkatmedel,vid påverkanrekvisit annatav
mellan detlikhetenmenadeVidareuppsåtsrekvisitet för snävt. attman
principiellfrånmedelvidalkohol ochvidrekvisitetsubjektiva annat

krävdeutgångspunktMed dennabehållas.bordemöjligtsynpunkt om
andrafrågatrafiknykterhetsbrotten ibekämpandeeffektivt omett av

fallför dessadetkommittén uttaladevadalkohol enligt attmedel än
gälldeVadoaktsamhet.vidbestämmelse äveninfördes ansvaromen

användningmedicinskmedeloch andranarkotiska utan var upp-
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enligt eftersomsåtskravet kommittén inte något problem medlet
berusningssyfte. måste såledesintagits i Föraren ha insett medlets

rusgivande verkan. Vid bruk läkemedel med medicinsktettav
användningsområde kunde svårigheterdäremot uppkomma vissa att

föraren insåg medlets rusgivande effekt. det enligtbevisa Häratt var
föreskrivenkommittén betydelse medlet intagits i dos elleromav om

frågadoseringen överskridits det kombinationsamt om var om en av
flera läkemedel eller läkemedel och alkohol. betydelseAvav var

förarens erfarenhetervidare läkemedlets karaktär, tidigare medletav
tidigare information till honom läkemedlets verkningar.samt om

anförde vidare följande. fall harKommittén I de där medlet
föreskrivenintagits endast i dos torde sällan kunna attman mer anse

föraren insett medlets berusande verkan, såvida han inte har särskilt
härför läkaren eller anteckning låkemedelsför-varnats av genom

mindre praktisk eftersompackningen. Frågan torde dock ha betydelse
sällan förekommer fordonsförare objektivtdet väl äratt settmer

straffbart påverkade läkemedel intagits i föreskriven dosendastav som
från kombinationsfall, nedan. Vad härefter angårbortsett se - - -

fallenpraktiskt betydelsefulla där påverkan har inträtt grundde av
torde uppsåt de rusgivande egenskaper-medlet har överdoseratsatt om

kraftig.kunna bevisas, särskilt överdosen varit Intelättare omna
tagits, itorde situationen därvid den medlet har intesällan attvara

Ävensyfte, för uppnå berusningseffekt. vidmedicinskt utan att en
får dock fall där uppsåt inte kan bevisas.överdosering räkna medman

förarenFramför allt gäller detta inte har upplysts medletsom om
svårigheter vid kombinerat brukverkningar. Stora möter av-- -

Kombinationseffekter-alkohol och läkemedel.flera läkemedel eller av
svårmätbara svåra för den enskildei allmänhet mycketär samt attna

uppsåtsbedömningen i dessa fallförutse. I hög grad kommer an om
förhand upplysts verkningarna."föraren på om

förelåg bevisaKommittén menade de svårigheteratt attsom
upplysningerforderligt uppsåt i första hand borde med ökadmötas en

ansåg krävdesolika medels berusande egenskaper. Man detattom
upplysningsverksarnhet och dels speciell informationdels allmänen en

trañkfarligaordination, försäljning och utlämningi samband med av
angeläget speciellaläkemedel. Det enligt kommittén denattvar

deninformationen sådant det kunde styrkasskedde sätt attett att
fram medlet. Med effektiv upplysning kundenådde till brukaren av en

förkommittén bli mindre invändningardet enligt ett utrymme om
insikt medlets verkningar och behovetförarens bristande ettavom

oaktsamhetsrekvisit skulle därigenom minska.
talade förSammanfattningsvis ansåg kommittén övervägande skälatt

påverkanoaktsamhetsrekvisit vid sådant rattfylleriatt ett som avser av
införas.medel alkohol inte bordeänannat
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3 Begreppet annat medel

Allmänt1

tidigare infördes förbud framförande motorfor-Som nämnts ett mot av
påverkan något alkoholdon under berusningsmedel iänannatav

med trafikbrottslagens införande år 1951. samband medsamband I
år 1990 ändrades begreppet "annat berusningsmedel"lagändringarna

medel" för klart exempelvistill "något markera sömnrne-att attannat
omfattassmärtstillande be-del, lugnande medel och preparat av

Någon ändring i sak dock inte avsedd.greppet. var
"något medel"Med det i dag i lagtexten angivna uttrycket annat

förmågan framförasamtliga medel kan påverka att ettsomavses
förbjudnafordon betryggande Någon särskild listasätt. över

börjafinns alltså inte. Under lagens uttryck hör till medattpreparat
narkotikastrafflagenssådana narkotika i mening.substanser utgörsom

narkotika läkemedel eller hälsofarli-8 § nämnda lag medEnligt avses
vanebildande eller medmed starkt egenskaper varor somga varor
till med sådana egenskaper ochkan omvandlaslätthet varor som

föremål för kontroll enligt internationellpå sådan grund överens-är-
Sverige har biträtt, ellerkommelse som

förklarats skola narkotika enligt lagen.regeringen harav anses som-
Vilka narkotika enligt bestämmelsenutgörpreparat som ovan

framgår förteckningarLäkemedelsverkets föreskrifter 1990:47 omav
narkotika, bilagaöver se

morfin heroin, central-narkotika bl.a. opiater ochräknasSom som
olika cannabispreparatmedel amfetamin och kokain,stimulerande som

LSD. demarijuana hasch hallucinogena droger Avoch samt somsom
användningsområde ochvissa inget legaltnarkotiska harpreparaten

narkotika. Sådana finnsdärför ofta för illegalkallas preparat upptagna
föreskrifter lista I dagligtförteckning till Läkemedelsverkets l.i I

ofta de i förteckningspråkbruk kallas även upptagna preparaten
eftersom huvudsakligenamfetamin och kokain för illegal narkotika de

används vid missbruk.
finnsanvändas läkemedelNarkotiska kanpreparat som som

hundratalförteckningarna II-V. Till denna kategori höri ettupptagna
olika preparat.

omfattar också,Trafikbrottslagens uttryck "något medel"annat som
påverkananförts, övriga medel kan sådantidigare alla somsom ge

narkotika. Hit höri lagen de inte klassadeäratttrotsavses som
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exempelvis olika bedövningsmedel, smärtstillande medel, medel mot
psykofannaka,epilepsi, olika medel allergier och andningssvårig-mot

heter vissa hostmediciner. omfattasDessutom olika lösnings-samt
omfattasmedel. Vidare anabola steroider begreppet.av

det följande kommer kortfattat förI redogöras olika droger ochatt
dess verkningar, framför allt med inriktning sådana effekter som

betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt. Kapitlet indelat såär ärav
avsnitt 3.2 innehåller vissa definitioner. Avsnitt 3.3 beskriversätt att

främst illegal narkotika och avsnitt 3.4 trañkfarliga läkemedel.

Definitioner3.2

I det följande med begreppet "droger" samtliga medel förutomavses
alkohol kan påverka förmågan framföra fordonatt ett ettsom
trafiksäkert "någotdvs. med medel".sätt, synonymt annat

"illegal narkotika fortsättningsvisMed begreppet " denavses
finns förteckningnarkotika I till Läkemedelsverketsupptagensom

föreskrifter kokain amfetamin.och "Legal narkotika " kommersamt
användas samlingsnamn övriga narkotikaklassade sub-att som

stanser.
begreppet "illegala droger" används förutom illegalNär avses

sådana inte förstanarkotika i hand avseddaäven ärpreparat attsom
såsomanvändas droger lösningsmedel, exempelvis thinner ochsom

bensin.
"trafilçfarliga läkemedel" kommer fortsättningsvisBegreppet att

samtliga läkemedel,användas samlande beteckning desom
fara från trafik-narkotikaklassade och övriga, utgörasom anses en

vissa läkemedel intesäkerhetssynpunkt. Detta innebär ävenatt som
formellt trañkfarligklassade och märkta med den röda varnings-är

omfattas.triangeln

Vissa verkningar3.3 droger och deras

den forskning bedrivits avseende effekter olika drogerTrots att avsom
ändåomfattande beträffande alkohol finnsinte likaär ensom

förhållandevis god kunskap verkningarna i allmänhet vid brukandeom
sådana preparat.av

för deNedan följer kortfattad redogörelse sju olika grupper aven
narkoti-förekommande och då främst den illegalavanligast drogerna

Indelningen baseras främst de observerbara teckenkan. som
nedan följer deni varje kategori Redogörelsendrogerna upp-ger.

ochgjorts i RPS Rapport 1995:7 Drogteckendelning symtom.som
olika drogkategorier enligt vadEftersom förekomsten dessaav
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DRE-metodenmed hjälpfastställaskanuttalatRikspolisstyrelsen av
Sist iordning.i dennaredovisa demvaltviavsnitt 5.4 harse att

anabola steroider.beskrivningkortfattadavsnittdetta avges en

Centraldepressiva medel3.3.1

och sinnenrörelserdekategori hämmari dennaingårDroger som
Förstryggmärg.hjärna ochcentraladet nervsystemetstyrs avsom

medvetnakontrollerarhjärnandelarpåverkas de personsensomav
hjärnandelardepåverkasdoser styrVid ävenrörelser. större somav

hjärtverksarnhet. Denochandningrörelsernaomedvetnade t.ex.som
ocksåhörhitalkoholkategoriinom denna ärdrogenvanligaste men

substanserradförsamlingsnamnbensodiazepiner, ärbl.a. ett ensom
användsoftaeffekt ochlugnandeharläkemedelolikaingår i somsom

Docksäljasfår endastBensodiazepinersönmmedel. recept.som
Bensodiazepinernagatuförsäljning.illegalomfattandeförekommer en

tablettform.oftast iförekommer
förbensodiazepinervilka närvaran-framgårtabellen nedanAv som

Sverige.registrerade iñnnsde

LäkemedelsnanmaktivTerapeutiskt
substans

medel:Lugnande
XanorAlpralid, Alprazolam,ALPRAZOLAM

LibraxKLORDIAZEPOXID

Stesolid, ValiumDiazepam,Apozepam,DIAZEPAM

TemestaLORAZEPAM

SobrilOxascand, Serepax,Alopam,OXAZEPAM

Sömnmedel:
RohypnolFluscand,Flupam,Flunitrazepam,FLUNITRAZEPAM

DormicumMIDAZOLAM

NitrazepamMogadon,Apodorm,NITRAZEPAM

TriazolamHalcion,TRIAZOLAM

Antiepileptika:
IktorivilKLONAZEPAM

klordiazepoxid, ärsubstans ärverksammaLibrium,Läkemedlet vars
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avregistrerat läkemedel. Viss licensförskrivning kan docknumera som
förekomma.

Centraldepressiva medel intas ofta oralt, i vissa fall kan demen
rökas på så tabletterna krossassätt och läggs på bit aluminium-att en
folie upphettas varefter ångorna inhaleras.som

Symtom på brukande centraldepressiva medel kan innefatta lång-av
reflexer, uttalad muskelsvaghet, försämrad synförmåga ochsammare

koordination, försämrat omdöme och koncentration, sluddrande tal
mängd olika känslomässiga reaktioner eufori, depression,samt en som

självmordstankar och skratt eller gråt något egentligt skäl.utan
Generellt kan säga påverkadär central-att ettman en person som av
depressivt medel uppträder på ungefär sättsamma som en person som

påverkad alkohol.är av
Det vanligtär missbrukar heroin kombinerar detatt en person som

missbruket med missbruk bensodiazepiner eftersom påverkansef-av
fekten blir medlenstörre samtidigt. Missbruk bensodiazepi-tasom av

kombineras också ofta med missbruk cannabis och centralsti-ner av
mulerande medel.

3.3.2 Inhalerade medel

Till denna kategori hör mängd olika kemiska ämnen ären som
inandningsbara. Inhalerade medel delas in i olika underkategorier,tre
flyktiga lösningsmedel, aerosoler och anestiska Till den förstagaser.

hör antal medel tillgängliga i vanliga affärerärett stortgruppen som
och inte avsedda brukasär droger. Hit hör bl.a.attsom som
lösningsmedel i lim färger,och bensin och thinner. Den andra

aerosoler, kemikalier släpps frånär tryckbehållare iutgruppen, som
olika sprayburkar. Vanliga aerosoler missbrukas hårspray,ärsom
deodoranter, insektsmedel och freon. Aerosolerna innehåller olika
former kolväteärrmen framkallar ruseffekter. Ett exempel ärav som
butan förekommer i vissa cigarettändare. Till den tredjesom gruppen,
de anestiska hör substanser inte missbrukas lika oftagaserna, som som
lösningsmedel och aerosoler. Det fråga droger används iär om som
medicinskt syfte vid bl.a. operationer. Exempel på anestiska gaser som
också används i missbrukssyfte kloroform och lustgas.är eter,

Effekterna inhalerade medel varierar kraftigt beroende vilkenav
frågasubstans det Generellt kan dockär sägas attom. en person som

påverkad inhalerade medelär regel uppträder förvirrat ochav som
desorienterat och ofta talar sluddrigt. påverkanEn liknarsom
alkoholpåverkan kan förekomma i vissa fall. Andra möjliga effekter

förändrad tids- och rumsuppfattning hallucinationer.är Vissasamt
inhalerade medel hämmar det centrala till den gradnervsystemet att
andningen kan upphöra.
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Vid inandning dessa medel effektenkommer tämligen omgående.av
Vissa dessa medel förekommer endast fysikaliskt lösta i blodplasmaav

inteoch bryts ned i kroppen går huvudsakligen med utand-utan ut
ningsluften inhalationen upphört. Varaktigheten skiljernär sig liksom
effekten från substans till substans. Påverkan exempelvis lösnings-av

i limmedel och bensin i några timmar medan effekten lustgasvarar av
femendast cirka minuter.varar

3.3.3 PCP

Det kemiska för denna drog Phenyl Cyclohexyl Piperidine.ärnamnet
Fencyklidin förkortning denna kemiskaär benämning ochen av
återfinns förteckningi till Läkemedelsverkets föreskrifter om
förteckningar narkotika. Drogen bildar kategori eftersomöver en egen
dess effekter inte liknar de finns inom någon kategori. Isom annan
vissa avseenden liknar dock PCP hallucinogen. andraI avseendenen
verkar PCP centralstimulerande medel.ettsom

Även talar PCP drog finns det mängdom man om som en egen en
olika s.k. analoga hör till denna kategori. analogaDepreparat som

har dock något annorlunda molekylär struktur. En depreparaten en av
kända tillanalogerna PCP ketamin, i Sverige användsärmest som

bedövningsmedel anestesimedel. Detta medel inte narkotika-ärsom
klassat i Sverige, något på sistone blivit kritiserat från olika håll.som
Det går inte kemisk analys påverkadavgöra ärutan att om en person

PCP eller analog till PCP.av en
ibland kallasPCP, ängladamm eller före-"Angels dust",som

bådekommer i vätske- och pulverform. Ofta intas PCP genom
rökning, flytande PCP hälls marijuanacigarett.t.ex. attgenom en

kan också sniffasPCP rökas eller i pulverform eller intas oralt. Det
kan också injiceras eller droppas i ögat.

Några effekter förekommakan i samband med bruk PCP ärsom av
långsamt och sluddrigt tal, desorientering, minnesförlust, förhöjd
smärttröskel och upprördhet. Effekten PCP kommer vanligtvisav
inom några minuter och når sitt maximum efter 15-30 minuter.
Påverkan sitter i 4-6 timmar, kan ibland längre tid.men vara

missbrukareEn kan utveckla viss tolerans PCP. Preparatetmoten
emellertid ovanligt i Sverige.är
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Cannabis3.3.4

Cannabis Cannabisfrånhärstammardrogkategori växtenär somen
delta-9-tetrahyd-cannabisiaktiva substansen ärviktigaste,sativa. Den

cannabis-olikafinnsTHC. Detförkortasrocannabinol, typer avsom
THCkoncentrationerolikaharoch dessaväxter av .

hasch ochmarijuana,cannabispreparat;finnsDet tre typer av
Läkemedels-I tillförteckningomfattasdessacannabisextrakt. Alla av

narkotika.förteckningarföreskrifter öververkets om
varjedelarnaovanjordiska växttorkadedebestårMarijuana avav

bl.a.Haschfrön.undantag utgörsmedCannabissläktet avavav
tillformatsochoch skrapatsfrånlossatskörtelhår växten sammansom

extraktfrånfårhascholja,Cannabisextrakt, ellerkakor. avman
tjära.färg och liknagrönbrunbrukar haExtraktetkörtelhâren. en

THC-halt.högmycketkan haCannabisextrakt en
uppmärksamhetsinviljanochpåverkar förmågan ägnaCannabis att

således hacannabis kanbrukatefter habilkörnågot. Den attsom
trañksignalerochstoppteckenexempelvissigkoncentrerasvårt att

effekterAndrabilen.medfulltställetoch i att styra avupptagenvara
ochtids-försämradhämningarna,försvagningcannabisbruk är av

förvirringstillstând.rumsuppfattning samt
minuter8-9normalt inomeffekternainträdercannabisrökningVid

brukatminuter. Denomkring 30eftermaximumsittde nåroch som
timmar. Det3-6efter cirkanormaloftasigcannabis känner

och detfettvävnaderdock i kroppensTHC lagrasverksamma ämnet
ibland fleraförsvinner kroppen,detavsevärd tid innandärför urtar

påvisas endastTHCdockblod kanImånader.ellerveckor t.o.m.
efter intag.8-10 timmar

utarbetatavdelning har sär-RättskemiskaRättsmedicinalverkets ett
3a.bilagablod,tetrahydrocannabinol iinformationsbladskilt seom

medelCentralstimulerande3.3.5

substansersådanabenämningenmedelCentralstimulerande är som
dock inteStimulansen görcentralai detaktivitetenökar nervsystemet.

ochhjärnani ställettvingarbättre restenfungerarhjärnan avutanatt
missbrukadevanligastDehårdare.arbetacentraladet attnervsystemet

metarnfetamin,amfetamin,Sverigeicentralstimulerande drogerna är
tillförteckningåterfinns iSamtligakokain.ochfenmetrazin

narkotika.förteckningarföreskrifter överLäkemedelsverkets om
år 1958,sedannarkotikaklassatformelltvaritharAmfetamin, som

förländerflertalframställs iberedningsyntetisk ettär somen
vissanarkolepsi ochbehandlaföranvändsbruk. Detmedicinskt att

svåra,medtill patienteriblandliksomhos barnhjärnskadorlätta
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framförförekommer dock,smärttillstånd. Illegal framställningmaligna
förekommerStorbritannien. PeriodvisPolen ochi Nederländerna,allt

i Sverige.också sådan produktion
amfetamin har längre verk-variantMetamfetamin är av somen

Ytterligare variantamfetaminet.ningstid det vanligaän aven
femnetrazin.amfetamin är

eller sniffning.oralt, injektionAmfetamin intas genom
kokaplantan1930, kommer frånnarkotikaklassades årKokain, som

och Columbia. KokainBolivia, Equadori länder Peru,växer somsom
så kokapastakrossade bladen behandlasdeutvinns attattgenom

vattenlösligtdärvid erhålls vittocherhålls. Kokapastan ettrenas
kokain. Detta kandagligt tal kallatkokainhydroklorid, ipulver,

tillockså omvandlasoralt. Kokain kaneller intassniffas, injiceras
rökas.crack, kan"free base" som

består bladkat,denna kategoridrog inomYtterligare är som aven
sedan längeedulis. Kat harfrån busken Cathaväxtdelaroch vissa

SverigeAfrikas horn. Ihalvön ocharabiskaochodlats tuggats
innehåller centralstimu-år 1989. Kat denarkotikaklassaddrogenblev

starkaste ochKatinon detkatin och katinon.lerande ärämnena ger en
verkningar.amfetaminetspåminnerpåverkan omsom

likheter det gällerkokain har betydandeAmfetaminer och när
någradet inte finnsframkallar eufori, känslaBådarusverkan. attaven

övermänskligeffekter upplevelseliknandeproblem. Andra är av
centralstimu-brukathöjt självförtroende. Denpåtagligtstyrka och som

Andraochofta hyperaktiv,medel blirlerande nervös extremt pratsam.
uppskatta tid ochoförmågahämningar ochavsaknadeffekter är attav

blir ocksåcentralstimulerande medelpåverkadDen är avsomrum.
tänkasig ochförmågan koncentreraförlorarförvirrad ochofta att

flera viktigaikokain skiljer sig dockochAmfetaminerklart.
amfetaminpâverkanseffekterna hardet gällerhänseenden. När en

vissaAmfetaminer kan maskerakokain.verkanstidlängre änavsevärt
hämningslösandeförstärka deeffekter,alkoholens förslöande menav
alkohol kanamfetamin ochsamtidigt brukaGenomeffekterna. att man

berusningstillstånd och akutabnormtdärför öka risken för ett
kokainamfetaminer harskillnad frånalkoholförgiftning. Till en

användningsområdemedicinskthafteffekt och harlokalbedövande ett
amfetaminkokain ellerlokalbedövningsmedel. Varken ärsom

ordning s.k.i särskildförskrivasläkemedel kanregistrerade exmen
lösningar eller tabletter.temporeberedningar som

påverkanseffekten inom någraamfetamin kommerinjektionVid av
"hög"känslansjälvupplevdaoch densekunder att vara vararav

effekter påverkanandraDärefter kan2-3 timmar.omkring varaav
kraftigakoncentrationsförmåga ochnedsattframträdande, t.ex.mera

innandröjer det något längreintas oraltOm drogentrötthetssymtom.
Amfetamin kanockså i något längre.Den sittereffekten inträder.
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spåras i blodet till dygn efter intag.treupp
påverkanseffekten någraVid injektion kokain kommer inomav

45-90 minuter. Också vid rökning free base"sekunder och "varar av
påverkanseffektensjälvupplevda tämligen omgåendekommer den men

kortare, normalt 5-20 minuter beroende individ och dos.varar
ruseffekten efterVid sniffning kommer den upplevda omkring 30

inte lika intensiv vid rökning eller injiceringsekunder. Den är som
och 30-90 minuter. Vid oralt intag dröjer det 3-5 minutervarar

effekt, inte lika intensivinnan känner drogens vid deärsom somman
Effekten någotandra intagningssätten. sitter dock i längre. Kokain
spåras i blodet i till efter intag.eller dess metabolit kan dygnettupp

effekterMetamfetamin snabbverkande drog och dess liknarär en
Metamfetaminet verkanstid.kokainets. har dock längre Viden

"kick inom några sekunder och dennainjektion kommer vararen
Därefter brukaren "påtänd" 4-8 Om5-30 sekunder. timmar.är man

effektensniffar metamfetamin eller intar det oralt kommer ochsenare
särskild kristallformkicken mindre intensiv. Iceär är metam-aven

Ävenframställs specifikt för rökning. vid rökning icefetamin avsom
påverkan undermycket snabbt och brukaren uppleverkommer kicken

nâgra timmar.
vilketamfetamin utvecklas toleransVid tillförsel doserstoraav av

för uppnå effekt.allt dosertvingar brukaren större attatt ta samma
utarbetatRättskemiska avdelning harRättsmedicinalverkets ett

amfetamin bilaga 3b.informationsblad i blod,särskilt om se

3.3.6 Hallucinogener

framkallarsamlingsnamn på drogerHallucinogener är typen av som
oftast fråga s.k. pseudohallucinationer, dvs.Dethallucinationer. är om

framkallatupplever inte äktabrukaren det han ärvet att utan av
drogen.

två huvudgrupper, naturliga och syntetis-Hallucinogener delas i
psilocybin och tillförra hör bl.a. meskalin ochka. Till den gruppen

bådaockså kallat och MDA. Deden LSD, MDMA ecstasysenare
räknas vissaockså centralstimulerande medel ochsistnämnda avsom

Samtligaeffekter liknar dessas.harpreparaten som mer nu upp-
förteckning i Läkemedelsverketsåterfinns i Iräknade preparat

narkotika.föreskrifter förteckningar överom
sedan urminnes tider.hallucinogener har varit kändaNaturliga

Amerika har sådana droger vidsödra och centralaIndianer i använt
finnsår. Meskalinceremonier i tusentalsreligiösa är ett preparat som

Mexico och ii vissa delar desärskild kaktusarti växer avsomen
Framställning syntetiska hallucinogenerdelarna USA.sydvästra avav

StorbritannienUSA, Spanien, ochförekommer illegalt i bl.a.
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Nederländerna.
Hallucinogener bereds vanligtvis i form tabletter, ellerav svamp-

växtbitar. LSD förekommer i form läskpapperssnittar, ofta medav
små seriefigurer påtryck. Hallucinogener ocksåkan blandas isom
dryck. Det vanligaste drogen intas oralt.är att

Effekterna hallucinogener ofta starka och intensiva. Färgerärav
former förändrasoch och känslorna kan snabbt växla från ångest och

panik till allvarlig depression eller upphetsad hänryckning. Ofta
förekommer koncentrationssvårigheter och omvärlden förvrids så att
små saker uppförstoras och förminskas. Uppfattningsförmåganstora

också förändraskan så brukaren sig förföljd. Detta kanatt tror vara
leda till förföljelsemani, s.k. paranoia. gårNär uppstår oftaöverruset
depressioner.

Efter drogen har intagits oralt kommer påverkanseffekternaatt
vanligtvis efter omkring 5-15 minuter och 4-12 timmar.varar

viss toleransEn kan utvecklas för hallucinogener, särskilt för LSD.

3.3.7 Opiater

beträffandeLiksom hallucinogener finns det för dennaäven grupp
Ävenbåde naturliga och syntetiska halvsyntetiska medelpreparat.

förekommer. Naturliga opiater framställs opiumvallmo. De störstaav
odlingsländerna sådan återfinnsvallmo i "den gyllene halvmånen"av

består länderna AfghanistanIran, och Pakistan och i densom av
"gyllene triangeln består länderna Thailand, Laos och Burma.som av
Exempel helt naturliga opiater opium, morfin och kodein. Deär

förstnämnda återfinnstvå i förteckning till Läkemedelsverkets
föreskrifter förteckningar narkotika och den sistnämnda iöverom
förteckning lll. Heroin förteckning l exempel på halv-är ett ett
syntetiskt medan fentanylmetadon, petidin och förteckningpreparat
ll exempel pâ helsyntetiska opioiderDessa har opiatlik-är preparat.

effekter.nande
Gemensamt för de naturliga opiaterna och de syntetiska opioiderna

de smärtlindrande och generellt långsamma reflexer, dåligär äratt ger
motorik, släpigt tal och långsamma rörelser.röst, trögasamtsvag
Vidare de abstinensbesvär tillförseln upphör efter tids bruk.närger en
Uttalade abstinensbesvär efter akut upphörande morfinintag uppträ-av

efterder redan några timmar medan de in betydligt eftersätter senare
avbrott metadonintag varför detta medel vidanvänds avvänjning.av
De olika naturliga och syntetiska kan i viss måntyperna preparatav

varandra så abstinensbesvären lindras eller helt uteblir.ersätta att
vanligaste vid förstagångsintag s.k. naivt intagDe symtomen av

morfin illamående, kräkning och minskning pupillstorleken.ärt.ex. av
opiater upplever vanligtvis vissa psykologiska effekterDen brukarsom
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välbefinnande. Dekänsla ökatefter intaget, såsomomedelbart aven
efter 5-30 minuter.regeldockeffekterna inträderfysiska senare, som
långvariga. Kortva-kortvarigasåvälVerkningarna opiater är somav

iaktiviteten deteffekt. Därefter hämmaseuforiskopiaterrigt enger
centrala nervsystemet.

opiater ochnaturligamissbrukToleransutvecklingen vid av
haroch missbrukaresker relativt snabbtopioidersyntetiska som enen

normala dos" kan haintagit "sinochutvecklad tolerans ettsom
svårapåverkan kanuppträdande där tecknennormaltganska vara

iakttagare.föratt en ovanse

steroider3.3.8 Anabola

Sverigesteroider. Ifår också räknas anabolamedelTill annatgruppen
"Decadura-"Anadur",nandrolon,sådant medelfinns endast ettnu

det sedangrunder medanmedicinskaanvändasregistreratbol" att
brederoch missbrukillegal hantering,betydandeskernågra år uten

blanddettaSärskilt vanligtdoser.användning höga ärmedsig av
kraftsporter.utövandesamband meditonåringar och män avyngre

tillanalogsubstanserframställda ochsyntetisktsteoriderAnabola är
inneha, säljaförbjudetenligt lagår 1992 detSedan är atttestosteron.

Vanligast deninta dem.steroider äranabolaöverlåtaeller attmen
vanliga,mindremetandienon/"Dianab0l". Bland"Ryssfemmans.k.

aggressivitet,märks ökadbiverkningaruppmärksammadealltmermen
tillskyldigsiglättretad ochmycket görakandär varapersonen
blii frågaindividenavbryts kansteroidintagetDåvåldshandlingar.

ovanligtintedepression. Detoch ibland ärângestkänslornedstämd,
centralstimuleran-med intagkombinerassteroideranabola storaatt av

amfetamin.ochefedrinmedelde som

läkemedelTrafikfarliga3.4

verkningaroch derasläkemedelAllmänt3.4.1 om

läkemedelslagenläkemedelsområdet ärförfattningarnacentralaDe
Läkemedelsver-1752.1992:läkemedelsförordningenoch1992:859

ipublicerasföreskrifter. Dessautfärdabemyndigandefår efterket
författningssamling.Läkemedelsverkets

definieras läkemedelläkemedelslagenstycket§ förstaI l som varor
påvisa,förebygga,föreller djurmänniskortillförasavsedda attatt

användassjukdom ellerellersjukdomlindra eller bota attsymtom
förfinnsläkemedelsmarknadensvenskasyfte. På denliknandei

flestavilka defarmaceutiska500omkring 2närvarande preparat, av
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för invärtes bruk. innehåller 000avsedda Sammantaget de 1änär mer
verksamma substanser. Under de åren har ständigtolika senaste ett

antal medicinska framställts. fått alltökande Experterna harpreparat
läkemedels verkningar framför allt, desssvårare bedöma och,att ett

farmakoterapin går alltmerbiverkningar. Utvecklingen inom mot
specifika varför får räknaeffektiva och därmed läkemedel medman

allt fler biverkningar. Från medicinsk synpunkt bestämsförekomst av
läkemedel mellan den kliniskaändamålsenligheten balansenettav av

sjukdomstillståndeffekten och frekvensen biverkningar detav man
vill behandla.

effekterLäkemedel kan ha olika människor bl.a. dämpande,
Efter tillförselbedövande, stimulerande och hallucinogena. olika

via fördelasläkemedel snabbt i blodet och cirkulationensätt tas upp
ii kroppen och kommer så kunna bli verksamsubstans sätt atten

fördelasSamtidigt läkemedel och börjarolika ett tassom upporgan.
Omvandlingen resulterar iockså dess omvandling metabolism

visserligen besläktadenedbrytningsprodukter, s.k. metaboliter, ärsom
från såväl tillursprungliga läkemedlet kan skilja sig dettamed det men

medicinskabiologiska ochkemiskfysikaliska egenskaper som
bildaHuvudavsikten med metabolismenverkningar. är att mera

sig med.kroppen lättare kanvattenlösliga substanser göra avsom
iför denna den kanLevern även ägaär centrum processs men rum

Två förhållanden viktigadelvis också i andranjurarna och ärorgan.
effektenmetaboliterna moderssubstansen: ochför ut-gentemot

effekt jämförelse medsöndringen. Metaboliterna har ofta minskad i
bensodiazepiner, bildas dockmodersubstansen. Ibland, vissasom av

kan förstärka effekten denflertal aktiva metaboliter,ett avsom
metaboliter ocksåursprungliga modersubstansen. Vissa kan vara mera

påverkan. En läke-och därmed i sig orsakaaktiva modersubstansenän
dessbestäms förutommedelssubstans omloppstid i kroppen av

fettlöslighet.förhållanden och Fett-metabolism andra vatten-av som
ochkvar längre i organismenlösliga substanser tenderar att stanna

Bensodiazepinerna exempelutsöndras långsammare.kommer äratt
figurenkomplicerad metabolism,fettlösliga läkemedel och seen

blirutsöndringnedbrytningsförhâllande ochföljande sida. Deras
enligtfördelar sigalkoholensdärför komplex än t.ex. sommera

vattenfas metabolism.kroppens och har enklareen
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Sömnmedel

Bensodiazepinemas Ievermetabolism. De substanser pilarna pekar utgörmotsom
effekt visavinedbrytningsprodukter i blodet, vilka uppvisar likstor, eller ingenlägre

Valiummodersubstansema förekomma samtidigt. Ett exempel läkemedletoch kan är
med två s.k. aktiva metaboliter. Efterföljande glukuronidering inaktivt komplex somger

Efter Lafolie, Knarkanalyser. Stockholm 1992.utsöndras i urinen.

detta framgår olika droger kommer olika omvand-Av haatt att
talarlingstid och de enskilda metaboliterna olika livslängd. Man om

går tillsbiologiska halveringstider och därmed den tidmenar som
Halveringstidensubstans har halverats i blodet.koncentrationen av en

Denminuter, timmar eller dygn.för olika substanser kan vara
effekten drog hur mycketfarmakologiska bestäms avav en av

i sinlänge den binds i mâlorganet, vilketsubstansen når och hursom
finnskoncentration i blodet.och varierar med dentur styrs somav

faktorer förutomandrabindningen i effektorganetGenom styrsatt av
finnas modersubstan-effekt kvarblodkoncentrationen kan även nären

dagen-efter-effektenkan jämföras medförsvunnit blodet. Dettaursen
ellersjälvantingen substansenalkohol. Detta kan bero enav

i målorganen.ligger kvar längremetabolit som
iaktiva substansenkoncentrationen denkänner tillOm avman

denstorlekenvissa förutsättningar bestämmaunderblodet, kan avman
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intagna dosen om tidsrymden mellan konsumtion ochvetman
provtagning eller beräkna tidsintervallet konsumtion och provtag-
ning. förutsätterDetta naturligtvis den biologiska halveringstidenatt

känd, och enskilt fall inteär avviker från kändanämnvärtatt ett
Det dock viktigt inse levandeär organismer aldrig heltatt attnormer.

Ävenföljer teoretiskt uppställda lagar. utvecklingen har varitom
mycket snabb inom läkemedelsforskningen, kunskapernaär om
omsättningen i den mänskliga organismen ofullständiga. Man i dagvet

det föreligger individuella variationer och denatt stora att ena
individen inte den andra likär det gäller omsättningnär ettav
läkemedel. Man också genetiska och etniska förhållandenvet att
liksom ålder, kön, kroppsvikt spelar roll för substansstorosv. en
omsättning.

3.4.2 Vad läkemedel klassasgör trafikfarligtatt ett som

Den andelen trafikfarliga läkemedelstörsta har sin verkan, eller i vissa
fall biverkan, i det centrala Det fråga be-ärnervsystemet. om
dövningsmedel, smärtstillande medel, medel epilepsi, medel vidmot
psykoser, sömnmedel och lugnande medel, medel allergier ochmot
andningssvârigheter hostmedel.samt

År 1995 enligt uppgift 115 läkemedel 226 närvar varunummer
räknar tabletter och injektionsvätskor förpackningar medsamtman

olika doser klassade trafikfarliga och märkta med varnings-som
triangeln. 34 dessa betecknas narkotika enligtpreparatav som
Läkemedelsverkets förteckning IV och V och klassas tillvänj-som
ningspreparat. 16 läkemedel klassas beroendeframkallande ochsom
betecknas narkotika enligt förteckning och III.som

Läkemedel indelas i olika enligt det s.k. ATC-systemet.grupper
Systemet internationellt och består 14 huvudgrupperär uppdeladeav
efter eller hur läkemedlet verkar. Trafikfarliga läkemedelvar
förekommer i följande huvudgrupper:
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning-
L och vid nibbningar i immunsystemettumörer-
M rörelseapparaten-
N nervsystemet-
R andningsorganen-

Den andelen trafikfarliga läkemedel, 70 finnsstörsta iprocent,
huvudgruppen N.

beskrivningenVid trafikfarliga läkemedel enligtgörsav en pro-
BRÅ, BRÅmemoria från Brottsförebyggande rådet 1995:2PM

Droger, läkemedel trafiksäkerhet,och följande uppdelning :
bedövningsmedel anestetika-
smärtstillande medel analgetika-
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antiepileptikaepilepsimedel mot-
störningarpsykiskavidmedelmedel,lugnandeochsömnmedel-

psykofarmakamedelantidepressivasamt
antihistaminerallergiermedel mot-

hostmedel-
läkemedels-för dessaredogörelsebl.a.innehållerPromemorian en

trafikhänseende.iverkningargruppers
rubrikenavsnitt med1996,sedan årfinns ettFASSI numera,

år 1994försäljningenbl.a. motläkemedel. DärochTrafik attanges
förinnevånare/dag000dygnsdos/ 1definieradi DDDrecept

för15, 6 mäntill 13,7uppgickbensodiazepinderivat resp.resp.
receptinneha-del dessaår. En40-44åldersgruppeni storkvinnor av

körkortsinnehavare.förutsättaskan varavare
riskablatänkaskanläkemedelbl.a.vidareDär varaatt somanges

detpåverkarallt deframförtrafiksäkerhetssynpunkt ärfrån som
terapeutiskaavseddadendettasig ärcentrala nervsystemet vare

varierarochmångahärvidMekanismerna ärbiverkan.ellerverkan en
och barbitu-bensodiazepinerharläkemedel. T.ex.tillläkemedelfrån

flerapåverkarläkemedelMångaalkoholens.liknareffekterrater som
potentiel-multiplasåledesharochcentralaiolika nervsystemetsystem

förarkapaciteten.reduktionförmekanismer av
följande börsärskiltmotorfordonsförareäldregäller attVad anges

Äldre och intarläkemedel änanvänder yngremernoteras. personer
förändrad farma-Vidare kansamtidigt.läkemedelflerasällaninte

försvinnerläkemedelmed vilkenhastighetdenkokinetik, dvs. ett ur
läkemedlenblodkoncentrationertill högreledaäldrehoskroppen, av

"normaldos" tillinnebärtid. Detta personunder längre yngreatt enen
uttaladinnebäraäldre,tilldenläkemedel kan, en merenett gesomav

centralapåverkanläkemedelsEttreaktion.kvarståendeoch längre
särskiltgällerDettaäldre.uttalad hosocksåärnervsystemet mer

analgetika.narkotiskocksåmöjligendiazepamnitrazeparn, samt
psykomotoriskinedgångenåldersrelateradedenkanSlutligen

koordinationsförmäga ökaochuppmärksamhetsynförmäga,förmåga,
effekter.centralnervösaläkemedelsolikaförkänsligheten

studiervissakortfattat förredogörsFASSavsnitt inämndaI ovan
Därverkningar.trañkfarliga sägsläkemedelsgruppersdelrörande en

psykomo-kognition ochförsämrarbensodiazepinerbl.a. att gruppsom
körförmåganförsämrarbensodiazepinerundersöktaallatorik, att
långverkandedosrelaterat sätt,intagandet attefteromedelbart ett

härefter,också dagen ävenkörförmåganförsämrarbensodiazepiner
uttalademindrebensodiazepinerkortverkandeochdosrelaterat, geratt

reducerasprestationsförmåganuttalasVidaredagen-efter-effekter. att
opioider.engångsdoseftergenerellt av
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3.4.3 Infonnation trafikfarliga läkemedelom

bildades förApoteksbolaget år 1970 tillhandahålla ochatt varor
tjänster inom läkemedelsområdet. Villkoren regleras i avtal mellan
bolaget och Verksamheten omfattar i dag försäljningstaten. av

ochläkemedel andra produkter naturligen anknyter till bolagetssom
verksamhet, såsom konsult- och uppdragsverksamhet. Handel med
läkemedel regleras bl.a. i lagen 1970:205 detaljhandel medom
läkemedel. I lagen stadgas detaljhandel med läkemedel får drivasatt

eller juridiskendast i vilken ägerstaten staten ettav av en person
bestämmande inflytande. Enligt avtalet med har Apoteksbolagetstaten

till sådan detaljhandel.ensamrätt
sitt betänkande 1991/92:S0U21 uttaladeI socialutskottet detatt var

betydelse förskrivare, apotekspersonal och allmänheten fårattstorav
tillräcklig och korrekt information läkemedlen och skriftligattom
information bör lämnas läkemedel tillhandahålls konsument.när en

framställtApoteksbolaget har särskilt informationsblad förett
läkemedel har märkts med varningstriangel, bilaga Detta4.som se
blad skall apotekspersonalen i samband med läkemedletut attge
expedieras. Vidare lärrmas tillsammans med läkemedelreceptbelagtett

Ärsärskild information det förskrivna frågamedlet. detäven ut omen
läkemedel har försetts med varningstriangel framgår dettaett somom

förbladet och det bl.a. bilkörning. Det bör påpekas detattav varnas
Läkemedelsverket läkemedel skall märkas medär avgör ettsom om

ellervarningstriangeln
informationsbladFöljande läkemedelsgruppers innehåller in-

formation varningstriangeln;om
antiepileptika,bensodiazepiner,-

muskelavslappnande medel,--
sömnrnedel, lugnande och ângestdämpande medel,-
smärtlindrande medel,-
slemhinneavsvällande medel, perorala,-
antihistarniner och-
hostdämpande medel.-

informationsbladenI till dessa läkemedel finns de verkningar som
betydelse i trañksäkerhetshänseende angivna i anslutningär störstav

till triangel. flesta fall hänvisas också för infonnationI deen mer om
folder trañkfarligainnebörden triangelmärkningen till apotekensav om

läkemedel.
Även vissa andra läkemedel inte märkta med varnings-ärsom

finnastriangel har informationsblad påpekar det kan risker vidattsom
bilkörning. gäller antidepressiva medel och neuroleptika.Dettat.ex.

I fall i informationsbladet bl.a. vissa kan blidessa attanges personer
och reaktionsförmågan därigenom kan försämras, speciellt itrötta att

början behandlingen. också därför rådgöraPersonen attav uppmanas
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exempelvis bilkörning.sin läkaremed om
datasystem apotekspersona-också i ApoteksbolagetsinlagtDet är att

muntligen skalltriangelförsedda läkemedelexpedieringlen vid av
vidreaktionsförmågan tillfälligt nedsättaskaninformera t.ex.attom

bilkörning.
1990:27föreskrifter LVFSLäkemedelsverketsEnligt 26 § i om

från apotekläkemedel recept-och utlämnandeförordnande m.m.av
möjligt förvissa sigapotekspersonalen så långt detskallföreskrifter är

läkemedletkan användapatienten rätt sätt.attom
i 9 §receptföreskrifterangivnaLäkemedelsverketsl attangesovan

trafikfarliga läkemedelvid förskrivningtandläkareläkare och nogaav
påverkasådana läkemedel kanhurupplysa patientenskall om

trafikantuppträdaoch därmed förmåganreaktionsförmågan att som
precisionsbetonat arbete.riskfyllt ellereller utföra

läkarundersökning skalldet, vid denSlutligen kan nämnas att som
1977:722,körkortsförordningenenligt §grund för intyg 11ligga till

eventuellainformeraskyldighet för läkarenföreligger att omen
effektereventuellaläkemedel och deintagtill följdtrafikrisker avav

läkemedeleller vissaflera läkemedeluppstå vid intagkan avavsom
SOSFS 1984:31 4.1.alkoholjämte

Övrigt3.4.4

lämnats förredogörelseframhålla denviktigtDet är attatt ovansom
exempel deendastfullständiginteolika droger är upptarutan

någotbegreppetEftersom meddrogerna.förekommandevanligast
påverka förmågankansamtliga medelmedel attannat somavses

fullstän-någonkan naturligenbetryggandefordonframföra sättett
ocksåtordeomfattas ske. Detintede drogeruppräkningdig somav

omfattas lagen.drogerefter hand tillkomma avnya som
olika drogerovanligtdet inteframhållasbör detVidare är attatt

emellertid intealkohol. Detoch medmed andra droger ärkombineras
idrog verkarhurgenerella uttalandennågramöjligt göraatt enom

Vad gäller denalkohol.eller medmed andra drogerkombination
ochbensodiazepinerkombinationenförekommanderelativt ofta av

förstärker varandrasdrogerdessadockalkohol kan säga attman
effekter.
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4 Analysmetoder m.m.

4. Allmänt1

finns i dag utarbetade metoder vilka kan påvisaDet genom man
förekommandeförekomst och koncentration de vanligast sub-av

gäller såvälomfattas begreppet medel. Dettaannatstanserna avsom
övriga substanser. Påvisandet kan ske analysnarkotiska genomsom

dessa båda metoder föreliggerantingen blod eller urin. Mellanav
betydelsefull skillnad. drog måste befinna sig idock mycket Enen

någon påverkan psykomotoriskaför kunna deblodet utövaatt
förmågan framföra fordonfunktionerna och därmed ettatt ett

lämnat blodomloppet och utsöndratstrafiksäkert När drogen harsätt.
alltså kroppen där den kani har den de delarurinen utövapasserat av

påvisas i urin kan därför i princip visasådan påverkan. drogAtt en
brukande skett.bara att ett

omfattar de analysmetoderEnligt Rättsmedicinalverket som nu
trafikfarligklassade läkemedel och i huvudsakdär de flestaanvänds

såväl legaltanvänds i Sverige,alla narkotiska preparat somsom
illegalt.

förekomst olikagäller möjligheterna påvisadetNär att preparatav
följande framhållas.ocksåbör

påvisas urin. EttLSD endast analysnärvarande kanFör genom av
visa brukande harpåvisande dock endastsådant kan nämnts att ettsom

komplikationer i måluppenbarligen medföraskett. Detta kan om
inte själva brukandet i ställetdrograttfylleri det avgörande är utanom

tillräcklig vidanalys urin däremotföraren varit påverkad. En äravom
består inarkotikastrafflagenprövning sådant brott egetmot somav

förpåverkan betydelsenämligen gradenbrukande. Här är utanav
ansvarsfrågan.

omgående efterkomplikation. I principheroin gällerFör en annan
tillomvandlas den i kroppen 6-denna substans har intagitsdet att

säkerhetacetylmorfin. Om detta påvisas kan med sägaämne attman
förhållandevis6-acetylmorfin omvandlasheroin har intagits. Men även

fallomvandling sker inom ioch då till morfin. Dennasnabbt, ettvart
kodein ochProblemet andratimmar. är även ämnen,att sompar

morfin. ingår vissa smärtstillandeetylmorfin, omvandlas till Kodein i
Om morfinetylmorfin ingår i vissa hostmediciner.läkemedel och

brukatkan alltså detta innebära han harpåträffas hos förare atten
intagit någotockså förklaras föraren harheroin. Men det kan attav
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omvandlasheroinhostmedicin. Attsmärtstillande läkemedel eller en
bevisproblem.medföra vissadetta kan såledessätt

beskrivasförenklatkanDen beskrivna omvandlingsprocessenovan
följande figur.genom

OPIATER i kroppenOmvandling av

HEROIN

ACETYL-
KODEIN

GÅCETYL heroin-förorening
MORFIN

u
ETYL-

KODEINMORFIN
smärtstillandevissavissa hostmediciner

läkemedel

pMORFIN
smärtstillandestarkt

läkemedel

viddrograttfylleriärenden4.2 Hanteringen av
avdelningenRättskemiska

viddrograttfylleriärendenmisstänktaSverige skerl analyserna av
Avdel-Linköping.iavdelningRättskemiskaRättsmedicinalverkets

material.biologisktianalyserutföraningen har lång erfarenhet attav
både1930-talet.sedanavdelningenutförtsAlkoholbestärrmingar har
alltiddödsfallen harVidobduktionsärenden.i rattfylleriärenden och

orsakathakanpåvisa substanservikt lagts vid sökastor att som
traditionDennadödsfallet.tillbidragitförgiftning eller sättannat

fåttårenmedharavdelningenRättskemiskaförs vidare och ennu
harochlandetidrogbekämpningenaktivaalltmer central roll i den en

avdelningensförInomkonsultlaboratorium.funktionviktig ramensom
droganalyserochalkoholbestämningarligger förutomuppdrag göraatt

rattfylleri ävenförmisstänkta attfråni blod och urin avgepersoner
Avdelningensdomstolar.ochåklagarepolis,utlåtanden begäran av

mycketställsdetfrågeställningar görrättsligahuvudinriktning attmot
undersökningsverksamheten.isäkerhettillförlitlighet ochkravstora

ochinternomfattande externbedrivskravtillgodose dessaFör att en
RMV-rapportRättsmedicinalverketsiredovisatskvalitetssäkring som

underavdelningenkvalitetssäkring harutökadSom led i1993: ett en
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ackrediteratbliförinlett1994/95budgetåret ettattprocessen
myndigheten,ackrediterandedenSWEDAC, ärlaboratorium. som

1996 ochbedömningsbesök under höstengenomföra sittkommer att
dekontrolleraföruppföljningarårligacertifiering attefter görs atten

uppfylls.kvalitetskravenhöga
sådandroganalyser. En äranvänds olikaavdelningenVid typer av

upptäckaföranalyseröversiktligaflerainnebär attscreening,s.k. som
Eftermöjligt.dvs. droger,många substanstyper,såförekomst somav

riktadmetodikspecifikanvänds motviss substanstypindikation en
fastställerDennaveriñkationsanalys.substanser;fleraeller enen
haltenförekommer mätervilka substanser samtellervilken avsom

tillförlitligamycketanvändsveriñkationsmetoderDedessa. gersom
Även mycketkänsliga.mycketidentiñerande ochstarktresultat. De är

därförkoncentrationer kan uppmätas.låga
detutförsanalyser. Dessaockså riktadeanvändsfallI vissa om

täcksintedrogintagmisstankesärskildfinns av ensomenavomen
screeninganalys.

rättsläkar-kriminalvården ochpolisen,huvudsakligenPâ uppdrag av
narkotikaavseendescreeninganalyser000omkring 50totaltutförsna
Verifika-instrument.daganalyser200-300år, dvs. ettperper

20-25ungefärgenomsnittoch itidlängretionsanalyserna tar
utförsdagurinprov70-80 analyserochblodprovanalyser peravav

masspektrometrar.krävsFör dettanarkotika.avseende sex
misstänktgälleravdelningenRättskemiskaärenden hosAntalet som

är. Dencirka 000närvarande till 1föruppgårdrograttfylleri storaper
alkoholundersök-förantalet blodprov1990efter årminskningen av

intetabellen nedan,framgårrattfylleri har,misstänktvidning avsom
Dettadrograttfylleriärenden.minskning antaletnågonmotsvarats avav

under-primärtärendeneftersom dessainte heller väntat avservar
i börjanökar;istället deTendensenalkohol. ärsökning än attannatav

âr.ärendencirka 250endastantalet1980-talet pervarav
utförda analyserförärendeutvecklingensida visarTabellen på nästa

denkan härtrañknykterhetsbrott. Detmisstänkta attvid noteras
tillalkoholärendenanalyseradeantaletskettnedgångmarkanta som av

godtasalkoholutandningsprovförklaras medkandel att numerastor
anmärkasVidare kandåblodprovbevismedel och atttas.attsom

förmodligendrogärendenanalyserade ärantaletâr 1994ökningen av
ägnade dessadåuppmärksamhet polisenökadehänförlig till den som

frågor.
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Ärendeutvecklingen för misstänkta trafiknykterhetsbrott analyserade vid Rättskemiska
avdelningen i Linköping

Ärendetyp 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Alkohol 20 599 21 602 23 070 17404 8 725 6 548 0156 5 719 1135

Droger 588 564 610 503 575 585 667 1 054 874

deAv ärenden analyserades under år 1994 förekom eller flerasom en
droger i 900 fall eller i drygt 85 fallen.över procent av

trañkärendenl använder polisen blodprovsrör tillhandahållssom av
Rättsmedicinalverket. I varje ärende minst tvâ blod. Rörenrörtas
innehåller tillsatser medför bl.a. de enzymatiskaattsom processerna
i blodet Om tagits i andra de verketrör änavstannar. proverna som
tillhandahåller kan resultaten analyserna bli svårtolkade. Detav mer

dock framför allt fråga vissa substanser missas,är dvs.att attom en
drog förekommer inte kan påvisas. När det fråga alkohol-ärsom om
ärenden analyseras alltid bådablod Detta sker inte alltid vidrören.ur
andra droganalyser.

