Lagen om att inte rattsurfa
gäller även dig som yrkeschaufför

Titta på vägen när du kör
Enligt lagen (1 december 2013) får du som förare inte använda
kommunikationsutrustning på ett sätt som gör dig ouppmärksam och
farlig i trafiken. Ouppmärksam är du till exempel om du trycker in en
adress på din GPS, knappar på din taxameter, skriver sms eller besöker
Facebook eller Instagram när du kör. Tänk på att lagen är till för att
skydda dig och andra i din omgivning.

Vem gäller lagen?
Lagen gäller dig som kör till exempel traktor, terrängmotorfordon,
motorcykel, personbil, taxi, buss, lätt lastbil och tung lastbil.

Om du bryter mot lagen
Om du bryter mot lagen kan du få böter och bli av med körkortet.
Har du nyligen tagit ditt kort kan du tvingas göra om uppkörningen.
4 kap. 10 e § Trafikförordningen (1998:1276)
Om du vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör dig skyldig
till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors
liv eller egendom, kan du dömas till fängelse. Lag (1994:1416).

Tänk på!
Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner du
rulla 22 meter helt utan kontroll. Har du otur ser du inte barnet som just
då går ut framför bilen… chansa inte.

Frågor och svar
Här hittar du några vanliga frågor och svar om att rattsurfa. Mer information
finns även på SlutaRattsurfa.se

Är det nu olagligt att prata i mobilen?
Det är inte olagligt att prata i mobilen när du kör, men märker du att det tar
fokus från körningen är det olämpligt och du måste sluta.

Försvinner olycksrisken helt om man har handsfree?
Handsfree gör båda händerna lediga men minskar inte riskerna särskilt mycket
eftersom även själva samtalet gör att du inte är helt fokuserad när du kör.
Men tänk på att i många europeiska länder är det lag på att handsfree måste
användas om du pratar i mobiltelefon när du kör bil.

Vem bedömer om jag är en ouppmärksam förare?
I första hand ligger ansvaret på dig enligt samma regler som gäller för starka
läkemedel och bilkörning. Ytterst är det dock polis och rättsväsendet som
avgör om du är trafikfarlig eller inte.

Vad kan vara farligt att göra?
Att köra ett fordon på ett säkert sätt kräver oftast full koncentration.
Här kommer några exempel på vad du ska undvika att göra när du kör:
• Skicka sms
• Ställa in taxametern
• Ägna dig åt sociala medier som Facebook, Instagram eller Twitter
• Titta på film
• Knappa på GPS-navigatorn
• Spela spel på mobilen
• Söka efter musik och uppdatera spellistor
• Böja dig ner för att plocka upp till exempel en tappad telefon.

5 smarta tips!
Du behöver inte sluta använda din kommunikationsutrustning i bilen,
men du måste använda den trafiksäkert. Här kommer några smarta tips.

Hantera taxametern snabbare
Vänta tills du har stannat innan du väljer zon och förbereder en ny körning.
Det är säkrare, snabbare och risken för att trycka fel minskar kraftigt.

Ring från en säker plats
Vänta tills du står stilla eller trafiken har lugnat sig innan du använder
mobiltelefonen och annan kommunikationsutrustning. SMS:a eller surfa
aldrig på internet när bilen är i rörelse.

Säker teknik
Installera tekniska hjälpmedel som till exempel handsfree i din bil, då
behöver du inte ta uppmärksamheten från vägen. Använd även röststyrning
i telefonen för uppringning.

Planera innan du åker
Det är säkrare och går snabbare att knappa in adressen i din gps eller
mobiltelefonen innan du startar din resa. Tänk även på att uppdatera
dina låtlistor innan du åker, så behöver du inte leta musik under färden.

Upptäck nya hjälpmedel
Flera mobiltillverkare har utvecklat ett ”billäge” som stänger av mobilens
funktioner om du färdas över en viss hastighet och kan till exempel svara
automatiskt att du är upptagen. Se vilka bilappar som finns till din mobil
på AppStore och Google Play.

Lagen mot att använda mobil och annan utrustning
i trafiken gäller även dig som yrkeschaufför
Alltför många trafikolyckor beror på att föraren är ofokuserad och tittar på
mobilen eller annan utrustning under färd. Därför har lagen skärpts och gäller
även för dig i yrkestrafik. Du får inte använda taxameter, mobil, gps och annan
utrustning om det påverkar din körning på ett trafikfarligt sätt. Vid överträdelse riskerar du böter och indraget körkort.

Du kan läsa mer om den nya
lagen och se om du har ett
trafikfarligt mobilbeteende på

SlutaRattsurfa.se
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Är du en
rattsurfare?

