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S Å  G Å R  D E T  T I L L

För att få köra med villkorat körkort efter rattfylleri så krävs

en ansökan till transportstyrelsen. Ansökan innefattar även

ett synintyg samt ett läkarintyg.  

 

Skicka in ansökan med läkarintyg och synintyg till

Transportstyrelsen. Skulle intygen dröja så kan du skicka in

viljeförklaringen först och komplettera med intygen så fort

du får dom. 

Avvakta beslut, som i normalfall skickas ut inom en månad. 

Så fort du får beslutet kan du boka tid med oss för

installation av det alkolås du väljer.  

 

På beslutet framgår hur länge du kommer att få köra med

villkorat körkort. Det är antingen 12 eller 24 månader. 

Du måste göra en anmälan till den tillverkare du valt,

kontakta oss så hjälper vi er med det. 

' 

Från och med att du får beslutet så har du 4 veckor på dig

att installera alkolåset. Vi prioriterar alltid dessa

installationer och ser till att du har ditt alkolås installerat i

god tid innan dessa veckor löpt ut.  

ANSÖKAN

INFÖR INSTALLATION

VID INSTALLATION

Installationen tar cirka 2 timmar och innan du hämtar bilen 

har vi en genomgång som tar cirka 30 minuter. 

 

Då går vi igenom vad du skall tänka på och hur man ska 

sköta låset för att det ska gå så smidigt som möjligt under 

din villkorstid. 

 

Du får inte själv får köra bilen till oss för installation. 

Du får köra först då ditt körkort är utfärdat och alkolåset är 

installerat. 

Vi kan göra din installation 

i någon av våra 

installationshallar på 

Ringvägen eller i Nacka. 

 

Vi kan även komma ut till dig 

och installera om vädret 

tillåter eller om det finns 

tillgång till garage.  

SERVICE
Ett villkorat alkolås skall tömmas på loggfiler samt kalibreras 

med 6 månaders mellanrum.  

 

Den sista loggutläsningen skall ske 2 månader innan din 

villkorstid tar slut.

Ringvägen 50, Stockholm 

08-877750  www.alkolascenter.se 



H U R  F U N G E R A R
D E T  A T T  K Ö R A
M E D  A L K O L Å S ?

Du bokar din service 

genom att ringa oss på 

08-877750 

eller 

boka online på 

www.alkolascenter.se

Ringvägen 50, Stockholm 

08-877750  www.alkolascenter.se 

 

Man behöver inte starta alkolåset på något sätt utan 

du slår bara på tändningen i bilen så startar alkolåset. 

 

Själva utandningsprovet skiljer sig åt lite på dom olika 

tillverkarna av alkolås men ambitionen är att man inte 

skall kunna fuska sig igenom ett test genom att blåsa 

med en ballong eller liknande. 

På Dräger skall man efter utblås suga tillbaka på och 

Malux skall man humma samtidigt som man blåser. 

Dignita vill att man skall blåsa ut suga tillbaka och 

blåsa ut igen. 

 

Exakt hur utandningsprovet går till i din bil och med 

ditt alkolås går vi igenom när alkolåset alkolås är 

installerat i din bil. 

 

Efter att du utfört ett godkänt utandningsprov så 

startar du bilen och kör iväg, under tiden du kör så 

kommer det att komma slumpmässiga utandningsprov.

 

Alkolåset kommer att pipa och visa i displayen att det 

är dags för ett utandningsprov. Från och med att det 

piper så har du 6 minuter på dig att utföra testet. 

Stanna gärna vid sidan av vägen om det är stökigt i 

trafiken men stäng inte av bilen om du gör det, låset 

tror då att du missat testet. 

 

När du väl är framme och stänger av bilen så startar 

något som kallas fristartstid. Det innebär att du kan 

starta bilen utan att blåsa inom 5 minuter från att du 

stängde av bilen.



S E R V I C E
 

Alkolåset sparar alla händelser i en

händelselogg. 

För att Transportstyrelsen skall få in resultatet av

dina utandningsprov skall en service och

kalibrering utföras på alkolåset med 6 månaders

intervall.  

 

Sker överträdelser i låset kommer det att kräva

service tidigare. Varje service kostar 886 kr. 

 

Alkolåset kommer att säga till dig när det är

dags genom att det står i displayen när du slår

på tändningen så att alkolåset startar.  

 

P R I S E R
 

När du väljer att anlita oss för att installera

alkolås så kan du välja mellan alla godkända

alkolås som finns på marknaden. Du kan välja på

att köpa, hyra eller att delbetala ditt lås. 

 

Dräger Interlock 7000  

19 750 kr inklusive installation och

administrationsavgift 

 

Dräger Interlock 7000 begagnat  

15500:- inklusive installation och

administrationsavgift 

 

Vi tillhandahåller även Dignita samt Malux

alkolås, ring oss för prisförslag på dessa.  

 

Vill man delbetala kan man göra det, vi använder

i dessa fall Handelsbanken Finans. Vid en

delbetalning på 11 gånger blir kreditkostnaden

570 kr. 

Vill du ha personlig hjälp? 

Kontakta våra kollegor på 

 

08-877750 

 

Du kan även maila 

info@alkolascenter.se eller 

besök www.alkolascenter.se 

för mer information.

Ringvägen 50, Stockholm 

08-877750  www.alkolascenter.se 