En del de blodprov skickas in till Rättskemiska avdelningenav som
rattfyllerivid misstänkt analyseras således med avseendeäven

andra alkohol för kunna belägga eller avföra misstankeämnen än att
påverkan droger. Dessa ärenden kallas hos verket drogratt-om av

fylleriärenden.
Bedömningen vilka skall analyseras med avseende påav prov som

förekomst ansvarig handläggaredroger enligt fastställdagörsav av
kriterier. I cirka 55 ärendena sker analysen på grundprocent attav av
polisen begärt droganalys. I de ärenden där den inledandeen

koncentrationenalkoholanalysen visar överstiger 1,0 promille görsatt
dock inte särskild anledning någon droganalys. stället sändsIutan ett
meddelande till polisen tillsammans med med uppmaningprovsvaret

telefon kontakta Rättskemiska avdelningen och begäraatt en
sådan ändå bedöms Polisendroganalys önskvärd. harom en vara

år frånockså möjlighet inom det blodprov in försäntsatt ett att ett
alkoholanalys kontakta avdelningen och begära kompletterande be-att

eventuellastämningar droger görs.av
genomfört kliniskOm läkare har undersökning den miss-en en av

tänkte, vilket har skett i cirka 10 fallen, skickas protokolletprocent av
från alltid med till Rättskemiska avdelningen. beskrivningdenna En

kliniska undersökningarna nedan i avsnittde 5.5.av ges
drograttfylleriärenden alltidHanteringen inleds med alkohola-av en

alkoholundersökningen fortsätternalys. Efter den inledande analys-
immunologiskgången för drograttfylleriärenden i regel med en

blod och/eller urin. Screeninganalysen de vanligastescreening i avser
narkotika, nämligengrupperna av
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Cannabis-
Amfetamin och amfetaminliknande droger bl.a. ecstasysom-
Opiater-
Kokain-
Bensodiazepiner-

således frågaDet fem olika analyser.är Resultaten visar endastom
positivt eller negativt. Någonär exakt bestämning vilkenprovetom av

substans det fråga och i vilken koncentration förekommerär denom
Är samtliga resultat negativa går oftast inte vidare medges man

ytterligare analyser. För vidare med ytterligare analyser i sådanaatt
fall krävs i princip det finns något i ärendet talar föratt annat attsom
någon drog har intagits.

Screeningen sker förstai hand i urin det gäller misstänktnär
narkotikabrott eftersom det enklare analysera urin.är Näratt
screeningen skall ske i blod måste detta först, varförprepareras
proceduren längre tid. Det bör emellertid det gårnämnastar att att
manipulera koncentrationen drog i urinen intag vissav en genom av
mängd vätska före provtagningen. Ett sådant förfarande dockupptäcks
i allmänhet vid Rättskemiska avdelningens eftersomanalys halten
kreatinin i urinen rutinmässigt. Koncentrationen i blodet kan intemäts
påverkas på sätt.samma

drograttfylleriärendenI vidare alltid läkemedelsscreeninggörs en av
blodprovet träffar minst 50 olika läkemedel. Merparten desom av
trañkfarligklassade läkemedlen ingår däri. Denna metod visar både
vilket frågadet och i vilken koncentrationär detpreparat om
förekommer. Det finns läkemedelsscreening träffaräven en annan som
ytterligare läkemedel.

Positiva resultat verifieras beträffande narkotika alltid med riktad
specifik kvantitativ masspektrometrisk undersökning. Positiva resultat
för bensodiazepiner verifieras med gaskromatografi med kvävekänslig
detektor. teknikDenna används också för riktade bestämningar av
andra läkemedel. Beroende omständigheterna i det enskilda ärendetav
kompletteras dessa analyser med andra specialundersökningar.
Dubbelprov beträffande illegal narkotika analyseras alltid för uppnåatt
högsta säkerhet vid haltbestämningar.

De vanligast påvisade substanserna i drograttfylleriärenden är
amfetamin och THC, den verksamma substansen i hasch ochärsom

läkemedelandra cannabispreparat. Bland dominerar lugnande medel
och sömnmedel bensodiazepintyp, framför allt diazepam ochav
flunitrazepam.

Som framgått drograttfylleriärendenutredningen kompliceradär om
och beroende tillgång till de samlade och kunskapernaav resurserna
inom Rättskemiska avdelningen. huvuddelenFör avsluta dessaatt av
ärenden krävs för säker identifiering funna substanseren av en
masspektrometrisk undersökning.
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analysbeskedutformningenexempel påvisas5a-5cI bilagorna av
Rättskemiska avdelning iRättsmedicinalverketsfrånutlåtandenoch

drograttfylleriärenden.

polisenAnalysmetoder hos4.3

genomför-narkotikastrafflagenskärpningar1993 årsanledningI avav
för analyssållningsinstrumentmedförsöksverksamhetpolisende en
redovisatsharförsöksverksamhetenurin. Resultatennarkotika i avav

inarkotikaför analysSållningsinstrument1995:9RPS Rapporti av
inriktningverksamheten medkortfattat förredogörsurin. Nedan

haranalysmetoder använts.polisen och dehosförfarandet som
enligt 28 kap.kroppsbesiktningbedömaprovtagningEn är att som

krävstillåtensådan skallrättegångsbalken. För att12 § att envara
följa.fängelse kanvilketpåför brottmisstänktskäligenär ettperson

avsnittmisstanke,inte sådankrävsalkoholutandningsprovFör se
normalfalletibeslutasuppkommermisstankesådanOm5.3. om

kroppsbesiktning.
sådan för-fårblodprovstagningurin-Såväl vara enansessom

därför skallomfattning ochväsentligrättning är sommerasom av
rättegångs-§28 kap. 13enligtoch i avskiltinomhusgenomföras rum

skallförrättningenverkställerläkarenågonOmbalken. än enannan
får inteBlodprovsärskilt vittneanmodat närvara.möjligtdet är ettom

frånsjuksköterska. Urinprovlegitimeradellerläkareäntas annanav
läkarekvinna,bevittnaseller änfår intekvinna tas annan enaven

kroppsbesiktningReglernasjuksköterska.legitimeradeller m.m.om
avsnitt 5.2.ingående ibehandlas mer

ellernarkotikabrukför vägrarmisstänktdenOm är eget avsom
drogratt-misstankeVidblodprov.urinprovlämnakaninte tas om

blodprov.fall alltidifylleri varttas
två olikaförsöksverksamheten använtsunder typerharDet av

femavseendeurinprovför analyserasållningsinstrument grupperatt
ochkokain, opiateramfetaminer,cannabis,nämligensubstanser,av

Även sâllningsinstrument.olikatvådag användsibensodiazepiner.
uppfattningvissAbbotts ADx,sållningsinstrumentet,Det engerena

ECOMandraDennarkotika i urinen.koncentrationen typen,avom
positivt ellerbeskedendast ärAB,DiagnosticaBehring provetomger

dvs.teknik,immunologiskbyggerBåda instrumentennegativt. en
framskallenkeltochsnabbtföranalys,immunologisk att manen

metodenbakomPrincipen ärvärde attpreliminärt provet.ett
och binderigenreaktion kännerimmunologiskiantikroppar en

narkotiskavissakanDärigenomantigenet.substansernarkotiska
upptäckas.preparat

tröskelvärden. EttvissaanvändssâllningsanalysernaVid ansesprov
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koncentrationen substanspositivt den är större änuppmätta av enom
tillåterregel sä lågt metodentröskelvärdet. Detta värde sätts somsom

Till exempelandelen falska positiva blir besvärande stort.utan att svar
rökning, i fallvallmofrö passivkan intag bröd med även vartmenav

omständigheter positivacannabis, under vissaavseende svagtge
för närvarande 0,05tröskelvärden tillämpasDeurinprov. ärsom

för cannabis och 0,30 mikrogrammillilitermikrogram perper
fyra substansgrupperna.milliliter för de övriga

denna modellbetydande nackdel med sâllningsanalysEn är attav
för utspädning. intag á liter vätskakan kontrolleras Ettden inte av

falsktkan blitimme föreeller Vz-l görprovet att provetmer
underskrids. Miss-detektionsnivân i screeningmetodennegativt, då

väl medvetna detta.brukare torde omvara
inte har genomgåtturin- och blodprovPositiva urinprov samt som

avdelningen för verifikations-skickas till Rättskemiskasâllningsanalys
anförtsBeträffande hänvisas till vadanalys. dessa som ovan.
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möjligheter till ochPolisens kontroll5

upptäckt m.m.

Inledning5. l

det, föruppdraget ingår bedömadirektiv det iI våra attatt omanges
möjligheternareformen, dvs. förbättrauppnå syftet med attattatt

trafikan-tillräcklig kontrolltrafiksäkerheten ochupprätthålla överen
gäller polisensbehövs ändringar vadkörförmâga, t.ex.ternas

droger iförekomstenkontrollera och upptäckamöjlighet att av
trafiken.

förallmänt deinledningsvis redogöraskapitel kommerdettaI att
kontrolle-närvarande det gällerpolisen för harmöjligheter när attsom

förare. Redogörelsendrogpåverkadeingripa ärupptäcka och motra,
särskilt avsnittkroppsbesiktning. Iinriktad reglernafrämst ettom

i fall iden i detta avseende,följer redogörelsedärefter vartaven
alkoholutand-nämligen lagenlagstiftningen,praktiken, viktigaste om

anfört i sinRikspolisstyrelsenDärefter redovisas vadningsprov.
förutveckla metoderuppdragdelredovisning regeringens attav

innefattaralkohol, vilketupptäckt andra drogerkontroll och än enav
Recognition Experts.k. DRE-metoden Drugdenbeskrivning av

undersökningarför kliniskaredogörelse deSlutligen följerTest. en
fall misstänkt drogratt-utförs läkare i vissanärvarandeför avavsom

fylleri.

ochpolisens kontroll-5.2 Allmänt om
upptäcktsmöjligheter

tvångsâtgärder5.2.1 Allmänt om

upptäcktsmöjligheter ärpolisens initialaVad gäller om en personav
tillgåfinnssådana enkla instrumentdrogpåverkad saknas ännu attsom

objektivasåledes hänvisad tillbeträffande alkohol. Polisen är
drogpåverkad. Beträf-för upptäckaiakttagelser äratt personom en

upptäcktsmöjligheter skalldesshur Rikspolisstyrelsenfande attmenar
tillperioden den juli 1993Under ltill avsnitt 5.4.förbättras hänvisas

dock, med avseendegenomfördesseptember 1994med den 30och
sållningsin-försöksverksamhet medallmänhet,narkotikabruk i en

bedrevs iurin. Verksamhetennarkotika iför analysstrument av
polismyndigheteravsåg mindre antalregi ochRikspolisstyrelsens ett
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finnsi landet. De instrument då användes eller användssom nu
Erfarenheterna försöksverksamhetenbeskrivna i avsnitt 4.3. harav

bedömts goda. Det kan också i detta sammanhangsammantaget som
det Australien pågår forskning medi bl.a. USA ochnämnas att att ta

fram sållningsinstrument kan påvisa förekomst droger i saliv.som av
åtskilliga år forskning medför sådanaDet kan dock innan dennata att

trafiksituation finnsskulle kunna användbara iinstrument som vara en
tillgängliga.

skall kunna kontrollera och upptäckaFör polismanatt en om en
ofta någon formdrogpåverkad torde krävas han tillgriperär attperson

fordon eller, efter viss gradtvångsåtgärd, t.ex. stoppar ett en avav
vederbörande för blodprovstagning eller kliniskmisstanke, medtar

alkoholutandningsprov,undersökning. I praktiken har lagen om se
föraren,betydelse eftersom undersökningen vidavsnitt 5.3, stor av

påverkad eller vid rutinkontroll, alltidmisstanke denne ärattom en
fåralkoholutandningsprov. Vilket utslag detta sedaninleds med ett ger

fortsatta utredningen påverkan medel.betydelse för den annatom av
tvångsåtgärder enskilda bakgrundFör användande motmot ansesav

bestämmelserna i regeringsformen gällade integritetsskyddandeav
ändamåls-,fyra allmänna principer, nämligen legalitets-,främst

beskrivs kortfattat.proportionalitetsprincipen, nedanbehovs- och som
i kap. 12 §Legalitetsprincipen, finns direkt utryckt 2 rege-som

får företastvångsåtgärder interingsformen, innebär vissa utan attatt
stöd i lag.föreligger uttryckligtdet ett

Ändamålsprincipen befogenhetmyndighetsinnebär använ-attatt en
ändamål för vilket tvångs-skall bunden till detda tvångsmedel vara
avsiktligen används ibeslutats. Om tvångsmedelmedlet har annatett
i myndighetsutövning.avsedda, kan det brottsyfte det utgöraån

innebära tvångsåtgärd inte börBehovsprincipen kan sägas att en
till syftet mednödvändigt med hänsynföretas, det inte ärom

alternativ för uppnå det eftersträvadedet finns fleraåtgärden. Om att
minsta möjliga intrång i denmedel väljas innebärmålet skall det som

enskilt fall bör åtgärden ägnadfrihet och I varjeenskildes rätt. vara
föreliggeroch det inte längredet önskade resultatetleda till näratt

skall den upphävas.skäl för åtgärden
fårtvångsmedel tillgripasProportionalitetsprincipen innebär att ett

i övrigtdet intrång ellerskälen för åtgärdenendast uppväger menom
någotmisstänkte eller förinnebär för denåtgärden annatsom

alltså fråga styrka,Tvångsåtgärden skall imotstående intresse. art,om
stårproportion till vadvaraktighet stå i rimligräckvidd och attsom

med åtgärden.vinna
§ polislagen 1984:387också påpekas 8sammanhang kanI detta att

stadgasför polisingripanden. Därprinciperinnehåller allmänna att en
iakttagan-tjänsteuppgift skall underverkställaharpolisman att ensom

förordning ingripa påföreskrivs i lag ellervad sättde ett somsomav
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omständig-syfte och övrigatill åtgärdensförsvarligt med hänsynär
tillgripas, skall detta skemåste tvångvidareheter. Det attanges

för det avseddabehövsutsträckningi den form och denendast attsom
ingripandestadgasSlutligenskall uppnås.resultatet ettatt som
kap. regerings-i 2fri- och rättigheternågonsbegränsar avsessom

stadgande.ibestämmelserna dettaenbartfår grundasformen inte
regleringentillsammans medpolislagen fårBestämmelserna i 8 § av

bemyndigande för polisenallmäntuppgifterpolisens attettses som
skall kunnaför polisenförsvarligaåtgärderdevidta är attsom

fråga åtgärderdet inteuppgifter så längefullgöra sina är somom
medstår i stridrättighet ellergrundlagsskyddadbegränsar somen

stadgandedettaMed stöd enbartförordning.lag ellernågon avannan
också företa vissameddela tillsägelseinte barapolisenkan utan

anspråkinte sällan ibefogenhetallmännaingrepp. Dennakonkreta tas
stoppande fordon.gällertrafikområdet, vadpå t.ex. av

misstankeOlika grader5.2.2 av

flesta falli denågot tvångsmedel krävstillgripaskallpolisenFör att
aktuell vidmisstankegradmisstanke. Den ärformnågon somavav

Generellt kanmisstänkt". säga"skäligenkroppsbesiktning attär man
integritetskränkande tvångsme-destomisstankegradenhögre är, mer

innebörden begreppetförstå denanvändas. Förfår närmaredel att av
misstankeför de gradernedanmisstänkt" redogörs"skäligen somav

förekomma.kan

antaga"Anledning att
förundersökningförkrävsmisstankegrad vadärDenna att ensom

förunder-rättegångsbalken stadgas§få inledas. I 23 kap. 1skall att
angivelse ellergrunddetskall inledas såsökning annatsnart avav

åtalunder allmänthörbrottanledningskäl finns att ettatt anta som
förövats.har .

konkret brott.misstankefinnsalltså detkrävsDet ettatt omen
inteFöreligger detkänd.emellertid intebehöverGärningsmannen vara

möjlighetfinns det ingenbrottkonkretmisstanke attnågon ettom
möjligheternågrainte hellerdärmedförundersökning ochbedriva en

påtvångsmedel. Kraveträttegångsbalkens regler attanvändaatt om
såledesbegåttsbrott hartill äranledningfinnasdet skall ettatt anta att

sådan den utgörgärningenpå fråganavseende ärnågot har attomsom
"mycketmedtorde det räckauttalatJO harEnligt vadbrott. svagaett
brott".något kanså dessamisstankar, ettsnart varaavse som
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"Kan misstänkas "
formulering torde den lägsta misstankeDenna graden motavse av en

beviskrav förekommerDetta i 23 kap. 9 § rättegångsbalken,person.
det regleras hur länge den kan misstänkas för detdär antagnasom

förlförhör.brottet skyldig kvarär att stanna

"skäligen misstänkt"
högre krav bevisningens styrka. Med dennaDetta uttryck ställer

flergrad misstanke följer tvångsmedel kan tillgripas. Det ärattav
beskriva någonomöjligt med generella kannäratt termer anses

skäligen misstänkt. JO har uttalat det måste inteatt accepteras ett
för olika bedömningar omständigheterna iobetydligt utrymme av om

fall grund för skälig misstanke brott.visst tillräcklig Attutgörett om
inte utnyttjas skäl för tänja påbegreppet skall dockär attvagt som

förbeviskraven. enlighet vad JO har uttalat torde detI med att en
skall kunna skäligen misstänkt krävas detattperson anses som

förföreligger konkreta omständigheter med viss styrka talarsom en
vederbörande begått gärningen. Vad gäller kravet brottet detäratt

begåtts.tillräckligt det finns anledning sådant har Enatt att anta att ett
fåttkan således skäligen misstänkt redan innan harmanperson vara

uppfyllda.de objektiva brottsrekvisiteten verkligenklarhet i ärom

"På sannolika skäl misstänkt"
fordrasskall grundad sannolika skälFör misstankenatt mervara

misstänkt.krävs för någon skall skäligen Detvadän attsom vara
vidomständigheterna sådana misstankentorde krävas är attatt en

bedömning framstår berättigad.objektiv som
såsom detfinns ytterligare grader misstankeHärutöver ännuav

Enligt motivenbeviskravet gäller för åtal skall väckas.högre attsom
uppställs här "tillräckliga skäl"till kap. 6 rättegångsbalken kravet20 §

grunder skallåklagaren på objektivaför åtal, vilket torde innebära att
dvs.misstänkte kommer fällas tillkunna räkna med denatt att ansvar,

förstraffbar och bevisningen tillräckligt starkgärningen äratt en
fällande dom.

kroppsbesiktning5.2.3 Regler om

28 kap. 12 och 13 rättegångsbalken.Kroppsbesiktning regleras i
definieras undersökning människokroppensKroppsbesiktning som av

från människokroppen ochinre tagandeochyttre samt av prov
främst alltså självasådana prov. Först och kanundersökning av

besiktningomfattar inte bara okulärundersökas. Dettakroppen en
håligheter och eventuellaundersökning kroppensävenutan aven

kroppspro-kroppsbesiktning kan vidareGenom tasproteser. prov
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dukter vilket slag helst, blod, urin, saliv, hår, sekret ellert.ex.av som
Någonhud. begränsning till vissa slag kroppsprodukter har inteav

gjorts och enligt förarbetena prop. 1993/94:24 45 utand-är etts.
ningsprov i och för sig kroppsbesiktning. För dennaatt typanse som

kroppsbesiktning gäller emellertid särskilda regler, avsnitt 5.3.av se
Undersökning kroppsprodukter har åtkommits på sätt änannatav som

provtagning omfattas inte begreppet kroppsbesiktning. Detgenom av
kan det i vissa lagar,nämnas 19 § lagen 1960:418 straffatt t.ex. om
för varusmuggling, finns särskilda bestämmelser kroppsbesiktningom

skiljer mellan ytlig kroppsbesiktning där granskar dent.ex.som man
nakna kroppen och kontrollerar skägg håroch och kroppsbe-annan
siktning där undersöker kroppens håligheter och kroppsöpp-man
ningar.

För kroppsbesiktning skall få genomföras krävs vissaatt atten
förutsättningar uppfyllda. Den skall för kroppsbe-är utsättassom
siktning skall skäligen misstänkt för brott på vilket det kanettvara
följa fängelse. beslut kroppsbesiktningEtt får således inte grundasom
på enbart allmänna kunskaper viss livsföring ellerom en persons
tidigare brottslighet bl.a. JOse 1993/94 101 ff.. fårDens. som
huvudregel företas för eftersöka föremål kan i beslag elleratt tassom

för omständigheter kan betydelse förutrönaattannars som vara av
utredning brottet.om

Vad förfarandetgäller själva vid kroppsbesiktning kan in-en
ledningsvis sådan fårinte utföras så den undersöktenämnas att atten

framtida ellerriskerar ohälsa skada. Om sådan risk föreligger skall
således avstå från genomföra undersökningen. Dennaattman

bestämmelse kan jämföras med den i första28 kap. 13 § stycket
lagfästa proportionalitetsprincipen, hänvisar bl.a. till 3 §som a samma
kapitel. Denna proportionalitetsregel, infördes år 1989, ärsom av

slag gäller för övriga straffprocessuella tvångsmedel. Densomsamma
innebär således tvångsmedel får tillgripas endast skälen föratt ett om
åtgärden det intrång eller i övrigt åtgärden innebäruppväger men som
för den misstänkte eller för något motstående intresse. Tvångsåt-annat

alltså i fråga styrka, räckvidd varaktighet stågärden skall ochart,om
står åtgärden. bliri rimlig proportion till vad vinna med Detattsom

fråga lämplighetsbedömning med hänsyn till omständigheternaom en
fallet.i det enskilda

skall kroppsbesiktigas får hållas kvar för ändamålet iDen som upp
till timmar eller, det finns synnerliga skäl, ytterligaresex om sex

Vad gäller det våld får användas för beslutadtimmar. attsom en
kroppsbesiktning skall kunna verkställas finns regler i 10 § polislagen.

Kroppsbesiktning skall regel beslutas undersökningsledaren,som av
fara dröjsmål sådanåklagaren eller Om det i får dock åtgärdrätten. är

får legitime-beslutas polisman. Blodprov endast läkare ellertas avav
klinisksjuksköterska. ingående undersökning,rad Annan mer som
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Kroppsbesiktningläkare.endastfår utförasundersökning, enavav
någon änbevittnasellerverkställasfår intekvinna annan enav

gällerundantagsjuksköterska. Dettalegitimeradellerläkarekvinna,
ellerblodprovinnebärenbartkroppsbesiktningför attdock inte som

alkoholutandningsprov tas.

alkoholutandningsprovLagen5.3 om

Gällande rätt5.3.1

polisensregleraralkoholutandningsprov10901976:Lagen om
dennaregleradesTidigaresådanaföretabefogenheter att prov.

28kroppsbesiktning ibestämmelsernaenbartbefogenhet omgenom
inteemellertidbestämmelser har ansettsDessarättegångsbalken.kap.

vilketalkoholutandningsprov, närmarehänseendeni vissapassa
handförstailagenkanAllmäntnedan. sägasutvecklas attkommer att

brottsförebyggandeeffekt i detökadnåintressetmotiveratshar attav
trafikområdet.påarbetetbrottsbeivrandeoch

innebärlagsärskildreglerasalkoholutandningsprovenAtt engenom
tillämpligakroppsbesiktning inte ärrättegångsbalkenireglerna omatt

reglernamedför bl.a. attDettaalkoholutandningsprov. att ompå
bevittnasverkställas ellerfårendastkvinnakroppsbesiktning avenav

alkohol-beträffandegällerinteläkareellerkvinna enavannanen
"utandningsprov.

alkoholutandningsprovutförapolisman rättlagenGenom attges en
trafikbrott,främstbrott,för vissamisstänktskäligenden ärsom

polismanEnbrottet.utredningenförbetydelsehakan omprovetom
brottsmiss-någondvs.rutinmässigt,sådana attutanvidarefår ta prov

fordon. Lagenmotordrivetbl.a.förarepåföreligger, etttanke aven
såpåskall sätt attbestämmelser etttasvidare provetinnehåller attom

uppmärksam-allmänförskallvilkenden tasinte provetdet utsätter
skallföranlederskälsärskilda annat,inteochhet provet,att om

lageniVidare näravskiltiellerfordontäcktgenomföras i angesrum.
fårdettarutinmässigt tasalkoholutandningsprov attgäller tasdet som

kontrollerasförarendärden platstillanslutningiellerendast nära
dessa fallockså iställsDetsker.förarenpolisingripandeeller motett

brukaskaninstrumentendastsällningsintrumentet;själva somkrav
alkoholkoncentra-eventuellbaraochdröjsmål enomangerutan som

undersöksDenanvändas.fårgränsvärdevisstöverstiger somtion ett
ochprovtagningenvidförsprotokoll attbegäralagenenligtkan att

deni lagenSlutligenutfärdas. attåtgärdutförd ombevis angesom
fårmedverkaalkoholutandningsprov vägrar attlämnaskallsom

kroppsbe-reglernaenligtförutsättningar omblodprov atttrotstas
ocksåkanDetföreligger.interättegångsbalken12 §kap.i 28siktning
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regeringen i förordning 1976:1091nämnas har bemyndigatatt
Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter för lagens verkställighet seatt
Rikspolisstyrelsen FS 1994:4, FAP 333-2.

överväganden5.3.2 i samband med lagens tillkomst och
utveckling

Lagen har sedan sin tillkomst ändrats vid flera tillfällen och polisen
har allt möjligheter företa rutinmässigastörre Detgetts äratt prov.
därför intresse del vissa överväganden ligger bakomtaattav av som
lagen och del de ändringar skett.en av som

I samband med lagen infördes uttalades förarbetenai prop.att
ff.1974: 154 22 det nödvändigt, trafiknykterhetslagstift-atts. var om

ningen skulle få den preventiva verkan önskvärd, attsom var
upptäcktsrisken Ytterst kom det på den subjektivtstor.var an upp-
levda upptäcktsrisken, dvs. den risk enskilde fordonsförarendensom

föreligger för upptäckt han förkör med hög blodalkoholhalt.tror om
därför viktigtDet polisen med möjliga effektivitet kundestörstaattvar

kontrollera trafiken. framhöllsDet i detta sammanhang som en
särskild svårighet många förare med straffbar blodalkoholhaltatt
undgick misstanke trafiknykterhetsbrott då de inte utåt företeddeom
synbara alkoholpåverkan.tecken Detta innebar intede kundeatt
underkastas alkoholutandningsprov och därigenom slapp lagföring och
straff. Från praktisk brottspreventivoch synpunkt det därförvar

polisenviktigt möjlighet genomföra rutinprov vidatt attgavs
trafikkontroller. fickDet vidare föreligga behov rutinprovettanses av

i fråga förare varit inblandade i trafikolyckor elleräven om som som
begått trafikförseelser olika slag.av

anfördesDet vidare de invändningar kunde riktasatt motsom en
ordning med rutimnässiga i huvudsak två frånslag; delsprov var av
rättssäkerhetssynpunkt och dels från integritetssynpunkt.

Vad gällde rättssäkerhetsskälen fanns det farhågor beträffande risken
för förare underkastades blodprovstagning på grundatt etten av

felaktigtrutinprov utvisade blodalkoholhalten låg denöverattsom
tillåtna detta framhöllsI sammanhang vikten användagränsen. attav

tillförlitlig metod för få så falskalitet antal positivaatt etten prov som
möjligt och därigenom i möjliga förhindrautsträckningstörsta att

straffbarmed inte blodalkoholhalt underkastades olägen-personer en
heten behöva genomgå blodprovstagning.att

Från integritetssynpunkt frågan provtagningen kundevar om ge-
förnomföras på så smidigt den innebar endast ringa obehagsättett att
såfordonsförarna urvalet kontrollerade förare kunde skesamt om av

något för godtycke inte och så allmänheten inteatt utrymme attgavs
fick ovidkommande faktorer kunde spela in.misstanke attens om
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menade det inte kundejakande ochbesvaradesfrågorDessa attman
grundrutinmässigainvändningarnågra bärande mot prov avresas

integritetsskäl.
viktigprincipielltbedömdestill fråganMed hänsyn att vara av

genomföra försöksverksamhetvärdefulltansågs detkaraktär att en
bland fordons-rutinmässigaårs tid medoch halvtunder ett ett prov

frågan.slutlig ställning itrafiken innanförare i togman
iuttaladeslagstiftningen skullesamband medl permanentasatt

rutimnässigaff.17 bl.a.1975/76:162förarbetena prop. atts.
denden riskupptäcktsrisken, dvs.ökadealkoholutandningsprov som

upptäckt han kör medföreligger förfordonsförarenenskilde tror om
allmänpreventivha starknågot bordeblodalkoholhalt,för hög som en

verksamhetenreaktionallmänhetensanfördes vidareeffekt. Det att
kunnatprovtagningarnapositiv,hade varitgenomgående att ge-

uppehållit förarnaobetydligtendastsmidigtnomföras på sättett som
intresse fåtrafiksäkerhetensborde iförareskötsammaoch ävenatt
innebar.rutinprovenden kontrollbli försig ifinna utsattaatt som

alla tillgängligavisatförsöksverksamhetenanfördesVidare attatt
haftblodprovmed rutinmässigaverksamhetenuppgifter tydde att

brottsbekämpningssynpunktfrånpreventiv verkanbetydande samten
intressetrafiksäkerhetensverksamhet isådannågra hinder motatt en

förordadesintegritetssynpunkt. Detellerrättssäkerhets-fråninte mötte
möjlighetpolisenochpermanentadeslagstiftningendärför att gavsatt

särskilt angivnai vissaalkoholutandningsprovföretarutinmässigtatt
nämligensituationer,

trafikkontroller,beordradeförvägvid il
trafikolyckor ochvid2

trafikförseelser.3 vid vissa
alkoholutandnings-befogenhetenocksåuttaladesDet även att taatt

i denreglerasförare skullealkoholpåverkadmisstänkt nyaenprov
kroppsbesiktning i 28reglernavanligaför dei ställetlagen omgenom

intehänseendeni vissadessa reglereftersomrättegångsbalkenkap.
alkoholutandningsprov.stämde

medförde de1982,kraft julii den 1träddelagändring,En attsom
ochrutinmässigamedverka tillvägradefordonsförare att provsom

skulleför brott endastmisstänkaskundeskäligeninte varasom
1621981/82:blodprovstagning jfrunderkasta sigskyldiga s.att prop.

underkastaskunde dessutommisstänktskäligenf..15 Den som var
rättegångsbalken.12 §stöd 28 kap.undersökning medklinisk av

möjlighetervidgadefick polisenår 1989ändringGenom atten
trafikanter. Kravetalkoholutandningsprovrutinmässigagenomföra

för sådantförvägbeordrad iskulletrafikkontroll att ettatt varaen
aktuelltiändringeninnebarVidarefå slopades.skulle tas nuprov

förarepåskullehänseende den attutantastypatt somprovav
kansådanainskränktes tillförelågbrottsmisstanke tas utansomprov
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eventuell alkoholkoncentrationdröjsmål och endast angav omsom
för dengränsvärde, dvs. sållningsprov. Dettaviss attöversteg ett som

vidkännasför inte skulle behövamisstänkt brott störreinte ett envar
syftet medför tillgodosekrävdesintegritetskränkning än attsom

provet.
1988/89: 118uppfattningdepartementschefensenligt prop.Det var

alkoholutand-med rutinmässigaförfarandet20 ff. angeläget atts.
begränsningar. Honnågra onödigaförenat medinteningsprov var

trañkkontrollervidangeläget rutinprovockså på detpekade attatt var
frånför godtyckeintegenomfördes sättett utrymmegavsom

allmänheten.förståelse hoskunde vinnapolisens sida utan som
kraft februari 1994,trädde i den 1lagändringen,Den senaste som

rutinmässigatill företamöjligheterbl.a. polisensinnebar attatt
polismanytterligare. Enutvidgadesalkoholutandningsprov gavs

alkoholutandningsprov pågenerelländringdenna rätt att taengenom
fordon.motordrivetförare ettaven

f. bl.a.1993/94:44 56anfördeDepartementschefen prop. atts.
allmänhetenharalkoholutandningsproven accepterats somnumera av

fannsoch det intetrafikövervakningpolisensnödvändig del attaven
upplevdesrutinmässiga provtagningendenanledning att anta att som

menade vidareintegritetskränkning. Honallvarlignågon attmer
effektivi-skulle kunnatrafiknykterhetsbrottenbekämpningpolisens av

fick generellpolismännenenskilda rättbetydligt de att taenomseras
trafiken.förare ialkoholutandningsprov

förför denyttrandehade i sittLagrådet acceptansvarnat att
kommakundehade byggtsalkoholutandningsproven attuppsom

provtagning. Departements-omdömesgillmindreäventyras genom en
befaranågon anledninginte fannsdetchefen menade dock att attatt
regleringtillämpa sådanskulle kunnapolismännen inteenskildade en

polisingri-förallmänna principerföljerurskiljningmed den avsom
utgåkunnaockså tordeansågjfr polislagen. Honpanden, 8 § att man

så påtagligtför åtgärderförståelsehadeifrån allmänhetenatt som
våradärmed öka säkerhetenupptäcktsrisken och vägar.ökakunde

brottsmisstankeföretasin i lagenVidare skrevs utanatt somprov
kontrollenden plats däranslutning tilleller ifår endast näratas

denförskäl dettapolisingripandet Someller ägt att somangavsrum.
vidkännasskall behövarutinmässigt inte störreförutsätts ett enprov

syftet medför tillgodosekrävsintegritetskränkning än provet.attsom
alkoholkoncentrationförarenssållningsprovet indikerarOm att

trafiknyk-misstankeregel skäliggränsvärdet tordeöverstiger omsom
stöd §med 1Polisen har då möjlighetföreligga.terhetsbrott att av

kvantitativts.k.ingripande åtgärdenföreta den att ta ett prov sommer
bevismedel.användaskan som
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DRE-metoden5.4

Rikspolisstyrelsen9 november 1995Regeringen uppdrog den att
för kontroll och upptäckt andra droger alkoholutveckla metoder änav

regler Drogratt-bl.a. de skärptai trafiken. I beslutet attangavs som
hur deföreslå innebärfylleriutredningen kan komma oavsettatt

metoder effektiva-vilka polisen påkravutformas ettett genomnya
andra medelförare påverkadi dag kan upptäcka ärsätt än avom enre
tillmetod nämndes svenskaexempel på sådanalkohol. Somän etten

Kaliforni-tillämpas ibearbetat ochförhållanden anpassat system som
Recognition Test DRE-metoden.ExpertUSA Drugen, -

uppdraget,delredovisade Rikspolisstyrelsenfebruari 1996Den 27
sammanfattningsvis DRE-metoden, anpassadansågbilaga och attse

enda framkomligaför närvarande densvenska förhållanden,till utgör
drograttfylleri.vid misstankenuvarande problemför lösavägen att om

tillgångkunde fåönskvärt polisenbl.a. detDet uttalades attatt vore
vid alkoholutandningsprovsåteknisk utrustningtill ettatt somman

inte finnstrafiken detspåra droger ienkelt kunde ännusätt attmen
föri trafikmiljökan användasteknisk utrustningnågon sådan attsom

drograttfylleri.upptäcka
USA,i Angeles,trafikpolisen LosDRE-metoden har utvecklats av

fällda fördrogpåverkade förarefåsvårighetergrund attav
Administration harTraffic SafetyHighwayrattfylleri. National
Hopkins Universityvid Johnsmed forskaredärefter tillsammans

förbättramedverkat till systemet.att
för polismän. DRE-DRE-utbildningfinns särskildI USA en

drograttfylleri, också imisstankeförutom vidmetoden används, om
narkotika. En DRE-brukmisstankevissa vid egetstater avom

iakttagelsersinamycketutbildad polisman dokumenterar av ennoga
och/ellerDärefter blod-drogpåverkad.misstänks tasvaraperson som

visarfinns undersökningDetsedan analyseras.urinprov somensom
fallen kan90polismän i avgöraDRE-utbildade över procentatt av

har vidpolismänpåverkad Dessavilken drog är av.personen
utlåtanden bedöms haanseende och derasmycketdomstolarna gottett

ibevisvärde.högtett
fastställas med hjälpdrogkategorier kanföljandePåverkan avav

finnsverkningarhuvudsakligamedel och derasDRE-metoden. Dessa
avsnitt 3.3.beskrivna i

medelCentraldepressiva
.

medelInhalerade
.

PCP
.

Cannabis
.

Centralstimulerande medel
.

Hallucinogener
.

Opiater
.
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för vilkaredogjortdelredovisningi sinharRikspolisstyrelsen
för DRE-utföras inombör fåundersökningsmoment ramensom

drogteckenutbildningvissmedpolismänmetoden. Där att omanges
detundersökninginledandeföretaskall få attutanoch symtom en

under-med dennaAvsiktenmisstanke brott.någonföreligger om
förmisstankeskäligföreliggerdetfastställasökning är att om

Riks-enligtändamål behöverdettaeller ej. Fördrograttfylleribrott
genomföras.undersökningsmomentföljandepolisstyrelsen

pupillometerpupillerförarensJämförelse mot enav
centralstimulerandepåverkantecken påkanpupillerStora avvara

opiater.påverkantydapupiller kansmåmedanmedel av
föremål.med hjälpförarensStudium ögon ettavav

framförmittcentimeter30cirkahållerPolismannen t.ex. pennaen
följer dennaochpåblickenfokuserarföraren,pâögonen pennansom

och inuppåtrespektivehöger vänster motvinkelmaximal samttill
kanvertikaltrespektivehorisontelltiRyckningar ögonennäsroten.

kan tydakorsaoförmågaEn ögonendrogpâverkan.tecken attvara
cannabis.påverkanpå av

ljuskälla.hjälpmedpupillerförarensStudium av enav
avvikerreaktionpupillernaskandrogervissa göraPåverkan attav

ellerintepupillernanormala,från det att reagerart.ex. genom
ljuskällan.långsamtreagerar

RikspolisstyrelsensenligtskulleundersökningsmomentDessa tre
alkoholutand-motsvarande sättanvändaskunna ettuppfattning som

integritetskränkande.någotkandeningsprov att mertrots anses vara
hasannoliktförfarandesådantskulleRikspolisstyrelsenEnligt enett
skulleVidareökar.upptäcktsriskeneftersomeffektförebyggandestor
i dagskervadutsträckning äniföraredrogpåverkade större som
dettabörmedverkalagföras. Om vägraroch attavslöjas personen
blod-omständighet gör attRikspolisstyrelsenenligt somsom enses

harintemisstankeskäliggradenfårurinprov ävenoch tas avom
uppnåtts.

misstankeskäligiresulterarundersökningeninledande attdenOm
denRikspolisstyrelsenenligtbörföreliggerdrograttfylleriom

Riks-anförHärgenomföras.fåDRE-metodendelenresterande av
teckenföljande. Dehuvudsakdelredovisning isinpolisstyrelsen i
fortmycketföreter kanrattfyllerist avtamisstänktpåverkan ensom

läkarefinnasundantagsfallendast itordeförsvinna. Dethelteller en
undersökning.kliniskgenomförakanomedelbarttillgänglig ensom

under-ochingripandetmellanförflytertidlångaoftaDen som
påverkan.teckensvårtharläkarenmedför attsökningen att se

kunnaförutbildningtillräckligdessutom attsaknarläkareMånga
läkarefråga sigkanochdrogpâverkanteckenigenkänna omman

utbildadeSärskiltundersökningarna.utföraföranspråkiskall atttas
Avutmärkt sätt.uppgift påsådanklara etttordepolismän en
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rättssäkerhetsskäl det viktigt drogpåverkade undersöksär att personer
och iakttagelserna dokumenteras i omedelbar anslutning till in-

Åklagarnasgripandet. beslutsunderlag i drograttfylleriärenden skulle
väsentligt förbättras särskilt utbildade polismän fick behörighet attom
genomföra undersökningen. En sådan undersökning skulle också skapa
förutsättningar för nyanserad straffvärdesbedömning eftersomen mer
påverkansgraden fastställs i varje enskilt fall. Undersökningen, som
beräknas cirka 30 minuter, bör innehålla följandeta moment:

Förnyad ögonundersökning enligt ovan.
misstänkte ståDen blunda och peka medattuppmanas upp,

pekfingrarna enligt anvisning.näsanmot
ofta finger.En påverkad missar eller pekar med felnäsanperson

ståDen misstänkte blunda och luta huvudetattuppmanas upp,
förflutit.något bakåt uppskatta 30 sekunder harnärsamt

En påverkad opiater kan uppskatta tiden mycketärsomperson av som
medan påverkad centralstimulerande medellängre kanen person av

uppskatta tiden mycket kortare 30 sekunder.änsom
4. Den misstänkte gå visst antal på linje, hälatt ett steguppmanas en

tå, därefter vända enligt anvisning och gå tillbaka.samtmot
Den misstänkte utföra balansprov ståatt ett attuppmanas genom
ben och hålla det andra benet rakt framåt någon decimeter överett

golvet.
Pulsen den misstänkte.6. tas

kan tecken på påverkan centralstimulerandeHög puls t.ex.avvara
medel medan låg puls kan tyda påverkan opiater.av

den misstänkte.Blodtrycket mäts
påverkanförhöjt blodtryck kan tyda centralstimulerandeEtt av

påverkan opiater.medel medan nedsatt blodtryck kan tydaett av
den misstänkte.Kroppstemperaturen mäts

förhöjd medan andraVissa droger kan något kroppstemperaturge en
lägre kroppstemperatur normalt.änger en

Kontroll den misstänktes mun.av
efter frätskador och kanPolismannen tittar i annatt.ex sommunnen

samband med narkotikamissbrukha
10. Kontroll den misstänktes näsaav

i efter narkotika-tittar med hjälp pennlampaPolismannen näsanav en
rester.

misstänkte har injektionsmärken.Kontroll den11. om
märken. Om den misstänkte hartittar efter sådanaPolismannen

hjälp förkan förstoringsglas till sökainjektionsmärken ett attvara
kanhur gamla märkenaavgöra vara.

får Rikspolisstyrelsenundersökningsmomenten enligtolikaDe anses
viktigt samtligaintegritetskränkande. Det dockolika är attvara

framgenomförs eftersom det den samlade bilden lederärmoment som
föreliggerbedömning drogpåverkantill polismannens slutliga av om



Polisens möjligheter till kontroll och upptäckt 89SOU 1996:125 m.m.

eller inte. Den DRE-utbildade polismannen skall efter ha dokumen-att
sina iakttagelser i särskilt formulär kunna uttala sig riskenettterat om

för den misstänkte inte kunnat framföra fordonet betryggandeatt ett
sätt.

anförRikspolisstyrelsen den särskilda DRE-utbildningenatt som
polismannen måste genomgå bör omfatta fyra dagar. De polismän som

blir godkända bör kompletterande utbildning tvådärvid ges en om -
dagar. Endast polisman genomgått utbildningen medtre somen

resultat enligt Rikspolisstyrelsen få genomföragodkänt bör den
beskrivits Rikspolisstyrelsenundersökning har attsom ovan. avser

utfärda särskilt utbildningsbevis giltighetstid år.medett treen om
förlängas efterkan sedan kunskapstest.Detta ett nytt

kliniska undersökningarna5.5 De s.k.

