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Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt 
aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunika-
tionsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av 
fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt 
att han eller hon håller den i handen. 
4 kap. 10 e § trafikförordningen (2017:1284)

Håll ögonen på trafiken
– inte på mobilen!

Från och med den 1 februari 2018 är det 
förbjudet att använda mobilen när du kör 
om du håller den i handen. Förbudet gäller 
också annan kommunikationsutrustning 
som du håller i handen. Det är dags att 
sluta rattsurfa! 

Regeln syftar till att minska det trafikfarliga använ-
dandet. Före den 1 februari var det förbjudet att 
använda mobiltelefonen bara om det påverkade din 
körning negativt. Men nu är formuleringen skärpt, 
vilket gör det tydligare vad man får göra och inte 
göra. Förbudet gäller alla motordrivna fordon, det 
vill säga bil, motorcykel, moped, buss och lastbil. 
Förbudet gäller även yrkesförare. 

Förbudet innebär inte att du behöver sluta använda 
mobiltelefonen eller annan kommunikationsutrust-
ning när du kör, men du måste använda den trafik-
säkert och du får inte hålla den i handen när du 
kör.

Vill du veta mer?
På transportstyrelsen.se/SlutaRattsurfa har vi sam-
lat svar på vanliga frågor om rattsurfande men ock-
så annan bra information kring förbudet. 

SMARTA TIPS!

Använd säker teknik
Använd tekniska hjälpmedel som gör att du inte behöver hålla 
mobilen i handen. Då kan du hålla båda händerna på ratten och 
du behöver inte titta bort från vägen i samma utsträckning.

Be medpassagerare om hjälp
Behöver du ringa eller skicka ett sms när du kör? Tänk på att du 
kan fråga eventuella medpassagerare om de kan göra det åt dig.

Planera innan du åker
Det är säkrare och går snabbare att knappa in adressen i din gps 
eller mobiltelefon 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 
svara automatiskt att du är upptagen. Se vilka bilappar som 
finns till din mobil på AppStore och Google Play.