Allmänt5.5. l

utförs 28 kap.kliniska undersökning i dag med stödDen görssom av
13 §§ rättegångsbalken, dvs. med stöd bestämmelserna12 och av om

kroppsbesiktning. anvisningar till hur denSocialstyrelsen har utarbetat
skall till. anvisningar har innefattatskliniska undersökningen Dessa

undersökningsprotokoll alkoholpåverkanformulär tilli ett m.m.om
Rikspolisstyrelsen i samråd med Socialstyrelsen,fastställtärsom av

bilaga 7.se
misstänkteundersökningen skall läkaren försöka denVid utröna om

inhämta uppgiftertecken på sjukdom visst slagvisar samt omav
alkoholförtäring. Tecken kan tydaeventuell medicinering och som

skallspritlukt och hicka skall antecknas. Vidarealkoholpåverkan som
Bl.a. undersökslåta den misstänkte utföra vissaläkaren prov.

fråga tid och tal, inpräglings-balansförmågan, orientering i om rum,
framställningsförmåga. Läkaren skallbaklängesräkning ochförmåga,

denundersökningen ochdärefter anteckna sin slutsats ange omav
påverkadmedelmåttigt eller höggradigtbedöms lätt,undersökte vara

påverkad därav. Om den undersökte bedömsalkohol eller inte allsav
sömnmedel eller andrapåverkad sjukdom, utmattning,vara av

läkaren gradeneller bedövande medel ,skallstimulerande ange av en
påverkan.sådan

förfarandet vid blod-allmänna rådSocialstyrelsen har utfärdat om
flera ibestämning alkohol medurinprovstagning föroch ämnenav

SOSFSMtrafikonykterhetmisstankesamband med m.m.om
den helstkliniska undersökningen1989: 19. Vad gäller den attanges

urinprovstagningen ochblod- ochi direkt samband medbör göras att
läkemedelvid misstanke påverkansärskilt viktigtdetta är genomom

möjligtdet intevidareeller narkotika. Där är attatt, omanges
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måsteprovtagningengenomfördenundersökningen,genomföra som
viktigtvarför deti måletbli hörd vittne ärmedräkna attatt som

omständigheternaochprovtagningenförsminnesanteckningar omom
sammanhanget.i

verkställig-råd förföreskrifter och allmännaiRikspolisstyrelsen har
klinisk333-2FAPalkoholutandningsprovlagenhet angett attomav
föraregenomförasskallblodprovstagningliksomundersökning om en

drogpå-alkoholpåverkad ämne änmisstänkaskan annatavvara
andedräk-frånlösningsmedelluktarmisstänktedenverkan eller om

förare fordonetvaritharosäkerhetFöreligger avten. somom vem
skäligen kaneller depå denundersökningen vidtasskall som

förare.varitmisstänkas ha
trafikmålsutredningar FAPråd förallmännaRikspolisstyrelsensl

läkareutföras endastfårundersökningklinisk411-1 att avenanges
ifrågasattrörandei ärendenprincip inte behöveri görasoch denatt
alkohol.påverkanendastmisstankentrañknykterhetsbrott när avavser

drogratt-misstankevidgenomförs i dagundersökningEn klinisk om
särskilda skäl,motiverattillfällen då detvidfylleri är t.ex. attsamt av

misstänkte.kan denanledning intenågonblodprov tasav

behandlingFrågans tidigare5.5.2

Trafik-betänkandesittredovisade iTrafiknykterhetsbrottskommittén
förhållandetrörandeundersökning1970:61nykterhetsbrott SOU en

resultatetochföreliggerpåverkanbedömningläkarensmellan av om
förare medmångaframgickundersökningenblodanalysen. Av attav

kliniskavid densådan,särskilt lägreblodalkoholhalt,straffbar en
förklaringarnaBlandicke påverkade.uppfattadesundersökningen som

undersökningenkliniskadet vid densärskilt delsframhöllstill detta att
vissadelsundersökningsmetoder,känsligatillräckligt attsaknas

förmågaelleralkoholtoleranshöghar attundersökta enpersoner
bedömningarnadelsundersökningstillfället ochsig vid attstrama upp

påvidarevisadeUndersökningenolika läkare.skifta mellan attkan
hadeintedepåverkademångabedömdeläkarna atttrots ensom

tilluppgickundersökningentiden förvilken vidalkoholhalt,straffbar
promille.0,5

kliniskadefråganövervägdeTrafiknykterhetsbrottskommittén om
Med hänsynföljande.anfördeochbehållasbordeundersökningarna

undersökningenkliniska ärvidlåder denenligttill de brister ovansom
bordeundersökningenintei frågahardetnaturligtdet sattsatt om

den kliniskamedproblemethelaEmellertidavskaffas. synes- - -
ökadealltmerdetlägeikommitundersökningen ha ett annat genom

harföraredrogpåverkadeantaletökning ioch dendrogmissbruket som
misstänksdrograttfylleri ärfall därAntaletdetta.föranletts av
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samtligaendastmycket lågt,fortfarandevisserligen ett procent avpar
genomgång läkarpro-trafikonykterhetsbrott. Enfallmisstänkta avav

trafiknykterhets-fallmisstänktapolisprotokollen vidtokollen och av
misstänkte idenemellertid1960-talet visarmittenfrånbrott attav

förtärtföre körningenuppgift hadeenligt% fallen15över egenav
till omkringsiffran stigituppgiftEnligt hardroger.olika slags numera

förekommit ihadrogförtäringverklighetenSjälvfallet kan i%. ett20
utredningen.framkommit underdet harantal fallstörreännu attutan

ökatundersökningen harkliniskadeninnebär dettaUppenbarligen att
drogpå-påundersökning kansådanGenombetydelse.i symtomen
särskiltfall föranledaförekommandekan iavslöjas. Dettaverkan att

sammanhangdettaIför droganalys.och urinprovblod- tas - --
samtligaibli möjligtframtid kandet ianmärkasbör attatt en

olikaföreta analyserrutinmässigturinprovsfallochblodprovs- av
fårTills vidaresaknas.möjlighetdenna ännudroger manattmen

tillkommerallmänhet inteprovtagning isådanmeddärför räkna att
Även skäl talarundersökning.klinisk ännustånd ettutan en -- -

Genomundersökningen.kliniskabehåller denvidaretillsför att man
nämligen klarläggaskan detföretasundersökningsådan ettomatt

ellersjukdommisstänkte berordenuppträdande hosonormalt
undersökningenkliniskabetyder denhänseendeskada. I detta en

sålunda anförtsvadhänsyn tillMedrättssäkerhetsgaranti. -- -
behållas.börundersökningenkliniskadenkommittén attanser

konstaterade departe-1974lagstiftningsärende årmedsambandI ett
fögatorde haundersökningen allmänhetikliniskamentschefen denatt

misstänkteför denBetydelseni brottmål.bevismedelbetydelse som
inteemellertidbordeutredningenmedverkar iläkareatt enav

ocksåkundepsykologiska skäl rättssä-sådanaunderskattas. Förutom
behållas. Bl.a.skulleundersökningenföråberopaskerhetshänsyn att

uppträdandeonormaltklarläggasundersökningkunde ettomgenom
kundevilketskadasjukdom ellerberoddemisstänktehos den vara

ocksåmenadeDepartementschefenför lekman avgöra.svårare atten
följdår ökat tillbetydelseundersökningenskliniskaden senareatt

Sammanfatt-andra droger.läkemedel ochmissbruketökadedet avav
undersökningenkliniskadendepartementschefenansågningssvis att

behållas.skulletrafiknykterhetsbrottsamband medi
undersökningkliniskföreliggande förslagBeträffande då attett om

påverkanmisstankefall däri deske endast annatbehövaskulle avom
följande. "Endepartementschefenanfördeförelågalkoholmedel än

emellertid mångaleda tillkommabegränsning kansådan attatt
undersökning.någon kliniskföremål förblirförare intedrogpåverkade

läkareförstdå detmed fallräknanämligenmåsteMan genom en av
sedvanli-företeruppdagas,undersökningföretagen att somen person,

inflytandeundersjälva verketalkoholpåverkan, i ärpåtecken avga
kombination medialkoholalkohol eller annatmedel änannat av
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användningenBestämmelser föreslaget begränsarmedel. sättsom
därförundersökning i mål trafiknykterhetsbrott tordeklinisk omav

införas."inte böra
i sitt betänkande 1979/80:JuU1 i anledningustitieutskottet uttalade lJ

trafiknykter-bevisupptagningen vid misstanketvå motioner omomav
undersökningen i praktiken sällan har någonden kliniskahetsbrott att
mål för trafiknykterhetsbrott. Detbevisning ibetydelse om ansvarsom

misshushållning med knappadärförkunde attresurseranses som en
företogs alla fallrutinmässigt vid i principklinisk undersökning aven

minskadtrafiknykterhetsbrott. Intressetmisstanke av en an-om
meningundersökningen enligt utskottetskliniskavändning den varav

Om den kliniska under-frågan bordeså starkt över närmare.att ses
skälfanns enligt utskottetskulle behållas detsökningen överatt se

utformningen detundersökningen, det gällerrutinerna vid närt.ex. av
använder.formulär läkarensom

alkoholutandningsprov,utredning, UtredningentillsattesDet omen
kliniska under-utvärdering debl.a.med uppdrag göraatt aven

vid misstankeKlinisk undersökningsitt delbetänkandesökningarna. I
konstaterade utredningenJu 1981: 13trafiknykterhetsbrott Ds attom

flertal och myckethade bristerkliniska undersökningenden ettett
pekade bl.a.trafiknykterhetsbrott. Manbevisvärde i mâlbegränsat om

läkaresförhållandet mellanundersökningarfannsdetatt om
blodprovalkoholpåverkan och resultatetuppfattning graden avavom

å sidan eventuellaöverensstämmelse mellandåligvisade enasom en
å andra sidanmisstänkte företer ochpåverkan denpåsymtom som

kunde enligtalkoholmängd. Dettaoch förtärdalkoholhalten i blodet
alkoholmiss-toleransutvecklingen hosmed bl.a.förklarasutredningen
hann långdet i allmänhetframhöll utredningenbrukare. Vidare att

undersökningen företogs.kliniskatill dess denfrån körningens sluttid
påverkan och gradenbedömningenpåpekade ocksåUtredningen att av

och psykolo-medicinskaolika läkare. Deskiftade mellanpåverkanav
undersökningskäl för kliniskåberopadesiblandgiska skäl som ensom

motiverade dennadeinte sådan styrkautredningenhade enligt attatt
fyllde enligtheller dengenomföras. Interegelmässigt skulle ut-

rättssäkerhetsfunktion.egentlignågonredningen
Sammanfattningsvis undersökningkliniskutredningenansåg att en

trafiknykterhetsbrott ochvid misstankekunde undvarasregel omsom
förelågdetskulle vidtas endastundersökningsådanföreslog att omen

särskilda skäl.
undersökning bordekliniskutredningenDock menade att ge-en

anfördes bl.a.skäldrograttfylleri. Somnomföras vid misstanke om
läkemedelsanalysmed stödenbart"Svårighetenföljande. att av
givetvismedförpåverkansgradenindividuellafastställa den att annan

allmänhetpolis ochfrämst vittnesutsagortillgänglig bevisning, samtav
deträttstillämpningen, Närifår betydelseundersökning,klinisk större
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med svagheterofta behäftadedessavittnesutsagorgäller är stora
på andrakunskaperbristfälligavittnenasgrund symtomenomav

därförundersökningen tordekliniskaalkohol. Denberusningsmedel än
följd sinläkaren tillvittnesmål, eftersomtillförlitlig än avmervara
deupptäckamöjlighetallmänhet harutbildning i större symtomatt

svårtlåt det kanläkemedelspåverkan,förtypiskaär att varavarasom
gradenslutsatsernågra säkradessa dragrund om avatt av

Även nämndadenindividuella fall.påverkan i reserva-om- --
undersökningenkliniskavärdet denförringaägnadtionen är att av

från sådan under-bortseinte kunnautredningen likvälsig attanser
drograttfylleri.vidbevismedelbetydelseha visssökning kan som

företasundersökningför klinisktalarrättssäkerhetsaspekterämvälJ att
främst det skäletsådant brott,misstankevid symtomattavom

sjukdom. Avutmattning ochförväxlas medläkemedelspåverkan kan
förnödvändigkankroppsbesiktningbetydelse är även att vara

misstänks förnarkomanerinjektionsmärken hosfastställandet somav
iläkarelämpligastbesiktningsådan görsdrograttfylleri och att av

ocksåbedömning kanundersökning. Läkarensmed klinisksamband
läkemedelsa-huruvida särskildgällervärde det avgöranär attvara av

skallförsta handianalysenvilka substanserföretas ochskallnalys
avse.

föranstaltasskullefortsättningenidetföreslogUtredningen ävenatt
drograttfylleri. Manmisstankevidundersökningklinisk omom

detmisstankefog för sådan närfinnaofta kanpolisenunderströk att
förmisstänksdenlämnatsalkoholutandningsprov somavsom

denmedanlåg alkoholhaltelleringentrafiknykterhetsbrott visar
påverkad.teckenpåtagligaövrigt företermisstänkte i att vara

de kliniskabedömningutredningensDepartementschefen delade att
genomföras iskulle behövainte längrei principundersökningarna
avsåg endastdär misstankentrafiknykterhetsbrottrörandeärenden

undersökningarsådanafråganVad gälldealkohol.påverkan omav
anförde departements-drograttfyllerimisstänktgenomföras vidskulle

bedömaskundenormalt intefallpåverkan i dessagradenchefen att av
polispersonal ellerförmöjlighetenmåsteVidareprovanalys.genom

Härtill kombegränsad.påverkanbedömavittnenandra antasatt vara
oftabedömningtillfredsställanderättssäkerhetssynpunktfrånatt en

bordeundersökningarnakliniskasakkunskap. Demedicinskkräver
dennamisstankevidfortsättningeni göras typdärför även avom

trafiknykterhetsbrott.
under-angelägetdetvidareuttaladeDepartementschefen attatt var

förbättrades,utvecklades ochmånmöjligi allsökningsmetodiken
alkohol.påverkan änmisstankeför fallsärskilt annatavomav

under-kliniskadepropositionenföreslogs iSammanfattningvis att
fordonsförarefalltill de närskulle begränsassökningarna somen

påverkadkundetrafiknykterhetsbrott annatförmisstänks antas avvara
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berusningsmedel alkohol eller det fanns särskilda skälän när annars
för läkarundersökning. Riksdagen hade inte någon erinran mot
förslaget och regleringen trädde i kraft den julil 1982.
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drogpåverkanbeträffandeForskning6

trafiksäkerhetoch m.m.

Inledning1

och i såundersökahandförstakapitel imed detta ärAvsikten att om
forsk-ochstudiervetenskapligafinnsutsträckning detvilkenfall i

koncentrationdrogssamband mellanvisakanningsresultat ett ensom
resultatSådanatrafikfarlighet.ochpåverkansgradoch dessi kroppen

fastställamöjlighetfannsdetinnebäraeventuellt kunna attskulle att
för alkoholgällerliknande demtrafikenför idrogergränsvärden som
nollgräns.absolutfastställandeförunderlagmöjligeneller ett av enge
forskningavsnittallmäntinledningsvisinnehållerKapitlet ett om

vissaochforskningsmetoderolikatrafikfarlighet därdrogersavseende
följerDärefterbeskrivs.med dessaförknippadeproblem är ensom

trafiksäker-alkohol ochkringforskningenredogörelsekortfattad om
och vissaforskningsresultatvissaredovisasAvslutningsvishet.

trafiksäkerhet.ochavseende drogergenomförtsundersökningar som
olikaredovisningfullständigsåledes inteKapitlet är avsett att avge en

redovisavaltvi harområdetfinnsforskningsresultat attutansom
i vårainnehålletbeaktandemedutredningen,förmaterialdet avsom

kanintresseradeden nämnasFörrelevant.framstårdirektiv, mestsom
Lillsunde,Pirjodoktorsavhandlingframlagdnyligendet i avatt en

epidemiologicalandanalytical aspects,DrivingandDrugs -
litteraturengenomgångomfattande1996, finnsHelsingfors aven

området.

avseende drogersforskningAllmänt6.2 om
trafikfarlighet

drogtrafikfarligundersöka hurförmetoderolikafinns fleraDet att en
problemvissametodersådanaexempelföljande samtI detär. ges

förknippade med dessa.ärsom

olycksfallsamband mediUppgifter-
alkoholförekomstenstuderasfaktiska olycksfallmedsambandI av

vidsvaghetEnkombination.isig ellerfördroger,andraeller var
faktorerandrakontrollen överundersökningar är somdenna atttyp av

vidOrsakssambandetotillräcklig.resultatenpåverkat ärha enkan
hafaktorerfleragånger kanmångaochkomplextalltidtrafikolycka är

utsträckningvilkenisvårtdärför avgöraDet kansamverkat, attvara
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olycksfallet.förekomsten droger har bidragit tillsom av

Psykomotoriska tester-
Sådana genomförs oftast i laboratoriemiljö. Till dessa under-tester
sökningar räknas också simulering bilkörning, bilkörningav

trafik. fördel simulator-inhägnad bana eller bilkörning i En med
de riskfria från olycksfallssynpunkt. Enundersökningar är äratt annan

fördel under kontrollerade former kan studera förarpresta-är att man
så långt möjligt liknartioner eller beteenden i situationer som

verkliga. Ytterligare fördelar har möjlighetär att attman upprepa
trafiksituation många gånger liksom resultaten registrerasattsamma

förare kanomedelbart. Emellertid saknas den och rädslastress som en
faktisk situation. Vid upprepade försök tillkommerkänna i en

försökspersoneninlärningseffekt kan medföradessutom den attsom
de avancerade körsimulatorerefter hand blir skickligare. Inte mestens

således helt verkligheten.kan ersätta

Trañkpsykologiska undersökningar--
perceptionsförmågantrafikpsykologiska innebärDet att testastestet

logiskt kontrolle-perceptionshastighet, koncentrationsförmåga,liksom
darrningar,observationsförmåga s.k. ryckningar ochrad samt tremor,

och karaktärsstu-reaktionstid. Testerna kompletteras medoch person-
dier.

Indirekta slutsatser-
förare dras fråninverkan på kanIndirekta slutsatser drogers enom

narkotika-gjorts i andra sammanhangundersökningar t.ex. omsom
olika läkemedel. Omeller biverkningarmissbruk t.ex.om av

omdömetmedel framkallar både nedsättningcentralstimulerande en av
framförandetrörlighet, kanintensiv aktivitet ochoch anta attmanen

centralstimulerande medel ökar olycks-fordon under påverkanav av
fallsrisken.

för detestmetoderna de resultatbör ställas kravDet att gersom
resultatenriktigt Förutvärderas och tolkasskall kunna sätt. attett

bestårgeneraliseras det viktigtskall kunna är ettatt testgrupp aven
varierande kroppsvikt,försökspersoner medtillräckligt antalstort av

friska försöksperso-olika åldrar. Tester med ocholika kön och i unga
eller medmed äldrekan andra resultat än tester personergener

sömnlöshet och intar lugnande medel ellerlider avpersoner som
perioder. Doseringen kan också ha betydelsesömnmedel under längre

måsteför skall kunna jämföra olika resultatför resultaten, och att man
fråga hartill i vilken dos och hur länge medlet ihänsyn använts.tas

från experimen-kan överföra resultatvidare tveksamtDet är om man
faktisk trafiksituation. Personeri simulator tilltella tester somen
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bedöms "dåliga" bilförare kan uppnå goda resultat vidt.ex.som
simulatorkörning. Detta kan dock bero på utforrrmingen test-av
metoden och den tekniska standarden på simulatorn.

logiskEn slutsats vad anförts den bästa metodenär attav som ovan
bör experimentera med bilar förareoch i faktiska trafikför-attvara

Ävenhållanden. denna metod har emellertid svagheter. Förutom att
metoden förknippad med olycksrisker ochär således farlig detär

omöjligt trafiksituation fleranästan gånger. De fåatt upprepa samma
studier har gjorts i trafikmiljö har inte heller helt utvärderats.som

Sedan den 1 juli 1990 det i Sverige tillåtet, efter tillståndär av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, iattsom
forskningssyfte genomföra experiment med förare påverkadeärsom

alkohol eller andra droger. Detta regleras undantag i 4 §ettav genom
fjärde stycket trafikbrottslagen. Där stadgas första stycket s.k.att
promillerattfylleri och andra stycket s.k. kliniskt rattfylleri inte
gäller förandet fordonet ingår led i vetenskaplig ellerettom av som en
därmed jämförlig undersökning har vederbörligt tillstånd.gettssom
Enligt uppgift har någon undersökning i enlighet med stadgandet inte
genomförts.

Vad gäller vissa droger finns det starka etiska skäl till varför så
undersökningar utförs. Det kan nämligen i många fall inte etisktanses
försvarbart experimentera direkt på människor medatt preparat som

har skadliga effekter och kan skapa beroende i småvet ävenman som
doser. Emellertid systematiska jämförelserär även mellan olika
läkemedel vid verklig bilkörning få.mycket De också svåra attanses

eftersomutvärdera de givna doserna kanske inte ekvipotenta likaär
försöksbetingelsernastarka och kan frånväsensskilda trañkrea-vara

listiska situationer. Studierna dessutom ofta gjorda friska,är unga
icke läkemedelsbehövande Undersökningar på läkemedelsbe-personer.
hövande och/eller äldre förekommande.är sparsamtpersoner

Till det sagda kommer det svårt bedöma relevansenäratt attnu av
studier visar inverkan läkemedel de funktionerpsykiskasom av

nödvändiga för säkert framförandeär motorfordon. Ensom av person
med läkemedelsbehandlad sjukdom kan bättre förare änvara en

med obehandlad sjukdom det använda medletävensamma person om
medför påverkanviss vederbörandes psykomotoriska funktioner.en

akuta eller initiala effekternaDe läkemedel kan skilja sig frånettav
behandlingeffekterna efter längre tids grund toleransutveckling.av

Utsättandet läkemedel med sådan verkan kan också medföraettav
effekter. Sambandet mellan läkemedelsintag och kör-ogynnsamma

förmåga kompliceras slutligen det faktum sjukdomen för vilkenattav
patienten läkemedlet i sig kan påverka körförmågan liksom äventar
överdosering och samtidigt intag andra läkemedel eller alkohol.av
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trafiksäkerhetochAlkohol6.3

påinverkan dealkoholensavseendeforskning har skettOmfattande
framföraförmågandärmedochfunktionernapsykomotoriska ettatt

undersökningarOlikabetryggande sätt.motorfordon omett
Trafiknykterhets-iredovisadefinnsverkningardessochalkoholen

1970:61SOUTrafiknykterhetsbrottbetänkandebrottskommitténs s.
betänkande GrovtSjöfyllerikommitténsochi Väg-ff. och77

a-f Denna31992:131 bilagornaSOUSjöfylleriochrattfylleri .
medi taktökarpåverkangradenvisat attforskning har att av

förhållandevisökningdennaoch ärstigeri blodetkoncentrationen att
förunderlagutgjortundersökningar harDessa attoch konstant.jämn

trañkbrottslagen.ifinns intagnagränsvärdendekonstruera som
alkoholkoncentrationvissvidpåverkansådetVisserligen är att en

tolerans-bl.a. gradenberoendeindividerolikahosvarierar av
alkoholkoncentrationhar visstillvänjning. Attutveckling, dvs. enman

slutsatssäkerdärför ingenmedgerutandningsluftenellerblodeti om
medgerenskilda fallet. Däremoti detpäverkansgradenexaktaden

ochalkoholmängden i kroppenkoncentration slutsatserdenna om
straffansvar. Denförtillräckligtvilketallmänhet,i ärpäverkansgraden

promille0,2blodetialkoholkoncentrationmedbilkör omensom
tilldärför fällasutandningsluften kanhalt imotsvarandeeller ansvar

omständigheterandranågrafinnsdet interattfylleriför även somom
påverkan.tyder

trafiksäkerhetochDroger6.4

trafiksäkerhetenpåinverkarolika drogerhurkunskapfåFör att om
Häromintresse.trañkolycksfallviddroger stortförekomstenär avav

nämndatidigareredovisat i denmaterialomfattanderelativtfinns ett
BRÅ trafiksäkerhet,ochläkemedelDroger,1995:2PMpromemorian

i denfinnshänseende ävenredovisning i dettautförligff. En42s.
ff.22Lillsunde,Pirjodoktorsavhandlingennämndatidigare s.av

med under-problemallmäntemellertid här sägasbörDet att ett
fram lämpligafåsvårtoftadetolycksfall är attsökningar är attav

säkerhet kunnagradnågonmed störreFörkontrollgrupper. att av
också nöd-detolycksriskerpåverkar ärdrogerolikahurbedöma

faktorersamverkandeantalundersökervändigt ett stort somatt man
körerfarenhetålder, kön,såsomolycksfrekvens, etc.tillrelateradeär

olycksmaterialdetbör peka äromständighet attEn mansomannan
omfattande.särskiltvaritregel inteifrånutgåtthar sommansom

dessaocksåförsvårasbetydelsedrogers attUtvärderingen avav
tillsammansellervarandramedtillsammansförekommeroftamycket

alkohol.med
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Undersökningar olycksfall kan dock allmän uppfattningav ge en om
förekomsten olika droger i trafiken och deras betydelse frånav
trafiksäkerhetssynpunkt.

Sverige har nyligen avslutats studie vid Rättsmedicinska in-I en
stitutionen vid Umeå universitet avseende förekomsten narkotikaav

hos omkomna och skadade motorfordonsförare,och andra preparat
nedan kallad Umeåundersökningen Sjögren, Björnstig, Eriksson,
Öhman, alcoholSolarz, Drug and injured vehiclemotoruse among
drivers in Sweden prevalence, driver, crash and injury charac--

Umeåundersökningen omfattar alla skadade bilförareteristics, 1995.
vårdats Norrlands Universitetssjukhus 130 och allahar nsom

bilförare har obducerats på Rättsmedicinska Institutetomkomna som
i Göteborg nl36 under tiden maj 1991 tilli Umeå ochnlll

förekomst1993. förare har med avseendedecember Dessa testats
alkohol andra droger.ochav

Umeåundersökningen redovisatspreliminära resultatet harDet av
departementspromemorian Drograttfylleri gällande ochi rätt-

reform 1995:65 56 f.. Utöver den redovisningbehovet Dsen s.av
alla skadade ochkan här hos 19där nämnas att procent avsom ges

förekom och/eller droger i blodet.sjukhusvårdade bilförare alkohol
förarna förekom alkohol och/eller droger iBeträffande de omkomna

Göteborgsfallen.Norrlandsfallen 2126 procent procentresp. avav
förare påvisades förkomst droger40 de där detDrygt procent avenav

förekomstalkohol. Antalet förare med enbartockså påverkade avvar
till 10 bland de sjukhusvårdade.i blodet uppgickdroger procentav
andelen 8 Norrlandsfallen ochBeträffande de omkomna procent avvar

Göteborgsfallen.6 procent av
de sjukhus-undersökningsfynd visar hos 5Ytterligare att procent av

förarna förekom illegal narkotika i blodet och hos 6vårdade procent
för GöteborgMotsvarande siffror omkomna iförekom legala droger.

leder till slutsatsenför båda kategorierna 3 Detta attprocent.var
hosnarkotika lika vanligt legala drogerförekomst illegal är somav

vanligast förekommandebilförare. Bensodiazepiner denskadade var
följt amfetaminnarkotikan cannabisBland den illegaladrogen. avvar

vanligast.
undersökning Chris-nyligen gjordkanDet nämnas att annanen

in blood samplesm.fl., Prevalence of alcohol and drugstophersen
1995 visarinvolved in road traffic accidents,from Norwegian drivers

amfetamindoser bensodiazepiner, cannabis ochhöga avsevärtatt av
i trafikolycka.ökar risken bli inblandadatt en

från alkohol, bensodiazepiner denbortsettSom är,angettsovan
bensodiazepinerfrekventa drogen i Umeåundersökningen. Attmest

flera undersökningar bl.a. OHanlonförsämrar körförmågan visar se
ofdriving performancem.fl., Anxiolytics effects the actualon

finns1995. Detin standardizedpatients and healthy volunteers test,a
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koncentratio-samband mellanvisarundersökningarockså ettsom
utförd kliniskblodet och resultatetbensodiazepiner i en un-avnen av

relationshipm.fl., Thepåverkansgrad Kuitunenavseendedersökning
clinical forand theconcentrationsbensodiazepineblood testbetween

influence ofunder thesuspected of drivingin driversdrunkenness
blodetbensodiazepiner ihaltenSambandet mellan1994.drugs, av

funktionerna harpsykomotoriskadenedsättninggradenoch avav
mfl., Relationshipundersökningar se Ingumytterligarevisats iockså

performanceand psychomotorconcentrationsplasmadrugbetween
OHanlon,1992 ochand bensodiazepines,of ethanoldosesafter single

over-the-road thestandardized,drivingeffects actualDrug tests:on
delta-9-tetrahydrocannabinol, 1995. l under-bensodiazepines and

skillnader avseendeindividuellaemellertidförekomsökningarna stora
nedsättning.ochkoncentrationförhållandet mellan

pågår simula-Linköpingdet ikansammanhangdetta nämnasI att
Några resultatbensodiazepiner.intagitmedtorförsök personer som

publicerats.inteundersökningen harfrån den ännu
med förare ifåtal försökfinnscannabispreparatVad gäller ett

of marijuanaInfluenceRobbe,trafiksituationer t.ex.faktiska on
drivingactualeffectsMarijuanasRobbe,1994 ochdriving, on

körförmåganvisar bl.a.Undersökningarna1995.perfomance, att
cannabis.efter intagförsämras av

koppladet gällerkomplikationerfinns dockcannabis närFör att en
Efter detpåverkan.gradtill visskoncentration attviss uppmätt aven

blodet mycketkoncentrationen iökarrökningintagitsdrogen genom
fem minuter.uppnås efter omkringkoncentrationhögstasnabbt och en

förhållandevisdåemellertidpåverkansgradensjälvupplevda ärDen
påverkansgradeni hjärnan ökarbörjarhärefterdrogenlåg. När upptas

cannabis-Pågåri blodet.koncentrationenminskartaktoch i samma
blodkoncentrationenemellertidtid kannågot längreunderrökningen

påverkansgraden.samtidigthög somvara
förmodligenskulleoch påverkankoncentrationsamband mellanEtt
detta skullekokain. Menamfetamin ochgällerfastslås såvittkunna

anspråk. Man kanlång tid iundersökningar ochomfattandekräva ta
försvarasskulle kunnaundersökningarsådanaifrågasättadessutom om

sambandetundersökningardet saknassynpunkt. Trotsfrån etisk att om
påverkansgraden kani blodet ochamfetaminkoncentrationmellan av

blodkoncentrationervilkaexempelintressedet somatt gevara av
i blodet.påvisasdroger kanlång tidoch huruppnås efter intagkan

kon-initialtuppnåsmissbrukardoseri vanliga"injektionVid en
Härefterblod.O,5-3 mikrogrami blodetcentration per gramom

dock frånMinskningen varierarsuccessivt.koncentrationenminskar
Motsvarandeutsöndringshastighet.olikaberoendetill personperson

förhalveringstidendock observerakankokain. Manförgäller att
amfetaminets.medjämförthälftenmindreblodkokain i änär
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finns beskrivet hur opiater och opioider har nedsättandeDet en
Understanding the opioideffekt vid relativt höga doser Chesher,

effects performance, 1989. finnsand there skills Detanalgesics on
mycketockså beskrivet hur nedsättningen blir varieraratt stor

tillvänjning har skettpå det akut intag ellerberoende är ettom om
und Medicamenteneinfluss, 1994. EnFahren Drogen-Iten, unter

patientsVaino m.fl., Driving ability infinsk undersökning cancer
morphine analgesia, 1995 tyderreceiving longterm att can-

morfinlângtidsverkande i stabilacerpatienter behandlas medsom
omfattning får sin körförmåga nedsatt.i begränsaddoser bara

finnsforskningsresultatSammanfattningsvis kan desägas att som om
avseenden helt entydiga.och trafiksäkerhet inte i allaolika droger är

många undersökningar gjortsutvärderingarheller har relevantaInte av
framhålla behovetVi vill i detta sammanhangi viktiga hänseenden. av

genomförs.ytterligare forskningatt
verkningar i trafiksäkerhetshänseen-gäller droger och derasNär det

finnsomfattande forskning beträf-således motsvarandede saknas som
emellertid kunna drasVissa generella slutsatser börfande alkohol. av

finns. Det inteoch forskningsresultatundersökningar ärde som
hos föraresåväl illegala, upptäcksolika droger, legalaovanligt att som

trafik-trafiken. Andelen drogrelateradeeller dödats ihar skadatssom
trafikolyckor.alkoholrelateradedock mindre andelenolyckor änär

också leder tillför visst ökat intagdet får hållasTrots att ettatt en
alltsåtrafikfarlighet finns detförhöjdpåverkan och därmedökad en

för kopplavetenskapligt underlagnärvarande inte tillräckligtför att en
därmed visspåverkansgrad ochkoncentration till visspåvisad enen

kapitel 3Såsom framgåtttrañksäkerhetshänseende.risk i av om
analysmetoder finns detkapitelmedel och 4begreppet annat m.m.om

huvudsvårigheterbeträffande vissa droger överdessutom attstora
sådant samband.fastställakunna etttaget

slutsatsenforskningsunderlaget kunna drahellertorde inteMan av
medför trañkfarligsigvarje drog iförekomstenredanatt enav

körförmågan.nedsättning av
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förhållandenInternationella7

Allmänt7. 1

promillegränserdetrafikenalkoholpåverkan i är somVad gäller
idetvisarDettalåga.internationellt attSverigeifastställts sett

trafik, imedsambandinykterhetpâkravmycket högaställsSverige
alkohol.såvittfallvart avser

ländernasnordiskaför deredogöraskortfattatkommerNedan att
Hantering-drograttfylleri.avseendefrämsttrafiknykterhetslagstiftning

också ibeskrivsanalyshänseendeoch ipolishosärendendessaen av
gällandelagstiftningenkortfattatredovisasVidareutsträckning.viss

Uppgifternaländer.europeiskaandrai vissadrograttfylleri om
EU-rapportfrånhämtadeländernaeuropeiska ärdeiregleringen en

lagstiftningen iförnågotocksåredogörsSlutligen1995.aprilfrån
Australien.ochi USAvissa stater

Norden7.2

Norge7.2.1

föra ellerfåringenstadgasvägtrañklagstiftningen attnorskadenI
alkohol ellerpåverkadhanmotorfordon ärnärföraförsöka avett

alkoholkon-hanmedel. Har störrebedövandeellerberusandeannat
kroppenalkoholmängd ipromille eller0,5blodeticentration än en

ellerblodet störreialkoholkoncentrationsåmedförakan storensom
luftlitermilligram0,25utandningslufteni änalkoholkoncentration per

bestämmelsen.påverkad enligtalltidhanräknas som
elleralkoholfår nyttjamotorfordon inteförarestadgasVidare att av

förstamedel debedövandeellerberusande sexnågot annatta
förstår ellerhankörningenavslutat närharefter hantimmarna att

körningen.grundpolisutredningblidet kanförståborde avatt en
tagitsharutandningsprovellerblodproveftergäller inteFörbudet att

skallintesådantbeslutat tas.poliseneller att provom
kanpåverkanlagenenligtdetkrävsdroger attgällerdetNär en

påverkangradvilkeni lagtextendock inteDetfastställas. avanges
koncentrationmed denbevisningnormalträckerDetkrävs. somsom

medtillsammans etthar uppmättsdrogenaktuelladen somav
intagdetföljakanpåverkandensakkunnigutlâtande somsomom
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straffansvarskett. För krävs således inte finnsdet några närmareatt
iakttagelser hur fordonet framförtshar eller hur föraren iuppträttav
samband med körningen.

flestaDe förare misstänks för rattfylleri polisen påstannassom av
grund trafikolyckor, farlig eller ovanlig körning eller andraav av
orsaker särskild grund för misstanke. Endast 10-15 procentsom ger
upptäcks i vanliga rutinkontroller. Polisen har den avgörande rollen
för misstanken skall riktas alkoholpåverkan eller den skallmotom om
riktas andra droger. Om misstanken riktas andra droger skallmot mot

utvidgat dvs. både blod-prov" och urinprov; urinprovet ärett tas,
dock inte obligatoriskt. Vidare skall klinisk undersökning göras.en
Undersökningsprotokollet och skickas till Statens Rättstoxi-proverna
kologiska Institut. Alla blodprov analyseras först med tanke alkohol
och med hjälp immunologisk förmetod de vanligastescreenas av en
drogerna amfetamin, cannabis, bensodiazepiner, opiater, barbiturater
och kokain. Om alkoholkoncentrationen under 1,5 promilleär
bekräftas positiva screeningsresultat och koncentrationen i blodet

med hjälpbestäms kromatografiska metoder. Substanser inteav som
täcks den primära screeningen analyseras med specialmetoderav om
det föreligger information, antingen från polisen eller dengenom
kliniska undersökningen, förekomst andra substanser. Detsam-om av

frångäller resultatet den primära screeningen inte kan förklaraomma
slutsatsen i den kliniska undersökningen möjlig påverkad körning.om
Analysresultaten återsänds till polisen tillsammans med inledandeen
bedömning påverkansgraden på grundval de aktuella resultatenav av

infonnationen från den kliniska undersökningen.och I antalett stort
ärenden begär polisen sakkunnigutlâtande utförs på grundvalett som

analysresultaten, den kliniska undersökningen, polisrapporten frånav
förhör medden aktuella händelsen, den misstänkte för upplysningar

i förhållande tilldrogvanor och drogintag körningen ägdenärom rum
Utlåtandetbedömning toleransutveckling. isamt utmynnarav en

slutsats eventuell påverkan.om
standardiserad gradering de olika slutsatserDet har utarbetats en av

vid sakkunnigutlåtanden enligt följande.användssom
sannolikhet för påverkanIcke påverkad/liten

för påverkan förelåg följd de droger harLitet talar att som av som
Andra kan ha intagits.påvisats analysen. droger dockgenom

sannolikhet för påverkanEn viss
ha förelegat, detta kan inte fastslås någonPåverkan kan medmen

sannolikhet. många ärenden där denna slutsatssärskilt hög grad Iav
sannolikhetsövervikt för påverkan kunnatanvänds det dockär atten

föreligga.
övervägande för påverkansannolikhet

sannolikhetsövervikt för påverkanlångt enkelDet änär attmer
vetenskapliga bedömning deförelåg. Värderat efter institutets bästa är
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vägtrafiklagensflesta denna bedömning påverkade i mening.som ges
förHög grad sannolikhet påverkanav

formulering tillkännager högre grad sannolikhetDenna änen av
"övervägande, sannolikhet för påverkan".slutsatsen

Påverkad
starkaste slutsatsen används. SlutsatsenDen närmastmotsvararsom en

sannolikhet för påverkan i vägtrafiklagenIOO-procentig relation tillatt
förelåg.

många fall bedöms graden påverkan på grundval alkohol ochI av av
förare dömas medandra droger. Således kan 0,4 promillet.ex.en

dvs. totalpåverkan motsvarandealkohol och andra droger, en en
promillehalt överstigande 0,5 promille. På kan föraresättsamma en

efter den straffskalan med promille alkoholdömas 1,4strängare t.ex.
och andra droger, dvs. sammanlagd påverkan överstigande 1,5en
promille.

Under åren 1983-1994 har det skett betydande ökning antaleten av
År 1983fall med misstanke påverkan andra droger alkohol.änom av

Årcirka 900 avsåg misstanke andra droger.inkom ärenden som om
stigit till cirka 850. vanligaste1994 hade antalet ärenden 2 De

påvisades THC, diazepam, amfetamin ochsubstanserna som var
flunitrazepam. Andra substanser ofta påvisades kodein,som var

betydande ökningmorfin och klonazepam. Det har registrerats en av
åren. Kombinationspåverkanpositiva amfetaminprover de ärsenaste

innehåller två eller fleravanlig; cirka 60-70 procent av proverna
alkohol undantaget. De vanligaste kombinationernasubstanser är

Överoch THC, flunitrazepam eller amfetamin. 90diazepam procent
påvisas innehåller dessutomde där bensodiazepinprover enav

alkohol cirka 30antingen illegala droger cirka 60 procent, procent
5-10 ofta i koncentrationereller flera bensodiazepiner procent,

nivåer.långt terapeutiskaöver

Danmark7.2.2

och landet har den högstaDanmark infördes promillegränser år 1976I
nordiska länderna."promillegränsen deav .

för eller försökerrattfylleri straffas enligt dansk lag denFör som
alkohol sådan omfatt-fordon efter ha förtärt iföra motordrivetett att

eller efter färden uppgår till 1,2alkoholkoncentrationen underning att
straffas övrigt för ellerFör rattfylleri vidare den ipromille. som

förtärt sådanfordon efter ha alkohol iföra motordrivetförsöker attett
kan föra fordonet betryggandeomfattning han inte sätt.ettatt

skyldig tillVidare döms för promilleköming den utan attsom, vara
efterföra motordrivet fordon harattfylleri, för försökereller attett

blodetomfattning alkoholkoncentrationen iförtärt alkohol i sådan att
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promille.0,8överstigerefter färdenellerunder
föras ellerinte fârfordonmotordrivetvidarestadgasDet att ett

utmattning,sjukdom,grundnågonförasförsöka avsomav
bedövan-stimulerande ellerpåverkansömnbrist,överansträngning, av

tillståndsådantbefinner sig iorsaker attliknande ettmedel ellerde av
betryggande sätt.fulltföra fordoneti stånd ettintehan är att

föravgörandevärdering ärinledandepolisensDet omär som
sistnämndaI dedroger.andraalkohol ellerskall riktasmisstanken mot

genomförasocksåskallurinprov. Detochblod-detskallfallen entas
medläkarutlåtandeutfärdasochläkareundersökningklinisk av en
till-skickasurinprovBlod- ochpåverkan.eventuellslutsats om

under-kliniskadenkopiaochmed begäran avenensammans
avdelningen,Rättskemiskainstitutet,Rättsmedicinskatillsökningen

läkemedel/narkotika. Avalkohol ochför analysKöpenhamn, av
få utförda. Deönskarpolisenanalyservilkaframgåskallbegäran som

upplysningardetillrelateradedirektoftaanalysernabegärda är som
betalarpolismyndighetVarjeläkemedelsintagbilföraren m.m.ger om

rekvisitionen.följeranalysprogrammensåbeställeranalyser dendeför
praxissaknasdetmedsvaghet ärEn att gemensamsystemet en

polismyndig-olikafall. Deolikaiskall begärasanalyservilka som
harsådetVidareåt.sig ärskiljer att enheterna personenom

försvarandeintedrogerförekomstenblodalkoholhaltstraffbar är enav
konsekvensstraff. Ihårdareiinteresulterarochomständighet ett

analyserkemiskaförbetalabereddintepolisenhärmed omattär
menligtinverkarpromille. Dettaöverstiger 1,2blodalkoholhalten

trafiken.idrogerstatistiken om
polisentillresultatetskickasslutförts utanharanalysernaNär

verkardetärenden därbedömning. Itoxikologiskeller varatolkning
alla relevantaskickasavgörandeslutligaärendetsförbetydelseav

undersökning,kliniskochpolisrapportdvs.från polisen,upplysningar
PåRättsläkarrådet.tillInstitutetRättsmedicinskafrånsvaretsamt

aktuelledenbedömninguppgifter företasgrundval dessa omenav
Dennabetryggande sätt.köraståndivaritbilföraren ettatt

målet.avgörandedomstolensförgrundtillläggsbedömning av
andra drogeravseende än317analyserades1993årUnder prover

påvisadevanligastpositiva. De256dessaalkohol. Av provervar
cannabismetadon,morfin,flunitrazepam,diazepam,substanserna var

samtidigt.förekomflera substanservanligtamfetamin. Detoch attvar

Finland7.2.3

framförtrafikfylleri. Den ettföljandebl.a.stadgasFinlandI somom
mängdi sådanalkoholförtärthar atthansedanfordonmotordrivet
minst 0,5tilluppgårfärdenefterellerunderblodi hansalkoholhalten
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fängelse i högstrattfylleri till böter ellerskall dömas förpromille tre
minst 1,2 promille elleralkoholhalten i blodet tillUppgår ärmånader.

ägnadnedsatt ochfelfria prestationer kännbartförmåga tillhans att
för rattfylleri tillskall han dömassäkerhetäventyra grovtannans

dagsböter.två år eller till minst 60fängelse i högst
framfördenalkohol stadgasgäller andra drogerVad än ettatt som

andra droger alkoholsådan påverkanfordon under änmotordrivet av
förmåga tillförening hansdroger ialkohol och andraeller attav

straffbarinteskall, gärningenprestationer nedsatt ärfelfria är somom
tillpåverkan drogerför körning underrattfylleri, dömasgrovt av

härår. Med drogerfängelse i högst tvâ äventillböter eller avses
prestationsförmâgan.läkemedel påverkarsom

trafikför-rattfylleripolisen misstänkerHuvudorsaken till äratt
tillfälligaeller fynd vidanmälan till polisendålig körning,seelser,

med alkometeralkoholutandningsprovkontroller. Polisen har rätt att ta
alkoholutand-för rattfylleri. Ommisstänktföraren inte äräven om

påverkanfår misstankarpolisenpositivt ellerningsprovet är omom
blod- ochalkohol ellerblodprov enbartdroger skall detandra tasav

undersökning.genomföras kliniskurinprov andra droger samt en
kan medmedan blodproveturinprovkan lämnaFöraren vägra tasatt

skickas till Folk-undersökningsprotokolletochtvång. Proverna
drogerAnalyser andraHelsingfors för analys.ihälsoinstitutet av

blodalko-sådana medel ochhar misstänktpolisenutförs i ärenden när
där polisenärendenför brott. Iunderstigerholhalten gränsen grovt

efternarkotikalagstiftningen analyserasmisstänker brott mot proverna
uppgår till. Det kanblodalkoholhaltenvaddrogerandra oavsett

möjlighet tilllagstiftningenden finländska attnämnas att gernumera
och den möjlig-bevismedelalkoholutandningsprovanvända attsom

är 1997.utsträckning underutnyttjas itorde börjaheten större
utlåtandenanvänds idelokutionerexempel påSom som avgessom

följandekan nämnas.
medinte utesluta,laboratoriefynden kan"Pâ basis menmanav

läkemedelskoncentrationerna heller kon-lågabeaktande deav
skulle haläkemedelsintagetundersökte grunddenfirmera, att av

för trafiksäkerheten."farautgjort en
under-utesluta, denlaboratoriefynden kan inte"På basis attmanav

förutgjort faraläkemedelsintaget skulle hagrundsökte enav
trafiksäkerheten. "

den under-det något sannoliktlaboratoriefynden"På basis är attav
fara förskulle ha utgjortläkemedelsintagetgrundsökte enav

trafiksäkerheten. "
avsågminskade antalet1991-1994Under åren prover som

från cirka 100 till cirka 900drograttfylleribrott 1misstanke om
avseende drogerantalet positivaår. harärenden Däremot provper

arbetsbe-grund bl.a.tordeOrsaken till dettaökat. att storavvara
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polisen.endast efter begärandroganalyserlastning görs avnumera
från läkare kemistervid misstankar ellerTidigare skedde detta även

laboratoriet.vid
dessabensodiazepinerpåvisade drogernaDe vanligast ävenär om

vanligt förekommandeminskat något. Andraårenunder de senare
positivamorfin/heroin. Antaletcannabis, amfetamin ochdroger är

38betydligt de åren och ihar ökatnarkotikaärenden senaste procent
år 1994 påvisades narkotika.analyseradestrafikärendena somav

7.2.4 Island

vägtrañklagstiftningen. Därisländskaregleras i denRattfylleribrotten
får föras någonmotordrivet fordon intebl.a. att ett somavanges

brist påöveransträngning,utmattning, sömn,sjukdom,grund av
medel ellereller bedövandeeller stimulerandealkoholpåverkan avav

inte isådant tillstånd hanbefinner sig i ärliknande orsaker attett
betryggandepå fulltföra fordonetstånd sätt.ettatt

motordrivetförsöka förafår föra elleringenVidare ettattanges
iOm alkoholkoncentrationenpåverkad alkohol.hanfordon är avom

1,2promille mindreuppgår till eller överstiger 0,5blodet är änmen
alkoholkon-påverkad alkoholhanpromille eller är trots attavom

föra fordonet påföraren inte kunnamindrecentrationen är ettanses
uppgår tillalkoholkoncentrationen i blodetbetryggande Omfullt sätt.

föraföraren oförmögen tillpromille heltöverstiger 1,2eller attanses
fordon.ett

urinprov får ifrågan blod- ochVad gäller när tas anges enom
polisen har medbestämmelse i vägtrafiklagen rätt att taatt personen

anledning hanurinprovstagning det finnsochför blod- attatt antaom
eller han eller inte kanskyldig till rattfylleribrottgjort sig vägrarom

andrautandningsprov. Om misstanken gällermedverka vid ett
misstänkte föralkoholpåverkan kan polisen med denförhållanden än ta
alkoholpåver-gäller vid misstankeläkarundersökning. Detsamma om

särskilda skäl.det föreliggerkan när
fallsåledes polisen i vissaVägtrañklagstiftningen rätt att tager

Polisenför alkohol och andra medel. harurinprov analysblod- och av
misstanken skallrollen för bedömningendärför den centrala av om

och protokoll skickas tillomfatta medel alkohol. Proverandra än
Reykjavik.iUniversitetets Farmakologiska avdelning

avdelningen drygt 24 000åren 1985-1994Under emottog prover
för ha påverkade. Dettamisstänkta körtfrån förare attsom var

ärenden år och detinnebär genomsnitt 2 400 representerarett om per
250 invånare. I 1,2Islands cirka 000lnästan procentprocent avav

medel alkohol.291 ärenden fanns misstankeärendena änannatom
162ärenden "påverkade ochdessa värderades 129Av somsom
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icke påverkade". Andelen har bedömts påverkade harsom som
ökat de åren. Detta skulle kunna förklaras med polisen årsenaste att
1990 började använda alkoholutandningsprov vilket har gjort det

påverkan berorlättare värdera misstanken alkohol elleratt om om
något medel.annat

vanligaste orsaken till påverkan alkohol harDen varitänannatav
bensodiazepiner, cannabis och amfetamin. Bland bensodiaze-intag av

pinerna diazepam, nitrazepam och klordiazepoxid vanligast. Oftavar
påvisades substans. Generellt kan under denän säga attmer en man

delen tidsperioden har de illegala drogerna ökat i trafikensenare av
medan förekomsten bensodiazepiner har minskat något.av

Övriga7.3 Europa

7 3 Frankrike1
. .

vägtrafiklagstiftningenfranska tillåter inte motordrivetDen att ett
framföra sådantfordon framförs någon oförmögenär att ettsomav

fordon lämpligt grund påverkan droger eller någotsättett av av
medel.annat

får polisen hålla förVad gäller polisens rutiner kvar en person
finns skäl misstänka denne för haalkoholutandningsprov det att attom

franska vägtrafiklagstiftningen. Om andrabegått brott denmotett
berusning misstänks får polisen hålla kvar förorsaker än personen en
undersökning psykiatriskt sjukhus. inte klartmedicinsk Det ärett

praxis grund vilka omständigheter polisen beslutari att enav som
skall genomgå medicinsk undersökning. Läkarna beslutarperson en

behovet blod- och urinprov på medicinska grunder. Attom av
förgenomföra blodalkoholhalten under vaddrogtester är gränsenom

tillåtet.brott inteutgör ärsom
förslag lagstiftningen såFrankrike diskuteras ändraI ett att attom

påverkan straffas påframförandet fordon under droger kanavav
alkohol tillåten nivå harsätt över använts.samma som om

7.3.2 Nederländerna

vägtrafikförfattningen förbudNederländerna innehållerI ett att
framföra motorfordon för olämplig köraärett atten person som
grund påverkan droger eller något medel.annatavav

för genomföra alkoholutand-Polisen får hålla kvar ettatten person
begått brottdet finns skäl misstänka denne harningsprov att att ettom

vägtrafiklagstiftningen. Om det misstänks andra orsaker änmot
förfår kvarhålla blod- och urinpro-berusning polisen att tapersonen
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syfte.undersökas i rättsligtvilka skallpolisstationenver
skall fåuppfyllda förkriterier skallVilka tasatt provernavarasom

har varit den ökninganmärkningsvärd tendensfastställda. Eninteär
alkoholdrogerbegärt andrafall polisen har änantalet där testasattav
alkoholfallenår 1993 medanår 1994fler fall noterades än38 procent

misstänkafinns anledningOm det20med enbart procent.ökade att
får polisen hållakörförmåganförsämrakanproblemmedicinska som

undersökningspecifik medicinskför krävakvar att enpersonen
droger blireller illegalaAnvändandet legalaoch/eller körtest.ett av

undersökningar.genomföra dessaskälfastställtsällan attettsom

Spanien7.3.3

fordonmotordrivetvägtrafiklagen förbjuderspanskaDen att ett
framföra sådantoförmögenframförs är ettattperson somav en

eller någotpåverkan drogergrundlämpligtfordon sättett avav
domstolens beslutstrafflagstiftning baserasEnligt spanskmedel.annat

illegalalegala ellervid användningköra"lämpligheten att avom
förarenDomstolen beslutarexpertutlåtande. ävendroger ett om

eller inte.sitt körkortskall få behålla
det finnsför blodprovfår hålla kvarPolisen att ta omen person

den spanskabegått brottharmisstänka hanskäl motettattatt
före-fårdomstolarnavägtrafiklagstiftningen. I experter ange om

varit orsak tilli blodet harmedicinsk drogvisskomsten av en
får emeller-.körkortovanligt så sker. Ettdetöverträdelsen är attmen

"lämplighetbeslutefter domstolensdras intid attpersonsom en
beroendeföraren intemedicinsk rådgivare ärköra". Om säger atten

periodunderliknande får körkortet drasellerpsykofarmaka enav
olyckansinträffadeår beroende dentill femmånadermellan tre

drogberoende haråterkallatkörkortetvilket fall blirsvârhet. I ettom
fått sitt körkortharDomstolarna begärfastställts. att somen person

medicinskagenomgå serierattfylleri skallgrundåterkallat på avenav
längrebevisa han inteförundersökningarpsykologiskaoch attatt

missbrukar droger.

Storbritannien7.3.4

föreskriverStorbritannieniVägtrafikförfattningen att en person som
ellermotorfordonframföraförsöker vägframför eller ett annan

alkohol eller drogergrundolämplig görochallmän plats är avsom
lagöverträdelse.tillskyldigsig en

alkoholutand-genomföraförkvarhållafårPolisen ettattpersonen
ha begåttdet förmisstänka honomskälfinns ettningsprov attattom
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berusningandra orsakervägtrafiklagstiftningen. Om änbrott mot
för blodprovhålla kvarfår polisenmisstänks att tapersonen

saknasundersökning. Detför rättsliganvändaförpolisstationen att en
in-på polisenstrafik baseradeochstatistikuppgifter drogerom

gripanden enligt ovan.

Tyskland7.3.5

rattfylleri denangåendestadgasstrafflagstiftningentyskal den att som
framföraoförmögenhanvägtrafikfordon i ärframför atttrots attett

eller andraalkoholhaltiga dryckerintagpå grundsäkertfordonet avav
år. Deni tillmed fängelsefår straffasberusningsmedel ett somupp

också ansvarig sätt.oaktsamhetgärningen ärbegår sammaav
strafflagstiftningenstadganden i den tyskafinns vidareDet om

framfördenföreskrivsvägtrañksäkerheten. Därförsämring att somav
fordonetframföraoförmögenhanvägtrafiki ärfordon atttrots attett

eller andradryckeralkoholhaltigagrund intagsäkert avav
lemliv ellerför fara tillandradärigenomberusningsmedel och utsätter

straffas medbetydelsefullt slag fåregendomeller enavannans
begårböter. Denår ellertill femfängelsedom somgenomupp

oaktsam-ochhandlar oaktsamtelleroaktsamhetgärningen avsomav
tillpåfängelsedomfår straffas medfaraframkallar sådanhet uppen

med böter.år ellertvå
fastställaförsökaTyskland med gränsvär-ipågår arbeteDet attett

trafiken.ivissa drogerförekomststraffbarden för av

USA7.4

Arizona7.4. 1

det förekommerfordonframförastraffbartdetArizonal är ettatt om
till någonmetabolitdroger elleruppräknadeantalnågon avett enav

definierasomfattas lagendrogerkropp. Deidessa avsompersonsen
ingår iläkemedelnarkotika ochbåde illegalochsärskilt avsnitti ett

otillåtna drogendendet tillräckligtuppgiftEnligtuppräkningen. är att
fällande dom.tillför ledapåvisas i urinkan att

Florida7.4.2

medeltill tvåFloridahänvisas ialkoholVid sidan somgrupper avav
på trafiksäkertfordon sätt.framföraförmåganpåverka ettkan ettatt

den räknasoch tillsubstanserkontrolleradeförsta ärDen gruppen
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benämns kemiskaoch läkemedel. I den andranarkotika somgruppen
fällaslösningsmedel. Föringår toluen och andrasubstanser attaceton,

från kemiskdrograttfyllerimál krävs dels resultatitill ett enansvar
enskilda fallet.påverkansgraden i detdels utredninganalys och om

Kalifornien7.4.3

påverkadmotorfordonförbjudet framföra när ärDet är att avman
Kaliforni-läkemedel iandra droger och vissaalkoholhaltiga drycker,

kemiskdrograttfyllerimál används resultatetbevisning iSom av enen.
förarensundersökningutlåtande denanalys och närmareöver av

Recognition Expert Testutför enligt Drogpâverkansgrad polisensom
bestämmelseKalifornienVidare finns iavsnitt 5.4.se somen

framföradrogberoendeförbjuder alla läkemedels- eller attpersoner
rehabiliteringsprogrami vissamotorfordon. deltar ärPersoner som

från bestämmelsen.emellertid undantagna

Australien7.5 South WalesNew

drograttfyllerispecificerade drogervissaunder påverkanköraAtt av
krävdesSouth Wales. Tidigareår varit brott i Newsedan flerahar ett

uppfyllda;drograttfylleriåtal två kriterierför styrkadet attatt ett var
föraren ochhade iakttagitoch dels polisendels föraren erkände attatt

blodsprängdakörning, sluddrigt tal ochvingligbeteende,dennes t.ex.
ogon.

intagit viss drogerkände han hadeföraren inteOm att en var
påverkan ochföraren tydligsläppapolisen trotsatttvungen en

erkännandeåtertogs oftakörförmåga. Dessutomförsämring hans ettav
därförrättegången. förelågvid Detgjorts till polisen storasom

drograttfylleribrott.bevisaför polisensvårigheter ettatt
innebar polisenlagändringförhållanden medfördeDessa attsomen

misstänksurinprov från förarefår blod- ochtvångsvis ta somnumera
uppfylldaförutsättningar måste dockdrogpáverkade. Vissa varavara

Polisensig provtagningarna.skyldig underkastaförareninnan är att
påverkan och föraren måste habevismåste inledningsvis ha om

alkoholutandnings-Enbartgenomfört alkoholutandningsprov.ett om
understigerföraren alkoholhaltindikerar har gränsenattprovet somen

urinprovstagning ske.ochbrott får blod-för vad utgörsom
efter vilken på-fastställd procedurformelltfinns inte någonDet
DRE-metoden.såsom fallet vidskallverkansbedömningen göras är

finnsdetpolismannentill den enskildeBedömningen är menupp
bedömningen. Närvidtill hjälpinstruktionersärskilda ärsom
skälig misstankefunnitbedömningen ochgjortpolismannen har attatt
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föreligger, förarenföraren påverkad drog kan omhändertasär av en
för provtagning. straffbart medverka vidoch med Det vägraär atttas

eller underlåta tillhandahållapåverkansbedömningen vägra attsamt att
tagits släpps förarenblod- och urinprover. När proverna men

inte under den tiden.köra närmasteattuppmanas
någon drog inte påvisas får polismannen gjorde ingripandetOm som

föraren besked detta. Om drog påvisas i urin analyserasoch enom
analysbevis utfärdas. På grundval dettablodprovet och ochett av

ärendet utfärdas expertutlâtande avseendeövriga handlingar i ett
sannolikheten för den försämrade körningen har berott på den elleratt

förekommande drogerna.de
år förareSouth Wales sedan 1989 urin- och blodprov påI New tas

inblandade i trafikolyckor polisen har skälighar varit omsom
föraren varit påverkad drog hansmisstanke grundatt av en av

förarsätet försök fordonet.eller hans beteende i ochkörsätt att starta
förSedan år 1990 får också provtagningar droger på skadadetas

genomförtförare förts till sjukhus och inte har alkoholutandnings-som
eller har genomgått påverkansbedömning. Dessaenprov prover

för alkohol inte polisen begär drogana-analyseras dock endast om en
genomföraslys. För drogtest skall måste polisen ha upprättatatt en

innehåller bevis det försvarligt misstänkagör att attrapport som som
för olyckan drogpåverkad. Sådana bevis kanföraren vid tiden var vara

hittats i fordonet.droger eller drogtillbehör haratt
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ÖVERVÄGANDEN111

utgångspunkter och8 Allmärma

överväganden

tillämpningsproblem förenade med den nuvarandeDe ärsom
drograttfylleri enligt vår mening det främstaregleringen ärav

reforrneras. Vår utgångspunktskälet till lagstiftningen behöveratt
föreslå reglering utformad efter allmänna straffrättsligaär att en

förmedlarprinciper främjar trafiksäkerheten och det pedago-som
trafikhänseendebudskapet droger innebär fara igiska att som en

trafiken. in-inte får förekomma i Om möjligt bör regleringen
trafikfarliga eftersom det frånkludera samtliga medel ärsom

trafik-trafiksäkerhetssynpunkt framstår egalt varifrån densom
Vi också väsentligtfarliga påverkan kommer. det deattanser

föreslås skall förenkla hanteringen drograttfylleri-regler som av
mål.

vid tillämpningen nuvarande8.1 Problem denav
lagstiftningen

framgår avsnittetProblematiken med drograttfylleribrottet har som av
frågorgällande den tidigare behandlingen vissaochrättom av

uppmärksammats i flertal lagstiftningsärenden. Bl.a uttalade Väg-ett
sjöfyllerikommittén i sitt betänkande rattfylleri ochoch Grovt

sjöfylleri kommittén ansåg angeläget utredaSOU 1992: 131 detatt att
kombineratsåväl frågan drograttfylleri i sig frågan huruvidaom som

omständighetbruk alkohol och medel bör utgöraannat en somav
rattfylleribrottsärskilt skall beaktas vid bedömningen är attettav om

grovt.anse som
framgår kommer i praktikenSom redogörelsen för gällande rättav

effekternastraffansvar för fråga först dådrograttfylleri regel i avsom
drogförekomst så starka påverkan synbarligen kunnat iakttas,är atten

förarensantingen det fordonet har framförts ellersätt genom
medför oftabeteende i övrigt i samband med körningen. Detta

omfattande domstol krävs regelmässigt, förutomutredning. Vid ett
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körningendrogförekomst, vittnesutsagorpåvisadanalysbesked omom
bedömningarsamband med denna ochbeteende iförarenseller av

förhållandeoch/eller läkare. Dettapolis ärpåverkansgraden gjorda av
kan nämligentrafiksäkerhetssynpunkt. Manfrånnaturligtvis olyckligt

olämpligintagit droger ärfogmed anta att somperson somen
sådanidet resulterarmindreintagetbilförare änäräven ensomom

bifall tillkrävs fördag enligt praxisisynbar påverkanklart ettsom
bevisvärdetproblemYtterligaredrograttfylleri. ärföråtal ettett att av

försvårtRättsmedicinalverket ibland kananalysbesked från vara
språkbruket skiljerbl.a.torde berobedöma. Dettadomstolen attatt

ocksåkemisterRättsmedicinalverketsochdomstolensig mellan men
iblanddomstolendomstolen ochkunskaper hosotillräckliga att

påvisadekonsekvenserna denuttalandematerial medsaknar avom
fordon.framföraförmågaför förarensdrogernadrogen eller att ett

medtrafiksäkerhetssynpunkt detfrån främst ärproblemEtt attstort
delupptäcker endastpolisenkansannolikhetmycket antas att enstor

medförklaraskan till delförarna. Dettadrogpåverkadede attenav
för kunnametodertillräckliga kunskaper ochpolismännen saknar att

ikanförklaringYtterligaresådan påverkan.upptäcka attvaraenen
tecken talaroch inte tydligaalkoholhaltstraffbarfall då uppmätsde en

vadklart överstigerpåverkansgradharför förarenatt somsomen
undersökningarhalt ingamed dennaförenat görsnormalt är enav

för det inteUndersökningsfynd talar ärdrogpåverkan.eventuell att
ochbåde alkoholpåverkadekörningenförare vidovanligt äratt av
falli mångakombinerad påverkanformDenna ärandra droger. av

ofta förstärkspåverkanseffekteneftersomtrañkfarligsärskilt genom
påverkanseffekternatordeoch drog. Vidarealkoholsamverkan varaav

Dettakombinerat intag.vid sådantoberäkneligabetydligt ettmer
kombineras.fall olika drogergäller iäven när

drograttfylleriutförs vid misstänktkliniska undersökningarDe som
deVissaefter körningenofta lång tidgenomförs ägtatt avrum.

påverkanseffekthar synbarförekommertrafikfarliga droger ensom
sådant falliundersökningenkliniskaavklingar snabbt. Den gersom

påverkan vid kör-bild förarenskorrekträttvisande ochinte aven
Vidaredärför lågt.undersökningsådanBevisvärdet ärningen. av en

efter vadutformadundersökningenkliniskaden nuvarandeär som
lämpligdärför mindreoch kanalkoholpåverkangäller vid attvara

påverkad andraförarevid bedömningenanvända är avav om en
dessautföraläkare harofta desaknardroger. Dessutom attsom

bedömaupptäcka ochutbildning itillräckligundersökningar att
drogpåverkan.

finnsoch med den kunskapanfördabeaktande det härMed somav
detkan vi konstaterai allmänhetverkningarolika drogers attom

lagstiftningen angåendereformeringföreligger klart behovett avav en
drograttfylleri.
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principiellInledande8.2 överväganden naturav

trafiknykterhetslagstiftningen får internationelltDen svenska sett anses
medelmycket Både vad gäller alkohol och andra ärsträng.som

utgångspunkt endast sådanaemellertid lagstiftningens hittillsvarande att
förenadepåverka trafiksäkerheten skall medbeteenden kan varasom

linjetrafiknykterhetslagstiftning. ligger i medstraffansvar i vår Detta
straftlagstiftning skallgrundläggande straffrättsliga principenden att

farliga förskadliga ellergärningaranvändas endast ärmot som
eller samhället.enskilda

manifesteratsi trafiken harkravet nykterhetökadeDet genom
Någonför alkohol.sänkningar promillegränsernaåterkommande av

ansvarsområdet förskettjustering har dock intemotsvarande av
ochframgått avsnittet gällandedrograttfylleri. Som rätt avav om

gradi dag i praktiken högreredogörelsen krävs det avenovan
fråga då föraren harstraffansvar skall komma ipåverkan för att
alkohol. Vidare tydertrafikfarliga droger då han har använtänanvänt

drogpå-problemet medundersökningar har gjortsvissa attsom
Även läkemedelökade konsumtionenförare denverkade växer. av

för problemet ökar.i samhället talarnarkotikans utbredning attsamt
sigomfattning, svårt uttaladet gäller problemetsDet är, när att om

uppskattningar. Enligteftersom det blir fråga sånågra siffor grovaom
försäljningen trafikfarligafrämstuppskattningar bygger avsom

000drogpåverkade förare beräknats till 100läkemedel har antalet per
ställas omkring 000 misstänkta drogratt-år. detta antal kan de lMot

avdelningen.varje år analyseras vid Rättskemiskafylleriärenden som
åtalmånga dessa ärenden leder till ochUppgifter hur somavom

någonbrottsstatistiken heller intefällande dom saknas. I görssenare
alkoholförtäring ochrattfylleribrott grundskillnad mellan av

problemetsvi dockdrograttfylleri. Sammanfattningsvis attmenar
faktiskttalar för detfår underskattas och mycketomfattning inte att att

ökar.
skerframhållas vikten deti detta sammanhangDet kan attav

Vägverketområdet. kan det inomytterligare forskning Nämnas att
utvidgning möjligheternapågår med föreslåarbete att taett att en av

personskadeolyckor, vilketskadade förare samband medblodprov på i
omfattning.bild problemetsmedföra bättrekommer att aven

föreslås skallden regleringVår utgångspunkt har varit att som vara
syftetfrämjar trafiksäkerheten. övergripandeutformad så den Detatt

medföra förbättradsåledes den skallmed regleringen bör att envara
lämpligvilken lösning bedömssådan säkerhet. Oavsett mestsom som

för medeldärför finna påverkansgrad andragäller det änatt en
trafiksäkerhetssyn-straffvärd frånalkohol kan motiveras somsom

pedagogiska budskapet drogerRegleringen bör förmedla detpunkt. att
förekomma itrafiksäkerhetshänseende inte fårinnebär fara isom en
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trafiken.
regleringen drogratt-utgångspunkt haftviVidare har att avsom

innebärstraffrättsliga principer. Dettaskall följa allmännafylleriet
till sinfrån trafiksäkerhetssynpunktendast gärningar ärbl.a. att som

omfattassamhället börför enskilda ellereller farligaskadliga avnatur
i detta sammanhangDet kantrafikbrottslagen. nämnasregleringen i

narkotikastraffla-straffbelagt i § 61bruk narkotikaolovligt äratt av
narkotikabrottringagivet sådantdock inteDäremot är ettatt somgen.
drograttfylleristraffbartskallnarkotikastraffbart intag somvaraav

intaget kankör bil. Endastintagit medlet omsomom personen
framförandetbörför trafiksäkerhetenkonsekvensermedföra negativa

trafikbrottslagen.straff enligtleda tillfordonetav
så utformad drogratt-vidareföreslår börregleringDen attvara

grundrattfylleribrott pågäller försåsomfylleribrottet kan, av
såbrottlindrigare ochindelas ialkoholpåverkan, grövre attettett

straffskalan.avspegla sig istraffvärde kanbrottets
lämpligabedöms dennollgräns inteabsolutOm mestvaraen

för drograttfylleri har viför regleringenlösningen attansettav ansvar
långtför såpâverkansgrad drogerfinnabör eftersträva att somenman

gällergäller för alkohol detmed vadmöjligt näröverensstämmer som
straffbara området.detavgränsningen av

reglering drogratt-haft utgångspunktocksåVi har att avensom
Detillegala drogerna.omfatta både legala och defylleri debör

varifrån dentrafiksäkerhetssynpunkt egaltfrånframstår som
talaromständighetYtterligarepåverkan kommer.trafikfarliga somen
elleröverdoserarmånga missbrukar,sådan ordningför är atten

erhållitkan gällalegala droger. Dettaöveranvänder sompersoner
behandlande läkaremed narkotiska substansermedicin recept av

påinförskaffar dessaframför allt demdet gäller preparatsommen
också påavsnitt tyderUmeåundersökningen 6.4seillegal attväg.

förekommande i det under-lika vanligtillegala drogerlegala och är
utgångspunkt ocksådärför haftVi harsökta materialet. attsom

omfattaskalltrafiksäkerhetsskälså möjligt,regleringen, är avom
trafikfarliga droger.samtliga

ställas på denockså mycket höga kravvår mening börEnligt
förskriverde tandläkarelämnas de läkare ochinformation somsom av

informationläkemedel liksom dentrafikfarliga preparatetsom
och apotek. An-läkemedelsbolagtrafikfarlighet lämnas avsom
tillfällen i aktallavi börledningen härtill är attatt taatt menar man

läkemedelerhåller dennainformera de typ omavpersoner som
okunnig-skälet de inteframför allt detmedlens farlighet, att av renav

trafikfarligt medel i kroppen.medskall köra bilhet ett
utredabörmeningsjöfyllerikommitténsVi delar ochVäg- att man

medel skallochalkoholkombinerat intagfrågan annatett avom
bedömningenbeaktas vidsärskilt skallomständighetutgöra avsomen
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dettaVibedömasskall attrattfylleribrottet grovt. menarsomom
flera droger.brukkombineratfrågangäller även avom

förenk-innebärregleringbetydelseocksåDet attär enstor en nyav
drograttfylleribrottangående attärenden utanhanteringenling avav

finnsredogörelsenframgårSomförsämras.rättssäkerheten ovanav
dessaEtttillärnpningsproblem.fleraregleringnuvarandemeddet av

Detdrograttfyllerimålen. ärföreligger ibevissvårigheterdeär som
leder tillföreslåsregleringdenönskvärtsjälvfallet merenatt som

möjligtså långtdärmedochtillämpningförutsägbarenhetlig och en
praxis.enhetlig

kontrollerakaneffektivt sättpolisenviktDet ettär attstorav
betydelseharDettapåverkade droger.förareupptäcka äroch avsom

uppnåsskall kunnadettaefterlevnad. Förför lagensminst attinte
utvecklasupptäcktförmetoderkrävasmeningvårenligttorde att

fåttRikspolisstyrelsenhartidigareSom nämntspolisen.inom
kanpolisenvilkametoderutvecklauppdragregeringens att genom

alkohol. Denmedelandra änpåverkadförareupptäcka är avenom
lösningtekniskenkelnågonpåi bristföreslagitsmetod som -

utvecklatsharalkoholutandningsprovvidanvändsdenliknande som -
avsnittbeskrivits iharMetoden,DRE-metoden.kallasUSA ochi som
påbyggerocholikaflerai attundersökninginnefattar steg5.4, en
olikapåverkadedemhos ärobserveraskanvissa avsomsymtom

tillmöjlighetervilkaförredogöra12i kapitelkommerVidroger. att
förtillmöjlighetfåpolisen börviupptäcktkontroll och attansersom

förverkligas.skall kunnasyftereformensatt
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drograttfyllerividGränsvärden9

promillereglermotsvarande degränsvärdenordning medEn som
Framför allt skulleflera fördelar.alkohol skulle haförgäller

trafiknyk-ochdrograttfyllerimål minskabevissvårigheterna i
Veten-likartad för alkohol och droger.terhetslagstiftningen bli

finns underlagnått så långt dethar emellertid inteskapen ännu att
till vissdrog i blodetkoncentrationför kopplaatt enav enen

sambandtorde sådantBeträffande vissa drogerpâverkansgrad. ett
fastställa grund derassvårtmycketdessutom att avvara

dagdroger kan iomvandling i kroppen. Andrakomplicerade
till påver-varför någon egentlig kopplingi urinpåvisas endast en

reglering mednackdel medEnkansgrad inte kan göras. annan en
antalet drogeroch ökandemycketgränsvärden detär stora som

nackdel medsådana Ytterligareåsättas värden.skulle behöva en
olovligtnarkotiskadet gällergränsvärden ärnär preparat att

narkotikastrafflagen,straffbelagt enligtbrukande dessa ärav
gränsvärdes-olämpligt medframståvarför det skulle ensom

viss mängdframförande fordon medtillåterreglering enavsom
omständigheterbl.a. dessaMed beaktandenarkotika i kroppen. av
införa regle-möjligtför närvarande intevi det är attatt enanser

gränsvärden.ring med

Allmänt1

detkunde införas skulleför i trafikengränsvärden drogerOm
trafiksäkerhetssyn-Den vinsten frånmånga fördelar.innebära stora
intagit någon drogde förareskulle delpunkt ävenatt somen avvara

för s.k. klinisktkrävs förmindre mängd deni än att ansvarsomen
fallet i dag skulletill skillnad från vadrattfylleri skulle inträda, ärsom

medföra förenklingskulle detför rattfylleri. Vidarekunna dömas en
bevissvárigheterdrograttfylleri. Dessamål ärbevisningen i omav

denmed tillämpningendetproblemen, kanske största,ett avav
ocksåskulle hainförande gränsvärdenregleringen. Ettnuvarande av

för alkoholblev likartadtrañknykterhetslagstiftningenfördelenden att
från peda-till fördeldroger. Gränsvärden skulleoch andra även vara

drogpåverkan.faran medunderstrykadå skullegogisk synpunkt dessa
med vårasyftetskall, tidigarevåra direktiv nämnts,Enligt som

trafiksäkerhetenupprätthållaförbättra möjligheternaförslag attattvara
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körförmâga. Förtrafikanternaskontrolltillräcklig attoch överen
främstdärförsyftet krävsuppfylla detskall kunnagränsvärden att man

kandrogerolika för olikagränsvärdenfinna dekan som---
finnagäller gränstrafiksäkerhetssynpunkt. Detfrån attmotiveras en

regleringende drogerochförnivå den,sådan somatt en avvaren
teckendeninnebära ärgenerellt kanomfatta, sägas ettskall att en

straffbar-nedreförutomregleringen,Helst börpåverkansgrad.viss en
brottet kanmedförinnehålla gränsövre atthetsgräns, även somen

såsombedömas grovt.
straffbar-förpåverkansgradenönskvärtmeningenligt vårDet attär

gällermed denmöjligtdrograttfylleri överensstämmervidhet somom
för deredogörelse gränsvär-därförInledningsvisalkohol.vid enges

alkohol.förgällerden som

alkoholförGränsvärden9.2

bl.a.innebärpromillereglerna,s.k.alkohol, deför attGränsvärden
förarensalkoholkoncentration itill vissdirektknytsstraffansvaret en

körför-förarensbevisningnågonsåledes inteblod. krävs attDet om
fallet.enskildai detvarit nedsattmåga har

ocksåtillkomSamtidigtinfördes år 1941.alkoholförGränsvärden
haftförarenfall därtrafiknykterhetsbrottet. Igradindelning enaven

ansågs haneller däröverpromille1,5blodetalkoholkoncentration i
intehandet kundedryckerstarkapåverkad attså antasvaritha attav

i dessadömdesfordonet. Förarenförakunnatbetryggande sättett
rattfylleri.beteckningenfickbrottetsvårarefall för det senaresom

hanstyrktdet inteförarendömdesbrottet attlindrigaredetFör varom
rattfylleriansvarförförutsattespåverkadsåhade varit mensom

promille.0,8uppgått tillhadeblodalkohol i hanskoncentrationen av
rattonykterhet.beteckningenfåkornbrottlindrigareDetta attsenare

nedregånger. DenflertaländratshärefterharPromillereglerna ett
År ändrades1975promille.till 0,5år 1957sänktespromillegränsen
promillegränsernainträddestraffansvar närävensåreglerna sätt att

slutefter dennasförstfärdensjälvaunderuppnåttshadeinte utan
promillehaltenföranlettalkoholintagdetförutsättningunder att som

körningen.underellerskett före
sidaninfördes vid1989årtrafikbrottslageniändringarGenom av

utandningsluften,ialkoholhaltvissstraffansvar vidpromillereglerna
milligram0,25respektive0,75alkoholkoncentrationnämligen omen

rattonykterhet.rattfylleri respektiveförutandningsluftliterper
År alkohol-tillpromillegränsenden nedresänktes1990 senast en

gjordessänkningMotsvarandepromille.0,2i blodetkoncentration om
milligram0,10utandningsluften tillialkoholhaltenbeträffande per

trafiknykterhets-förbeteckningarnaändradestillfälleVidliter. samma
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rattfylleri och detrubriceradesbrottetdet lindigarebrotten; som
rattfylleri.grövre grovtsom

år 1994.skeddepromillereglernaändringenDen senaste av
alkohol ipromilledå till 1,0rattfylleri sänktesförGränsvärdet grovt

alkoholhalten ibeträffandeskeddesänkningMotsvarandeblodet.
liter.milligramtill 0,5utandningsluften per

promillegrän-nedremed densambandanförde iJustitieutskottet att
f..181989/90:JuU2följande bet.bl.a.justerades s.senastsen

Ocksåihop.trafik inte höralkohol ochutgångspunkt är"En att
kravrättssäkerhetensförinombörlagstiftningen ramen --- Även föri ochdetbudskap.pedagogiskaförmedla detta om-- -
detta skeså börnuvarandeden gränsen,sänkaanledningfinnssig att
principerstraffrättsligagrundläggandeåterhållsamhetmed den som
användasskallmedelprincipiStrafflagstiftning ärpåbjuder. ett som
enskildaförfarligaskadliga ellerklartgärningar ärendast mot som

samhället.föreller
finnsalkoholvidgränsvärdenåsättandetledning förTill enav

alkoholen ochforskningomfattandeochundersökningarmängd om
betänkandetrañknykterhetsbrottskommitténsverkningar. ldess

ochi Väg-ff. och1970:61 77SOUTrafiknykterhetsbrott s.
sjöfylleri SOUrattfylleri ochbetänkande Grovtsjöfyllerikommitténs

undersökningar.flera dessaa-f redovisas3bilagorna1992: 131 av
alkoholpromillereglerna fördelsSammanfattningsvis kan sägas att

alkoholkoncentrationersolikakunskapergenerellabygger om
straffbarhets-delstrafiksäkerheten,körförmågan ochförbetydelse att

trafiksä-motiverastill vadmed hänsynbestämtshargränsen avsom
gällandedels denkonstaterakan dockMankerhetens krav. att nu

tillpropositionenenligt bl.a.lägre vadpromille0,2 är ängränsen som
motiveratansågs1989/90:2,bestämmelsen,den avvaraprop.nya

deti Sverige ilägre störstaden äntrafiksäkerhetsskäl, dels att satts
länder.flertalet andra

i trafikenför drogerGränsvärden9.3

Även för drogerhar gränsvärdenlagstiftningsärendeni tidigare
anförde i sitt betänkandeTrafiknykterhetsbrottskommitténdiskuterats.

värdefulltdet skulleSOU 1970:61Trafiknykterhetsbrott att omvara
drogpåverkan ipromilleregler vidformkunde införa någon avman

skulleför alkohol. Dettapromilleregler gällerdelikhet med som
analys blodprov ochemellertid förutsätta dels att genom avman

de intagnakoncentrationenfastställa ochurinprov kunde arten av
tillgång till statistiskt säkerställdahadeoch delsdrogerna att man

vid olika halter droger irörande trafikriskernaforskningsresultat av
och alkohol.kombinerat bruk drogervidblod och urin samt av
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menadesaknadesutsträckningförutsättningar iEftersom dessa stor
framogörligt läggahelttills vidarekommittén det att ettatt var

förpromillereglernapresumtionsregler denförslag typ somavom
alkohol representerar.

vid misstankeundersökningKliniskdepartementspromemorianI om
"Ävenföljande.13 anförs bl.a.1981:Ds Jutrafiknykterhetsbrott om

funktionerdeverkningarläkemedelsolikakunskaperna somom
intensifieradföljdtillhar ökatkörförmåganförviktiga avnumera
ofullständig.mycketkännedomen häromläkemedelsforskning är

olikablott mellanavsevärda inteverkningarnaiVariationerna är
läkemedelVissaolika individer.gällerdetläkemedel närävenutan

terapeutiski ordineradvid användningredankörförmågankan nedsätta
årutredningiharläkemedelsnärrmdensNordiskados. expertgrupp en

läkemedelingår i olika300 substansercirka1977 rubricerat som
100 såsomdemoch blandtrafikfarliga änpotentielltsåsom mer

doser.i terapeutiskamedicineringredan vidtrafikfarligaspeciellt
från trafiksä-riskabelpåverkanläkemedelandra ärVissa somger en

vid förtäring tillsammansöverdosering ellerförst vidkerhetssynpunkt
interaktioner. När detalkohol, s.k.eller medläkemedelmed andra

uppmärksam-bör särskiltalkohol och läkemedelkombinationengäller
samverkanförstärkasberusningseffekten kanatt avgenommas
anförda dethänsyn till detläkemedlet. Med ärochalkoholen - - -

för kon-fastställas några gränsvärdenallmänhet inte kanigivet detatt
med säkerhet kanblodet, vid vilka detläkemedlet icentrationen av

kanvarit så påverkad detmisstänkte harhävdas den antas attattatt
fordonet betryggande sätt."framförahar kunnathan inte

överväganden9.4

förfinns i dag utarbetade metodertidigare avsnitt detredovisats iSom
förekommandekoncentration de vanligastförekomst ochpåvisaatt av
olikablod eller urin. Mellan de slutsatseranalysdrogerna avgenom

betydelsefullanalysresultat föreliggerrespektivekan dras ensom av
kunna påverkan de psykomoto-För drog skallskillnad. utövaatt en

förmågan framföra fordonriska funktionerna och därmed att ett
måste befinna sig i blodet och ha möjlighettrafiksäkert densätt attett

När blodomloppet och utsöndrats i urinennå hjärnan. drogen lämnat
delar kroppen där den kan sådanhar den de utövapasserat enav

koncentration iEnbart påvisad förekomst ellerpåverkan. uppmätten
alltid intäkt för föraren vid körningenurin kan därför inte tilltas att

följd trafikfarlig. redovisadefaktiskt varit påverkad och till därav Nu
förinföra gränsvärdenomständigheter leder till möjlighetenatt att

sådanalkohol begränsade till värdenandra droger än är att avse
i blodet. De s.k. tröskelvärdenkoncentration uppmäts somsom



drograttfylleriGränsvärden vid 125sou 1996:125

narkoti-i urin vid misstankeanvänds vid polisens sållningsanalys om
användbara.därför i detta hänseende inteavsnitt 4.3kabrott se är

i något landförekommer det inte hellerSåvitt känt annat en
för drogsgränsvärden någondrograttfyllerireglering attgenomav

blod fastställts.koncentration i har
påverkan ökarvisat gradenalkohol har forskningBeträffande att av

ökningstiger och dennakoncentrationen i blodet äri takt med attatt
Även gäller andra drogerdetoch konstant.förhållandevis jämn när

påverkan ochtill ökadintag lederutgå från ökatkan ettatt enman
inte tillräckligtfinns docktrafikfarlighet. Detdärmed förhöjd

viss påvisaddirekt kopplingunderlag förvetenskapligt av enen
påverkansgrad.koncentration med vissen

sådantbeträffande vissa drogervidare endastDet är ettsom
dock krävaskonstateras. Det skulleeventuellt skulle kunnasamband

anspråk fastställaoch lång tid iundersökningaromfattande att ettta
det iLSD och heroin skullesamband. För droger.sådant varasom

mellan koncentra-fastställa sambandprincip omöjligt uppmättatt ett
påvisas ikan för närvarande intepåverkan. LSD äntion och annat

påverkansgradnågon egentlig koppling tilloch därmed kan inteurin
snabba omvand-heroinintag kan, med hänsyn till denVidgöras.

praktiken sambandgäller för den drogen, ilingsprocess ettsom
fastställas. Vadkoncentration och påverkan inte kanmellan som

heroinets olika metaboliter avsnitt 4.1. Förspåras i blodet seär
attfinns också uppenbara problem med koppla visscannabis en

till viss grad påverkan. Koncentrationenkoncentrationuppmätt en av
efter har intagitsi blodet ökar mycket snabbt drogenatt genom

fem upplevdarökning högst efter cirka minuter. Denoch är som
då emellertid förhållandevis låg.påverkansgraden Det drogenär är när

hjärnan påverkansgradenhärefter börjar i ökar. Iupptas som samma
minskar koncentrationen blodet.takt påverkan faktiskt ökar irentsom

drogen rökning längre tid kan dock koncentrationenIntas undergenom
i blodet samtidigt påverkansgraden hög.ärstorvara som

begreppet medel" inte kan enkel och klar defini-Att "annat ges en
tion medför liksomden omständigheten det sig otalröratt ettom-

föreliggerolika substanser och det problem iatt storapreparat att-
lagen införa bestämmelser gränsvärden. drog skulleVarje behövaom
regleras särskilt, vilket skulle innebära mycket antal olikaett stort

torde vidare konstant tillkomma ytterligaregränsvärden. Det droger,
såväl illegala legala, för vilka gränsvärden skulle behöva fast-som
ställas. Lagstiftningen skulle bli mycket oöverskådlig.

Gränsvärden för enstaka skulle kanske, nämntspreparat som ovan,
visserligen kunna fastställas efter omfattande arbete. En regleringett

omfattar endast vissa de trafikfarliga drogerna sigtersom av
emellertid mindre lämplig från trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom
gäller de omständigheter redovisats beträffande detsom ovan
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koncentration ianalysproblemen medunderlaget,vetenskapliga av
likaoch påverkan iblodkoncentrationkopplingen mellanblod samt

illegala droger.både legala ochgrad förhög
förbjudetnarkotikabrukandeolovligtredovisatstidigareSom är av

fastställdes igränsvärdennarkotikastrafflagen. Om6enligt §l
innebärasynpunktstraffrättsligtorde dettatrafiksammanhang attur

gränsvärdenafastställdakoncentration dehaft lägre änförare ensom
för olovligastraffas detrattfyllerifördömasalltså inte kanoch som

i övrigtstraffansvarför ärförutsättningarnanarkotikabruket omav
Överstiger olovligatorde detgränsvärdetkoncentrationenuppfyllda.

endast för drogratt-dömasi ställetoch förarenbrukandet konsumeras
bedömabrottfall dettai ärfylleribrott, grovt.att somvart senareom

innebäragränsvärden intereglering medtorde såledesStraffrättsligt en
narkotikastraffla-förhållande tillavgränsningsproblem inågra större

olämpligtdirektsynvinkelpedagogiskEmellertid kan det varaurgen.
konstate-tillåter bilkörninguttryckligenregleringmed trots ensomen

gränsvärdenBestämdabrukad narkotika.olovligtkoncentrationrad av
mängd i kroppeneffekten vissnegativaockså ha denskulle att somen

acceptabel,allmäntupplevsgränsvärdetbestämdaunder detligger som
för förbudet irespektenundergrävaskullei hög gradnågot som

narkotika.olovligt brukanarkotikastrafflagen att
underlag förvetenskapligtsaknasomständigheten detRedan den att

koncentrationvisskopplaför alkoholsätt av enatt ensomsamma
enligt vårtrafikfarlig påverkanviss grad görblodet tilldrog i aven

reglering med i laginföramöjligti dag intemening det är attatt en
medYtterligare skäli trafiken.för drogerbestämda gränsvärden som

svåröverskädlighet ireglering densådanstyrka talar ärmot en
tillämpningsproblemföljandedäravoch deförfattningstexten som

specifikagrundregleringen gränsvär-bli resultatetskulle attavav
för sig. Deteller substansför varjefå bestämmasden skulle preparat

gränsvärdefastställasvårare övretorde vidare än att ett somvara
att Till dettadrograttfylleribrottet bedömsmedföraskulle grovt.som

vissa droger kanproblemen medredovisadeså dekommer attovan
omvandling i kroppenvissa drogerspåvisas endast i urin och göratt

koncentrationen i blodet ochmellanenkelt sambanddet saknas ettatt
omständigheterredovisadepåverkansgraden. Samtligafaktiskaden nu

legala droger.för såväl illegalagäller som
för närvarande intesåledes detSammanfattningsvis ärattanser

illegalagränsvärden för siginföra reglering medmöjligt att vareen
trafiken.legala droger ieller
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Absolut nollgräns10

skalldrogersamtliga eller vissatotalförbudsregel förOm en
motordrivetföraförbudutformasdeninföras bör ettattettsom

det skallblodet. Försubstansen itrafikfarligamed denfordon att
tillhänsynvi, främstnollgränsinföralämpligt att avanserenvara

beroende vissasjukdomgrund ärde avavsompersoner
sådanförbelägg gränsmåste finnas klartdetläkemedel, attatt en

straffrättslig regle-effekt trafiksäkerhetensådanhar att enen
tillnämligen tveksammaVi ställermotiveras.kan attring oss

måttfall visstmed iintehandlandestraffbelägga ettvartett som
pedago-trafiksäkerhetsrisk. Denkansäkerhet sägas utgöra enav

medföratotalförbudsregel skulle kunnaeffektgiska anserensom
nollgräns.motiverai sig kanstark densåvi inte att envara

innebärandelagstiftningefterlevnadenviVidare att enavmenar
Deteffektivt kontrollera.omöjligblirabsolut nollgräns atten

gällerframför allt vadtillämpningsproblemuppståocksåtorde
funnit detuppsåt. Vi har inte hellerförarensbevisningen om

föreslåområdet ochstraffbaradetlämpligt avgränsaatt en
vissa sådana.narkotiska ellerendastnollgräns för preparat

10. Allmäntl

absolutinförandetvi börvåra direktiv övervägaI att av enanges om
effektivför åstadkommalämplig lösningnollgräns är att enen

Beträffande alkohol hari trafiken.problemet med drogerreglering av
gällerlagstiftningsärenden. Vadfleraöverväganden gjorts isådana

torde kunnautsträckning. Dettaså inte ihar skettdroger samma
tidigare intedrogpåverkade föraremedmed problemenförklaras att

varitfalletvanligt förekommandelika ochupplevtshar stora somsom
ställningstagandenEftersom dealkoholpåverkade förare.med som

totalförbud i sambandför alkoholbeträffandegjortstidigare har ett
måsteövervägandenanknytning till detrafik harmed nära somen

följer nedanallt de legala drogernabeträffande framförgöras en
ställningstaganden.redovisning dessaäven av
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nollgränsabsolutTidigare överväganden10.2 om en
respektive drogerför alkohol

alkoholförtä-totalförbud förfrågandiskuteradesRedan tidigt ettom
motorfor-1927 årsmotorfordon.förandetsamband medring i ettav

totalförbudbetänkande bl.a.i sittuttaladedonssakkunniga ettatt
års utredningsman1939ingripande.blikunde förutsättas överträtt utan

1946 årsförbud.sådantskäl taladefolkpsykologiskaansåg ettmotatt
anfördetrañknykterhetsutredningårs1949ochrattfylleridelegation
måttligrelativtblodalkoholhalter ärlägrevidriskökningenbl.a. att

bliofta skulle överträtt.totalförbudoch att ett
fråganutförligtutveckladetrafiknykterhetskommitté1957 års om

i sittalkoholpåverkanundermotorfordonförandetotalförbud avav
ansågKommittén1963:72.SOUtrafik attNykterhet ibetänkande

förstaFör detförbud.sådanttaladetvå skälframför allt ettmot
lagstiftningensövervakningeffektivkommitténåberopade att aven

menadeandradetFöråstadkommas.kunnaskulleefterlevnad inte
bli slagskullekriminaliseringalltför långtgående ettkommittén att en

bli falletskulleDettabevissvårigheter.följd oavsettluften tilli omav
ialkoholförekomstförbudutformadeslagstiftningen motett avsom

vissalkoholintagförbudellerkörningenunderblodet motsomett en
infördestotalförbudansåg vidarekörningen. Manföretid ettatt om

område behållas.ansvarsfrittmåste ett
straff före-innebar bl.a.lade framkommitténförslag attDet som

tillanslutningmotorfordon iframfördeför ochskrevs en somvar
Förslagetringa.inte kundeförseelsenalkoholförtäring ansesom

medkompletteratprincipiellt totalförbudsåledesinnebar ett en
fall.ansvarsfrihetsregel för ringa

Även betänkandei sitttrafiknykterhetsbrottskommittén övervägde
Enligttotalförbud.frågan1970:61SOUTrañknykterhetsbrott ettom

förbudantingentotalförbud utformaskundekommittén attettett som
blodalkoholhalt ellermätbaramotorfordon vid minstaföra ettett som

alkoholförtä-tid efterunder vissmotorfordonförandeförbud mot av
föredraalternativetförstnämndadetmenadering. Man attatt menvar

skulle kommakonstruerades,dethurtotalförbud, attoavsettatt ett
minimalkörningen förtärtföreprincip alla ävendrabba i ensom

mängd alkohol."
kommitténredovisadetotalförbudsregelförskälSom upp-en

förar-nedsättaalkoholförtäring kanden minstafattningen ävenatt
vilket inte kanökad olycksriskskapaförmågan och därmed en

totalförbudsregel skulleanförde vidaretolereras. Man ettatt geen
oförenligtprincipmotorfordon iför förande äruttryckklart att av

otvetydig regelskulle fåallmänhetenalkoholförtäringmed attsamt en
detframfördes uppfattningenefter. Vidaresigrätta attatt varom

körningen, självaföreviss mängd alkoholdrickatillåtet att en
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alkoholförtäringen skulle fresta föraren dricka den tillåtnaänatt mer
mängden. Man menade totalförbudsregel skulle begränsaatt etten
sådant beteende.

totalförbud anfördeMot kommittén åtskilliga vilkaett argument av
del följande. Från trafikfaresynpunkt kunde någon nedsättningvaren
förarförmâgan inte påvisas efter sådan minimal alkoholförtäringav en

träffas förbudet. fallskulle Otaliga skulle bli straffbara utan attsom av
faktiskdet hade uppstått någon riskökning i trafiken. skulle inteDetta

främja trafiksäkerheten i stället verka stötande för rättsmedvetan-utan
det. Från kriminalpolitisk synpunkt borde strafflagstiftning inte gripa

för eftersom alltförmycket vidsträckta och uttänjdaöver ansvarsom-
råden kunde skapa risker för lagstiftningen blev ineffektiv fögaochatt
respekterad. skulle effektivtDet omöjligt övervaka efter-attvara
levnaden. Bevissvårigheterna skulle bli avsevärda eftersom alkoholen
ofta förbrännasskulle ha hunnit innan blodprovstagning skett. Ett
totalförbud också främjaskulle kunna angiveri och trakasseri. Om ett
totalförbud infördes skulle det under alla förutsättningar bli nödvändigt

fria från i bagatellfall. Detta skulle medföra den olägenhetenatt ansvar
skulle fria från falli mängd samtidigt det skulleatt man ansvar en som

svårt på vilka grunder friande skulle ske. Ett totalförbudattvara ange
skulle också innebära Sverige intog särställning i internationelltatt en
hänseende.

Sammanfattningsvis ansåg kommittén det inte borde införasatt
något totalförbud förande motorfordon i anslutning tillmot av
alkoholförtäring.

förarbetenaI till 1990 års reform prop. 1989/90:2 anförde
departementschefen bl.a. nollgräns eller totalförbud avseendeatt etten
alkohol i trafiken torde ha utgångspunkt trafiksäker-änen annan
hetsaspekter. Motivet till nollgräns skulle i stället denen vara
pedagogiska effekt sådan reglering kan ha. Hon menade detattsom en

tveksamt bygga strafflagstiftning på sådana indirekta effekterattvar
och det krävdes mycket starka skäl för motivera sådantatt att ett

från lagstiftningsprinciper.gängseavsteg
I departementspromemorian Drograttfylleri gällande ochrätt-

behovet reform Ds 1995:65 diskuterades möjligheternaävenav en
införa nollgräns för droger i trafiken. Där anfördes underatt en

rubriken Absolut nollgräns bl.a. följande.
"Med beaktande den mängd olika medel omfattas trafik-av som av

brottslagen och de olika verkningar dessa har trafiksäkerhetssyn-ur
punkt, torde det inte motivera generell nollgräns. Omatt en en
sådan huvud skall införasgräns över måste följaktligen dettaget
straffbara området något Trots det inte finnssätt avgränsas. att
några vetenskapliga belägg för narkotiska generelltatt preparat sett
skulle farligare trafiksäkerhetssynpunkt de övriga medelänvara ur

omfattas lagen skulle det straffbara området möjligtvis kunnasom av
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kunde härnollgränsskäl förSomsådana substanser.tillavgränsas en
straffbart enligtnarkotika ärbrukandeolovligtalltåberopas att av

sådanaharallmänhetinarkotiskaochnarkotikastrafflagen preparatatt
framförandetrafiksäkertmedförenligainte ett avverkningar ärsom

Även dockskullesådanatillbegränsad enmotorfordon. - --
ochkomplikationerradmedföranollgräns envarabsolut somen

överväganden."kräver noggranna
gäller kopp-promemorianibehandlaskomplikationsådanEn som

legalatill denhänför sigEnnarkotikastrafflagen.tilllingen annan
följande.bl.a.Häromläkemedel. sägsvissaanvändningen av

ocksåomfattanämligenskulleundantagnollgränsabsolut"En utan
brukatordinationläkaresefter ettsyftebehandlandeiden som

skulledäravstraffbeläggandeEttsubstansnarkotiskmedläkemedel
mängddenfallistötande,uppfattas vart somkunnadock omsom

inte hartrafiksäkerhetenförfaranågonlitensåintagits är att
Å trafiksäker-meddetifrågasättasidan kanandraförelegat. omman

straffasmotiveragårutgångspunkthetsskäl att menatt personensom
recept.hardenskillnadenenda är ettden attinte eneomannanen

isvårighetsannolikpromemorianiSlutligen samman-som enanges
olikatilldenhur avgränsasabsolut nollgräns oavsetthanget att en -

normalgradenendastförgrundakannormalt avansvarpreparat -
förförangivendirekt grovtnågon gränsrattfylleri, ansvaratt

sådanmöjlig,tordeintealkohol, attförsåsomrattfylleri, envara
straffvärdet ochnyanseringönskvärdmedgerintenollgräns aven

straffet ibevisning,i brist merpartenstraffet ochdärmed att, annan
bötesstraff.måttligtvidskulleförmodligenfall ettstanna

överväganden10. 3

framgårhar,alkohol harför övervägtstotalförbudNår ovan,somett
körningförbjudavaritvariant harEndiskuterats.lösningar attolika

kriminali-varitharalkohol. Entid efter intag attvissunder annanav
lösningblodet. Enalkohol iförekomstmedbilkörning avsera

olämpligalternativetförstnämnda ärmed detlinjeiavseende droger
någonogörligtdetskullebörjanskäl. Till attflera angevaraenav

beroendemycketnämligenvarierarNedbrytningentidsfrist.bestämd
tidsfristermed olikaordningochintagitsvilken drogfrämstpå ensom

varierarolämplig. Dessutomskälfleramåstedrogerför olika ansesav
täcka inFör äventillfrånocksånedbrytningen attperson.person

behöva blitidsfristenskullelångsamtskernedbrytningendärpersoner
börnågotflera droger,omotiverad fördenså somattstor var

läkemedel. Omförskrivnatillmed hänsynfrämsti frågakomma en
idärför dennaviinförasskalldrogerbeträffande attnollgräns anser

alternativet,till detmotsvarighetbyggamåsteprincip senareen
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i blodet. generellt knytapåvisad förekomst drogen Attnämligen aven
drog i urin kandroger till förekomststraffbarheten avseende av en

mindre lämpligt.i tidigare avsnittnämnts varasom
totalförbudsregeldärförSammanfattningsvis vi att om enmenar

föraförbudutformasmåste dennaskall införas ettett attsom
i blodet.trafikfarlig substansnågon helstfordon medmotordrivet som

regleringframhållits, dentidigarevår mening bör,Enligt somsom
generellFörfrämja trafiksäkerheten.syfta tillföreslås attatt en

förskrivnafrämst hänsyn tillinföras därför,skall börnollgräns av
sådan effekt påför den harbeläggläkemedel, krävas klart att en

motiveras.straffrättslig reglering kantrafiksäkerheten att en
avsaknad forskningsresultatnollgränsdå för IVad talar aven

trafikfarlig substansvarje förekomstkunna hävdaskulle att av enman
körförmågan ochnedpåverkanmedförablodet kan sätteri somen

fall skullefara för trafiksäkerheten. Idärmed innebära vart manen
föreligga och skullesådan påverkan kanuteslutakunnainte att manen

för varje förekomstredan riskendärför kunna hävda utgörattatt en
straffbeläggas. Somförekomsten börfara medförsådan abstrakt att

användas endastemellertid strafflagstiftningavsnitt 8.2 böranförts i
skadliga eller farliga för enskilda ellergärningar ärmot sam-som

dessutomStrafflagstiftning alltför vidsträckt tenderarhället. ärsom -
fögautredningsarbete bli ineffektiv ochi tidigaresåsom uttalats att-

införadärför tillställer tveksammarespekterad. Vi att enoss
fallinte med ireglering för handlandestraffrättslig ett vart ensom

trafiksäkerhetsrisk.säkerhet kanviss sägas utgöra en
förekomst i kroppenvisserligen utgå ifrånkanMan ävenatt aven

eftersom detdroger kan påverkan. Mensmå mängder vissa ge enav
redan mycket småvetenskapligt underlag visarsaknas attsom

elleralla otillåtna substanser narkotikamängder annatav - -
fara för trafiksäkerhetenmedför påverkangenerellt utgör enen som

finnas andra skäl till kriminalisering.får det kanöverväga enman om
i flera lagstiftningsärenden hänvisats tillSom redovisats har detovan

pedagogiska effekten reglering innebär absolutden som enav en
effekt torde regeln helt klartnollgräns. Den är attsom avses ger

för trafik ihop och den därför verkaruttryck droger och inte höratt att
uppfattningavhållande på det icke beteendet. Vi delar denönskvärda

departementschefen uttryck för i den tidigare nämnda pro-som gav
för grundapositionen, nämligen det krävs mycket starka skäl attatt en

strafflagstiftning sådana indirekta principer.
nollgräns så varje förekomstEn konstrueras sätt attsom av en

otillåten straffbeläggs innebära flerasubstans i blodet torde deatt av
nuvarande bevissvårigheterna försvinner. I princip skulle samtliga som

fört fordon otillåtnahar med påvisad halt det medlet i blodetett en av
fällas till kan dock i tillämpningen sådan be-Detansvar. av en
stämmelse uppstå andra svårigheter. kan det bli frågaT.ex. om
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små mängdervid mycketuppsåt hos förarenmed bevisaproblem att
ordinerats.föraren harläkemedelingår isubstans ett somsomav en

förskrivetenskildesvårt för denmycketmåsteDet tar ettsomvara
och innebäri kroppenkvarlång tid dettahurmedel avgöra stannaratt

straffbar.blirbilkörningatt
rättsmedvetandetallmännastötande detverkavidarekan attDet

visserligenläkemedel,intagefter ordineratbilkörning ettett somav
enligtbiverkningargrund desstrañkfarligtkan men som,avvara
tordeterapeutisk dos inteiintar,vetenskapenståndpunktden som

tillkunna ledatrafiksäkerhetssynpunkt, skullefrånnågon riskutgöra
olikamänniskor medolyckligtocksåframstårstraff. Det typerattsom

in underfallermedbehandlingkräversjukdomar preparat somsomav
debegränsadrörelsefrihetfår sinmedelbegreppet atttrotsannat

trafikfara.någonintebedöms utgöra
skulleeffekternanämnda oönskadedeundvika vissaFör att nuav

föransvarsfrihetsregelforminföra någonsigtänkakunna att avman
vår meningframstår enligtlösningringa. Dennafall kande ansessom

vad kaneftersom bedömningenlämpligsärskiltdock inte somavsom
i rättstillämp-leda till olikheterskulle kunnaringa fallanses vara

regleringeneffektenpedagogiskaFramför allt skulle denningen. av
lösning.vid sådanminskaväsentligen en

vår meningenligtinförandet nollgränsskäl ärEtt motannat enav
kontrolleras. Deneffektivt kanlagstiftningen inteefterlevnadenatt av

allmänhetefterlevnaden lagar ivad gällerdemoraliserande effekten av
riskfritt brytauppfattningen detföljdlätt kan bli är attatten avsom

Även polisenunderskattas.straffbud skall intemot ett gesom
genomföra vissanågon brottsmisstanketillmöjligheter att utan

drogpåverkadförarekontrolleraundersökningar för äratt om en
otillåtnalåga koncentrationerförare medantalkommer ett av

blod-kunna upptäckasi blodet intesubstanser änannatatt genom
i frågainte kunna kommaprovstagning. Någon sådan bör utan en

form.rattfylleri i någonbrottsmisstankeskälig om
från regleringennollgräns skulle vidare avvikareglering medEn en

grundasalkoholförtäring,rattfylleribrott grundför somav
skulle drogratt-trafikfarlig påverkan. I ställetantagandet om en

Något bärande skäldrogens förekomst.grundas redanfylleribrottet
finna.sådan skillnad svårtför är atten

absolutaldrig kan bliockså nollgränsbör tilläggasDet att en
blodalko-vid analyseftersom analysresultaten sätt som avsamma

faktiska analys-säkerhetsmarginal. Från detmåste vissholhalt ha en
skulle varieraavdrag, storlekfår då visstresultatet göras ett vars

det föreliggerBedömningenmellan olika droger.typer enav omav
vilkenskulle alltså beroendestraffbar drogförekomst typ avvara av

frågadetdrog är om.
omständigheterna tillSammanfattningsvis leder de redovisade attnu
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införa nollgränsuppfattning inte lämpligtenligt vårdet är att somen
medel.omfattas begreppetsamtliga droger annatavavser som

för vissa dessa drogersig särregleringKan då tänka avenman
utgångspunkt denhaftanförts under avsnitt 8.2 harSom attsom

trafikfarliga drogeromfatta samtligaföreslår börreglering visom
från vilkentrañksäkerhetssynpunkt framstår egalteftersom det somur

avgränsning dettalarkommer. Dettadrog påverkan mot en av
dock, medvissa droger. Vistraffbara området till enbart menar

delklar särställning,vissa droger harbeaktande attatt en avenav
bärkraftkanske inte harredovisade övervägandenvåra sammaovan

för samtliga droger.
förts fram i den nämnda departementspro-En tanke har ovansom

nollgräns tillreglerna absolutmemorian begränsaär att om en
Läkemedelsverkets före-inarkotika, dvs. de upptaspreparat som

sådannarkotika. Skälen tillskrifter förteckningar över en av-om
olovligt brukandeskulle enligt promemoriangränsning att avvara

narkotikastrafflagen narkotiskastraffbelagt i ochnarkotika är att
förenligasådana verkningar de inte medi allmänhet har ärattpreparat

motorfordon.trafiksäkert förandeett av
läkemedel får dock denarkotiska användsFör de preparat som som

beträffande införagjorts möjlighetenöverväganden att ensom ovan
trafikfarliga giltiga. Detnollgräns för samtliga droger anses vara

narkotiskaockså undersökningar sikte visasaknas atttar attsom
skulle trafikfarliga de andra medelgenerellt änsettpreparat vara mer

vår sådanomfattas trafikbrottslagen. Enligt bedömning är ensom av
straffbara området till narkotika således inteavgränsning detav

lämplig.
för s.k.vidare kan diskutera särreglering denVad är enman

amfetaminLäkemedelsverkets förteckning Iillegala narkotikan samt
förutommedicinsk användning,och kokain. Dessa droger saknar

omfattning. kan därföramfetamin kokain i mycket begränsad Manoch
för illegala narkotikan bör andraifrågasätta det den görasom

gäller övriga droger.överväganden detän när
redovisats, problemetI departementspromemorian tas, som ovan

narkotikastrafflagen Som vi uttalat tidigaremed kopplingen till upp.
automatiskt skalldet inte straffbart intag narkotikagivetär att ett av

framför fordontill för drograttfylleri vederbörandeleda ettomansvar
konsekvenser förefter det straffbara intaget; avgörande de negativaär

omständigheter kantrafiksäkerheten körning under dessa ha.som en
straffbelägga bruketDet bör därför inte komma i fråga redanatt av

iillegal narkotika i trafikbrottslagen enbart det skälet bruket sigattav
straffbart. straffrättsligt hänseende torde konkurrensen,Iär som

anförstidigare påpekat, kunna lösas problem. Vad istörreutan som
undanta dem frånpromemorian det kan acceptabeltatt attom vara

lagföring villiga genomgå behandling för sitt missbruk tordeär attsom
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narkotika-ibestämmelsen häromuttryckligadensedaninte längre,
relevans.såtagits bort, hastrafflagen stor

narkotikabrukarolovligenockså beaktasDet bör att personer som
skrivitsharmedicin,i formnarkotikanintarsällan utinte avsomav

Undersökningsfynd tyderellermissbrukarentill attläkare annan.
före-vanligttämligenläkemedelmissbruk ärformdenna avav

detenbartnollgränsinnebär närregleringMedkommande. ensomen
överdoseringfallträffar varkenillegala drogernagäller de avavman

eller missbrukmedicinenförskrivnamissbrukarentillden annansav
läkemedel.

begränsadregleringeffekten"pedagogiska"till denSer enavman
särskiltinte hellertorde dennanarkotikanillegalatill den stor.vara

otillräckligtgjortsövervägandendeHärtill kommer att ovan omsom
för regleringenskontrollmöjligheterbristandeochforskningsunderlag

till denregleringvidgiltighet avgränsasefterlevnad ävenäger somen
på dettainte hellerbedömning sättnarkotikan.Vårillegala är att en

lämplig ordning.leda tillskullegjord avgränsning en
inte kunnaredovisats har vide skälPå grund ansett osssom nuav

samtliga drogersig förnollgränsabsolutinförandetförorda vareav en
för antal droger.eller begränsattrañkbrottslagenomfattas ettavsom
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rattfylleriet

innebärlösningfördelar medfinns fleradetVi att somenanser
Framför alltrattfylleriet ändras.kliniskadetbestämmelsenatt om

kanpåverkantillstraffbarhetenanknytamöjligtblir det att somen
vårbör enligtStraffansvartrafiksäkerhetssynpunkt.frånmotiveras

körtillfäl-vidbeteendedå det redaninträdamening personsav en
dåinträdastraffansvarVidare börpåverkad.framgår hanlet äratt

trafik-eller demängden detellertillmed hänsynföraren, arten av
Rättsmedi-blod hoshanspåvisas vid analysmedelfarliga avsom

påverkad. Detta över-typiskt kancinalverket antassett vara
grundrattfylleri påförgällermed vadensstämmer avsom

alkohol-på vissbyggerpromillereglernadäralkoholförtäring, att
regleringenOmpåverkan.innebärtypisktkoncentration sett

minskabevissvårighetertorde dagensföreslagetutformas sätt
önskvärdsynpunktstraffrättsligfråntillmöjlighetoch nyanse-en

fördelarYtterligare ärstraffvärdebedömningen attvidring ges.
lagensmedel ochtrafikfarligaomfatta samtligakanregleringen att

utlåtande Rättsme-kontrollera. Detmöjligefterlevnad blir att som
narko-illegalfrågadettordeskall när ärdicinalverket omavge

vidliksompåverkan,syfte nå över-iintastika, att ensom
kommavanligenförskrivna medellegalt utmynnadosering attav

medfört på-hakantypisktdrogenslutsatseni antassettatt en
trañkfarligtblislutsatstorde dennavanligMindreverkan. ettom

starkt betonanivå. Vi villterapeutiskpåpåvisas endastläkemedel
apotekspersonalochbehandlande läkarebetydelsen enatt gerav

förskrivnaeffekternainformationfullständigochadekvat avom
läkemedel.

Allmäntl 11
.

framgått,tidigarefinns i dag,rattfyllerietkliniskas.k.Det som
Stadgandenatrañkbrottslagen.§och 4andra stycketi 4 §reglerat a

elleralkoholpåverkadfordon såförden annatinnebär ettatt avsom
kan förabetryggandeinte sätthankanmedel det ettattantasatt

fängelse i högstellertill böterrattfyllerifördömsfordonet sex
rattfylleriförbrotteteller,månader, är grovtgrovt,att anse somom

förså viktigapromilleregler årtvå år. Defängelse i högsttill som
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för rattfylleriådömande och rattfylleri beträffande dengrovtav ansvar
framför fordon efter intag alkohol saknar motsvarighet videttsom av

efter frånkörning intag medel. Till skillnad vad gällerannat somav
vid alkohol regleras drograttfylleriet alltså uteslutande genom

rattfylleri.bestämmelserna klinisktom
förut-Enligt våra direktiv skall vi utreda möjligheterna ändraatt

för försättningarna för kliniskt rattfylleri därigenom uppnåattansvar
syftet förbättra möjligheterna upprätthålla trafiksäkerheten ochatt att

tillräcklig kontroll trañkanternas körförmåga.överen

Tidigare11.2 överväganden

departementspromemorian Drograttfylleri gällande ochI rätt-
reform tänkbar lösningbehovet Ds 1995:65 antyds atten enav

nuvarande lagstiftningen förenade problemen kundede med den vara
förutsättningarna för straffansvar för kliniskt rattfylleri ändras. Iatt

Principiell bl.a.promemorian anförs under rubriken nollgräns
följande.

framgått problemet med den nuvarande bestämmelsen"Som ärovan
straffansvar regel kommer i fråga endast då effekternaatt av ensom

drogförekomst så starka påverkan synbarligen kunnatpåvisad är att
fordonet framförts ellerantingen på detiakttas, sätt genomsom

körningen. Vad skullebeteende i övrigt i samband medförarens som
för kliniskt rattfylleriändra förutsättningarnakunna övervägas är att

finns någoni fråga då det inteså straffansvar kan komma ävenatt
föraren, medskulle i ställetsådan utredning. Avgörande vara om

påvisats ochmängden den eller de drogertill ochhänsyn arten av som
påverkad.typisktframkommit i övrigt, kanvad antassett varasom

sakkunnigutlåtan-inhämtasskulle exempelvisUtredning härom genom
tagit sigdrogförekomsten därutöverfrån Rättsmedicinalverket. Omde

synbarligeneller i samband med körningensådana uttryck undersom
efter omständigheterna,skulle detta, alltkunnat konstateras, vara

detta slag bör kunnastraffvärde. En lösninghöja brottetsägnat att av
varje formnollgräns, i den meningenprincipiellhävdas utgöra atten

straffbar.trafiken praktiken skulle blidrogpåverkan i iav - - -
framförandereglering kan åberopasskäl för sådanSom att aven

alltidoch andra drogernarkotiskaunder påverkanfordon preparatav
högtsärskilt med dagensabstrakt faromomentinnebär sådantett som,

Medtolereras.trafiksäkerhet, inte börställda krav på en- - -
skillnad från absolutskulle tilländring lagensådan man, enav

nyanseradindividualiserad ochunderlag förskapanollgräns, en
straffrättslig synpunkt.föredrastraffvärdebedömning, vilket är att ur

medel kanomfatta samtligalösning skulle vidaresådanEn varasom
behöva begränsas."skulle intetrafikfarliga och
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överväganden1.31

.3. Inledningl 11

införakapitel avfärdat möjligheten i lag bestämdaVi har i tidigare att
straffbart fram-metod området förgränsvärden avgränsaattsom en

efter intag medel. Vi har också förkastatförande fordon annatav av
kanske i förstone i fall enbart tillden lösning vartsom om man ser-

narkotikan kan sig den enklaste, nämligenden illegala te som-
absolut nollgräns. möjlighet effektiviserainförandet Den attav en

lagstiftningen drograttfylleri då återstår vilket ocksåär,om som anges
förutsättningarna för föri våra direktiv, ändra de nuvarandeatt ansvar

försöka finnakliniskt rattfylleri. Vad då gäller skallär attsom man en
från trañksäkerhetssynpunkt effektivare bestämmelse härom.

vi tidigare har anfört skall utgångspunkten för och detSom över-
syftet med den reglering föreslås främst dengripande ärattsom vara

motiverad från trañksäkerhetssynpunkt. Vad skall straffbeläggassom
därför framförandet fordon efter intag medelär ett ett annatav av om

påverkansgrad ellerdetta intag givit typiskt i det enskildasetten -
straffvärd till trafiksäkerheten.fallet kan med hänsyn Ensom anses-

beträffandesådan reglering med vad gällerstämmer överens som
efter alkoholförtäring.rattfylleri grund körningav

innebär ändrade förutsättningar för straffansvarEn reglering som
för rattfylleri vi det inte bara framkomligkliniskt är vägsom ser en
för nuvarande problemen. En sådan lösning har också fleralösa deatt

just sådanfördelar. Ett de viktigaste skälen härtill det medär attav en
möjligt anknyta straffbarheten till påverkanlösning blir äratt somen

trañksäkerhetsskäl.betydelse avav

straffansvar vid drograttfylleri11.3.2 Förutsättningar för

bör då straffansvar inträda Som vi det kan urskilja tvåNär ser man
dåolika typsituationer. Den situationen det redanär av en personsena

utseende och uppträdande vid körningen eller i anslutning till denna
framgår påverkad. situation skullehan Denna närmastär motsvarasatt

för i dag regleras i § andraden situation alkoholens del 4av som
kliniska rattfylleriet.stycket trafikbrottslagen, dvs. det

Den den då föraren, med hänsyn tillandra typsituationen är arten
påvisats vid hansoch mängden den eller de droger analysav som av

fall skulle då,blod, typiskt kan påverkad. Dettasett antas utanvara
det för den skull fråga bestämmande exaktaär gränsvär-att ettom av

första stycketden, motsvarighet till bestämmelserna i 4 §utgöra en
trañkbrottslagen, promillereglerna vid alkohol.dvs.
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trajikbrottslagenstycketandranuvarande 4 §tillMotsvarigheten

han skallförföraren,rattfyllerikliniskaför detta attgällerI dag att
hankandetpåverkadvarit såhaskall antas atttillfällas attansvar,

framgåttharSomföra fordonet.kunnatbetryggande sättinte avett
föremål förvaritbestämmelsedennaharavsnitt 2.3.2iredogörelsen

alltid varitSyftet harlagstiftningsärenden.flera attiöverväganden
Redan årregel.effektivtrafiksäkerhetssynpunktfrånåstadkomma en

inriktaavstå frånbordelagutskottetförsta attansåg1925 att man
drycker ochstarka"berörd"varitförarenpåbevisskyldigheten avom

sådanaförtärtförarenfråganbevisningenlåtaställeti omavse
enskildai detuppgiftdomstolensskulle sedandrycker. Det attvara
föraren.påverkatkunde haalkoholförtäringenfallet avgöra antasom

utskottuttaladeår 1940lagstiftningsärende attI sammaett senare
till sinhänsynmedobjektivtföraren,bordeavgörande sett,vara om

motorfordon.framföraolämpligkundealkoholförtäring attanses
såvaritförarenstraffansvar krävsförregelDagens attattom

kan förabetryggandehan inte sättkanpåverkad det ettattatt antas
vårmedel, enligtpåverkadegäller föraredetfordonet annatär, när av

Framför allttrañksäkerhetssynpunkt.fråntillräckliguppfattning inte
delnarkotiska utgörhänvisning till demed storpreparat en avsom

ochtillfinns skälmedel vi det strängaredessa andra att synenanser
lagstiftnings-tidigaregjorts iuttalandentillvill därför knytavi soman

betryggande kanhan inte sättRekvisitet "kanärenden. ettantas att
utformningsingrundrekvisitdetföra fordonet avsom-

i dagtillämpningsproblemdel debetydandeföranlett somaven
räcka medstraffansvarbör förutgå och detbörföreligger att-

andra medelgälla förpåverkad. börDettaföraren bedöms menvara
Enligt vårför alkohol.nedan,skall utvecklasockså, närmaresom

trafiksäkerhetsskälpåverkaduppfattasbör denuppfattning avsomsom
fordon.få framförastraffrittinte ett

trafikbrottslagenstycketförstatill nuvarande 4 §Motsvarigheten

gånger på såflertalårens ändratsunder loppPromillereglerna har ett
sänkts. Vadstraffbarhet harförden nedrebl.a. gränsensätt att som

motordrivetföraintepromillereglernastraffbart enligt är ettattär
vissdet medgrad påverkanviss görafordon vid utan att enaven
vissordningSkälet till dennaalkoholkoncentration i blodet. är att en
vissinnebäratypiskt kanalkoholkoncentration i blodet sett antas en

fallet saknarenskildaförhåller sig i detdärmedpåverkan. Hur
promille0,2för straffbarhet i dagnedre ärbetydelse. Den gränsen

lägreavsnitt dennaredan i tidigare gränsvi har konstaterat äroch som
föregick reformen,propositionenenligt bl.a.vadän prop.somsom
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trafiksäkerhetsskäl.motiveratansågs1989/90:2, avvara
efter intagfordonmotordrivetförför dendetVi ettatt sommenar

istraffansvarstadgasalkohol, börmedel,trafikfarligt änannatettav
trafikfarligaintagitharEnutsträckning.motsvarande person som

påverkadkantypiskthanmängdi sådan antasdroger settatt vara
fara isådanotvetydigtförmenandevårtenligtinnebärdärav en

straffbeläggamotiverathögstframstårdettrafikhänseende attatt som
alltsåstraffbeläggasskallVad ärfordon.framförandehans ett somav

medelefter intagfordonmotordrivetframförandet annat omett avav
mängdblod i sådanförarensimedlet förekommerutredning visar att

förhållerdetdärav. Hurpåverkadkantypiskthan antassettatt vara
betydelse.fallet saknarenskildai detpáverkansgradensig med

skallavdelning har,RättskemiskaRättsmedicinalverkets som
huruvidauttala sigmöjlighetergodanedan,utvecklas närmare att om

avsnitt 4.2 harlförelegat.hakantypisktpåverkan antassett
droganaly-vid bl.a.rutinerochavdelningens kompetensförredogjorts

Somomfattande.avseendeni dessaerfarenheter ärAvdelningensser.
ochtillförlitlighetpåmycket kravdetställshardär storaangetts

Kvalitetssäkringenundersökningsverksarnhet.avdelningenssäkerhet i
föreningoch iomständigheterDessai förgrunden.ställs sammantagna

Rättsmedicinalverketvidexpertis finns görden samlademed som
verketuppdrastvekan bör kunnadetvår meningenligt attutanatt
tillhänsynförare,huruvidautlåtanden i frågan artenmenenomavge

typisktvid analysen,påvisasdrogerden eller demängdenoch somav
påverkad.kan antassett vara

avsesmedelVilka11.3.3

samtligaomfattaalltså avseddaföreslagna reglerna ärDe attnu
innehållandeläkemedelnarkotika,dvs. illegaltrafikfarliga medel,

lösningsmedeltrafikfarliga mediciner,andranarkotika, m.m.
medeltidigarehärtillAnledningen poängteratsär att som gersom

trafiksäkerhetssynpunktfarliga frånpåverkanseffekter likaär oavsett
före-Med den härkategorin.eller andradende utgörs av enaom
måni görligastedockreglerna kanutformningen sägasslagna manav

för denegativa konsekvenserreglernasminimera sompersoner
innehåller narkotiskamedicinerberoendesjukdomgrund är somavav

sådan medicin itrafikfarliga substanser. Denandraeller tarsom
den föreskrivnafaller i praktiken,ordinationenlighet med läkarens om

egentlig mening inte inträder,påverkan isådan någondosen är att
På goda grunder kanstraffbara omrâdet.detoftast inte in under

överensstämmelsemedicin helt isinnämligen den äterantas att som
vidmycket sällan kommerordinationmed läkarens t.ex.att en

vederbörande alltpåverkad. Omrutinkontroll bedömas trots gersom
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alltså för blodprovstagning skullepåverkad och skälintryck attav vara
utförs blodet oftaden analysföreligga kanbedömas antas att som av

mängden substans i blodet intei slutsatsen ärkommer utmynna attatt
medfört påverkan. Enbarthasådan den typiskt kansett antasatt en en

vid dessaifrågavarande substans innebärförekomst i blodetviss av
för drograttfylleri automatiskt inträder. lförhållanden inte att ansvar

i fallRättsmedicinalverkets utlåtandeförutsättasfall kan ettattvart
hållermängden substans siginnehåller den slutsatsendetta attsom

intagnormalt vidför vad kan bedömasinom som avsomramarna
sådanterapeutiska dosblir då, dennaterapeutisk dos. Det är attom

medför påverkan,fall typisktfaktiskt medför eller iden vart settrent
bör återförarens uppsåt. I detta sammanhangbedömafråga attom

behandlande läkare och apotekspersonal harbetonas det somansvar
fullständig informationerhåller adekvat ochför patienteratt om

vådan överdosering ochförskrivna läkemedel ocheffekterna om avav
faktiskt varandeFör de fall då någon bedömsöveranvändning. som

uppsåtsfråganföreskriven dos kommerpåverkad intag endasttrots av
måstesvårigheter. bedöms så påverkadvålla Deninte att somsamma

sådantpåverkan inträtt. iofta märka själv viss Attnämligen att etten
straffrättsligt för förande fordon under dennafall utkräva ansvar av
naturligtvis helt följdriktigt.påverkan är

överanvänder eller överdoserar sitt läkemedel kanDen som
straffrittförväntas påverkad härav och får alltså inte i detta tillståndbli

framföra fordon. Uppsåtsfrågan torde i dessa fall inte innebäraett
gäller den brukar läkemedelnågra problem. Detsamma som som
Särskilt tydligt i fall medletskrivits till detta deärut annan person.

innehållernågon kommit det illegal och detintas över vägav som
sådant brukande medicin sker regelmässigt i syftenarkotika. Ett av

påverkan. för fordon efter intagnå någon form Denatt ettav som av
medicin, utskriven till kommer alltså, liksom denannan person, som

medicin, hållas föröverdoserar sin kunna ansvarig körningenattegen
han intagit något illegalt narkotisktsätt t.ex.samma som om

preparat.

Fördelar11.3.4 föreslagnamed den här ordningen

reglering utformas det föreslagna fleraEn innebärsättetsom nu
fördelar, från trafiksäkerhetssynpunkt.inte bara För det första medför

bevissvårigheter påtagligtden dagens minskar samtidigt deattatt utan
konsekvensernegativa inträder vi redogjort för i kapitel 9 och l0.som

fördelEn den möjlighet till nyansering vidär attannan ger en en
straffvärdebedömningen, frånvilket önskvärt straffrättslig synpunkt.är

fördelYtterligare meddenna reglering denär störreatt utanen
omfatta trafikfarligaolägenheter kan samtliga medel. Därjämte finns
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för polisen kontrollera lagensockså den fördelen det blir möjligtatt att
skulle fallet vidhelt vadefterlevnad änsättett annat som vara en

kommit dithänTekniken inteabsolut nollgräns. har ännu att man
förekommandealkohol de sedan längeså enkelt medsättett som -

eventuell förekomstkan kontrolleraalkoholutandningsproven aven-
lösningen blir detMed den här angivnaviss drog hos person.enen

påverkan, vilket medfråga upptäckai första handi stället att enom
polisen bör fulltutvecklas inommetoder hållerde att varasom

möjligt.
lösning ändradvi dennaSammanfattningsvis ut-att enanser -

bästrattfylleri denreglerna klinisktformning är somomav -
utgångspunkter för vårt arbeteallmännamed destämmer överens som

sådan regleringViredovisat i tidigare avsnitt.har att enmenar
trafiksäker-upprätthållaförbättra möjligheternauppfyller syftet attatt

gällerprincipiell nollgräns vadinnebär i praktikenDenheten. en
drograttfylleri.straffansvar för

praktiska tillämpningenden11.3.5 Närmare om

bli effektiv och dess efterlevnad respekterasregleringen skallFör att
möjlighet- upptäcka föraretidigare polisen harkrävs nämnts att attsom

förVi har i avsnitt 5.4 redogjort vilkapåverkade droger.är avsom
fåmetoder för upptäckt polisen börmöjligheter till kontroll och som

uppfattning redovisats från Rikspolisstyrel-tillgång till enligt den som
förföljande kapitel kommer vi redogöradvs. DRE-metoden. I attsen,

här viöverväganden i denna del. Det kan dock redanvåra nämnas att
delar denna metod främst syftar tillfinner skäl tillstyrka deatt av som

förare. föreslås såledesupptäcka drogpåverkade Polisen ävenatt utan
förarebrottsmisstanke på visst kontrollera kansätt antasom en vara

påverkad droger. med vad förDetta överensstämmer somav
närvarande gäller för alkoholutandningsprov. Vi sådanattanser en

föreliggande drogpåverkan börinledande kontroll eventuelltav en
fall då alkoholutandningsprov utfaller positivt.i degöras även ett

på förarenOm den inledande kontroll polisen tydergör ärattsom
påverkad föreligger skälig misstanke drograttfylleri.droger Detav om
blir därmed möjligt genomföra blod- och urinprovstagning.att

De blod- och urinprover skall analyseras Rättsmedicinal-tassom av
verket, dess Rättskemiska avdelning, skall förutomsom avge,
analysbevis, utlåtande påvisad förekomst med hänsyn tillett om en
mängden och den eller de påvisade drogerna typiskt kanarten settav

medfört påverkan. därvid förutsättaha Man torde kunnaantas att
oftast frågaverket kommer besvara denna jakande i de fall denatt

påvisade drogen illegal narkotika intas i syfteutgörs attav som-
nå påverkan den påvisade mängden liten. Detsammaäven ären om-
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förskrivenlegaltöverdoseratnågondågällaofta förväntaskan
vilken gradutlåtandeockså i sittverketmöjligt börOmmedicin. ange

förutsättashärVerket kanförelegat.hakanpåverkan antassomav
fårdennafall huruvidaupplysning ikunnasällan antasinte vart omge

låg.måttlig ellervarit hög,ha
utformatutlåtande, sättRättsmedicinalverkets angetts,som nu

drogratt-målbevismedlet iviktigastehädanefter bli dettorde ett om
misstänkte meddenbedömningengjort denverketfylleri. Har att

påvisatsdrogereller dedenmängdenochtillhänsyn somarten av
övrigadomstolen,påverkad kanha varitkantypiskt omantassett

fälla tilluppfattningenligt våruppfyllda,förförutsättningar äransvar
rättssäker-därigenomavkalldrograttfylleri görsför attutanansvar

rattfylleri för denförgällande reglernaDeheten. somansvaromnu
alkoholkoncentrationi blodet ellerpromillehaltvissfordonför trotsett

vissden harprinciputandningsluften byggeri ensomsamma -
påverkad.typisktkankoncentrationellersådan halt sett antas vara

förekomstvissanalys funnitvid sinRättsmedicinalverketOm aven
dessa intemängden ochdrogernågranågon eller arten avmen

hakanföraren typisktslutsatsenverket tillberättigar antassettatt
värdefulltändockanalysbeskedetpåverkad kanvarit somvara

drograttfylleri.målibevisning ett om
Även givetvis fåkanredovisatsbevisning denän som ovanannan

frågaDet kanavgöranden.domstolarnasförbetydelse t.ex. varastor
polismandokumentationoch/ellervittnesbevisning somenavom

någonvittnesutsagaföraren ellerobserverat annan.avenom

alkoholpåverkanrattfylleri vidkliniskt11.3.6 Reglerna om

ändringdepartementspromemorian sägsnämndatidigareden attl en
för denverkanmåste fårimligtvis ävenrattfyllerietkliniskadetav

vår meningEnligtalkohol.påverkanunderfordonför ett avsom
och för sigikan nämligenfallet. Manblidock intedettabehöver

drograttfylleribrottetinnebärlösningsigväl tänkamycket attsomen
alkohol och regleraspå grundrattfyllerietkliniskafrån detbryts ut av

rattfylleri grundvidlösning talarsådansärskilt. För att aven
rattfylleri i mycketklinisktregelnalkoholförtäring tillämpas om

alltid kani princippromillereglernaeftersomutsträckningbegränsad
ialkoholkoncentrationenmetodensärskilt sedan mätaanvändas, att

innebärmed denlikvärdigutandningsluften accepterats somsom
behovNågot påtagligti blodet.promillehaltenuppmätning av enav

förandedet gällerrattfyllerikliniskt närreglernaändring avomav
föreligga.sig intedärför ialkoholförtäring kanefterfordon anses

börframhållit,vi tidigarevi,Emellertid att mansomanser
påverkaninnebärmöjligtså långtordningeftersträva att avensomen
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frånlikformigt behandlad den härrörgrad blirviss oavsett omen
straffbar påverkansgrad börGränsen föreller medel.alkohol annat

för droger. Vidare kanför alkoholdärför densamma man,somvara
uttalandenbakgrund detidigare funnit,vi redan mot somavsom

lagstiftarens avsiktlagstiftningsärenden konstaterai tidigaregjorts att
klinisktpåverkansnivå förvidstraffbelägga lägrevarit att ansvaren

få, förtillämpning regeln kommitden med denrattfylleri än attsom,
föreslå denomständigheter ledernärvarande gäller. Dessa att attoss

rattfylleri i andra stycketbestämmelsen kliniskt 4 §nuvarande om
förinträder för denändras såtrafikbrottslagen bör ettatt somansvar

för alkoholfallenalltså inte hellerpåverkad alkohol. Det börfordon av
vederbörande intesådan det kanpåverkankrävas är antas attattatt

innebär dock i praktikenföra fordonet. Dettabetryggande kansättett
alkoholfallen vadför den absolutaskillnadingen motmerparten av

första stycket huvudregel ochPromilleregeln i 4 §gäller i dag. ärsom
rattfylleriklinisktavsedd därvidlag. Regelnändringingen är om

alkoholpåverkan. Endast dåför falli mycket sällananvänds dag av
till använd-utandningsprov kan kommer denblodprov ellervarken tas

någonåsyftar för flertalet falli detta hänseendeoch inte hellerning
fråga endastregeln kommer alltså egentligen iTillämpningändring. av

kanform analysbesked e.d. saknas. Manteknisk bevisning idå av
alkohol-bedöms påverkad hartänka sig densvårligen att ensom som

skulle visa sig understiga 0,2hade blivithalt den uppmätt,som, om
utandningsluft.milligram literrespektive 0,10promille i blodet per

träffar merendels endast denrattfylleri alltsåRegeln kliniskt somom
promillereglerna hade kunnatfalla in underskulle tas.provom

praktikenpåverkan alkohol förskjuts alltså iför straffbarGränsen av
undantagsfallföreslagna ändringen. Om iden härinte engenom

för promille-påverkad den nedrebedöms gränsentrots attsomperson
uppnådd kan detskulle visa sigrattfylleri inte ett togsom prov

invändningar straffbar.några körningenemellertid inte ärmot attresas
rimligt med dennämligen vid eftertanke intekanDet närmare anses

påverkan i visst fall inteordningen, faktiskt konstateradmotsatta att en
blodetlåg alkoholkoncentration istraffbar medan såär somen

innebär någonhos många intepromille halt0,2 personeren som-
straffbar.alltidnoterbar påverkanför utomstående ärpersonen -

trafiken inte högretoleransnivå alkohol i börLagstiftarens mot vara
för provtagninginte blir föremålden något skäl än motmot som av

förSamma skäl kan åberopasunderkastats blodprov.den attt.ex.som
alkoholhalt inte nården skall ådömas uppmättävenansvar som om-

falli något enstakatill de i första stycket bestämda gränsernaupp -
fordon iakttagbarpåverkad. förbedöms Den trotsett ensom som

någotdenna påverkanpåverkan alkohol bör alltså ärutan attav -
för rattfylleri.kvalificerad fällas tillsätt ansvar-
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drograttfylleriGrovtl l

skallskallrattfylleribrottbedömningenVid grovtett somansesav om
haftföraren vissbeaktas bl.a.lag särskiltenligt gällande enomnu

blodet utandningsluften eller haneller ialkoholhalt ihögreangiven om
medel. Avalkohol eller någotpåverkadvarit avsevärt annatavannars

bedömaavseendedrograttfylleribrott i dettaför ärbetydelse attettom
föreslår ingenpåverkan. Vialltså endast gradenärgrovt avsom

frångåvår uppfattningsaknas enligthärvidlag. Anledningändring att
avsevärd förvaritskall hapåverkansgradennuvarande regelnden att

skall föreligga.grundpå dennabrottgrovtatt anses
harbrottetför bedömningenUnderlaget är grovtatt anse somomav

i de fall dåutlåtandeRättsmedicinalverketshämta dels idomstolen att
påverkansig vilken graduttalasig ha möjlighetverket attansett avom

såsom vittnesutsagorövrig utredningdels iförelegat ochtorde hasom
hänseenden. Påi olikatilltalades uppgifter sättdenoch sammaegna

betydelse iutredning fåsådandag torde övriggäller i storsom
framtiden.

alkoholintagkombineratfråganockså väcktsTidigare har ett avom
skall beaktasomständighetmedel skalloch utgöraannat somen

går intesvårhet. Detbedömningen rattfylleribrottetsvidsärskilt attav
med olikaalkohol kombineratuttalandengenerellanågragöra attom

trafiksä-därmed ökadochökad påverkanalltid innebärdroger enen
bådepåverkanseffekternafall förstärks närkerhetsrisk. I många
antalobetydligtintefinns dockdroger intas. Detalkohol och ett

inträffar. Attförstärkningseffekt normalt intenågon sådandroger där
i sigförekomstenkombinerade utgöraförhållande låta denvid sådant

leder till brottetautomatiskteller mindreomständighet attmersomen
Rättsmedicinal-komma i fråga.därför intebörär grovtatt anse som

kanhuruvida detsigutlåtande kunnadock i sittverket bör yttra om
Är frågapåverkanseffekter. detkombineradeföreligga några omantas

bedömsföranleda förarennormaltförstärkningseffekter bör detta att
promillehaltenfall denpåverkad, i uppmättanäravsevärt vartsom

inte för brott.understigerbetydligt gränsenalkohol grovt
Även kombinationintagitdå förarengäller de falldetnär aven

sig i vilkenuttalaRättsmedicinalverket kunnaolika droger bör om
och därförförstärker varandranormaltdrogerintagnamån dessa ger

avsevärd.bedömaspåverkanseffekt bör somsomen
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12 Utvidgade upptäckts- och kontroll-

möjligheter för polisen m.m.

Den ändring vi föreslår beträffande regleringen drog-som av
rattfylleribrottet kräver för innebära effektivt ingripan-att ett mer
de drogpåverkade förare polisen har tillräckliga möjlig-mot att
heter till upptäckt och kontroll. För så skall bli fallet föreslåratt
vi ändringar i lagen alkoholutandningsprov innebärom attsom
polisen på villkor gäller vid sådana skall vidtasamma som prov

föga ingripande ögonundersökning för förarenutröna ären att om
påverkad droger. Denna ögonundersökning den inledandeärav
delen den metod, DRE-metoden, Rikspolisstyrelsen harav som
föreslagit skall komma till användning för upptäcka drogpå-att
verkade förare. Det ledet den metoden, innehållersenare av som
flera enligt rättegângsbalkens kroppsbesiktnings-moment som
regler får utföras endast läkare, vi inte kunnaav anser oss

kliniskatillstyrka. I stället förordar vi den läkarundersökningenatt
till drogpåverkan och läkarna adekvatatt attanpassas avse ges en

utbildning i känna igen tecken på drogpâverkan.att

12. 1 Inledning

Enligt våra direktiv ingår i uppdraget bedöma fördet,att attom
förbättra möjligheterna upprätthålla trafiksäkerheten ochatt en
tillräcklig kontroll trafikanternas körförmåga,över behövs för-
fattningsändringar vad gäller polisens möjligheter kontrollera ochatt
upptäcka förekomsten droger i trafiken. Som redovisats i avsnittav
5.4 har Rikspolisstyrelsen i delredovisning sitt uppdrag atten av
utveckla metoder för kontroll och upptäckt andra droger alkoholänav
i trafiken DRE-metoden den enda framkomligaangett vägen attsom
lösa problemen vid misstanke drograttfylleri. gällerVadom en

DRE-metodensbeskrivningnärmare utformning hänvisas till dettaav
avsnitt liksom till bilaga

Såsom vi tolkar direktiven omfattar vårt uppdrag övervägaatt om
och i så fall i vilken utsträckning ändringar krävs i nuvarandeden
lagstiftningen för de metoder polisen har tillgå eller kanatt attsom
utveckla skall kunna användas effektivt Det alltså intesätt. ärett
vår uppgift söka utveckla några upptäckts- eller kontrollmetoder föratt
polisen.
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i dessaövervägandenvåraredovisakapiteli dettakommerVi att
DRE-metoden,skedetinitialadetviInledningsvisfrågor. tar avupp

undersökninginnefattarmetodendeleninledandedendvs. avsomav
och ävenplats ägaskall skeenligt förslaget mmögonen, som

denfrågandiskuteravikommerDäreftermisstanke. att omutan
DRE-metoden,delenresterandedenundersökningen, dvs.fortsatta av

befunnitssedanfå utförasskallRikspolisstyrelsenenligt personensom
vikommerSlutligendrograttfylleribrott.för attmisstänktskäligen

igenomförasbörundersökningarnakliniskadefråganöverväga om
framtiden.

överväganden12.2

Allmänt12.2. 1

tillgång tillmedönskvärtvaritskulle hadetframhållaVi vill här att
beskedkundesnabbtsmidigtpå sättteknisk metod omett gesomen

skekanpå sättdrogpåverkadförare somsammaenavvaren
USAbl.a. ipågårdet ettkanalkohol. Det nämnasbeträffande att

drogförekomst hosvisakansalivtestframarbete med ett enatt ta som
denarbete innanmycketåterstår testerEmellertid typenföraren. av

övervägandenvåraiutgår såledesVitrafiken.ianvändbarakan bli
delredovisningennämndatidigarei denfrån vad sägs avsom

den endai dagDRE-metoden ärnämligenRikspolisstyrelsen, att
framkomliga vägen.

DRE-metodenskedetinledandeDet12.2.2 av

alkoholutandnings-5.2.3avsnitti ärredogörelsen ettframgåttSom av
Även ögonunder-inledandedenkroppsbesiktning.att somanseprov

föreslagithar ärRikspolisstyrelsen attsökning somansesom
redovisatstidigareSommening.rättegångsbalkenskroppsbesiktning i
kroppsbe-förmisstänktskäligen attdet ärkrävs annanatt personen

frångåFörgenomföras.fåskall attänalkoholutandningsprovsiktning
övervägandenskäl. Destarkameningvårenligtprincip krävsdenna
samband medgjordes idesammaprincipifårhär göras är somsom
häromreglernaochinfördes näralkoholutandningsproven senareatt

5.3.2.avsnittutvecklas sekommithar att
rutinmässigttillmöjlighetpolisen attstå klarttordeDet att gesom

upptäcktsrisken.så ökardrogpåverkadförarekontrollera ärfå enom
frånföraremångaavhållaocheffekt attpreventivbör haDetta en

trafikbrottslagen.omfattasdrogintagithardeefterköra avatt somen
riktaskanfrämstvår mening motenligtinvändningar enDe som



Utvidgade upptäckts- och kontrollmojligheter 147SOU 1996:125

ordning med rutimnässiga för kontrollera förare ärattprov om en
drogpåverkad främst två slag; integritets- ochär rättssäkerhetsskäl.av

Vad gäller de invändningar framställaskan från integritetssyn-som
punkt vi det viktigt kan genomförasär på såatt attanser ettproven
smidigt och diskret möjligtsätt ovidkommande faktorersamt attsom
inte får spela in vid urvalet vilka förare frågorDessatestas.av som
har bra kunnat lösas vid alkoholutandningsprovsätt och viett ser
ingen anledning till detta inte skulle fungera vid denävenatt ögon-
undersökning Rikspolisstyrelsen föreslår. förutsättaMan kansom att-
denna undersökning flestade inte upplevs integritetskrän-av som mer
kande utandningsprov. Viän också allmänheten kanett tror att

detta relativt ringa obehag eftersom åtgärden bör ökaacceptera
upptäcktsrisken och därmed trafiksäkerheten.

Den andra omständigheten från principiell synpunktsettsom
framstår viktigast de invändningar kanär görassom motsom
rutinmässiga rättssäkerhetsskäl. Någon forskning visarprov av som
tillförlitligheten denna inledande undersökning finns inte. Det kanav
därför finnas risk förare underkastas blodprovstagningatten en
grund polisman efter genomfört rutinprov bedömt förarenattav en

påverkad denne inte varit påverkad eller det kantrots attsom ens
förekomstpåvisas någon otillåten drog. Enligt uppgift skall dockav

ögonundersökningen kunna besked påverkan de vanligastge om av
förekommande drogerna. kommerDärtill det för närvarande inteatt
finns någon utarbetad metod kan användas i trafiksituatio-annan som

Dessa två sistnämnda omständigheter vigör att attnen. menar proven
bör kunna få genomföras rutinmässigt.

Om det tveksamt metoden kan tillräckligt säkraman anser om ge
resultat kan det egentligen fråga slagsärtrots attman, om en
arbetsmetod, tänka sig genomförande inleds med för-att ett en
söksverksamhet utvärderas innan Visystemet permanentas.som
förespråkar dock inte någon försöksverksamhet kommer stånd.tillatt

Sammanfattningsvis kan således vi delar Rikspolisstyrel-sägas att
uppfattning det inledande skedet DRE-metoden bör fåattsens av ge-

nomföras på förgäller alkoholutandningsprov, dvs.sättsamma som
någon grad misstanke föreligger.även utan att av

inledandeDetta skede relativt enkelt genomföra och tordeär att
kunna utföras de flesta polismän alltför omfattandeutanav en
utbildning. Det emellertid enligt vår mening väsentligtär polismän-att

utbildas i kunna känna igen tecken drogpåverkan. Ut-attnen
bildningen bör också sikte till undersökningarnata att attse
genomförs under optimala betingelser former.och under säkra

Författningstekniskt vi rutinmässiga för kontrollattanser prov av
drogpåverkade förare kan lösas ändringar i alkoholutandnings-genom
lagen.
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enligt DRE-metodenundersökningen12.2.3 Den fortsatta

skall kunnaundersökningen enligt DRE-metodenfortsattaOm den
eftersomförfattningsändringarytterligaregenomföras krävs görsatt

så ingripande slag deflerafrågadet här ärär attmoment som avom
kroppsbesiktning får utförasbestämmelserrättegångsbalkensenligt om

fortsattaundersökningsmoment denendast läkare. De somav
betydligtfår såledesinnehållerundersökningen anses vara mer

Äveni det inledande skedet.de skerintegritetskränkande än omsom
förslagRikspolisstyrelsens skallundersökningen enligtfortsattaden

misstanke har uppnåtts måste detskäliggenomföras först sedan graden
och denmetoden väl underbyggdenligt vår mening krävas är attatt

tillförlitligtförväntas resultatmått säkerhet kanvisstmed ettett geav
författningsåndringarna. Vidarenödvändigaskall föreslå deför viatt

bedömningenframstå så betydelsefull vidDRE-metodenbör avsom
från kroppsbe-drograttfylleriärende den kan motivera avstegattett

rättegångsbalken.isiktningsreglerna
materialRikspolisstyrelsen redovisatmaterialDet annatsamtsom

del bygger hurutredningen har tagitDRE-metoden avsomom
krävsskall fâ användas däranvänds i USA. För denmetoden attatt

redovisas frånmisstankegrad. De resultatfinns vissdet initialt somen
utfallettill intäkt för hur kandärför intemöjligenUSA kan tas

vi föreslår, därmed den lösningbli här. Vidare tordeförväntas storen
Rättsmedici-förmodas sådana därdrograttfyllerifallen kandel varaav

ha varitförare typiskt kanuttala signalverket kan sett antasattom en
betydelse förnågon avgörandeDRE-metoden ofta intepåverkad,

i ställetbetydelse torde metodenbedömning. Sindomstolarnas största
den delen harupptäcktsmöjligheterna. Iden ökarha attgenom

rutinmässigt.undersökningen får skeinledandetillstyrkt denatt
utformad i USA, tilldensyftar DRE-metoden,Vidare är attsom

påverkad det heltmisstänkte lvilken drog den över-äravgöra av.
fall, urinblod och, i vissafall kommer analyservägande antalet attav

påverkadmisstänkte kandenvilken eller vilka drogeravgöra varasom
påverkansgrad denvilkenfrämst skallVad ärutrönassomav.

beaktande vadsyfte det, mednå dettamisstänkte har. För äratt av
författnings-ställas förmåstede kravtidigare uttalat attsomom

vårskall enligtkroppsbesiktningreglerna göras,ändringar i om
klinisk undersökningdrogpåverkan anpassadtillmening bättre att en

föreliggerfinner vi det inteandra ordföraren genomförs. Med attav
krävs förförfattningsändringarför motivera detillräckliga skäl att som

föreslagitsDRE-metoden, såsom den harhelainförandeett avav
Rikspolisstyrelsen.

innefattarDRE-metodende delaralltså inte tillstyrkaVi kan somav
rättegångsbalkens reglerenligtundersökningsmomentsådana omsom

emellertid inteutföras läkare. Det börfårkroppsbesiktning endast av
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något hinder för polismanmöta sedan skälig misstankeatt,en
uppkommit, genomföra något eller några de mindre ingripandeav
undersökningsmomenten, balansprov eller finger-mot-näsa-prov.t.ex.
Tvärtom förordar vi så sker. Detta skulle kunna bli aktuellt inteatt

i fallbara där klinisk undersökning inte kan eller skäl inteen annatav
genomföras.skall En polisman kan genomföra sådana undersöknings-

i blodprovstagningväntan kan genomföras. Någramoment att t.ex.
författningsändringar för detta skall få komma till stånd krävs inteatt

råttegångsbalkens regler kroppsbesiktning kan tillämpas. Deutan om
iakttagelser polismannen liksom resultatengör undersöknings-som av

bör dokumenteras. Enligt vår mening kan sådanamomenten noggrant
iakttagelser och sådan dokumentation med inriktning tecken
påverkan nämligen inte obetydligt bevisvärde det gällernärett att
fastställa graden påverkan.av

l2.2.4 De kliniska undersökningarna

framgårSom avsnitt 5.5, särskilt avsnitt 5.5.2, har frågan ochav om
i vilka fall de kliniska undersökningarna skall genomföras liksom
deras utformning varit föremål för överväganden flerai lagstiftnings-
ärenden. Undersökningarna flerahar i sammanhang kritiserats.
Kritiken har sammanfattningsvis gått på undersökningarnaut att av
olika skäl inte har bedömts ha så betydelse bevismedel.stor som
Mycket den kritik åren har framförts har emellertidav som genom
riktat sig fallde kliniskt rattfylleri grundmot som avser av
alkoholpåverkan. Ett de främsta skälen till den kliniskaattav
undersökningen behållitshar har varit den behövas iatt ansetts
drograttfyllerifall. Dess användning har dessutom begränsatsnumera
till fall misstänkt drograttfylleri eller det finns särskildaav om annars
skäl för läkarundersökning. Med beaktande vi fulltinteatt uten av

kunna tillstyrka den Rikspolisstyrelsen föreslagna DRE-anser oss av
föreslåmetoden och lagändringar polispersonal möjlighet attsom ger

utföra de ingripande undersökningsmomenten detmest attanser
krävs överväganden beträffande den kliniska undersökningen.

Vi det i fall i vissa situationer nödvändigt medäratt vartmenar en
sådan undersökning. Detta gäller framför förallt bedömningatt en av
påverkansgraden skall kunna för kvalificera brottetgöras att grovtsom
eller drograttfylleribrott normalgraden högre straffvärde.ett ettge av
Den kan få betydelse, utformad,även blodprov inte kanråttstor om

eller i fall där drog endast kan påvisas i urin och analysentas en
därför eller något skäl inte kan något varitsägaannatav om personen
typiskt påverkad endast visa drogförekomsten. En klinisksett utan
undersökning bör därför i fortsättningen genomföras vidäven
misstanke drograttfylleri.om
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de kliniskaviss kritikbetänkandet framförttidigare iVi har mot
utformade. Vår kritik harnärvarandeförundersökningarna de ärsom

ofta förflyter lång tid mellandetvarit två slag, delshuvudsaki attav
undersökningen ochoch delsundersökningenochkörningen att

drogpå-känna igenanpassade förutbildning dåligtläkarens är att
verkan.

visserligenvi dettatidsutdräktenproblemet medVad gäller attanser
och denpolisens minskandebeaktandebetydande. Medär resurserav

genomförasDRE-undersökning skallkrävs förutbildning att ensom
längre tidmånga fall skullebefara det idock ännukan taattman

torde i ställetföretas. Detundersökning skulle kunnasådaninnan en
snabbare fådetmånga platser kommerså attattatt envara

med denfå på polismangenomfördundersökningklinisk än att tag en
utbildningen.nödvändiga

i vissa fallutformning och läkarnasundersökningensBeträffande
under-mycket väsentligtvi detkunskaperbristande är attattmenar

för drogpåverkadetypiskatill de teckensökningen ärsomanpassas
Socialsty-i samråd medfrån RikspolisstyrelsenVi utgår attpersoner.

kliniska under-ändringar dengenomföra dekommerrelsen att av
flera dekan möjligtbli aktuella. Detsökningen kan att avvarasom

innehåller överföras tillDRE-metoden kanundersökningsmoment som
läkarna kommerutgår vidare frånundersökningen. Vikliniskaden att

teckenför känna igen olikakrävsfå utbildningden attatt som
mångayrkesutövningläkarna i sinkunskapdrogpåverkan, somen

gånger kan ha nytta av.
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Körkortsfrågor13

harnyligenkörkortsutredningårs1994beaktandeMed attav
finner1996:114SOUkörkortsreformbetänkande Ensittlämnat

meningsfullt författnings-utarbetadeframläggaintevi det att
körkortslagstift-gällandeändring deninnefattandeförslag nuav

avseende 1994skäl dettavi funnitheller har göraInteningen. att
i ställetViförfattningstext.förslag till görkörkortsutredningsårs

medkörkortsregleravseendeövervägandenallmännavissa an-
nämligendrograttfylleri,bestämmelsernatillknytning person-om

spärrtid,återkallelse,körkortsinnehav,förförutsättningarliga
anmäl-läkarnaskörkortomhändertagandeochvarning samtav

ningsskyldighet.

Inledning13.1

fördetbedömaingåruppdragetdet idirektivvåra attI att omanges
möjligheternaförbättradvs.syfte,reformens attuppnå attatt

trafikan-kontrolltillräckligoch övertrafiksäkerhetenupprätthålla en
återkallelsereglernaändringar bl.a.behövskörförmåga, omavternas

körkort.av
återkallelsegäller förde reglerkanAllmänt sägas avatt som

tillhänsynutformade medrattfylleribrottpå grund ärkörkort av
i klarfalldessaEftersom ärpromillereglerna.ochalkoholfallenfrämst

måsteDetsärskilt anmärkningsvärt.detta inteframstårmajoritet som
skallnågotkörkortsregler på sätteller andradessadock övervägas om

tillbättre ävenkörkortsbestämmelsernasåändras att anpassas
drograttfyllerifallen.

vid allaåterkallasskallkörkortgäller i daghuvudregelSom att ett
brottsådantstraff förbestämmandeVidtrañknykterhetsbrott. ettav

kommakankörkort attbetydelsendomstolen beaktaskall ettattav
närregeltrafikbrottslagen§ attfanns i 6Tidigareåterkallas. omen

fickhänsynskulle bestämmas, tasenligt den lagenpåföljd för brottett
sinförlorakunde kommabrottettill följdgärningsmannen atttill att av

anledninggrundadfanns attdet antakörkortsbehörighet attom
ellerhindermedföraskulleâterkallelsenske ochskulleåterkallelse

näringsut-elleryrkes-i hansgärningsmannenförsynnerlig svårighet
1988 ochår över-utgångenvidupphävdesregelövning. Denna av

Enligtbrottsbalken.stycket 5första5 §till 29 kap.delvisfördes
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förarbetena prop. 1987/88:120 94 någon ändring till-s. var av
lämpningen inte avsedd.

kapitel innehåller kortfattadDetta redogörelse för gällande rätten
beträffande de körkortsfrågor enligt vår mening är väsent-mestsom

drograttfylleri,liga vid nämligen främst frågor de personligarörsom
förutsättningar skall uppfyllda för någon skall fåattsom vara
körkortsbehörighet och frågor återkallelse. Vidare redovisasrörsom

framlagda förslagde nyligen 1994 års körkortsutredning viav som
bedömer har tillanknytning drograttfylleribrottet. Slutligenstörst
följer våra överväganden beträffande körkortsfrägorna.

13.2 Gällande rätt

Personliga förutsättningar för körkortsinnehav

Vad krävs personlig lämplighet för körkortsinnehav isom av anges
7 § körkortslagen första1977:477. Här i stycket endast denattanges

med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kansom
lämplig förare körkortspliktigt fordon får meddelasanses som av

körkortstillstând. andra stycket vid prövningenI desägs att av
personliga förhållandena skall särskilt beaktas kändsökanden ärom
för och det kan han förarenyktert levnadssättett antagas attom som

körkortspliktigt fordon kommer respektera trafikreglerna ochattav
visa hänsyn, omdöme och i trafiken. lagrummets tredje styckeIansvar

trafiksäker-vidare vilka medicinska krav med hänsyn tillanges som
heten skall uppfyllda. Fjärde stycket innehåller bestämmelservara om

sökanden skyldig underkasta sig läkarundersökning,äratt att
liknande förblodprovstagning eller undersökning behövsannan som

den inriktningenlämplighetsprövningen. Att bestämma närmare av
undersökningar har delegerats till regeringen eller den myndig-dessa

bestämmer.het regeringensom
hosvill skaffa körkort skall ansöka länsstyrelsenDen ett omsom

fogaskörkortstillstând. Till ansökningen skall hälsodeklaration ochen
eller i vissa fall läkarintyg. Länsstyrelsensynintyg prövarettett om

uppfyllda.medicinska kraven för den sökta körkortsbehörighetende är
förskall också personutredning bedömaLänsstyrelsen göra atten

personliga lämplighet. Personutredningen går i praktiken tillsökandens
sökanden förekommer i polis-så länsstyrelsen kontrolleraratt om

inte antecknad där behöver någonregistret. Finns den sökande
finns särskildaytterligare utredning inte det inte skäl.göras om

registret skall personutredningen utförasFörekommer sökanden i av
kan begära in ytterligarepolismyndigheten. Länsstyrelsen även

föreläggas inkomma läkarintyg.sökanden medutredning, kan attt.ex.
körkortshavares personliga lämplighet aktualiserasFrågan om en
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såväl i samband med körkort utfärdas körkortsgivningen iatt som
samband med körkortsingripande. Ofta blir det fråga svåraett om
avvägningar mellan trafiksäkerhetens krav och den enskildes behov av
körkort. förarbetenaI prop. 1975/76: 155 67 f. bl.a. atts. anges man
måste till helhetsbilden situation och beakta medse av en persons -
hänsyn till den samlade utredningen hans personliga förhållandenom

han kan lämplig förare. Vad gäller de medicin-om anses vara som-
kraven finnsska särskilt utarbetade föreskrifter nedan.se

Äterkallelse

Grunderna för återkallelse körkort i 16 § körkortslagen ochav anges
de kraven erhålla körkort i 7 § lag. Punkternamot attsvarar samma
1-6 behandlar återkallelse grund bristande personlig lämplig-av
het. Dessa grunder kan i sin delas i återkallelse grundtur upp av
brott trafikreglerna 1-4 och återkallelse följdtill körkorts-mot av
havarens bristande personliga lämplighet detta kommit tillutan att
uttryck någon form brott i trafiken 5-6. Punkten 7genom av avser
återkallelse till följd körkortshavaren inte uppfyller vissaattav
medicinska krav. De övriga återkallelsegrunderna 8-10 är av mer
formell natur.

återkallelsenOm sker enligt 16 § 1-4 punkten anledningen i deär
flesta fall föraren har gjort sig skyldig till brottatt ett mot en
bestämmelse i trañkbrottslagen eller vägtrafikkungörelsen 1972:603.
Utgångspunkten för körkortsfrâgan den skall grundasär att en
självständig bedömning trafikbrottets betydelse från trafiksäker-av
hetssynpunkt. Skuldfrågan emellertid inte i körkortsärendeprövas ett

till förgrund frågan brott föreligger skall läggas lagakraft-utan om en
dom eller liknande avgörande, godkänt strafföre-ett t.ex. ettvunnen

läggande jfr 18 § körkortslagen.
primäraDen konsekvensen körkort återkallas detäratt ett attav

inte längre gäller 15 § första stycket 2 körkortslagen. de flesta fallI
körkort har återkallats skall enligt 21 § lagnär spärrtidett samma en

minst månad och högst år bestämmas. Vid återkallelsetreom en
grund vissa särskilt angivna brott, bl.a. rattfylleri, stadgas igrovtav

lagrum spärrtiden skall bestämmas till lägst år.att ettsamma
Enligt körkortslagens 19§ kan körkort återkallas tillsävenett

vidare i avvaktan på slutligt avgörande det sannolika skälett om
kan körkortet kommer återkallas slutligt. En sådanantas att att
interimistisk återkallelse aktualiseras i första fallhand i de där polis
eller åklagarmyndighet beslutat omhänderta körkort jfr nedan.att ett
Grundas det interimistiska beslutet på misstanke brottslig gärningom
skall beslutets giltighet begränsas till den tid den slutligasom
spärrtiden torde komma fastställas till.att
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RÅ fråganref. 34, har1992från Regeringsrätten,rättsfallI omett
Enligtdrograttfyllerimisstänktvid prövats.återkallelseinterimistisk

iolikapersonbilkörtVittnesuppgifter förarenhade gator enen
någotvidHanfel sidaiblandoch vägen.vingligttätort varav

vidbil och hanfrontalkrocka medtillfälle ettnära att varannanen
polisrapportenlekande barn. Avköratillfälle nära attannat

teckenföretedde tydligavid gripandethanframgick bl.a. att
fördes tillraglade hanhannarkotika, närellertabletterpåverkan attav

sluddrandetaladehanpolisstationenochpolisbilen samt attsenare
alkoholförekom inteblodanalysEnligtosammanhängande.och en

tvåytterligareamfetaminvissa mängderdäremot samt avavmen
interimistisktâterkalladesKörkortetsubstanser.trafikfarligklassade

till år.bestämdesbeslutetinterimistiskaför detgiltighetstiden ettoch
Återkallelse trafikivårdslöshetochrattfylleripå grund grovav

i principåterkallelserattfyllerifallkörkortslagen. I är§regleras i 16 1
promilletill minst 0,5uppgåttalkoholkoncentrationenobligatorisk om

Återkallelse detunderlâtas endastfallkan i dessablodet.alkohol i om
trafiksäker-förfaraskedet kanskäl ochsynnerligaföreligger utan

undantagsbe-körkortslagen. Dennastycketandra24§heten, se
kortareför bestämmahandi förstaanvänds dockstämmelse att en

återkallelse.underlåtaförlagstadgade, intedenspärrtid än att
körkorts-måstepunktdennaåterkallats enligtkörkortet nyttOm ett

dennaåterkallatkörkortfått sittharalltid sökas. Dentillstånd som
ochlämplighetsprövningförnyadsåledes igenommåstegrund en

återfåförlämplighetsprövningutvidgadfall s.k. attvissai en
överstigerspärrtidenmåste avläggasförarprovEttkörkortet. nytt om

behöverårtill högstspärrtiden bestämts nyttettår. Har ettett
Dessai beslutet.föreskrivitsdetgenomföras endastförarprov om

ioch 6punkterna 5enligtåterkallelsebeträffandegällerregler även
körkortslagen.16 §

föreskrifterTrafiksäkerhetsverketsenligtnärvarande gällerFör
ansökanutredning vidsärskildkrav1990:70TSVFS omom

därtrafiknykterhetsbrottfördömtsdenkörkortstillstånd att som
elleri blodetpromilleminst 1,5uppgått tillalkoholkoncentrationen

ansökantill sinutandningsluftenkoncentration imotsvarande om
styrkerutlåtandesärskiltbifogaskall attkörkortstillstånd ett som

slutligaendastuppfyllt. Dettalevnadssättpå nyktert ärkravet avserett
1997 ochjanuari ersättsupphävs den lföreskrifteråterkallelser. Dessa

förkravmedicinska1996:200föreskrifter VVFSVägverkets omav
hänförskerändringhuvudsakligakörkort Deninnehav somm.m.av

vad utgörtillpromillegränsernasänkningtillsig numerasomaven
alkohol-motsvarandeellerpromille1,0dvs.för brott,gränsen grovt

utandningsluften.koncentration i
nykterhetshänseendeiopålitlighetgrundpååterkallelseOm av

alkoholmissbrukendastinteHärkörkortslagen.§ 5i 16stadgas avses
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missbruk andra medel, dvs. droger. Prövningenävenutan av av om
återkallelse skall ske skall utifrån helhetsbedömning riskengöras en av
för vidare misskötsarnhet körkortshavaren. Visar omständigheternaav

denne opålitlig i nykterhetshänseende skall han inte betrosär medatt
körkort. Förarbetena 1975/762155 77 talarprop. detatts. om
föreligger starka indikationer olämplighet upprepade in-om
gripanden på grund berusning inom loppet år.görs ettav av par

Eftersom det skall ske helhetsbedömning krävsen noggrannen
utredning belyser körkortshavarens nykterhets- och levnadsförhål-som
landen i övrigt för denne skall bedömas opålitlig i nykter-att vara
hetshänseende. länsstyrelsen har utredningsansvaretDet ochär som

kan inhämta yttranden från Socialnämnd, frivårdsmyndighetdenna och
Även tillfälleövervakare. körkortshavaren kan förebringaattges

utredning sin skötsamhet.om
rättsfallEtt gäller illegal narkotika kan i dettanämnassom samman-

RÅhang, nämligen 1992 ref. En hade vid två tillfällenperson
fördömts innehav cannabis fyra tillfällen år 1987 ochtre ettav -

tillfälle är 1990. Han hade också medgett han vid enstaka tillfällenatt
Regeringsrätten medicinsktbrukat marijuana. uttalade varje ickeatt
princip skall missbrukbruk narkotika i menade attav anses som men

framgickdet utredningen inte körkortshavarens missbruk tagitattav
omfattning eller haavsevärd han kunde blivitatten mer anses

beroende narkotiska medel. Körkortet skulle därför inte återkallas.av
Om återkallelse Då grund allmän brottslighet eller personligaav

förhållanden i finns bestämmelser i 16 6 körkortslagen.övrigt § Under
faller kvalificerad brottslighet bedrivits yrkesmässigtdenna punkt som

långvarig återfallvarit särskilt eller hänsynslös. Också ieller grov,
omfattas Uppmärksammasallvarlig brottslighet denna punkt.avmera

också kombinationen allmän brottslighet och trafikbrottslighetbör av
eftersom den kan tyda riskmoment i trafiken.är ettatt personen

vikt skall också fästas vid körkortshavarens personliga för-Stor
och hur hans framtid sig. Vid avgörandethållanden ter av om

återkallelse skall ske skall helhetsbedömning brottsligheten ochaven
körkortshavarens Allvarligare enstaka narkotikabrottgöras.person

normalt till återkallelse körkortet. Vidare har iblandleder tillav
hänförtspersonliga förhållanden i övrigt vissa narkotikabrottsmärre

föraren har visat narkotikaberoende och därför inte böradär ansettsett
körkort.ha

En återkallelsegrund intresse, återkallelse grundannan av av
förutsättningar för föra körkortspliktigtväsentligt begränsade att

fordon, behandlas i 16 § körkortslagen. Här inte bara7 avses
skadadiskvalificerande sjukdom och alkoholism. Vidävenutan t.ex.

återkallelse enligt denna punkt får återkallelsen begränsas till att avse
del behörigheten. Någon spärrtid skall inte bestämmas vidviss av

återkallelse denna grund.
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Körkort får, tidigare utfärdas endast för dennämnts,som som
uppfyller de medicinska krav bör ställas på den skall förasom som

Återkallelsekörkortspliktiga fordon. enligt förarbetenabör prop.
1975/76: inte fråga155 57 komma i grund omständighets. av en

då behörighetenkänd redan erhölls. Frågan återkallelsesom var om
utifrån trafiksäkerhetssynpunkt.skall ske skall allmänhetIavgöras

innebära kortvarigatorde detta eller övergående sjukdomar elleratt
föranleda återkallelse.skador i allmänhet inte bör Det krävs också att

väsentligt nedsatta förutsättningarnade beror sjukdom, skada eller
förhållandendylikt, dvs. samband mellan dessa måste visas förett att

återkallelse skall ske. betydelse vid bedömningenAv stor om
föreskrifteråterkallelse skall ske de medicinska krav förär om

utfärdasinnehav körkort Vägverket.av som numera av
någonDet går inte generell praxis det gäller sjukdomsnäratt ange

körkortsinnehav. Det kan dock Socialstyrelseninverkan sägas att
intagit restriktiv attityd till alkoholmissbrukares körkortsinnehav.en

föreskrifter SOFSF 1984:31,Enligt styrelsens avsnitt 3 utgör
alkohol, narkotika, läkemedel eller andra drogermissbruk av som

det centrala hinder för körkortsinnehav. Sompåverkar nervsystemet
två årsregel styrelsen ha krävt minst skötsamhet i nykter-synes

tidsrymd frågahetshänseende. Denna med praxis iöverensstämmer
för och upprepade trañknykterhetsbrott.spärrtider grovaom

föreskrifterSocialstyrelsens nämnda har sedan den juli 19961ovan
Vägverkets föreskrifter medicinska kravtill delarstora ersatts av om

körkort Föreskrifternas kapitel 12, enligtför innehav av m.m. som
bestämmelser påverkarinnehåller bruk medelrubriken om av som

framföra motordrivet fordon, uttryckligen gällaförmågan att ett anges
alkohol, andra psykoaktiva droger alkohol nikotinbruk än utomav

koffein sådant läkemedel inte psykoaktivt slagoch ärsamt som av
ändå bedöms kunna påverka förmågan framföra motordri-attsommen

fordon. allmänt råd exempel psykoaktivaSomvet anges som
amfetamin, cannabis, hallucinogener och flyktigaopiater,droger

narkotikaklassade läkemedel enligt Läkemedelver-lösningsmedel samt
respektive uttalas ocksåförteckningar eller III IV eller V. Detkets

steroider tillhör psykoaktiva droger. Vidareanabolaatt gruppen
kapitlet bestämmelser bl.a. vad skall räknasinnehåller om som som

förstås missbruk, vad gäller för körkorts-beroende, vad medsom som
vid missbruk och vid regelbundet, läkarordine-innehav vid beroende,

bruk sådana medel i kapitlet.rat som avsesav
återkallelse skett grund 16 § 7 körkortslagen kanOm av

upphört.föranlett âterkallelsenåterfås förhållandetkörkortet när som
emellertid inom år från det körkortetkrävs ansökanDet görs ett attatt

blev ogiltigt.
föreliggerandra stycket körkortslagen stadgas detI 24 § att om syn-

får, med avvikelse från lagen, återkallelse underlåtasnerliga skäl om
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fara för trafiksäkerheten. Om återkallelse underlåtsdet kan ske utan en
får varning meddelas i stället. stadgande tillämpligt endastDetta är när

från lagens regler inte gällerfråga avvika och detdet är näratt attom
bör observeras avvikelse frånfrångâ vedertagen praxis. Det att en

särskilda personliga hänsyn inte fårlagen kan motiveradsom vara av
föraren bedöms påtagligt riskmoment i trafiken.ske utgöra ettom

Spärrtid

frågaspärrtid den tid under vilken i inte fårMed personenavses
vårdslöshet i trafik ochinneha körkort. Förutom vid grovtgrov

minimitid år, saknas reglerrattfylleri, där det närmareettanges en om
spärrtiden bör Enligt förarbetenahur lång prop.vara.om

efterf. skall spärrtiden bestämmas nyanserad1976/762151 91 ens.
för rättstillämp-schabloner dock nödvändigaavvägning. Vissa är att

skall bli enhetlig.ningen
rattfylleri enligt 21skall spärrtiden vid §Som nämnts grovtovan

år. Vid rattfylleribrott medbestämmas till lägstkörkortslagen ett
0,3 promille återkallasalkoholkoncentrationer något överstigande

Spärrtidens längdtid två-tre månader.körkortet normalt en av
körkortshavaren. Vidalkoholkoncentrationen hosi förhållande tillökar

promille, dvs. förunder 1,0alkoholkoncentrationer gränsenstrax
förarensnormalt till år. Ombestäms spärrtidenbrott, ettgrovt

promille brukarbetydligt överstiger 1,0alkoholkoncentration
år.fastställas till längre tidspärrtiden än ett

det normalt avgörandeSammanfattningsvis kan sägas att momentet
spärrtid körkortshavarens alkoholkoncentra-bestämmandetvid ärav

genomgår rehabilitering kan emellertid kortareOm dennetion. en
RÅ ref. 90.spärrtid bestämmas jfr 1987

spärrtiden enligtnykterhetshänseende börVid opålitlighet i
f. normalt bestämmas till längre1975/76: 155 99förarbetena prop. s.

förarens skötsamhet skall kunnafordras förtid vadän attsom
fall innebära år.torde i de flestabedömas. Detta ett

Varning

körkortslagen varningför återkallelse skall enligt 22§ställetI
lag, varningi 16 § 2-6i fallmeddelas samma om avsom avses

såledestillräcklig åtgärd. Det gällersärskilda skäl kan enanses vara
för återkallelse. Varning kanför varningförutsättningar somsamma

gjort sigmeddelas körkortshavarenenligt andra stycketvidare om
efteralkoholkoncentrationen under ellerrattfylleriskyldig till men

promille i blod eller 0,25uppgått till 0,5 hansfärden inte har
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utandningsluft. förei Det kanmilligram liter hans nämnas attper
för rattfylleri till 0,2promillegränsensänkningen den nedreav

meddelas vid promillehalter mellanpromille gällde varning kundeatt
omständigheter.förelåg mildrandeoch 0,79 promille det0,5 om

uppgåralkoholrattfylleri alkoholkoncentrationer inteVid med som
nivå i utandningsluften kani blodet eller motsvarande0,5 promilletill

särskilda skälmeddelas det föreliggervarning således att attanseom
RÅRegeringsrättens praxistillräcklig åtgärd. Enligtvarning är en

regelmässigtdock körkortref. I-IV återkallas131991 ett om
Vid0,31 promille i blodet.alkoholkoncentrationen överstigit en

nivå framgår det inte klartunderstiger dennaalkoholkoncentration som
dock varningflertalet fall meddelasskall väljas. Iåtgärdvilken som

såsom anrnärk-försvarande omständigheter,finns någradet inteom
körkortsâtgärdertrafikförseelser ellertidigarekörningen,ningar mot

tid.kortarekörkortsinnehavet endasteller varat en
för varning skall meddelasföreliggaskäl skallsärskildaDe attsom

tillvid förseelse elleromständigheternahänförliga tillkan envara
hänförligaförhållanden. Omständigheterpersonligakörkortshavarens

trafikfaran.konkretaförseelsens dels denförseelsen delstill rör art,
svårhetsgradförseelsensavvägning mellansåledesskallDet göras en

råddetrafikförhållandentrafiksäkerhetssynpunkt och defrån som
angår främstbeaktaförhållanden kanpersonligaplatsen. De som man
hur lång tidtrafiken med beaktandeitidigare skötsamhetförarens av

Även ha betydelse.körkort kanbehovethaft körkort.han har av
starka skäl för106 krävs1975/76: 155förarbetenaEnligt prop. s.

varningar. Vidföljandetvå varandrameddela nyaatt personen
omständigheterna oftamåstemeddelad varningeftertrafikförseelser

bristandei så hög gradfår ha visatförarensådana att ansesvaraanses
återkallas.börtrafikbestämmelser körkorteteftersigvilja rätta attatt

Omhändertagande

enligt 23§eller åklagarepolisomhändertaskörkort kanEtt av
föreligger. Ettangivna förutsättningarsärskiltvissakörkortslagen om

körkortshavaren vidomhändertasskall till börjankörkort omen
påverkantydliga teckenfordon företettmotordrivetförande avav

också skeOmhändertagande skallellerstarka drycker ämne.annat om
återkallaskörkortet kommerskäl kanpå sannolikadet attattantas

körkortet skallVidare gällerrattfylleri.bl.a.grund attgrovtav
skada ellerföljd sjukdom,tillkörkortshavarenomhändertas avom

fordon påkörkortspliktigtföraförutsättningardylikt saknar ettettatt
trafiksäkert sätt.
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anmälningsskyldighetLäkarens

anmäla till länsstyrel-regler har läkare skyldighetEnligt nuvarande att
medicinska skälfinner körkortshavareläkaren äratt avensen om

emellertidinneha körkort. Läkaren behöverolämpliguppenbart att
körkorts-finns anledningnågon anmälan detinte göra attatt antaom

fordon.föra körkortspliktigtavstå frånkommerhavaren attatt

körkortsutredning199413.3 års

års körkortsutredningredovisas de förslag 1994avsnittI detta som
körkortsreform SOU 1996: 14 ochli sitt betänkande Enlämnat som

för frågorna drogratt-betydelsemeningenligt vår är störst omav
fylleri.

förutsättningar för körkortsinehavPersonliga

körkortstillstånd slopas och denpåUtredningen föreslår kravet attatt
förarprovetsanslutning tilllämplighetsprövningen sker inödvändiga

medföra nägra sakligaFörslagen inteteoretiska del. attavser
kanbedömningenbeträffandeändringar person ansesav om en

ellerkörkortshavarelämplig som

Äterkallelse

syftekörkortsingripandetsUtredningen konstaterar är attatt vara en
fall har karaktärenåtgärden i vissatrafiksåkerhetsâtgärd att avmen

så allvarligt frånrattfylleribl.a.straff. uttalar vidare ärMan att
körkortsingripande fårtrafiksäkerhetssynpunkt ettatt anses vara

för denstraffpåföljden. Vidarevid sidanofrånkomligt sägs att somav
trafiksäkerhetssynpunkt allvarligfrånskyldig till över-gjort sig en

levnads-eller sinamedicinska skälpå grundträdelse eller avsom
fordonkörkortspliktigaförväntas föraförhållanden i övrigt inte kan

tänkbaraden endaåterkallelsetrañksäkert mästesättett anses var
körkortspåföljden.

så återkallelserattfylleriföreslås skärpt vidKörkortspåföljden att
promille ialkoholkoncentration minst 0,3obligatorisk vidblir aven

utandningsluften. Dennaliter imilligram gränsblodet eller 0,15 per
åter-enligt praxisnärvarandealkoholpåverkan medför förför att

varningkan i dagsärskilda skäl föreliggersker,kallelse ommen
skärpningutredningendärför enligtmeddelas. Förslaget innebär aven

innebär ocksåFörslagettrafiknykterhetsbrott.körkortsreaktionen vid
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rattfylleribrott i tvååterkallelse grund delas punkter,att upp enav
alkoholkoncentration ochför rattfylleri grund uppmättav en en

rattfylleri fall och rattfylleri.i andra grovtavsersom
införs återkallaföreslår utredningen det möjlighetVidare attatt en

villkorligt. skulle enligt utredningen kunna komma ikörkortet Det
beskaffenhet uteslutenfråga fall så allvarlig varningi äratt menav

oproportioneligtåterkallelse i det enskilda fallet framstårdär somen
femvillkorliga återkallelsen skall gälla i år ochDensträng. en ny

förlorartid skall medföra körkortshavarenförseelse under denna att
körkortet.

godkänt förarprov alltid skallUtredningen föreslår även att ett
lämplighetskravkörkort utfärdas och deavläggas innan attett nytt som

fall.erhålla körkort skall gälla i dessagäller för huvud ävenöveratt
månader. förslåsföreslår spärrtid DetUtredningen lägsta om sexen

från till fem år. gällandeockså höjning maximitiden Dentreen av
föreslås bli förlängd till årför rattfylleriminimitiden bl.a. ettgrovt

månader.och sex

Varning m.m.

självständig reak-förslås finnas kvar dåvarningInstitutet som enmen
till återkallel-för närvarande fallet, kopplattionsform och inte, ärsom

varning skall enligtförseelse inom år efterEnseinstitutet. tre enny
eventuellt villkorligt.till körkortet återkallas,utredningen leda att

alkoholkoncentration under-rattfylleribrottVad gäller som avser en
milligram literpromille i blodet respektive 0,15stigande 0,3 per

vidföranleda varningutandningsluft detta enligt utredningenbör
kodifiering denförstagångsförseelse. Detta avanser man vara en

2 stycketrattfylleri enligt 4 §gäller på området. Förpraxis som
rattfylleriet och således drogratt-dvs. det kliniskatrafikbrottslagen,

möjlighet till varning.föreslås inte någonfylleri,
omhändertagandemöjligheterna förföreslårUtredningen att av

ingripande körkortet börkörkort skall utvidgas. Man att ett motmenar
möjligt till den omständighetanslutningi såske nära somsom

finnsomhändertagandegrunderdeingripandet. Förutomföranlett som
smitningvid misstankeomhändertagande skedag böri även om grov

allmän brottslighet.och

anmälningsskyldighetLäkarens

körkortshavareundersökerläkareUtredningen att ensomanser en
dennelänsstyrelsenskyldig anmäla tillböralltid att avomvara

bör såledesinneha körkort. Läkarenskäl olämpligmedicinska är att
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enligt utredningen inte få underlåta amnäla därför han haratt att
anledning körkortshavaren inte kommeratt anta föraatt kör-att
kortspliktigt fordon. Frågan olämplighet bör bedömas utifrån deom
medicinska krav i Vägverkets tidigare nämnda föreskriftersom anges

medicinska krav för innehav körkort Eftersom deom av m.m.
medicinska kraven antingen uppfylldaär eller inte framstår ett
uppenbarhetsrekvisit enligt utredningen inte adekvat.som

överväganden13.4

Allmänt

Som framgått har 1994 års körkortsutredning nyligen lagt framovan
sitt betänkande En körkortsreform SOU 1996: l 14. Betänkandet
innehåller förslag till körkortslag och körkortsförordning.en ny en ny
Betänkandet för närvarande föremålär för remissbehandling. Sett mot
bakgrund härav har vi inte funnit det meningsfullt lägga framatt nu
utarbetade författningsförslag innefattande ändringar den i dagav
gällande körkortslagstiftningen. Inte heller har vi funnit skäl att ge
sådana förslag avseende den 1994 års körkortsutredning föreslagnaav
författningstexten. Vi har alltså valt redovisa våra övervägandenatt
beträffande körkortsfrågorna endast i detta kapitel.

Som inledningsvisnämnts i detta kapitel de i dettaär sammanhang
aktuella körkortsreglerna anpassade efter rattfylleribrott grund av

viss alkoholkoncentration.uppmätt För skall nå det syfteen att man
med vårt uppdrag förbättra möjligheternaattsom avses att upp--

rätthålla trafiksäkerheten och tillräcklig kontroll trafikanternasöveren
körförmåga det självklartär vikt körkortslagstiftningenatt ärav-
anpassad till rattfylleribrottäven pá grund intag droger.av av

Med den lösning vi har valt, dvs. påverkansgradatt ärsom samma
straffbar påverkan beror intag alkoholoavsett eller droger,om av
kan reglerna körkortsingripanden grund trafiknykterhetsbrottom av

enhetliga ochgöras rättvisa. Varje ingripande kommer då ske påatt
grund den trafiksäkerhetsrisk förandet i påverkat tillstånd harav
inneburit och detta varifrån påverkan kommer.oavsett

En omständighet kan betydelse för hur körkortsreglernasom vara av
utformas de missbrukarär illegal narkotika i många fallatt tordesom
sakna körkort varför körkortsingripande denna kategori förareett mot
inte blir aktuellt. För dessa kan de krav i personligtpersoner
hänseende allmänt gäller för körkortsinnehav ha betydelse.störresom

dettaI sammanhang kan vi delarnämnas den uppfattningatt som
RÅRegeringsrätten uttryck för i det tidigare nämnda rättsfalletgett

1992 ref. nämligen varje icke medicinskt bruk narkotika fåratt av
missbruk.ettanses som
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körkortsinnehavförförutsättningarPersonliga

lämplighetspröv-vid denvikt det,detmeningEnligt vår är attstorav
lämpligskallbedömningenvidning görs ansespersonenav omsom

missbrukuppmärksamhetsärskildriktaskörkortsinnehavare, motsom
trafikfarliga droger.användningoch avannan

innehavförkravmedicinskaföreskrifterVägverketsI avom
skallläkarundersökning,denbeträffandekörkort somangesm.m.

körkorts-vid bl.a.krävaskanintygsådantgrund förtillligga ett som
riktaskallläkarenbehörighet,vissaförtillstånd att upp-typer av

ellerutvecklingförbetecknande motärmärksamhet mot symtom som
förmåganpåverkarmedelmissbrukellerberoendepågående somav

bestämrnel-till denrådallmäntSommotordrivet fordon.framföraatt
blandmissbrukförekomstbeaktassärskilthärvid bör avattangessen

missbrukberoende ellergrundpåvårdtillfällentidigareoch/eller av
beaktaskallläkarenföreskrivsVidaremedel.aktuella att omav

körförmågannedläkemedel kan sättamedbehandlassökanden som
sökandeninformerafall skallförekommandeiläkarenoch omatt
betydelsenunderstrykavill härVitrafiksäkerhetsrisker.eventuella av

informationdenviktenframhållaoch påföreskrifter attdessa nytt av
sådantpå sättinnehåll ochsådanthar ettlämnarläkaren ett gessom

trafikhänseende gällerivadklartstår heltberördeför dendet somatt
använder.hanläkemedelför de som

skalllämplighetsprövningutvidgadföreskrivsnärvarandeFör att en
årspromillehalt. 1994vissrattfylleri medfördömtsnågonske när en

del. Iändring i dennainte någoninnebärförslagkörkortsutrednings
utvidgadmedlämpligtdockmeningvårenligtdetfallflertalet är en

falldrograttfylleri. Ifallvidlämplighetsprövning vartäven omav
alltidsådan göras.börbedömtsharbrottet grovt ensom

Ãterkallelse

körkortsingripandekörkortsutredning,års1994liksom ettattVi anser,
skehuvudregel börrattfylleribrottbegångetefter genomett som
skallvarningvidareföreslårUtredningen attåterkallelse. vara

rattfylleri. Dettaklinisktbestårrattfylleribrottetutesluten ettavom
gällerfalli demeddelaskanvarning intesåledesinnebär somatt

detinvändanågotsig inteföri och motVi hardrograttfylleri. att
fråga detivi lämnarförslagdetdock påpekavillViförslaget. omatt

blipåverkansgrad kommerlägreinnebär attrattfyllerietkliniska att en
ömmande fallsärskiltvissanärvarande. Iförfalletstraffbar ärän som

årsfrån 1994utgårskulle det,allvarligsåinte art manomav
medaktuelltblieventuellt kunnaförslag,körkortsutrednings en

främstblirmöjligtskullefall dettavilkaåterkallelse. IVillkorlig vara
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fråga för rättstillämpningen. Enligt vår mening bör det dock skeen
endast i undantagssituationer.

Spärrtid

Spärrtiden efter begånget drograttfylleribrott bör enligt vår mening, i
avsaknad promilleregler utgångspunkt, huvudregelav som som
bestämmas efter brottets straffvärde och således, i de flesta fall,
straffets svårhet. Om påföljden bestäms till dagsböter innebär det inga
svårigheter spärrtiden i relation tillsätta antalet böter. I övrigtatt
måste det dock bli prövning från fall till fall. Detta gäller särskilten

Ävende fall rattfylleri där påföljd fängelse valts.ängrovtav annan
fängelse svårare påföljd skyddstillsyn kanän t.ex.om anses vara en

brottets straffvärde i dessa fall detsamma och anledningvara
därmed saknas någon spärrtid fängelsesätta hadeänatt annan om
utdömts. Vi delar 1994 års körkortsutrednings förslag minimi-attom
tiden bör förlängas till år månader det fråga brottnär ärett sex om

bedömts rattfylleri.grovtsom som

Varning

Som föreslår års1994 körkortsutredningnämnts obligatoriskovan
Ävenåterkallelse möjlighet till varning vid kliniskt rattfylleri.utan om

detta förslag utgår från de regler och den påverkansgrad vid kliniskt
rattfylleri för närvarande gäller har vi, ingennämnts,som som ovan
egentlig erinran förslaget. I de fåtal fall det kan komma blinärmot att
aktuellt tillämpa reglerna kliniskt rattfylleri på grundatt om av
alkoholpåverkan föraren,torde med den ändring vi föreslår,även som

så påverkad och därigenom så allvarligt ha åsidosatt trafiksäker-vara
heten, ingripande återkallelse inte bör komma i fråga. Omänatt annat
möjligheten meddela varning vid kliniskt rattfylleri och därmedatt
drograttfylleri kommer finnas kvar vi denna möjlighetatt attanser
skall användas iendast mycket speciella fall. fårDet emellertid ytterst
bli fråga för rättstillämpningen hur gränsdragningen mellanen
återkallelse och varning skall göras.

Omhändertagande

förutsättningEn för körkort skall omhändertas i dagärettatt att
föraren företett tydliga tecken påverkan starka drycker ellerav

Det kan enligt vår mening diskuteras kravet såämne.annat om en
påverkansgradhög framstår lämpligt. 1994 års körkortsutredningssom
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förarenskravnågotinnehåller inteomhändertagandeförslag om
trafiknykterhetsbrottförgällerdepåverkansgrad änannat som

promilleminst 0,3uppgått tillpromillehaltenalkohol därgrund av
finnsutandningsluften. Detalkoholkoncentration imotsvarandeeller

detkörkortet äromhändertamöjligheterocksåemellertid att om
trafiknykter-bl.a.grundåterkallasdet kommersannolikt attatt av

för omhän-förutsättningdennatorde kunnaManhetsbrott. anta att
våraförekommandevanligastdenblidertagande kommer omatt

bedömasfår ocksågenomförs. Dendrograttfyllerii frågaförslag om
tillräcklig.som

anmälningsskyldighetLäkarens

reglerari dagkörkortslagenibestämmelsedenUtformningen somav
Vi delarlämplig.mindreanmälningsskyldighetläkarens varaanser

läkareEndelar.förslag i dessakörkortsutrednings1994 årssåledes
olämpligskälmedicinska ärkörkortshavarefinner somatt avensom

länsstyrel-tilldettaanmälaskyldigalltidbörkörkorrshavare attvara
sen.
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lagstiftning14 Annan berörd

förfinna enhetligt påverkansbegreppdet gårFör att ettatt se om
innehåller bestämmelsertrafiklagstiftningenregler ide omsom

uppgifter underför utföra olikaförbud och/eller attmot ansvar
ihar vi ändringaralkohol och drogerpåverkan övervägt annanav

vägtrafik-grundläggande regeln itrafiklagstiftning. l denberörd
tillståndframföra fordon i påverkatförbudkungörelsen ettattom

påverkansbegreppet i den bestämmel-ändring såföreslår vi atten
§ trafik-den föreslagna ändringen i 4medöverensstämmersen

också i terrängtrafik-Motsvarande ändring föreslår vibrottslagen.
anpassning ansvarsbe-Vi föreslår vidarekungörelsen. en av

Vad gäller deför förare i järnvägssäkerhetslagen.stämmelserna
luftfartslagen innehåller bestämningarregler i sjölagen och som

föreslårföreslår vi inga ändringar. Slutligenpåverkansgraderav
förverkande alkohol-redaktionell ändring i lagenvi om aven

dryckerhaltiga m.m.

Allmänt14. 1

direktiv uppdraget främst vägtrafikenSåsom vi har tolkat våra avser
ansvarsregleringen i trafikbrottslagen. Deteffektiviseringoch äraven

tillämpningsproblemenockså i sammanhang dendetta som av
finnslagstiftningen framstått Emellertidnuvarande störst. ävensom

trafiklagstiftning innehåller bestämmelser förbud motsom omannan
utföra olika uppgifter påverkanoch/eller för underattansvar av

bakgrund skärpningalkohol och droger. Vi det, denatt motanser av
föreslår påverkansbegreppet för andra medel i trafik-vi avsom

det finns anledning vidta någrabrottslagen, bör övervägas attom
beträffande trafiklagstiftning.ändringar Ur pedagogiskäven annan

synvinkel skulle enhetligt påverkansbegrepp trafiklagstiftningeniett
önskvärt.vara

det följande behandlar vi därför bestämmelser påverkansbe-I om
i vägtrañkkungörelsen 1972:603, terrängtrañklmngörelsengreppet

1972:594, järnvägssäkerhetslagen1990: sjölagen 1994:1157, 1009
luftfartslagenoch 1957:297. Slutligen vi lagen 1958:205tar upp

förverkande alkoholhaltiga dryckerom av m.m.
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Vägtrafikkungörelsen14.2

förasfordon inte får denstadgasvägtrafikkungörelsen19 §I att ett av
starka dryckerpåverkanuttröttning ellergrund sjukdom, avavsom

skäl inteellereller bedövandeandra stimulerandeeller ämnen annatav
betryggandeföra fordonet sätt.kan

vägtrafikkungörelsen iparagrafen regleras inte iBrott utanmot
gällerVadstraffbelagda i trafikbrottslagen.förfarandenvissastället är

motsvarandetrafikbrottslagen de§§nykterhetsregleringen och 44är a
pâverkansbestämningen i deOrdalydelsenstraffbestämmelserna. av

Någon skillnad tordeinte helt.författningarnaolika överensstämmer
lydelsen itidigare"Starka drycker",avsedd.dock inte varsomvara

och andraalkoholhaltiga dryckerdettrafikbrottslagen, är somsamma
medel.ämnen" annateller bedövandestimulerande motsvaras av

påverkansbegrepplämpligt detmening det inteEnligt vâr är att som
ansvarsbestämmelserfrån deskiljer sigvägtrafikkungörelsenianges

gäller särskilttrafikbrottslagen. Detta§§ ienligt 4 och 4gäller asom
föreslagit.vi harpåverkansbegreppetskärpningvid den somav

straffbeläggandetsjälvaocksåkan ävenDet nämnas att avom
trafikbrottslagen hariunder påverkan skerfordonförandet ettav

praktiskvägtrafikkungörelsenpåverkansbestärrmingen i även en
skallmed kungörelsenframförs i stridfordonOmbetydelse. ett

vägtrafikkungörelsenförsta stycket168 §polisman enligtnämligen en
trafiksäker-fara förpåtagligkan skefortsatt färdhindra utansom

polisensmedföratordeväsentlig olägenhet. Dettaellerheten attannan
förbättrasdrogpåverkade förareplatseningripamöjligheter motatt

vägtrafikkungörelsen skärps.ipåverkansbegreppetnågot om
fordonförandeförbudbestämmelsenDe delar mot avsom avserav

vårtingå iskäl kan inteeller andrauttröttning, sjukdomtrots anses
delar.överväganden i dessanågravarför inteuppdrag gör

Terrängtrañkkungörelsen14.3

bestämmelselikalydande§ finnsterrängtrañkkungörelsens 37l somen
föras denfår intefordonvägtrafikkungörelsen, dvs.i 19 § ett somav

starka dryckerpåverkanuttröttning ellersjukdom,grund avav
skäl inteellerbedövandestimulerande ellerandra ämneneller annatav

betryggandefordonetföra sätt.kan
härinte i kungörelsenregleras ävenför brott 37 §Ansvar utanmot

Ocksåtrafikbrottslagen.§§och 4fråga tillämpa 4blir det att aom
innebördmedbestämmelse, 79harterrängtrafikkungörelsen atten

hindrapolisen skallkungörelsenstridframförs ifordon motettom
trafiksäkerhetenfara förpåtagligkan skefärd intefortsatt utansom

olägenhet.väsentligeller annan
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terrängtrafik-i §påverkansbegreppet 37föreslårVi ävenatt
förföreslås gällatill vadändras så detkungörelsen att somanpassas

trafikbrottslagen.enligtansvar

ämvägssäkerhetslagen14.4 J

straffansvar för förarebestämmelserJärnvägssäkerhetslagens avom
vid påverkaneller tunnelbanaspårfordon på järnvägmaskindrivet av

första-tredje stycket. Bestämmel-i 30 §återfinnseller drogeralkohol
trafikbrottslagen och skallmed och §§4 4överensstämmer aserna

fjärde styckeinnehåller30 § äventillämpas sätt. ett somsamma
ellerfordon, vid järnvägföradenstadgar ettutan attatt som,

uppgifter väsentligingåri vilkenfullgör tjänst,tunnelbana av
någotalkohol ellerså påverkadoch dåför säkerhetenbetydelse är av

uppgifter påutföra dessahan inte kandet kanmedel antas attattannat
två är.fängelse i högstellertill böterbetryggande dömssätt

styckenaförsta-tredjeförare, alltsågällerbestämmelserDe avsom
trafikbrottslagen harmedi sambandkontinuerligt ändrats30 har att

skall skeprincip varit detdå har imotiveringenendaändrats. Den att
bakommotiv legathänvisats till deövrigt haranpassning. I somen

avsågjfr 1989/90:2 51,i trafikbrottslagenändringarna soms.prop.
promillegränsenden nedresänkningbl.a.lagförslag därett aven
förslag bl.a.innehöll72,1993/94:44ochföreslogs, omsoms.prop.

straffskalanskärpningpromillegränsen ochdensänkning övre avenav
rattfylleri.vid grovt

enligt vadjärnvägssäkerhetslagen,ocksåkanDet nämnas att som
Eftersomvid Spårvägen.säkerhetengälleri § lagen, ävenstadgas l av

omfattar förandettrafikbrottslagenföreslår iviändringden avsom
påverkansbegreppolämpligtframstår detspårvagn ettatt annatsom

tunnelbanetäg. Vidare kan nämnasför förandegäller attt.ex. ettav
bestämmelse.dennagälleralkoholutandningsprov ävenlagen om
maskindrivetförarerutinmässigafår bl.a.Således tas avprov

eller tunnelbana.på järnvägspärfordon
bestämmelsernafinner vianfördatill detMed hänsyn att omnu

järnvägssäkerhetslagen börförare iavseendetrafiknykterhetsbrott
Vad gällertrafikbrottslagen.iändringarnaföreslagnatill deanpassas

förarepersonkategorierandra änbestämmelse i lagenden som avser
vi harvadövervägandenandrafråga kräver ändennavi attanser

i den delen.några förslaginte läggervarför vimöjlighet göra,att
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Sjölagen14.5

20 kap. sjölagen innehåller straffbestämmelser för sjöfylleri respektive
sjöfylleri. I § stadgas den framför fartyg4 eller igrovt att ettsom

övrigt fartyg fullgör uppgiftpå väsentlig betydelse för säker-en av
till så påverkadheten sjöss och då alkoholhaltiga drycker ellerär av

något medel, det kan han inte betryggandeannat att antas, att ett
kan utföra därvid åligger för sjöfyllerivad honom, döms tillsätt som

böter fängelse i månader.eller högst 5 § reglerar vad gällersex som
brott i skall4 § Enligt dennär ett grovt.som avses anse som

bestämmelsen förskall dömas sjöfylleri till fängelse i högst tvågrovt
år särskiltoch vid bedömande brottet skall beaktasär grovtom om

påverkadgärningsmannen varit alkohol eller någotavsevärt av
medel,annat

2. den uppgift gärningsmannen haft fullgöra varit särskiltattsom
krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständig-
heter, eller

framförandet fartyget inneburit påtaglig fara för säkerhetenav en
till sjöss.

således inte endast förare fartyg kan dömas förDet är ett somen av
övrigt fartyg fullgör uppgiftsjöfylleri den iävenutan en avsom

för till sjöss.väsentlig betydelse säkerheten
framgår promilleregler i bestämmelserna bådeSom saknasovan om

sjöfylleri sjöfylleri. Enligt uttalanden i förarbetenaoch prop.grovt
spelar dock uppgift alkoholkoncentrationen i1993/94:44 64s. om

utandningsluft ofta viktig roll vidgärningsmannens blod eller en
påverkansgraden. Vid sjöfylleri enligt 20 kap. §bedömningen 4av

påverkansbegreppet § andra stycketsjölagen med 4överenstämmer
det formule-det kliniska rattfylleriet, såsomtrafikbrottslagen, dvs. är

påverkad omständig-Påverkansgraden "avsevärti dag. ärrat som en
bedömningen brottet enligtsärskilt skall beaktas vidhet av omsom

återfinns i § trafik-§ sjölagen skall bedömas 420 kap. 5 grovt,som a
påverkad torde förstås påpunkt Uttrycket avsevärtbrottslagen

motsvarande uttryck i andra bestämmelsersätt omsamma som
trañknykterhetsbrott.

alkoholutandningsprov inte innehållerpåpekas lagenDet kan att om
genomföraför polisen rutinmässigtnågot stadgande rätt attsom ger

omfattasnågon de kategorier bestämmel-sådantett avprov av som
sjöfylleri.serna om

meningsfulltmening krävs för kunnaEnligt vår sättatt ett
eventuella ändringar i sjölagenlämplighetenöverväga ett om-av

något vid sidandelvis får liggafattande arbete. Eftersom detta anses
därför med påpeka de skillnadernöjer vivåra direktiv att somossav

skillnaderpåverkansbegreppet. Om dessaföreligger vad gäller bl.a.
inte böra bedöma.motiverade viär anser oss
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14.6 Luftfartslagen

luftfartslagenI 5 kap. 10 § den får inte tjänstgöra ombordattanges
grund sjukdom, uttröttning, påverkan alkoholhaltigaavsom av

drycker eller andra medel eller sådanaandra skäl inte kan fullgöraav
uppgiftersina betryggande sätt.ett

där13 kap. § lag finns straffbestämmelseI 1 det stadgassamma en
den vid tjänstgöring ombord på luftfartyg så påverkadäratt ettsom
alkoholhaltiga drycker eller andra medel inte fullgörahan kanattav

uppgifter betryggande döms till fängelse i två årsina högstsättett
gäller i fråga den tjänstoch detsamma iutövarom som som anges

6 kap. 16 § lag. Vid ringa brott döms till böter. Desamma som
tjänst enligt 6 kap. 16 § luftfartslagen flygledare i flygtrafik-utövar är

ledningstjänst, flygtekniker flygklarerareoch i den månsamt,
föreskriverregeringen det, personal inom markorganisationenannan

med tjänstgöring betydelse för säkerheten. Dessa personal-ärsom av
kategorier omfattas bestämmelsen i 5 kap. 10även av

Utformningen påverkansbegreppet med vadstämmer överensav
för gäller för kliniska rattfylleriet trafikbrottsla-närvarande det isom

heller i luftfartslagen finns några promilleregler. PåIntegen. samma
omfattas fleraenligt sjölagen personkategorier straffbe-sätt som av

stämmelserna.
harDet kan regeringen beslutat direktiv dir 1996:32nämnas att

vilka luftfartlagstiftningen skall På deenligt ske. skälöversynen av
anförts i föregående avsnitt och med hänvisning till den översynsom

luftfartslagstiftningen förestår i sammanhangannatsom anserav
meningsfullt vidare i vad mån det påverkansbegreppinte övervägaatt
gäller i luftfartslagen eventuellt bör ändras.som

alkoholhaltiga14.7 Lagen förverkande dryckerom av

m.m.

stadgas alkoholhaltiga drycker eller andra berusnings-lagens §I 1 att
någon brutit eller trafik-medel påträffas hos 4 4 §motsom asom

luftfartslagenbrottslagen, 30 § järnvägssäkerhetslagen, 13 kap. 1 §
förverkade, deteller 20 kap. eller 5 § sjölagen skall förklaras4 om

paragrafens styckeinte finns särskilda skäl det. Enligt andramot
berusningsmedel påträffasgäller detta sådana drycker elleräven som

följt vid tillfället, berusningsmedlen kanhos den har medsom om
varit avsedda för begått gärningen.ha denantas som

Vi lagens begrepp "berusningsmedel" bör till detatt anpassasanser
paragrafen omtalar, dvs.begrepp används i de lagar annatsom som

Någon sak inte avsedd och det förarbetsuttalandemedel. ändring i är

i
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121958:80tillkomstvid lagens prop.gjordes att varsam-s. omsom
medelfråga andra änpákallad dettillämpningen äri närhet är om

Medel kangiltighet.alltjämtdryckeralkoholhaltiga antasäger som
isåledes intebehov börvederbörandes legitimaföravsedda tasvara

beslag.
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Kostnadsaspekter15

arbetsbelastning hosmedföra ökadVåra förslag torde komma att en
ökad måltillström-och domstolarnaåklagarmyndigheterna genom en

verksamheten.inom den vanliga Denning. torde dockDenna rymmas
hanteringen drogratt-kompenseraskommer till del attatt av aven

betydelse för polis-vilket kommerfyllerimâl förenklas, ävenatt
lagförasvidare kunnaantal ärenden tordeväsendet. Ett större genom

mindre arbete för domstolarna. Medvilket medförstrafförelägganden
också vittnesinställelser iföreslagit tordeharde ändringar som

tidigare.i utsträckninginte längre behövasdomstol att somsamma
kostnadseffekterna berördatotalasvårt uppskatta deDet är att av nu

till någratorde de inte ledaomständigheter störresammantagetmen
kostnadsökningar.

förleda till ökade kostnaderändringarna kommerföreslagnaDe att
drogpåverkade förare. loch kontrollpolisen vad gäller upptäckt av

finns beräkningdelredovisning, bilagaRikspolisstyrelsens avense
emellertid kostnaderna förvåra förslag tordekostnader. Meddessa

anspråkbehöva iVidare torde mindreutbildning bli lägre. tasresurser
metoden.genomförandetför själva av

för Rättsmedici-till ökade kostnaderkommer ledaVåra förslag att
följd antalet drogratt-Rättskemiska avdelning tillnalverkets attav

öka.säkerhet kommeravdelningen medfylleriärenden hos största att
vilka ytterligaremöjligtDet emellertid inteär att resurser somange

i vilkenomöjligt uppskattakommer där eftersom detkrävas är attatt
öka. Medärendetillströmningen kommerutsträckning att nuvaran-som

genomsnittliga analyskost-beräknadedenärendetillströmningde är
000 krDärtill kommer ytterligare lärende.cirka 000 krnaden 1 per

utlåtande.för ett
delbehövs för läkarnasviutbildningsinsatserDe ökade ansersom

kostnader.tämligen begränsade,också innebära vissa,torde men
trafiksäker-bör leda till ökadvåra förslagemellertidVi att enanser

genom färre ochför samhälletmedför besparingarvilkethet, person-
dessa bespa-försöka uppskattaogörligtegendomsskador. Det är att

Enligtvärden.tvekan frågadetringar i belopp, är storautan ommen
ökad trafiksäkerhetbesparingarvår bedömning överstiger de som en

kankostnader reformenminskat trafikolyckor innebär deantalmed ett
medföra.komma att
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FÖRFATTNINGSKOMMENTARIV

örfattningskommentar16 F

till ändring i 1951:64916.1 Förslag lag lagenom
vissa trañkbrottstraff förom

finns i avsnittmotiveringen till här föreslagna ändringarallmännaDen
11.3.

4 §
första oförändrat.Paragrafens stycke är

hittillsvarande andra stycketkliniskt rattfylleri iReglerna om
förslagets tredje stycke.återfinns i ändrad lydelse i

drograttfylleri.föreslås reglerandra styckeSom ett nytt nya om
motsvarighet i första styckets bestämmelser.Reglerna har näraen

återfinns med ändringar iHittillsvarande tredje stycket smärre
förslagets fjärde stycke.

endast redaktionellnuvarande fjärde stycket, vari gjortsDet en
förslagets femte stycke.ändring, återfinns i

första styckena.återfinns i och andraParagrafens huvudregler
komplement till dessa be-i tredje stycket får delvisRegeln ettses som

stämmelser.

medelAnnat

medel, avsnittbeskrivning begreppetFör närmare annat seaven
alkohol, harhär alla medel, förutommedelMed annat somavses

genomgång vilka dessatrafiksäkerhetssynpunkt. Enbetydelse från av
avsnitthar gjorts imedel är

såledesalla narkotiska substanser,ingår till börjanmedelI annat en
innehåller narkotika. Vilka dessa substanseralla läkemedeläven som

förteckningarLäkemedelsverkets föreskrifterframgår överär omav
narkotika, bilagase

narkotikaklassade,ingår de läkemedelVidare alla utan attsom, vara
åsatta varningstriangel. Vilka dessatrafikfarliga ochbedömdaär som

informationsblad apotekspersonal lämnarframgår dels detär somav
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medicin, dels den triangel finnsmed sådantillsammansut somav
medel ingår vidare sådanaförpackning. I begreppetläkemedlets annat

varningstriangelvisserligen inte försedda medläkemedel är mensom
försiktigheti informationsbladbeträffande vilka det apotekets attanges

bilkörning. Läkemedel inköpta utomlandsiakttas vidbör t.ex. som
ocksåtrafikfarliga substanser ingår givetvis i begreppetinnehåller

varningstextsåväl varningstriangelmedel ävenannat som annanom
saknas.

läkemedel alltså omfattas begreppetsådanaSom exempel avsom
psykofarmaka, sömnmedel, lugnandeolikamedel kan nämnasannat

epilepsi.allergimediciner och medelsmärtstillande medel,medel, mot
lim,vissa lösningsmedelmedel vidareMed t.ex.annat somavses

kemikalier i olika sprayburkaraerosoler, dvs.thinner och bensin,
steroiderAnabolaanestiskaoch utgört.ex. eter. engaser,m.m.,

medel.ingår i begreppetkategori annatpreparat somannan av
gjorda uppräkningen intedenskall observera ärMan ut-att nu

och substansermedel. Nyaför begreppettömmande preparatannat
medel ivarför listanockså efter hand,tillkommer över avsessom

heltäckande.paragraf aldrig kan blidenna

stycketAndra

medelåterfinns regel avseendeförslaget denstycket iI andra annat
paragrafens första stycke. Förför alkoholens del motsvaras avsom

medel och medlet underföraren intagitstraffansvar krävs attannatatt
mängd hanblod i sådanförekommer i hansefter färdeneller att

påverkad därav.typiskt kansett antas vara
kansamtligaintagit medelMed sättatt ett somavsesen person

medel. Sålunda bl.a.användning olikatänkas vid att tugga,avsesav
medel.sniffa och injicerainhalera,röka,svälja, ettatt attattatt att

färd innanpågåendeföre färden eller undermåste haIntaget ägt rum
avslutats.denna

medelintagandra stycketmedel iMed ett annatannat menavavses
flera andra medelVid intagflera andra medel.också intag avav

sådan mängdförekommer inågot medlenstraffansvarinträder om av
påverkad däravtypiskt kanvederbörandei blodet sett antasatt men

sådantvå flera medelmängden ellersammanlagda ärockså den avom
föreligga.typiskt kanpåverkan sett antasatt

alkohol. Påverkan kanmedel"fleraMed uttrycket ävenavses
medel.alkohol ochkombinationsåledes bero även annataven

fallfrämst i sådana därfå betydelse uppmättDetta kommer att en
drogföre-samtidigt visspromilleunderstiger 0,2alkoholhalt som en
påverkansåvarandraförstärkerpåvisas och dessa sättkomst att en
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kombinationenexempel kanföreligga. Etttypiskt kansett antas vara
bensodiazepiner.alkohol ochav

återfunnits vidmedletandra stycket krävsenligtFör attansvar
till det intagnaockså metabolitblod. Med dettaanalys attavses enav

förekomstkan visainte tillräckligtåterfunnits. Detmedlet är att man
urin.i

harsådant avseendepåverkad i någotpåverkadMed sommenas
kvalifice-fordon. Någonframföraför förmåganbetydelse att ett mera

frånkan härröra antingeninte. Påverkangrad påverkan krävsrad av
från någon dessi medlet ellerverksamma substansendirektden av

elleravsedda verkningarmedelskanmetaboliter. Den utgöras ettav
biverkningar.dess

imedlen förekommermedlet ellertillräckligtförDet är attansvar
påverkadhan typiskt kani sådan mängdblodförarens sett antasatt

första stycketför alkohol enligtvad gällerlikhet meddärav. I som
faktisktfallethan i det konkretabevisninginte någonkrävs attom

hanfri frånkan förarenpåverkad. Inte heller ävenvarit omansvar
körningen. Detpåverkad vidfaktiskt intebevisning hanför att varom
vad gälleröverensstämmelse meddetta helt ipåpekaskan äratt som

tillämpningenalkoholförtäring vidgrundrattfylleribrottför avav
promillereglerna.

veder-i blodet sådanhuruvida mängdenUtlåtande i frågan är att
Rättsmedicinal-påverkadtypiskt kanbörande antassett avavgesvara

samtliga falliskall utlåtandei avsnitt 11.3verket. Som nämnts avges
utfallit positivt.analysen hardär

Tredje stycket

för såvälrattfyllerietkliniska"egentliga"regleras dettredje stycketI
vederbörandehärstraffansvar krävsdrogfallen. Föralkohol- attsom

elleralkohol eller drogerpåverkad antingenkörningenvid är avavav
flera olika droger.elleralkohol och drogerkombination avaven

hänvisaspåverkadbegreppetmedvadtolkningenFör avsessomav
andra stycket. Dettill äri kommentarentill vad sagts ovansom

påverkan behöverGradenpåverkad.vederbörandetillfyllest äratt av
kanbetryggandehan inte sättkansådan det ettantas attattvara

sådan dendockmåste ärPåverkansgradenfordonet.föra attvara
iutseende,vederbörandesvisa sigkaniakttagbar. Den t.ex.genom

ellerhanstill ikan komma sättblicken. Deneller attögonen synes
påverkad kanvederbörandebalansförmåga. Att ärhanssig,röra t.ex.

hanssig ochuttryckaförmågatal ellermärkas på hansockså att
märkas på hansocksåSjälvfallet kan denkoncentrationsförmåga m.m.

framföra fordonet.sätt att
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hittills tillämpas för alkoholfallensTredje stycket är avsett attsom
utandningsluftenfrämst blodprov eller på inte har tagits.del provom

regel inte komma till användning idag torde motsvarandeI änannat
blodprov tagits och analysen dettamycket speciella situationer avom

eller utandningsprov gjortsutvisar promille, lägre 0,2än ettomen
luft. Våra förslagunder 0,10 milligram literoch resultatettgett per

härvidlag.innebära någon ändringinteavses
förväntas komma tilldrogfallens del kan tredje stycketFör

visarutsträckning. Om analys blodprovanvändning i större enav
fog förRättsmedicinalverket inte sig hadrogförekomstviss ansermen

sådan vederbörande typiskt kanpåstående mängden är settattattett
straffansvar enligt detta styckepåverkad inträderantas om annanvara

föreligger. Detsamma gällerstyrker påverkanbevisning omsom
positivt utslag för någon substans,urinprovanalysen t.ex.ettav ger

vederbörande visar teckenspåra i blod ochLSD, inte går attsom
påverkan.

förarenbetydelse i de fall hartredje förväntasVidare kan stycket
medel. Om detnågot eller några andrasåväl alkohol rörintagit som
medlen kan analyssåväl alkohol de andrasmå mängdersig somavom

promille och andra medelalkoholvärde under 0,2blodprov visa ettav
utlåtandet från Rättsmedici-uttalat tidigare kansmå mängder. Somi

föreligga.i påverkan typiskt kannalverket då sett antasut attmynna
detfog för slutsats kan det,inte sig ha dennaOm verket omanser

påståendet påverkan,till stöd förföreligger bevisning omannan
förut-övrigarattfylleri enligt tredje stycketförinträda omansvar

uppfyllda.sättningar härför är

Fjärde stycket

nämligen detföreslagna fjärde stycket,till detmotsvarighetl dagens
första styckei paragrafenspromillereglernastadgastredje stycket, att

förasfordonförare motordrivetgäller ärinte avsett att avsomav
motorgräsklippare ochfordon vissaMed sådantgående. avses

dessaden föreslagna ändringen kommerGenomsnöslungor m.m.
i andra stycket,från tillämpningen reglernaundantasförare ävenatt av

tillmotsvarighetdrogpåverkan kanfrågai ses som enomsom
stycket.bestämmelserna i första

avsedda förarnaför de i fjärde stycketför rattfylleri kanAnsvar
förinnebärtredje stycket. Dettafråga endast enligtkomma i att ansvar

förutsättningarunder deutkrävas endastenligt § kanbrott 4grovt a
paragrafen.och 3 i denpunkterna 2iangessom
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subjektivaDet rekvisitet

subjektivtI hänseende krävs uppsåt. Det för straffansvarär inte
tillräckligt gärningen begås oaktsamhet. Med uppsåtatt inteav menas
bara det direkta uppsåtet indirektäven uppsåt och eventuelltutan
uppsåt. I detta avseende alltså ingen ändring i förhållandegörs till vad

gäller redan i dag. Vi har därför, vad i förarbetenasägstrotssom som
till den ändringen kap.1 2§ brottsbalken, inte funnitsenaste av
anledning i författningstexten uttryckligen uppsåt krävs.att attange

När det gäller frågan vilka omständigheter skall täcktaom som vara
uppsåt för för drograttfylleri skall inträda kan hänvisasattav ansvar

till vad gäller vid rattfylleri grund alkoholförtäring. Någonsom av
skillnad i fråga uppsåtsbegreppets innebörd mellan de olika fallenom

inte avsedd.är
För krävs alltså förarens uppsåt täckt den omständighetenattansvar

det intagna medlet innehåller narkotika eller trafikfarligatt annan
substans. Kännedomen härom skall han ha haft före färden eller under
densamma, innan den avslutades. Hans uppsåt behöver ha omfattat

han skulle uppnå straffbar påverkansgrad till följd intaget.att en av
Den olovligen brukar narkotika, antingen i form illegalsom av

narkotika eller i form läkemedel, innehållande narkotiska sub-av
tillskrivits till sig skyldig narkoti-stanser, görutsom annan person

kabrott. Givetvis sker sådant brukande i syfte nå någon formett att av
påverkan. Detsamma gäller den brukar andra illegala droger,som

olika lösningsmedel. I samtliga dessa fall torde uppsåtsfrågan intet.ex.
vålla domstolarna några problem. Det kan inte, för undgående av

tillräckligt hänvisa till inte känt till vadatt attansvar, vara t.ex.man
tabletterna eller pulvret innehöll.

Alla läkemedel innehåller narkotika försedda medärsom en
varningstriangel. Den intagit sådan medicin, innehållandesom egen
narkotiska substanser, kan inte heller hävda han saknade uppsåtatt

omfattade medicinen trafikfarlig. fallI medicinenatt vartsom var om
intagits i dos eller oftare vad läkarenstörre ordinerat måsteän förett
ådömande erforderligt uppsåt föreligga. Intasav ansvar anses
medicinen föreskriveni dos kan det för avgörande frågan huruvidaav
vederbörande skall fällas till värde vilken infor-att vetaansvar vara av
mation och vilka rekommendationer den förskrivande läkaren lämnat.

För närvarande finns cirka 65 läkemedel utan attsom, vara
narkotikaklassade, bedömda trafikfarligaär och försedda medsom en
varningstriangel. Den intar sådan medicin ellersom egen annans-

måste också regelmässigt ha uppsåt omfattarettanses som-
läkemedlets trafikfarlighet. För den intar sådan medicin, utskrivensom
till kan föras delvis gjortsannan, samma resonemang som ovan

Ävenbeträffande läkemedel innehållande narkotika. här gäller detatt
inte kan räcka för undgå hävda bristande kännedomatt attansvar om
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medicin kansådanintaggällerdetinnehåll. När egenavpreparatets
medicin,frågastycke iföregåendeivadtill sägs omhänvisas som

narkotika.innehållersom
trafikfarligabedömdaläkemedel ärsådana mengällerVad somsom

vissavållauppsåtsfrâganvarningstriangel kanmedförseddainte
viddelaskallapotekspersonaleninformationsblad utproblem. Det som
på-visserligeninnehållerläkemedel ettsådanaexpedieringen av

efter intagmed riskerförenadkanbilkörning avpekande att vara
tillregelmässigtinteförhållande kan tasdettaenbartmedicinen men
förgällakanuppsåt. Detsammaerforderligthaftförarenförintäkt att

läkemedlenavseddahärBeträffande deutomlands.inköptaläkemedel
information deni vilkenfå klarhetuppsåtsfråganförintresse attär av

Beträffandeapotekspersonalen lämnat.ochläkarenförskrivande
dessaintardendock kravenläkemedel börutomlands inköpta som

kunskapsigskaffainitiativgällervadhögt omställas egetatt
medelsådantintagitDenverkningar.innehåll och ett sommedlets som

påverkan inträttkraftigomfattningsådanitalat attvi har enomnu
inträtt,påverkaninsågintehanhävdasvårt attdock hatorde attatt

fall.sådantiföreliggakanuppsåtvarför ettanses
efter hafordonförden attSammanfattningsvis kan ettsägas att som

sådantläkemedlet inte ärförläkemedel har attintagit stortett ansvar
inträder.påverkantrafikfarligatt en

Påföljd

Vidmånader.i högstfängelseellerböterrattfylleriförStraffet är sex
praxis medutbildatsharalkoholförtäringgrundrattfylleri enav

blodetipromillehaltentilli relationalltframfördagsböterantalet satta
Någonutandningsluften.ialkoholkoncentrationen motsva-respektive

Detdrogfallen.för äråstadkommamöjligtintetill dettarighet är att
sådanåstadkommaförsökerdomstolarnaangelägetdock enatt

användningalltframförstraffmätningen,idifferentiering avgenom
blirrattfylleriförstraffetbuds,tillstårstraffskala attden som

frånhärrörpåverkanpåverkansgradvissvid oavsettdetsamma omen
droger.elleralkohol

narkotikastrafflagenBrott mot

narkotikabrott.tillskyldigsignarkotikabrukar görolovligenDen som
Dendagsböter.tillallmänhetibrukande bestämssådantförStraffet

övrigaskall,narkotikaintagsådantefterfordonför omavettsom
fördömasuppfyllda,paragraf ratt-denna ärenligtförutsättningar

DetÄven dagsböter.oftaststraffetgärningför denna ärfylleri. senare
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faller sig därför naturligt fallvid rattfylleri, brott, fällaatt grovtav
till för såväl detta brott narkotikabrottet och alltså inteansvar som

det konsumerat förra.det börDet då, eftersom straffetanse senare av
i denna situation måste bli högre vid fall endast ettdera de tvåän av av
brotten, inte komma i fråga bestämma antalet dagsböter tillatt
minimum. Beträffande konkurrens vid brott, nedan.grovt se-

4 §a
Hänvisningen till § första4 tredje stycket innebär alla formeratt-

rattfylleri dvs. rattfylleri grund viss promillehalt i blodetav av-
eller viss halt i utandningsluften, på grund viss mängd medelannatav
i blodet eller grund faktisk påverkan träffas bestämmelser-av av-

brott. Förare motorfordon förasärgrovt avsett attna om av som av
gående kan dock på grund regeln i § fjärde4 stycket straffas baraav
i de fall regleras i §4 2 ellersom a

Vid bedömande brottet skall beaktasär att grovtomav anse som
föraren haft viss angiven alkoholkoncentration ellerlom en om

förandet fordonet har inneburit påtaglig fara för trafiksäkerhetenav en
dessa3. I delar innebär förslaget inga ändringar. Vidare skall

beaktas föraren varit påverkad alkohol,avsevärtom annars av av
något medel eller flera i föreningmedel 2. Ingen ändringannat av
i sak avsedd härmed. Anledningen till ändringsförslagetär endastär

det detta klart skall framgå den straffbara påverkan kanatt attgenom
härröra antingen från alkohol eller droger eller från kombinationen

alkohol och droger eller kombination olika droger.av en av
Beträffande den grad påverkan skall föreligga för brottetattav som

enligt 2 skall föreslås ingen ändring förhållandei tillgrovtanses som
gällande Påverkan skall alltså ha varit avsevärd för brotteträtt. attnu
denna grund skall bedömas grovt.som

såvälDen intagit alkohol medel eller flera andraannatsom som
medel kan, framhållits i avsnitt 11.3, inte automatisktsom anses som

påverkad. Men Rättsmedicinalverket bör i kombinationsfallenavsevärt
kombinerade påverkanseffekter kan förnär handen.antasange vara

Om förstärkningseffekter föreligger bör föraren bedömaattvara som
påverkad i fall alkoholkoncentrationen inteavsevärt betydligtnärvart

understiger för brott. Avsevärd påverkan bör ocksågränsen grovt
föreligga flera andra medel, förstärkernär varandra,anses som

intagits och i fall något dem finns i sådan mängd verketvart attav en
i sitt utlåtande den hög.anger som

Vad under rubriken Påföljd i kommentaren till 4 § ärsagtssom
tillämpligt för fallende rattfylleri.även Det alltsåärgrova av
angeläget den fördöms rattfylleri grund drogpå-att grovtsom av
verkan och den sig skyldig till brottgör grundsom samma av
alkoholpåverkan behandlas lika. Den variation i påföljdsval i dagsom
finns vid rattfylleri med hänsyn till den tilltalades personligagrovt



Författningskommentar180 1996:sou 125

i fallsålunda komma till uttryckförhållanden bör även grovtav
rattfylleri på grund drogpâverkan.av

narkotikastrafflagenBrott mot

olovligennarkotika brott i sig och denOlovligt intag utgör ett somav
förfällas till detta.narkotika skall tidigarebrukar nämnts ansvarsom

förvederbörande efter intagetStraffet allmänhet dagsböter. Omiär
rattfylleri enligtdärvid sig skyldig tillmotorfordon och gör grovtett

Straffet förför brott.paragraf skall han dömas dettadenna senare
narko-brottet får då konsumerarattfylleri fängelse. Detärgrovt anses

skallbrukande, varför inte utdömasbestående itikabrottet, eget ansvar
förfällas tillnågot skäl inte kanför detta. Denäven ansvarsom av

narkotikabrottet.självfallet dömas förrattfylleri skall dockgrovt

Ikraftträdande m.m.

Endast gärningari kraft den juli 1997.torde kunna träda lLagen
faller under de reglerna.efter ikraftträdande inbegångna lagens nya

datum skallskyldig till före dettanågon gjort sigEn gärning som
den gamla lagen.bedömas enligt

i jämvägssäker-till ändringlag16.2 Förslag om
hetslagen 1990:1157

30 §
trafik-ändringarna itill de föreslagnaFörslaget innebär anpassningen

innehållet hänvisas till vadBeträffande detbrottslagen. närmare som
författningskommentaren till 4 och 4 §§och ianförts i avsnitt 11.3 a

trafikbrottslagen.

vägtrafik-ändring itill förordning16.3 Förslag om
1972:603kungörelsen

19 §
ändringarnatill de föreslagnafrämst anpassningFörslaget innebär en

syfteändring iockså redaktionelltrafikbrottslageni attmen en
trafiknykterhetsreglerna harutformningbestämmelsen till denanpassa

för närvarande.
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gällerVad motiveringen till ändringen påverkansbegreppetav
hänvisas till de överväganden gjorts i avsnitt 11.3 vadsamtsom som
anförts i författningskommentaren trafikbrottslagen.till 4 §

Ändringen påverkansbegreppet leder, redovisats i avsnittav som
14.2, till polisen ökade möjligheter enligt 168 första§att attges
stycket vägtrafikkungörelsen hindra fortsatt färd.

Formuleringen "starka drycker" föreslås "alkoholhaltigaersatt av
drycker". Uttrycket "andra stimulerande eller bedövande ärrmen" före-
slås utbytt till något medel". framhållaFör kom-ävenannat att att en
binerad påverkan alkohol och droger eller flera droger omfattasav av

stadgandet föreslås uttrycket "flera medel i förening" ingå i författ-av
ningstexten. Dessa ändringar innebär dock inte någon ändring i sak.

Det bör anmärkas de föreslagna sakliga ändringar innebäratt som
skärpning hänförliga endast till vad gäller vid påverkan.ären som

Övriga fall räknas i paragrafen, någon grundattsom upp av
sjukdom, uttröttning eller skäl inte föra fordonetkanannat
betryggande ändras således inte.sätt,

16.4 till förordning ändring iFörslag om
terrängtrañkkungörelsen 1972:594

3 7 §
Förslaget innebär anpassning till de föreslagna ändringarna ien
trafikbrottslagen. Vad gäller motiveringen i övrigt hänvisas till vad

förslagetanförts beträffande till ändring 19 § vägtrañkkungör-avsom
elsen.

16.5 Förslag till ändring ilag lagen 1976:1090om
alkoholutandningsprovom m.m.

allmänna motiveringen till här föreslagna ändringar finns i avsnittDen
12.2.

2§
Ändringen endast redaktionellär art.av

§4
Alkoholutandningsprov får dels enligt § den skäligen kanltas som
misstänkas för rattfylleribrott, för motsvarande brott enligt järnvägs-
säkerhetslagen och för brott, varpå fängelse kan följa, underalltannat
förutsättning kan ha betydelse för utredningen brottet,att provet om

förare föraredels enligt 2 § på motordrivet fordon och påav av
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spårvagntunnelbana ellerspårfordon järnväg,maskindrivet utan att
sådant motordrivetföraredock intemisstanke föreligger,sådan av

gående.förasfordon är avsett att avsom
ocksåförutsättningarfår under görasförslaget till 4 §Enligt samma

Undersök-ögonrörelser.ochvederbörandesundersökning ögonaven
skäligen misstänktbeträffande denalltså företas dels ärningen får som

i 2 §beträffande föraredelsangivna brotten,för de i §l upp-av
vidföreligger,misstankesådanfordonräknade även t.ex.utan att

trafiken.rutinkontroll i
undersöktedensyfta till ärskallUndersökningen utrönaatt om

medel härMedalkohol.medelnågotpåverkad än annatannat avsesav
trafik-alltså narkotika,trañkbrottslagen,enligt 4 §detsamma som

lösningsmedelläkemedel,farliga m.m.
stycket gäller2 § andrastycket ochenligt § andraregler lDe som

vid under-tillämpasalkoholutandningsprov skall äventagandeför av
skallundersökningen,innebärDettasökning enligt 4 att som

under-densådantskallpolisman, sättutföras göras attettav en
skalluppmärksamhet. Denför allmänföremålinte blirsökte som

undersökningavskilt Eneller itäckt fordonutföras iregel ettett rum.
skall utförasföreliggerbrottskälig misstankegörs utan att omsom

kontrolleras ellerförarendärtill den platsanslutningeller i nära
sker.polisingripandet

under-bevisfåbegäranharundersökteDen rätt ett attatt om
föras vidprotokolldet skallhan begärgjorts. Omharsökningen

fjärde stycket.2 §undersökningen se
ögonrörelser.ochvederbörandesskallUndersökningen ögonavse
besiktningokulärapolismannensfår enbartDen utgöras rent avav

får polismannenTill sin hjälpfunktion.och derasutseendeögonens
för uppskattainstrumentdvs.pupillometer,dock ha dels attetten

mindreliknande,ellerstorlek, delspupillernas annatpennaen
ellerpennlampaljuskälla,mindredelsföremål, och t.ex. enen

ficklampa.
pupiller-opioiderochpåverkad opiater ärHos är avsomen person

påverkadde hos denmedan ärihopdragnasmå och avsomna
Detvidgade.oftastoch hallucinogenermedel ärcentralstimulerande

mätningcannabis. Enbrukathos denockså falletkan somvarasenare
indikationgoddärförkanpupillstorleken hos ge enpersonenav

kommerhärinstrumentföreligger. Detpåverkannågonhuruvida som
undersöktessidan den öga.hålls vidpupillometern,användning,till av

cirklar medmed destorlekjämföra pupillensdåkanPolismannen
har.instrumentetolika diameter som

fårpolismannenföremålmindreliknandeeller detDen sompenna
s.k.användning vidtillhjälpmedel kommer nystagmustest,ha ettsom

ryckningar iofrivilligaundersökte harkontroll dendvs. omav
ochundersöktesframför den ögon25-30Föremålet hållsögonen. cm



Författningskommentar 183SOU 1996:125

hålls därefter stilla iochsakta högerförs sedan vänsterresp.
påverkadsekunder. Ennågraytterlägena är t.ex. ettavperson som

följaryckningarsvårt smidigt ochcentraldepressivt medel har utanatt
uppstå iryckningar brukaroch distinktamed blicken,föremålet

Närhålls i maximal vinkel.såföremålet hålls ögatnärögonen att ena
läge kanoch hålls stilla i högtframförföremålet förs uppåt ögonen

medel.påverkad sådantdenuppstå ryckningar hosockså ärsom av
Även indikation på dengodalltsåkan attnystagmustest ge en

påverkad.undersökte är
medelcentraldepressivtpåverkadEn är t.ex. ett menavsomperson

svårt korsacannabis kan ha ögonenpåverkadockså den är attavsom
hålla sittfallet kan polismannensåFör ärnäsan. attmot se om

föralångsamtundersökte ochdenframförföremål 25 näsancmca
indet näsan.mot

föranvändase.d., kanpennlampaljuskällan,mindreDen atten
pupillNormaltljus.reaktionpupillenskontrollera reagerar en
påverkadHos dendra ihop sig. ärsekundinomljus att somengenom

pupillenmedelcentraldepressivacentralstimulerande eller reagerarav
opiaterpåverkadmedan det hos ärlångsammare avsompersonen

intepupiller,har ihopdragnaalltså redan häravopioider, ocheller som
pupillensundersökningEnreaktion ljuset.någonalltid avsyns

påverkan.eventuellgod informationljus kanreaktion enomenge
får skäligpåverkanteckenundersökning visarOm polismannens

kap. 12§i 28får enligt reglernaDåföreligga.misstanke anses
blodprovochkroppsbesiktningrättegångsbalken äga tas.t.ex.rum

ingenföreligga ögon-misstankeskälig ävenkanSjälvfallet om
ögonundersökning inteföretagenellerundersökning görs gerom en

e.d. ellerthinnerluktaförarenSå kanutslag.något klart t.ex.
misstanke.förfår grundpolismannensådantuppträda på sätt attett

vid under-iakttagelsersinadokumenterabörPolismannen noga
värdefullnämligenkandokumentationSådansökningen. somvara

lämpligtDet kanundersökte.åtal denvid attbevisning ett mot vara
ändamål.för dettautformasblankettsärskilden

regelnenligtfårmedverkaundersökasskall vägrardenOm attsom
uppfylldahärför inteförutsättningarna ärblodprovi även3 § tas om

regler.rättegångsbalkensenligt
bemyndi-1976: 1901förordningRikspolisstyrelsen har genom en

lag. Detdenna ärverkställighetsföreskrifter tillmeddelagats att
sådantochsådantföreskrifter utformas sättdessaväsentligt gesatt

optimalaundergenomföraskommerundersökningarnainnehåll attatt
former.säkraunderochbetingelser
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ändring i 1958:205till lagen16.6 Förslag lag om
alkoholhaltiga dryckerförverkande m.m.avom

1 §
Ändringen endast språkligredaktionell och innebärär art enav

i den allmännamedel. Somanpassning till begreppet nämntsannat
således sådana medel kani avsnitt 14.7 börmotiveringen antassom

inte i beslag.för legitima behovavsedda taspersonsenvara
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min
wwwKommittédirektiv

W

Drograttfylleri Dir.

1381995:

1995den novemberBeslut vid regeringssammanträde 9

Sammanfattning uppdragetav

be-särskild utredare tillkallas med uppgiftEn överatt se
i lagenrattfylleristämmelserna sådant rattfylleri och grovtom

trañkbrott trañkbrottslagen1951:649 straff för vissaom
medel alkohol, s.k.påverkan något änannatavser avsom

vilka problemdrograttfylleri. Utredaren skall analysera som
lämnanuvarande lagstiftningenförenade med denär samt

bekämpningmedför effektivareförslag till åtgärder avsom en
möjligtundersöka detsådana brott. Utredaren skall är attom

förför olika drogerinföra gränsvärden sätt somsamma
förfinns vetenskapligt underlagOm det intealkohol. att

skall andra lösningarfastställa sådana värden, övervägas.
absolut noll-införandetUtredaren skall bl.a. pröva av enom

ocksåskallUtredarenlämplig lösning. övervägaärgräns en
effektivisering lagendet möjligt åstadkommaär att avenom

förförförutsättningarnaändra de nuvarande ansvarattgenom
ocksåingåruppdragrattfylleri. utredarenss.k. kliniskt l att

författningar,andrabehövs ändringar ibedöma det ex-om
kontrollera ochmöjlighetgäller polisensempelvis vad att

åter-vad gällertrafikeniupptäcka förekomst droger samtav
kallelse körkort.av
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2

Bakgnmd

bestämmelserGällande

finns irattfylleriochrattfylleriStrañbestämmelser grovtom
trañkbrotts-tratikbrottför vissastraff1951:649lagen om

andrasamtligaalkohol ochförgällerBestämmelsernalagen.
legala,ochillegalaandra.narkotiskasåvälmedel, somsom

motorfordonframföra ettförmåganpåverka ettkan att
betryggande sätt.

gränsvärden.någraintefinnsalkoholmedelandra änFör
irattfyllerikliniskts.k.bestämmelsentillämpasställetI om

skalldennaEnligttrañkbrottslagen.stycketandra en4§
det kanpåverkad"såhan ärtill attfällasförare omansvar

fordonet".förakanbetryggande sätthan inte ettantas att
enligtskallsådant brott ärbedömande grovtVid ettomav

ellerpåverkadvaritföraren avsevärtbeaktassärskilt§4 oma
trafiksäker-förfarapåtagliginneburitframförandet enom

också dårattfylleri tillämpasklinisktBestämmelsenheten. om
koncentration idå någonalkohol,påverkadföraren är menav

fastställas.kunnatutandningsluft inteellerblod
förarenrattfylleri densammaför är oavsettStratfskalan om

Förmedel.någotalkohol ellerpåverkad annat nor-varit av
i högstfängelseellerpåföljden böterbrottet ärmalgraden av

påföljd-ärbedömabrottet grovtOm ärmånader. att somsex
år.tvåi högstfängelseen

Reformbehov
gällandehåll gjortsflerafråndet atthartidUnder senare

alkoholmedelandra änpåverkadeförare ärantalet avsom
angelägettrañksäkerhetssynpunkt är attdetochökar att ur

Ettförbättras.handlingarsådanaingripamöjligheterna motatt
iväcktsocksålagändring harpåkravmedmotionerflertal

riksdagen.
nuvarandedebehovet översynbelysasyfteI avenatt av
samarbeteiJustitiedepartementet.anordnadebestämmelserna
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3

april 1995.Rosenbad den 4seminarium iVägverket.med ett
Riksåklagar-Vägverket.förföreträdareredogjordeVid detta

ochRättsmedicinalverketdomstolsväsendet.polisen.en.
gällandeför synpunkter rättområdet sinaforskningen

desammanställningreform. Enoch behovet av syn-enav
Justitiedeparte-ifinns tillgängligframfördespunkter som

Ju94/ l702.dnrmentet
tidigare år,väcktes, liksomriksdagsåret 1994/95Under ett

betänkan-ändring lagen. l sittflertal med kravmotioner av
anförde justitieutskottetframställda kravende sålundade över

syftetlagstiftningen ochdet finns starka skäl över attatt att se
upprätthålla trafiksäkerhetensådan reform börmed attvaraen

körförmåga medtrañkanternastillräcklig kontrolloch aven
l994/95zJuU24 Enligtpå droger bet. llavseende s.

möjlig åtgärd införa regleringkanutskottet att somen vara en
liknande för alkohol,gränsvärden sätt mensomanger

nollgräns bör enligtockså lämpligheten införa ut-attav en
vidare nämndes i be-Enligt vadskottet undersökas. som

angivnamåste föregås radtänkandet reform närmareenaven
hänvisning till detta och till detMedöverväganden. översyns-

avstyrkteJustitiedepartementetarbete påbörjats inomsom
biföll utskottetsmotionerna. Riksdagenutskottet bifall till

1994/95:332.rskr.hemställan
har inomberedningenför den fortsattaSom underlag

DrograttfylleripromemorianutarbetatsJustitiedepartementet -
1995:65. l dennareform Dsgällande och behoveträtt av en
lagstiftningen, deredogörelse för den nuvarandelämnas en

reforrnsyn-och destraffansvarförutsättningarna förnärmare
utländska för-vissafram. behandlaspunkter förts Vidaresom

analys behovetinnehållerhållanden. Promemorian av enen av
finnskunskapreform denbakgrund bl.a.mot omsomav

ibestämmelsen tillämpasdroger trafiksäkerhet och huroch
ochockså möjligheternapraktiken. belysesI promemorian

justitie-deteffekterna lagstiftningen sättändraatt somav
utskottet angett.

finnsdetslutsats promemorianDen dras i är att ettsom
förreformbehov, överväganden krävsde attatt sommen
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omfattning detsådan ochreformgenomföra är attartaven
utred-förmåste ske inomöversynsarbetetfortsatta enramen

ning.

Uppdraget

problemvilka äranalyseraskallUtredaren närmare som
beaktandeoch mednuvarande regleringendenmedförenade

betänkandejustitieutskottetsanförts ivad somav
författningsändringartill sådanaförslag1994/95:JuU24 lämna

ingripandeför effektivareförutsättningarskapar motettsom
justitie-skall,Syftet med reformenförare.drogpåverkade som

möjligheternaförbättra upprätt-uttalat,utskottet attattvara
trafikant-kontrolltillräckligtrafiksäkerheten och överhålla en

körförmåga.emas
denEftersomolikagenomförasreform kan sätt.En

sådanaendastprincipenlagstiftningen byggernuvarande att
skalltrañkfarliganågotkan sättbeteenden sägas varasom

justitie-utgångspunktnaturligstrañbara, är att, somenvara
straff-går knytadetförst undersökaanfört,utskottet attom

förgränsvärdenbestämda sätttillbarheten somsamma
dockdepartementspromemorian harnämndaalkohol. denI

tveksamtnärvarandefördet ärbedömningen gjortsden att om
Omvärden.fastställa sådanaförförutsättningarfinnsdet att

lösningarbedömning skall andra över-delar dennautredaren
lämp-absolut nollgränsinförandet ärbl.a.vägas, enenavom

förutsättningarnaändramöjlighetenlösning. Menlig även att
rattfylleri skall utredas.klinisktför s.k.för ansvar

fördet,också bedömaingåruppdragutredarensI att om
behövsreformen,syftet medangivnauppnå detatt ovan

exempel-trañkbrottslagen,författningarandraändringar i än
upptäckakontrollera ochmöjlighetgäller polisensvadvis att

gäller reglernatrafiken vaddroger iförekomsten samt omav
körkort.återkallelse av
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Det står utredaren fritt de frågor angivitsutöveratt som nu
också andra närliggande frågor i den utsträckningta upp som

detta bedöms nödvändigt.

Utredningsarbetet

För utredaren gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtagan-prövaatt
den dir. 1994:23 och redovisa regionalpolitiska konse-att
kvenser dir. 1992:50. Förslaget skall också innehålla en
redovisning de jämställdhetspolitiska effekterna dir.av
1994:124.

l den mån utredaren föreslår ändringar åter-vad gäller
kallelse körkort skall samråd ske med 1994 års körkortsut-av
redning K 1994:13.

Uppdraget skall redovisas 31den augusti 1996.senast
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föreskrifterläkemedelsverketslydelseNuvarande av
narkotikaförteckningar1990:47 överom

lFörteckning

varjedelarnaovanjordiskadeförståsvarmed avCannabis,
vilkafrånfrön.undantagmedCannabissläktet avväxt av

extraheratsickehartset
in-carmabisväxtenfrånförstås detvarmedCannabisharts,

obehandlat ellerantingen renat.hartsetsamlade
Cannabis.tinkturerochExtrakter av

brom-STP.Z-Amino-l-4-brom-2,S-dimetoxifenyl propan
dimenoxM-metylfenyl2-Amino-l-2.5DOB propan

DOMSTP,
MDAZ-Amino-1-3.4-metylendioxifenylpr0pan

DETN,N-Dietyl-2-indolyl-3-etylamin
l-2.5-dimet0xifenyl-2-DMA2.5-Dimetoxiamfetamin

metyletylamin
dime-l-4-etyl-2.5DOET2.5-Dimetoxi-4-ety|amfetamin

toxi-2-metyletylamin
psilocinindolol- 43-2-Dimetylaminoetyl

l0-tetra-9-trimetyl-7.Dimetylhepty|-6.3-l,2
6MPHb.d-pyranoI-l lhydro-6H-dibens0

DMTN.N-Dimenyl-Z-indelyl-3-etylamin
PCEEticyldidin

Alpha-metylti0fentanyIN-l-lmetyl-Z-Z-tienynetyl-4-
piperidyllpropionanilid
Para-fluorfentanylm-fluor-N-l-fenetyl-4-piperidyl
propionanilid

beta-hydroxifenetyl -4-Beta-hydroxifentanyK N- l -
piperidyllpropionanilid

-3-beta-hydroxifenetylN-Beta-hydroxi-3-metylfentanyl H
propionanilidmetyl-4-piperidyll

-2-2-tientyletyl-4piperidyllpropionaniITiofentany|N- 1
N-3-metyl-l-2-2-tienyletyl-4-3-metyltiofentanyl

propionanilidpiperidyl
+--N-alfa-metyl-3.4-N-OH MDAMDA ellerN-hydrox

hydroxilaminfenetylmetylendioxi
+q-N-etyl-alfa-metyl-B.4-MDEN-etyl MDA eller

fenetylaminmetylendioxi
+--cis-4.5-dihydr0-4-metyl-S-fenyl-Z-4-metylaminorex

oxazolamin
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Heroin diacetylmorñn
3-Hexyl-6 ,6. 9-trimetyl-7. IO-telrahydro-öH-dibenso
b,dpyranol parahexyll
Hydroxi-3-pentyl -6. 9-trimetvl-6a.7. lOa-tetrahydro-l.
öH-dibenso b.d-pyran0l-1 hydmxitetrahydrocanna-
binoler Ibogain
De ovanjordiska delarna Kat Chata edulisväxtenav
Katinon
Lyscrgid LSD
Meskalin
S-Metoxi-3.4-metylendioxiamfetamin l-5-MMDA
met0xi-3, 4-metylendi0xifenyl-2 metyletylamin
3 ,4-metylendioximetamfetamin .4-metylendi-MDMA l-3
oxifcnyD-Z metyletylamin
MPPP
3-Pcntyl-6, .9-trimetyI-6a.6 10. l0a-tetrahydro-6H-
dibenso b,d pyranoI-l tetrahydrocannabinoler
Paramexoxiamfctamin PMA l-4-metoxifenyl Z-metyl-
etylamin
N- l -a-metylfcnetyl-4-pipcridyl1 acctanilid
N-l-a-metylfenetyl-4-piperidyl proponanilid
N-1-fenctyl-4-3-metyIpiperidyl proponanilid
Pcmolin
PEPAP
Psilocybin
Rolicyklidin PCPY. PHP
l-1-2-Tienylcykl0hexylpiperidin TCP
3.4,5-Trimeloxiamfetamin .4.5-trimetoxifen|TMA H3 -
2- metyletylamin

Förteckning

Acetorñn
ö-acetoxi-B-metoxi-l7-metyl-4.5-Acetyldihydrokodein

epoximorñnan
Acctylmetadol
Alfacetylmetadol
Alfamcprodin
Alfametadol
Alfaprodin
Alfentanil
Allylprodin
Amfepramon
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Amfetamin
Anileridin
Bensylmorñn B-bensylmorfin
Bensetidin
Bensfetamin
Betacetylmetadol
Betameprodin
Bctametadol
Betaprodin
Besitramid
Desomorfin
Dexamfetamin
Dextromoramid
Diampromid
Dietylliambulcn
Difenoxin
Difenoxylal
Dihydrokodein
Dihydromorñn 3.6-dihydroxi- 7-metyl-4.5-cp0xim0rfinanl
Dimenoxadol
Dimephtanol
Dimetyltiambutcn
Dioxafctylbutyrat
Dipipanon
Drotebanol

överföraskanderivat däravEkgonin ochsamt estrar som
i ekgonin kokaineller
Etonitazen
Etorñn
Etoxeridin

.N-etyl-I-fenyl-2-mctyletylaminN-Etylamfetamin
Etylmctyltiambuten
Fenadoxon
Fcnampromid
Fenazocin
Fencyklidin
Fcndimetrazin
Fcnetyllin
Fenkanüamin
Fenmetrazin
Fenomorfan
Fcnoperidin
Fenproporex
Fentanyl
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Fentennin
l-Fenyl-Z-butylamin
Furctidin
Hydrokodon
Hydromorñnol
Hydromorfon
N-Hydroxiamfetamin
Hydroxypetidin
lsometadon
Karfentanil
Katin
Ketobemidon
Klonitazen
Kodoxim
Kokablad
Kokain

SPALefetamin
Levamfetamin
Levofenacylmorfan
Levometamfetamin
Levometorfan
Levomoramid
Levonamradol
Levorfanol
Mazindol
Mefenorcx
Meklokvalon

2.Z-difenyl-d-dimetylamino-Metadonintermediat
pentannitril
Metadon
Metakvalon
Metamfetamin
Metazocin
Metyldesorfin
Metyldihydromorñn
Metylfenidat
Metopon

2,2-difenyl-3-metyl-4-Moramidinermediat
morfolinosmörsyra
Morferidin
Morfm

medmorñnderivatandraochMorfmmetylbromid
femvärdigt kväve
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Morfin-N-oxid
Myroñn
Nabilon
Nikomorfm
Noracymetadol
Norlcvorfanol
Normetadon
Normorfm
Norpipanon
Opium
Oximorfon
Oxykodon
Petidin
Petidinintennedial 4-fenyl-I-metylpiperidinkarbonitril-4A
Petidinintennediat etyl-4-fenylpiperidinkarboxylat-M)B
Petidinintennediat 4-fenyl-l-metylpiperidinkarboxylsyra-C
4
Piminodin
Pipradrol
Piritramid
Proheptazin
Properidin
Propylhexedrin
Pyrovaleron
Racemetorfan
Racemoramid
Racemorfan
Sekobarbital
Sufentanil

3,6-dimet0xi-l7-metyl-4.S-epoximorfinadien-t6.8Tebain
Tebakon
Tilidin
Trimeperidin
Vallmohalm. koncentrat av

lllFörteckning

Dextropropoxifen
Etylmorñn
Folkodin
Kodein
Nikodikodin
Nikokodin
Norkodcin
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Pentazocin
Propiram

IVFörteckning

Allobarbital
Alprazolam
Amobarbital
Aprobarbital

Z-bromallynbarbitursyraS-ally-SBrallobabibal
Bromazcpam
Brotizolam
Buprenorñn

ButalbarbitalButalbital
Cyklobarbital
Dclorazcpam
Diazepam
Dikaliumklorazepat
Estazolaln
Etylloñazepat
Fludiazepam
Flunitrazepam
Flurazepam
Glutctimid
Halazepam
Haloxazolam
Heptabarbital
Hexapropymat
Kamazepam
Ketazolam
Klobazam
Klometiazol
Klonazepam
Klordiazepoxid
Klotiazepam
Kloxazolam
Loprazolam
Lorazepam
Lormetazepam
Medazepam
Meprobamat
Midazolam
Nimetazepam
Nitrazepam
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Nordazepam
Oxazepam
Oxazolam
Pentobarbital
Pinazepam
Prazcpam
Temazepam
Tetrazepam
Triazolam
Vinbarbital

VFörteckning

Barbital
Butobarbital
Etinamat
Etklorvynol
Fenobarbital
Hcxobarbital
Kloralhydrat
Kloralodol
Metohexital
Metylfcnobarbital
Metylpentynol
Metyprylon

3.3-dietyl-2.ri-dioxotetrahydropyridinPyrityldion
Secbutabarbital
Tybamat
Vinylbital





Bilaga 1993asou 1996:125

RMV;n
"" Rättskemiskaavdelningen.Linköping

blodInformationsblad TETRAHYDROCANNABINOL iom
i hasch, cannabis-Tetrahydrocannabinol substansen marijuana andraTHC den aktiva ochär
i blodet. kroppenVid rökning THC snabbt THC fort icannabis omfördelaspreparat. tas uppav

THC.efter avslutad snabb minskning blodkoncentrationenoch därförrökning sker en av av
rökning innehållande 10-15Efter marijuana-cigarett, THC försökspersonerharav caen mg

uppnått blodkoncentrationer haromkring 0.040 mikrogram timmeRedanefter 1per gram. ca
koncentrationen timmar mindre ånminskat 0.004 mikrogram och 4 eftertill rökningen finns

mikrogram0.001 efter avslutadblod kvar. 8 timmar rökning cannabispreparatper gram av
finns normalt inte kvar i blodet.mätbara mängder THC långraav

innehållerHasch marijuana rökdoser5-2596 oftast 10% och 1-12%. vanligaTHC Vidcaca
0.2-0.5 20-50 intehasch således få i sig THC. blodprovkan Eftersomom gram ca mgman

kan iomedelbart drograttfylleri minskningenvid misstänktvid ingripandet gör den snabbatas
blodet vi ofta påvisar påverkad bilkörningen.låga halter THC även underatt personenom var
Figuren visar avdel-THC-halter från bilförare analyseradevid råttskemiskai blodprover RMVs
ning 1988-1994.

SM
Ill
200

§1

100
50
.
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009696000äOOGGOOOOBäOOOBGG°

o
THC blodMikrogram gramper

Genom k passiv cannabisrök andas i blodet.rökning kan THC tass en personav som upp
experimentsituationerl låtit vistas 30-60 minuter litet slutethar icke rökare i mycketettman

liten bil rökt 100ventilation, där flera cannabis innehållandet utanrum, ex personer mgca
THC. Vissa försökspersoner då måst använda skyddsglasögon stå med röken.har för utatt
Omedelbart efter sedan kunnat 0.002-0.006 THCförsöket har uppmäta mikrogram perman

blod hos sidoröken. Vid blodprovstagning harde inandats 2 timmarpassivtgram senaresom
någrahos mikrogram THCförsökspersoner 0.0005 hos övrigauppmätt blod,man per gram

hade THC helt vid försökenförsvunnit från Betingelserna har och det årblodet. varit extrema
troligt THC-halterfå i sig blodet 1i missbrukarmiljöer kan mätbara iäratt man somens

timme efteråt.

Trafikferligklassning på registrerade läkemedel tetrahydrocannabinolendasthar utförts och
har därför inte Påverkan förändradklassats sammanhang. cannabisi detta kan innefattaav
uppfattning koncentrationssvårigheter, ellertid, avstånd, långsammareflexerrymd ochav
koordinationssvårigheter. hallucinationer sinnasintryck för-dessutomdoser kan därHöga ge
vrångs och verklighetsuppfattningen finns vetenskapliga därstörs. Det undersökningar man
under timme körför-1 tetrahydrocannabinol försämradefter kunnat påvisarökning 8av mg
måga med bl.a. bristande flera felhandlingar hoskoncentration och vissa försökspersoner.
På grundval bör betraktas traflkfarligt.ovanstående THC medelär ettav som som

Tetrahydrocannabinol narkotika enligt förteckningLVFS 1990:47,THC klassatär som

950522/GC

man Telefon knapraYrkluhmmm.
Rättskemiska 774avdelningen 0l3-I298RO 9559Universitetssjukhuset 013404875
SXl85LINKÖPING byggnadLing.65Lab.
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RM V
Rättskemiskaavdelningen.Linköping

Informationsblad blodAMF iETAMINom
Bland de drograttfylleriprover analyserats vid underRMVs Rättskemiska avdelningsom
1988-1992 ioch där påvisats, amfetaminkoncentrationeramfetamin hade majoriteten 65%
området O.2-0.9 mikrogram blod. Fördelningen nedan.i sin helhet enligt figurenper gram

1120.40.00, 1 1.21.4151 2 3.23.4333; 49 IJLALIZJ I
Mlkrogram amfetamin blodper gram

Vid injektion amfetamin i vanliga missbrukardoser" blodkoncentra-uppnås initialt oftastav
tioner i området O.5-3 mikrogram blod. minskarHur snabbt sedankoncentrationenper gram

beroendeär på storförvarierandeutsöndringshastighet och framgår diagramnedanståendeav
missbrukardos, och fördär initialt uppnått blodkoncentration 3 mikrogram gram,man en perav
liten missbrukardos, initialt uppnåttdär 0.5 mikrogram blod.man per gram

AMFETAMlN-koncentratlon blodI efter
stor missbrukardos liten missbrukande:

0 oÄ in /oh
h ;

å

°"0.0 N. Nm
o o

ocntzuzouuazuuuu oaanuzounazacwua
Timmarefter intag Timmarefter intag

Pga varierande utsöndringshasrighet b/odkancenrrationenkan mellan deligga någonstans
2 kurvorna efter rid. ärangiven Kurvorna beräknade efter halveringstid 4-12 timmar.

Trafikfarligklassning påhar utförts endast registrerade därför inteläkemedel. Amfetamin har
klassats i detta Emellertid kansammanhang. amfetamin påverka rörelser,viljemässigaa
vilket leder till delvis yvige påverkanokontrollerade rörelser. Vidare kan amfetamin psykiskge

kan innefatta sjålvöverskettning med ökat risktagandesom följd. kanDessutomsom
koncentrationsförmågan nedsättas och s.k. tankeflykt uppleverPåuppträda. grund ett manav

minskatett sömnbehov kraftiga trötthetssymtom påverkankan uppträda i skedeett avsenare
amfetamin. På ovanståendegrundval amfetaminav är betraktasmedel börettav somsom

trafikfarligt.
Amfetamin är klassat narkotika enligt LVFS 1990:47, förteckning Il.som

93 1OO5/GC
Fhuntvu Telefon Pouxvohembakat. Tekrua
Rättskcmiskaavdelningen Universitetssjukhuset 0l3-l2 75 955977-49880 013-1048LINKÖPINGS8185 65Lab.byggnading.
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påverkasSå dukan
kan.Läkemedelsbehandlingen

medicinering-börjansärskilt i av
fårtrött,blirdugöra tatt exen,

sämreochomdömesämre
reaktionsförmåga. innebärDetta

olämpligdu blirnaturligtvis att
Känslighetenfordonsförare.som

mångadockärför läkemedel
gånger olikaindividuell, dvs

kraftigtolikamänniskor reagerar
på läkemedel.

påuppmärksam attVar ävenVarningstriangeln...
medförakan attsjukdomen i sigför trafik-symbolen såoch intedu blir trött reagerar

farliga läkemedel du brukar.snabbt som

påDen varningstriangelnröda Fråga är osä-dudin läkare om
vissa läkemedelsförpackningar på läkemedlet kanhurker
är symbol för de läkemedel påverka reak-dinkommaen att

påverka förmågankan att tionsförmåga.som
framföra motorfordon och göra

ocksågivetvisApoteket lämnartill fara trafiken.dig ien råd detta.upplysningar och om
Till trafikfarliga läkemedel räknas

sömnmedel, lugnandea
föreTänk eftermedel, starka smärtlindrande

åksjuka,medel, medel mot påmåste dig självDu aktge0
vissa medel allergi och vissamot läkemedel.tagitnär du
medel migrän.mot

Satt bakomdig därför inte ratten
Varningsmärkta läkemedel kan reagerarförrän du hur duvet

påverka förmågaäven din att
också på alkohol, ävenTänk attsköta maskiner eller klara riskfyll-

dåsig-små ökamängder, kanida arbeten.
försämraytterligareheten och

reaktionsförmågan.

for dinDu ansvarigär själv0
Ocksåkörförmåga. hardunär

kroppenläkemedel i

v4..z/-au:
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añnauxnxcxsatvsaxu ud- 1 m
Rlttnkamiska avdelningen uuemnøom..

beteckningIrdatumsn

Polismyndigheten

BERÖRDPERSON

nauuuuunssao-nmisstänktangående vidAnalysbesked tagnaprovar

IGN!RESULTAT

G2mikrogram blod4.5 diazapam- por gram G2blodmikrogram1.5 nordiazapam- par gram G2blodmikrogram0.2 oxazapams par gram G2blodmikrogram flunitrazepam0.022 por gram G2blod7-amino-flunitrazopammikrogram0.030 por gram G2blodmikrogram fanobarbitals2.8 par gram
H25blodmikrogram morfin0.09 per gram H25blodmikrogram kodein-0.01 per gram
14inegativt blodcannabisAmfetaminer och
NKokain negativt i blod

KOMMENTAR

trafikfarlig.substansen klassadärt som

blod liggerinordiazepamochdiazapamkoncantrationeruppmätta av
nivåer.terapeutiskaöver normala

/ba

skalanTelefonPastadnu
Oil-UNI011-129530Sll ES Linköping
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mzm.IÄTISIBDICINALVIRKIT
uuculnqmlttskemiska avdelningen Datum

beteckningIrdatumIgç

öwuca uprussrncu

Diazepam ingår Diazepani Fermenta,Apozepam,
ValiumochValiumstesolid, stesolid Novum,

narkotika enligtklassadDiazepamNovum. år som
1990:47, förteckningLVFS IV.

klassadNordazepam ärbl.a diazepam. somtillNordazepam metabolitär en
förteckningnarkotika enligt 1990:47, IV.Lvrs

sobril.ochingår i Alopam, serepaxoxszepam oxazepam,
1990:47,narkotika enligtklassad LVFSäroxazepam som

förteckning IV.
Flunitrazepam.ingår Rohypnol ochFlunitrazepam i

1990:47,enligtnarkotikaFlunitrazepam klassad LVFSär som
förteckning IV.

till flunitrazepam.metabolit7-amino-flunitrazepam lr en
1990:47,enligtnarkotikaFlunitrazepam klassad LVFSär som

förteckning IV. tillmetabolitPharma, äringår renemal samtFenobarbital i N H en
1990:47,enligtnarkotika LVFSklassadprimidon. Fenobarbital är som

förteckning V.
MorfinEpidural,Morfiningår Morfin,Morfin Dolcontin,i

metabolitspasmofen, ärsamtMorfin-scopolamin,special, en
klassadMorfinetylmorfin. ärtill heroin, och somkodein

förteckning II.1990:47,narkotika enligt LVFS
Kodein,codyl,minor,ingår CitodonKodein i citodon,

tillmetabolitärsamtPanocod, ochspasmofen Treo encomp,
klassadKodein ärsheroinförorening.acetylkodein som

förteckning1990:47, III.narkotika enligt LVFS

tjänstenI

Gunnel ceder
Kemist

/ba

TelefaxTelefonPostadreee 011-104875011-129930511 Linköpingas
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v
BeteckningDatumRattskerruska Linköpingavdelningen.

En beteckningdatum Er

Åklagarmyndigheten

Angående

Refererandetill Er begäran angående analysbeskedmedden december utlåtande2 beträffandeav
vår beteckning kan anföras följande:

4.5 mikrogram diazepam vilket påvisats blodprover,blod, den halt i aktuelladetärper gram som
koncentrationär förligger påtagligt det normala terapeutiskaintervallet,ken översom soms

diazepam 0.05 rrtilaogram nivåär 0.8 blod. terapeutiskEn denärca per gram-blodkoncentration uppnåsefterdär läkemedlet effekthar avsedd för de flesta människor och som
intag normaladoser ochordinerade läkare. Diazepam ingår Stesolidi läkemedlenav av a
Valium. Både Stesolid och Valium finns i styrkorna 2 5 och 10 uppgermg, mg mg.
intag okänt antal Stesolid-tabletter kvällen före körningen Valium-tabletteroch Sav
motsvarar 10-50 mg diazepamfore körningen. Normal dosering 4-30är permorgonen mg
dygn. Efter dagligt intag försökspersonerdiazeparn har hos 0.3-1.130 uppmättsav mg
mikrogram förintagitsmåsteblod. Betydligt terapeutiska diazeparn hadoseranper gram mer av

uppnå den blodkoncentrationen.att uppmätta

mikrograml.5 normalanordiazeparn koncentration ligger detblod är overper gram en som
terapeutiska intervallet, blodmikrogramför nordiazeparn 0.1 1.1ar gramsom ca per-Nordiazepam bildas i efter intagnedbrytningsprodukt kroppen diazepamsom en av

0.2 mikrogram nonnalakoncentration ligger under detblod äroxazepam somper gram en
terpeutiska intervallet, Oxazepamblod.för mikrogram0.5 2.1ar gramsom oxazeparn ca per- .ingårkan bildas avenefter intagnedbrytningsprodukt i diazepam.Oxazepamkroppen Isom en av
läkemedlen Alopam, Sobril.Oxazeparm ochSerepax

det0.022 någotmikrogram koncentrationblod liggerflunitrazepam är oversomengramper
mikrogramnormala k flunitrazepam 0.002för 0.015 PCFterapeutiska intervallet,s ar casom -
dygnblod, Engångsintag normal dosering 0 5-2flunitrazepam ger2gram permgav mg

Dagligthögsta intagefterblodkoncentration timmarmikrogram l-20008-001 l per gramav ca
blod.flunitrazepam2 flunitrazepam mikrograml-0.0l50.01 gramav pcrmg mest cager som

flunitrazepam7-arnino-flunitrazepam efternedbrytningsprodukt i intagkroppenbildas avsom en

Enl-jun
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dessdelenmikrogram koncentration liggerfenobarbital i nedre2.8 blod ar avsomper gram en
vanligen iblodkonoentrationenterapeutiska intervall. epilepsi liggerlångtidsbehandlingUnder vid

området Fenemal-tabletterfenobarbital2-32 mikrogram engångsintagVid 100 mgavper gram.
finns i styrkorna blodkoncentrationen mikrogram15 och blir 2-450 100mg permg, camg
gram.

mikrogram0.09 normalamorän ligger något detblod koncentrationär överper gram somen
terapeutiska intervallet, uppnås användsdvs de vanligen moränblodkoncerttrationer när somsom
smärstillandeläkemedel svåra omvandlas i snabbttillvid smarttillstånd. kroppen ganskaHeroin
morän. kodeinAven påvisademängdenoch etylmorän omvandlastill morän.kan i kroppen Den
morän härrör kodeinsannolikt äân småintag eftersom endast mängderheroin eller morän.,av
och ingen etylmorän påvisats morän inomhar i heroin eller har skettblodprovet. Intag ettav

föredygn blodprovstagningergtroligen tid före.kortareännu

mikrogram från0.01 kodein intagblod låg koncentration kan härröraär avsomper gram en
kodeininnehållande äânnedbrytningsproduktläkemedeleller bildatsha i kroppen som en
acetylkodein, vanlig heroinförorening.ärsom en

Diaaepant, klassadenordiazeparn, kodeinmoränfenobarbital, ochflunitrazepam äroxaaepam,
traälcfarliga koncentrationer kansubstanser, terapeutiskavilket vidinnebär de redansom att

påverka reaktionsfömtågan.

halternaförutsättningUnder bilkörningen och deellerläkemedel/droger intagits uppmättaatt
därmed timme förebilkörningenrepresentativaför vidblodkoncentrationema lär

mycketblodprovstagningen då påverkad devaritdet sannoliktmycketär att av
högakoncentrationema nordiazepamoch denhöga ochde lugnande medlendiazepam avav
sannoliktmorän harhalten blodkoncentrationensömnmedletflunitrazepam. Den uppmättaav av

lågaförhållandevisuteslutas debidragit till påverkan. heller intekanäven Det att
sannoliktVidare dethalterna fenobarbital påverkan. attoch förstärkt denna ärav oxazepam

framföra fordon.påverkan betryggandeförmågainverkat hans att

tjänstenl

Gunnel Ceder
Kemist

Wayne Jones
Laborator
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KÄTTSHEDICIHALVEIXET 21Sida
Rlttskemiska avdelningen Daun Beteckning

Ert beteckningErdann

Polismyndigheten

BERÖRDPERSON

Analysbesked anglende vid misstänkttagna TIAPIINYITEREETSBROTTprover

RESULTAT METOD

mikrogram0.26 alprazolam blod G5per gram0.07 mikrogram diazepam blod G5per gram0.05 mikrogram nordazepam blod G5per gram
0.006 mikrogram kodein blod H25per gram
Amfetaminer negativt i urin 12

Cannabis negativt i urin 15°

Kokain negativt i urin 12

KOHIENTAR

substansen klassad trafikfarlig.är som

Uppmätt koncentration alprazolam överstiger normal terapeutiskavnivå.

/ba

Postadress °9&#39;°" °°&#39;°&#39;
581 013-10487585 0l319380Linköping
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12SidaRÄTTSHEDICINALVERKIT
BeteckningDahlRlttskemiska avdelningen

beteckningErdatanErt

ÖVRIGAUPPLYSNINGAR
klassadAlprazolam lroch Xanor.AlprazolamAlpralid.ingarAlprazolam i

IV.förteckning1990:k7.narkotika LVFSenligtsom
Fermenta.DlazepamingårDiazepam i Apozepam.
ValiumochValiumStesolid. Stesolid Novum,

enligtnarkotikaklassadDiazepamNovum. är som
IV.förteckningLVFS 1990:67.

diazepambl.atillmetabolitNordazepam lr en NordazepamTranxilen. Iringår idikaliumklorazepatresp. förteckning IV.1990:47.enligt LVFSklassad narkotikasom Kodein.Codyl.minor.CitodoningarKodein i Citodon.
metabolic tilllrsamtPanocod, och TreoSpasmofen enComp. klassadKodein lr-heroinfurorening. somacetylkodein

III.förteckning1990:k7,narkotika enligt LVFS

tjänstenI

EklundArne
Förste kemist

/ba

IelelanTelefonPostadress 013-104875013-129880LinköpingSBI85
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DamnRMV
Rärtskemiskaavdelningen.Linköping

baadcninsErlät datum

Polismyndigheten

Angående

vårRefererande till medEr begaran utlåtande betrâñitnde analysbeskedden maj angående3av
beteckning anRbraskan följande:

mikrogram0.26 påvisats aktuellaalprazolam halt i detblod, vilket denär somper garn
blodprovet, förterpeutiska intervalletkoncentration ligger mycket detär överen somsom
alprazolam nivåterapeutisk den0.01 mikrogram blod. En0.035är ärca per gram- uppnåsetterblodkoncentration människorför flesta ochdar läkemedlet avseddelfekt dehar som
intag normala doser ordinerade läkare.av av
Dagligt 6intag dygn, i fallvissa kan3 alprazolam normal dosering 0.5-3 mggesav rng permg

patienter.dygn hos 7blodkonoennation mikrogarn blod0.025-0.035per gav per garnen av
Dagligt intag blod patienter.hos 7alprazolam9 mikrogram0.07-0. ll per gramav mg yv

påvisatsmikrogam i aktuella0.07 detdiazeparn vilket haltblod, denär somgarnper
terapeutiskablodprovet, det normala kdelenkoncentration ligger i nedreär sen avsom

intervallet, blod.för diazeparn mikrogam0.80.05ärsom garnperca -

detmikrogram nedrekanten0.05 koncentration ligger inordazepam blod avär somper gram en
blod.nomtala mikrogarnterapeutiska intervallet, 0.l 1.1for nordiazepam är garnpercasom -

Nordazepam bildas intag diazeparn.efteri kroppennedbrytningsprodukt avsom en

blodprovet.påvisats aktueUamikrogram i det0.006 haltkodein vilket denblod, är somper garn
betrakta låg koncentration.är terapeutiskatt som en

vilkettrañlcfarliga substanser,Alprazolam, diazeparn, klassadekodein,ochnordazeparn är som
reaktionslönnågan.påverkainnebär de koncentrationer kanredan vid terapeutiskaatt

gång.något osäkersluddrande tal ochingripande polisman hadehar attnoterat
osäkerochiakttagit pupillerolyckanUndersökande efterläkare två timmarhar knappt stora

välkanpåverkaniakttagnasömnrnedel. Denvändning bedömt påverkadlätt avsom alprazolarnmedletdet lugnandekoncentrationenförklaras effekter högaden uppmana avsom av

minut-n liahksatllnn
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därmedhalternadeoch uppmättabilkömingenintagitsUnder förutsättning läkemedel efteratt
foretimmar2bilkörningen knapprepresentativaför blodkonoentrationezna vidIr

medletlugnandedetpåverkaddå varitblodprovstaguingen det sannoliktIr avatt
förstärktoch nordazepamdiaaepamalpmmlam. kan lugnandemedlenDet inte utesluta: deatt

förmågahennesinverkat attpåverkanpåverkandamn Vidare det sannolikår att
betryggandehmmm fordon

I tjänsten

Gunnel Ceder

EklundArne
kemistFörste
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ünsuxnxcmuvzun 4"H4-
Rättskemiska avdelningen ut-ckninqDatum

beteckningIrdatumIn

Polismyndigheten

aznöao PERSON

TIHIIIXKTERIETSIRUHangående vid miutänktAnalyabeaked tagnaprovar

ENDusunnr

H35mikrogram blod0.9 amfetamin per gram
G5blodmikrogram0.008 flunitrazepam per gram G5blodmikrogram Fame-flunitrazepam0.011 per gram
G2blodmikrogram0.07 diazepam- per gram G2blodmikrogram0.1 nordazepamt per gram
Iopiater negativt i blod
14Cannabis negativt blodi
NKokain negativt i blod

KOMMENTAR

trafikfarlig.substansen klassadärv som

/LA

731915TalelonPoltadrenn 31"-°"75OU-:NEECsax Linköpingas
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m7mRÄITSMEDICIIALVIIKET
°&#39;""°Rättakemiska avdelningen Datu-

beteckningIrdatumErt

ömma unussncan

1990:47.amfetamin enligt LVFSklassad narkotikaär som
förteckning II.
Flunitrazepam rlunitrazepan.ingår Rohypnol ochi

1990:47,enligtFlunitrazepan LVFSnarkotikaär klassad som
förteckning Iv.

flunitrazepam.tillmetabolit7-amino-flunitrazepam är en 1990:47.enligtFlunitrazepam narkotika Lvrsär klassad som
förteckning IV.
Diazepam ingar Diazapam rermenta,i Apozepan,

Valiumsteaolid, Valium ochstesolid Novum,
enligtnarkotikaDiazepam klassadNovum. år som

1990:47, förteckningLVFS IV. klassadNordazepam N SOMdiazepam.Nordazepam bl.atillmetabolit arär en
förteckningnarkotika enligt 1990:47, IV.LVFS

tjänstenI

Gunnel Ceder
kemist

/LA

""7TelefonPoatadrnas 121-251575CZ-119352S l IS Linköping
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BeteckmnEDatumRMV
LinköpingRättskemiskaavdelningen.

beteckningErdatumErt

Polismyndigheten

Angående

vårmedanalysbeskedbeträñändeutlåtandeangåendeden 22tillRefererande begaranEr marsav
följande:anföraskanbeteckning

blodprovet,aktuellai detpåvisatshaltdenvilketblod, äramfetaminmikrogram som0.9 gramper RMVsvidanalyseratsdrogattfylleriproverdeBlandkoncentrationganska hög somar en 65%majoritetenhadepåvisats,amfetaminoch daravdelningrñttskemiska 1988-92
blod.mikrogramområdet 0.90.2iamfetaminkoncentrationer per garn-

blodkoncentrationeruppnås oñastinitialtmissbrukardoservanligaiinjektion amfetaminVid av
blod.området 0.S-3 mikrogrami gamper varierandeberoendesedankoncentrationenkanuppnått haltenden högreOm man 227mellangångnågonblodmikrogramtillminskat 0.9utsondringshastighet garn -ha per

efter intag.timmar

intedärförharAmfetaminläkemedel.registreradeendastutförtsTrañldarligldassning har vilketrörelser,viljemässigapåverkaamfetaminEmellertid kan ai detta sammanhang.klassats kanpåverkanpsykiskamfetamin somkanVidarerörelser. geyvigadelvis okontrolleradeleder till koncentrations-kanföljd. Dessutomrisktagandeökatmedsjälvöverskattninginnefatta som minskatupplever ettgundPåuppträda. atttankeflykt manavfömrågan nedsättasoch s. amfetamin.påverkanskedei avuppträda avettkan kraftiga trötthetssymtom senaresömnbehov
trañkfarligt.betraktasbörmedelamfetamin somovanståendePå grundval ett somärav

normaladet sinomliggerkoncentrationblod somärmikrogarn flunitrazepam0.008 engarnper blodmikrogram gram0.015 per0.002flunitrazepamför ärterapeutiska intervallet,k ca -som
sömnmedel.Flunitnrzepam är ett

flunitrazepam.eñer intagi kroppen avnedbrytningsprodulctbildas7-amino-flunitrazeparn ensom
deldelennedrei avliggerkoncentrationblod somärmikrogram diazepam0.07 engarnper blodmikrogram gram0.8 per0.05diazepamfor ärintervallet,terpeutiska canormala -som

detdelennedrei avliggerkoncentrationblod somärnordazepammikrogam en0.1 garnper 5105-grammikrogram1.1 perO.1nordazeparnärförintervallet, caterpeutiskanormala -som diazepamintageñeri kroppennedbrytningsprodukt avbildasNordazeparn ensom medel.ångestdarnpandeochlugnandeoch nordazepamDiazeparn är

nn.s-arl-.x.|;k.r:"i.|-5r|l|II""&#39;.mh-runtA |
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Flunitrazepam, trañkfarliga vilket innebärdiazepam substanser,nordazepamoch klassadeär som
de redan vid reaktionsformågan.koncentration: påverkaatt terapartiska kan

Ingripande polisman något orolig ihar sluddmr ochpupiller,har ärnoterat att stora
kroppen Förstorade Polismanharpåverkan amfetaminpupiller typiskt vidlr ett symtom aav
etter införandet till poliastationen ryckiga ansiktsutuycklgrimasermarkbartharnoterat att
samtñrpåñllandeñimlig. Dmiakttagnapåvakankanvâltörklam someäekteravdeuppmatta
koncentrationerna amfetamin ñunitrazepamoch i Blod.av

Under förutsättning likemedel/dmger och halternaintagits efter bilkörningen deatt uppmätta
därmed representativa för blodkoueeutrationam bilkömingen drygt timmar föreår vid 3
blodprovstagningen det sannolikt då påverkad de halternavaritår uppmanaatt av av
mifetammoohsommedlañmiuaupamochdahnimemesluusmdelbmâlhndwâslâga
halterna de lugnande medlendianepam påverkanförstärkt dennaoch nordazepam Det ärav
vidare sannolikt påverkan inverkat förmåga framföra fordon.hans betryggandeatt att

tjänstenI

Gunnel Ceder
Kemist

Wayne Jones
Laborator
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Rikspolisstyrelsen
li POB-420-5677/95Polisbyrån 1996-02-27

Manifestsekretariatet °W"
Krkom Eva Brännmark

Justitiedepartementet
l 0 3 33 STOCKHOLM

Delredovisning Regeringens till Riks-uppdragav
polisstyrelsen att utveckla metoder för kontroll
och upptäckt iandra trafikendroger alkoholänav

Allmänt

Regeringen har i regeringsbeslutett den 9 november
Ju95/43031995 Rikspolisstyrelsen rubriceratgett

uppdrag.

Regeringen har särskild igett utredare uppdragen
vilkaanalyseraatt förenadeproblem är med densom

lagstiftningennuvarande drograttfylleriksom
lämna på åtgärdersamt förslag medför effek-som en

tivare bekämpning sådana brott. in-Uppdragetav
nefattar såväl straffregleringenöversynen av som

författningarde polisens möjligheterreglerarsom
att upptäcka förekomst iandra droger än alkoholav
trafiken. DIR. 1995:138.

skärpta reglerDe som utredaren kan komma att före-
slå innebär således påett krav metodernya genom
vilka polisen på effektivare idagett sätt än kan
upptäcka förekomst drograttfylleri.av

önskvärtDet polisen, påatt motsvarande sättvore
vid alkoholutandningsprov, få tillgångkundesom

till teknisk utrustning på enkelt sättettsom
spårakunde andra droger i trafiken.än alkohol För

finnsnärvarande emellertid sådaningendet teknisk
utrustning i trafikmiljökan användas för attsom
avslöja drograttfylleri.

regeringsbeslutet exempelvisI inämns att det USA
tillämpade Recognitionsystemet ExpertDrug Test
DRE kan bearbetas till svenskaoch för-anpassas
hållanden. beskrivasDetta kortfattatsystem kan

följande.enligt

DRE-systemet trafikpolisen iutvecklades Losav
Angeles liknande svårigheter ivi harp g a som

Poâladress Telefon Telefon Tele1read..53°22 56 Vare007697000 sm.RPS19572okeklvm03759 0a.8-10226STOCKHOLM
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drogpåverkadefå dömdaSverige föratt personer
drograttfylleri. National Highway Traffic Safety

tillsammansAdministration NHTSA har med forskare
UniversityJohn tillfrån attmedverkat

förfina systemet.

särskild polis-tillämpas DRE-utbildning förUSAI
i vissaVid misstanke drograttfylleri, ochmän. om

vid misstanke narkoti-även brukstater eget avom
DRE-utbildad polisman mycketdokumenterarka, en

iakttagelsersina drogpáverkadav personennoga
urinprov Analysenblod- och/ellervarefter tas. av

iaktta-polismannensdärefterbekräftarprovet om
riktiga.varitgelser

Arizona DepartmentAdler,forskarna Eugene V.Bl a
Cali-HarcelinePublic Safty och sothernof Burns,

Institute, vetenskap-ifornia Reseach harUSA, en
Recognitionundersökning, Ex-lig "Study of Druga

polis-visat DRE-utbildadeProgram",DRE attpert
drogpáverkade harundersökermän, enpersoner,som

överstiger detnärprocenttråffsåkerhet 90som
vilkenavgöra drogtypgäller att personenav sor

påverkadär av.

mycketpolismän gottDRE-utbildade uppfattas ha ett
säkerli-i någotvid domstolarna USA,anseende som

drogpáverkadetillmedverkar att personer somgen
blir dömda.regel

fastställasföljande drogkategorierPåverkan kanav
hjälp DRE-systemet:med av

och ben-Centraldepressiva medel, alkoholt1. ex
sodiazepiner.

ochlim, thinner, färgmedel,Inhalerade t2. ex
bensin.

fencyklidin.PCP3.

Cannabis.4.

amfetamin,Centralstimulerande medel, t5. ex
metamfetamin kokain.och

meskalin.Hallucinogener, t LSD och6. ex

morfin,syntetiskaNaturliga opiater, toch ex7.
fentanyler.kodein, heroin, metadon och

polismäntvâRikspolisstyrelsenPå haruppdrag av
Stock-ivid Citypolisengatulangningsgruppenfrån

iDRE-utbildning USA.genomgåttvårenholm, 1994,
ärutbildningsunderlagutarbetat etthar somDe
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förhållanden.tillanpassat svenska Underlaget,
"Drogtecken och symptom" harRPS rapport 1995:7, en
huvudinriktning narkotikabrott består imot som

narkotika ocheget bruk är attsomav anse som
ringa.

Utbildningsunderlag undersökning vid misstankeför
intedrograttfylleri har färdigställts men un-om

finns.derlag

Sammanfattningsvis Rikspolisstyrelsen detattanser
beskrivna till svenskarättDRE-systemet, anpassat
förhållanden nödvändigamed lagändringar, föroch

den enda framkomliganärvarande attutgör vägen
vid misstankeproblemlösa nuvarande drogratt-om

fylleri.

Enligt Rikspolisstyrelsens deuppfattning faller
undersökningarnabeskrivna inom förnedan ramen

lagändringkroppsbesiktning. Detta medför, att en
undersökning ögon,behövs, för att en personsav en

i avsnitt,enligt närmast följandepunkterna 1-3
innan skälig misstankeskall kunna göras har upp-

nåtts.

Undersökning inteatt fastställa respektiveför
uppnå misstankeskälig

särskildatill innebärUppdraget den utredaren att
idag tillskall kunnaflera ställasänpersoner

drograttfylleri. kunnaför Detta skulle blansvar a
polismän utbildningmed i drogteckenske attgenom

inledningsvis fårovan redanoch före-symptom se
undersökningarvissa föreliggerutan attta det

särskild misstanke brott. Avsikten därvid attärom
fá skäligtillräckligt underlag för att fastställa

alternativt friamisstanke frånatt en person
ändamålmisstanke. bördetta följande undersök-För

ningar, inte integri-kan särskiltanses varasom
få göras:tetskränkande,

pupillerna pupillometer,Jämföra mot stora1. en
påpupiller tecken påverkankan cent-vara av

ralstimulerande medel små pupil-medan mycket
på påverkantecken opiater.ler kan vara av

hjälp föremål,medStudera ögonen t2. ett exav
hållerPolismannen dm3en penna. pennan ca

påmitt den fo-framför ögonen misstänkte som
pá tillblickenkusera och följer denpennan
åtvinkelmaximal höger respektive vänster

iuppåt in Ryckningarnäsroten.och motsamt
horisontellt respektive vertikalt kanögonen

påverkanpá Oför-vissatecken droger.avvara
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måga på påverkanatt korsa ögonen kan tyda av
cannabis.

3. Studera pupillerna hjälp ljuskälla.med av en
Påverkan vissa droger pupillernasgör attav
reaktion frånavviker det normala, t ex genom

pupillerna ejatt ellerreagerar reagerar
långsamt på ljuskällan.

Rutinmässiga i trafikendrogkontroller

Enligt Rikspolisstyrelsens uppfattning skulle en
undersökning enligtögon, punkternaav personsen

på1-3 kunna användas motsvarande sättovan, som
Åtgärdenett alkoholutandningsprov. visserligenkan

något integritetskränkande än ettanses vara mer
alkoholutandningsprov, metoden ändåborde kunnamen

rutinmässigtanvändas kontrollera trafikan-för att
i likhetter enligtskermed vad lagen2 §som

1976:1090 alkoholutandningsprov. sådantEttom
förfarande sannolikt haskulle mycket förebyg-en
gande upptäcksriskeneffekt eftersom ökar. Dessutom

iskulle drogpáverkade utsträckningförare, större
idag,än avslöjas och lagförs.

Undersökning vid drograttfylleri

misstänktI samband med drograttfylleristatt en
anträffas vederbörandeföreter regel ellersom mer
mindre pá drogpåverkan.tydliga tecken Redan efter

minuter tecken30 kan dessa ha avtagit ellerca
it försvunnit. Endast undantagsfall torde0 m en

läkare finnas tillgänglig att omedelbart undersöka
misstänkte.den Tidsutdräkten medför att den läkare

fåundersökningen svårighetergör kansom att se
påtecken drogpåverkan. Många läkare har dessutom

inte tillräcklig utbildning, när det gäller att
känna igen drogpåverkan,påtecken varför omfattan-

utbildningsinsatserde skulle behövas höjaför att
läkarnas på området.kompetens

Med på bristandetanke de och de behovresurser som
finns inom sjukvården frågakan sig, läkareman om
skall åtsig kliniska undersökningarägna i samband
med drograttfylleri, särskilt vetenskapligasom
utvärderingar särskiltvisat utbildade polismanatt
klarar uppgiften på utmärktett sätt.

kan också fråga sig härMan aktuella undersök-om
ningar polisuppgift förenligär är medsomen en

jämförbar frågeställningmodern polisroll. blevEn
narkotikalagstiftningenaktuell julinär den 19931

polisen fick urin-så möjlighetändrades att att ta
páeller skäligen förblodprov den är misstänktsom

narkotika. Efterbruk lyckad försöks-eget enav
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verksamhet anskaffades sállnings-ett antalstort
instrument för analys narkotika i urin. Dessaav
instrument används vid polismyndigheterna ochnu
många polismän fåtthar utbildning så att de kan ta
urinprover och instrumentenanvända på ett effek-
tivt och rättssäkert sätt. visat sigDet har att
polismännen väl sállnings-behärskar att använda
instrumenten och verksamheten tillhar lett att
arbetet narkotikamissbruketmot den narkotika-och
relaterade brottsligheten effektiviserats.har

bakgrundMot vad Rikspolis-harsagtsav som ovan
styrelsen därför stannat för att det, rättssä-av
kerhetsskäl, viktigtär drogpåverkadeatt personer
undersöks och iakttagelsernaatt idokumenteras
omedelbar anslutning till frihetsberövandena. En-

särskiltdast utbildade polismän möjlig-torde har
påhet att, tillfredsställandeett sätt, göra det-

ta.

Åklagarnas beslutsunderlag, i misstänktsamband med
drograttfylleri, väsentligtskulle förbättras omsärskilt utbildade polismân får behörighet att
utföra den kliniska undersökningen.

För att skapa underlag för nyanseraden mera
straffvärdebedömning måste páverkansgraden fast-

iställas det enskilda fallet. Detta skulle kunna
ske särskiltatt utbildad polisman, igenom en

påavvaktan provtagning, få följandegöra även kli-
niska undersökning:

Förnyad1. undersökning ovanstående undersök-av
ning ögonen. Bl då pupillernasbörav reak-a
tion pá ljus kunna iundersökas ett mörkt rum.

Uppmana misstänkte2. den ståatt blunda ochupp,
peka med pekfingrarna enligtmot näsan anvis-
ning. påverkadEn missar ofta näsanperson
eller pekar finger.med fel

misstänkte3. Uppmana den stáatt blunda ochupp,
luta huvudet något bakåt uppskattasamt när

sekunder30 förflutit. påver-En ärperson som
kad opiater kan uppskatta tiden mycketav
längre medan påverkadären person som av
centralstimulerande medel kan uppskatta tiden
mycket kortare än sekunder.30

4. Uppmana misstänkteden gå visstatt ett antal
påsteg linje, tá,häl mot samt därefteren

vända enligt anvisning gá tillbaka.och En
påverkad svårthar regel klaraattperson som
detta prov.
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balans-ettmisstänkteden utföraattuppmana5.
hålla detstå på ochbenatt ettgenomprov fråndecimeternågonframåtandra benet rakt

golvet.

påteckenpuls kan tpulsen. HögTa vara6. ex
medel medancentralstimulerandepåverkan av opia-påverkanpåteckenlåg puls kan avvara

ter.

blod-sättaattblodtrycket enHata7. genom
däref-ochöverarmentrycksmanschett runt ena

undertryck. Detrespektiveavläsa över-ter
dessablodtrycksmanschetterfinns gersom

förhöjt blodtryckdisplay.på Ettenprovsvar centralstimulerandepåverkanpåtydakan av
påtydablodtryck kannedsattmedan ettmedel

opiater.påverkan av

användatattkroppstemperaturenHäta exgenom8.
någotVissa preparatörontermometer. engeren

preparatandraförhöjd medankroppstemperatur
i för-något kroppstemperaturnedsattenger

till normala.hållande det

sambandsådant hai kanTitta efter9. sommunnen
ochnarkotikamissbruk, frätskadortmed ex

narkotikapreparat.spår av

narkotikarester.i EnTitta efternäsan penn-10.
frånnågon decimeterhållerlampa, som man

undersökning.underlättar dennanäsan,

förstorings-injektionsmårken.Titta Ettefter11.
färskt etthurbedömakan behövas för attglas

injektionsmärke kan vara.

integri-särskiltintekanPunkten 1 anses vara
förvärdeha storttetskränkande. bedömsPunkten

slutliga bedömningen.den

särskiltinte hellerkan2-5Punkterna varaanses
storthaPunkterna bedömsintegritetskränkande.

bedömningen.slutligadenförvärde

in-visstill del uppfattaskan somPunkterna 6-8
kanblodtryckPuls ochtegritetskränkande. vara

kankroppstemperaturenochförhöjda stressavp g a
bedömsinfektion. Punkternaförhöjd enp g avara bedömningen.slutligadenändå värde förettha

integri-någotuppfattaskan mer9-11Punkterna som
relativtbedöms ha ettPunkternatetskränkande.

slutliga bedömningen.denvärde förstort
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bildenärDet den samlade olikade undersök-av
ningsmomenten, helheten, till polis-leder framsom

slutliga bedömning drogpáverkan före-mannens om
ligger ej.eller

Övrigt

särskiltEfter utbildad polismandet att doku-en
sina iakttagelser ocksåmenterat skall polismannen

sig risken inteuttala för misstänkteatt denom
påkunnat fordonetframföra ett betryggande sätt.

misstänkte in-den vidvägrar attOm medverka den
undersökningenledande ögonen dettabörav somses

omständighet fårurin-gör att och blodprovsomen
skälig misstanke uppnåtts.tas även graden inteom

Tidsåtgång

kliniska undersökningen minu-beräknasDen ta 30ca
ingenting in-ter. Detta förutsätter att oväntat

träffar.

Dokumentation

kliniska undersökningen påDen skall dokumenteras
särskilt formulär.ett

finns anledning videodoku-Det att överväga ävenom
mentation skall användas.

Utbildning

särskilda utbildningenDen bör omfatta dagar.4

polismän skall instruktörerarbeta börDe som som
erhålla ytterligare dags utbildning.en

blivitpolismän utbildning vadgodkända vidDe som
gäller "Drogtecken och erhållasymptom" ytter-bör
ligare dagars kompletterande utbildning.2-3ca

Utbildningen polispersonalbör omfatta vid ord-
nings-, trafik-, närpolis- kriminal-samt delar av
polisverksamheten.

polis-Rikspolisstyrelsen att totalt 2000anser ca
utbildas. Utbildningenbehöver lokalt/män skebör

regionalt hjälp regionalamed instruktörer.av

instruktörsutbildningInledningsvis centralbör
två polismän från föranordnas för varje län samt

två polismän vidlärare Polishögskolan.

polisman genomgått medEndast den utbildningensom
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fårgodkänt resultat företa undersökning enligt
Särskilt utbildningsbevis, giltighets-ovan. med entid förslagsvis år,tre utfärdas Rikspolis-av av

styrelsen, giltighetstidförlängdFör tidigareav
utbildningsbevis,utfärdat styrelsen, detattanser

krävs ett kunskapstestnytt med godkänt resultat.
sådantEtt kunskapstest kan lämpligen ske, under en

vid vidareutbildningdag, uppföljningochen av
verksamheten. börDetta igenomföras samarbete med
Polishögskolan.

Utbildningsunderlag

"DrogteckenRPS rapport 1995:7 och symptom" behand-
DRE-utbildningen,lar bifogas.delstoren av

skriften "Narkotika Illustrerad information", kan-
vid utbildningen,med fördel bifogas.användas

avrapporteringblankett vid misstankeEn förny om
drograttfylleri måste utarbetas.

videofilm, i detalj visarEn olika utbild-desom
ningsmomenten, behöver produceras.

pupillometer färdigställas.En behöver

utrustning vidKostnader för utbildningcentral

utbildningFör att genomföra central följan-behövs
de utrustning:

st blodtrycksmanschetter15 32.000

förstoringsglas15 st 4.000

15 st pennlampor 4.000

15 st febertermometrar 20.000

Totalt kronor 60.000

utrustning vidKostnader för regional utbildning

regionalFör genomföra utbildningatt varjebör län
få utrustningmotsvarande den vidanvändssom som

utbildningen.den centrala

Totalt kronor 1.440.000
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Kostnader för färdigställaatt underlag för DRE-utbildning

Inkommendering två polismän underav tre
månader för färdigställaatt
DRE-utbildningsunderlaget 250.000

Produktion skriftligt materielav
även pupillometer 250.000

Produktion videofilmav 250.000

Totalt kronor 740.000

Kostnader för instruktörsutbildningcentral

Internatutbildning instruktörerför 50 360.000

Resor och traktamenten 100.000

Utbildningsmaterial utöver ovanstående 10.000

Utrustning enligt ovan 60.000

Totalt kronor 530.000

Kostnader för regional utbildning polismanav
Vid regional utbildning kan hotell-, ochrese-traktamentskostnader hållas på förhållandevisenlåg nivå och utbildningen kan iske lokaler somdisponeras polisen. Dessutom kommerav de flesta avde 2000 polismännen att ha genomgåttca utbildning
vad gäller "Drogtecken och symptom". Detta medför
att endast dagars2-3 kompletterandeca utbildning
behövs. Utbildningen genomförs de regionalaavinstruktörerna i respektive län.

Totalt kronor 2.000.000

Kostnader för kunskapstest, utbildning och
uppföljning verksamheten underav dag, förslags-envis tredjevart år, tillkommer.

Kostnader för utrustning till polismyndigheterna

Ett utrustningspaket, med 500 utrustningex av en-ligt fördelas till länspolismästarnaovan, för
vidare fördelning i länen.

Totalt kronor 2.000.000
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utvärderinguppföljning ochförKostnader

verk-utvärderinguppföljning ochKostnader för av
mediförslagsvis samarbeteår,etteftersamheten

forskningsenhet.Polishögskolans

1.000.000Totalt kronor

7.770.000totaltkronorSumma

särskilda medel

till-RegeringenattRikspolisstyrelsen förutsätter
utarbetandetmedel forsärskildastyrelsendelar

DRE-metoden.genomförandetoch av

1995:138,Dir.utredarensärskildasamråd med den
Riksäkla-ägtharVägverketRiksåklagaren och rum.

siginte ställermyndighetenframfört atthargaren
delrapporten.bakom

riks-deltagitärende harberedningen dettaI av chefsjuris-biträdandeEriksson,Björnpolischefen
Karl-Ake Pettersson,byråchefenFalkner,stenten

kriminalkom-ochBjörn Astbornkriminalkommissarien
föredragande.Brännmark,missarien Eva

RIKSPOLISSTYREI..SEl{--- Z
;,/°"_:" ,/T, -g/a; 4;,t-r,-

åk 3L. ErikssonBjörn S
i

BrännmarkEva
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