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Fråga om jämkning vid grovt rattfylleri 
 
Nämnden har ansett att trafikskadeersättning till förare som gjort sig skyldig till grovt ratt-
fylleri (1,31 promille i blodet) bör jämkas till hälften då utredningen visat att denne efter 
färd i hög hastighet somnat till och därigenom  medverkat till sina personskador genom 
vårdslöshet. 
 
 
GK skadades mycket allvarligt vid en trafikolycka den 1 maj 2001. 
 
I ett yttrande den 21 mars 2007 uttalade nämnden bl.a. följande 
 
”Bolaget anser att trafikskadeersättningen till GK skall jämkas till hälften. Som grund för sin 
ståndpunkt anger bolaget att GK:s alkoholkoncentration i blodet uppgått till 1,31 promille 
och att han varit vårdslös vid förandet av fordonet. 
 
GK anser att jämkning inte bör ske. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Enligt 12 § trafikskadelagen kan trafikskadeersättning med anledning av personskada jämkas 
om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till ska-
dan. Ersättning till förare som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan 
även jämkas om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. 
 
Av utredningen framgår att GK var alkoholpåverkad vid olyckstillfället. Enligt analysbeske-
det var alkoholkoncentrationen i hans blod 1,31 promille. Utredningen visar således att han 
har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. För att trafikskadeersättningen skall kunna jämkas 
krävs därutöver att han genom vårdslöshet har medverkat till sina skador. 
 
Av trafikmålsanteckningarna framgår att GK i hög hastighet kört av vägen i en högerkurva 
och voltat ner i diket på vägbanans högra sida. Av polisförhör med GK framgår följande. 
”Vidare minns han att han körde med hög hastighet. Förstår att han somnat/nickat till ett 
ögonblick. Vaknade till när bilen var utanför asfaltskanten på vänster sida. Fick upp bilen på 
vägen igen, bromsade med låsta hjul, men av hastigheten kanade han ned i diket på höger 
sida”. 
  
Omständigheterna vid olyckstillfället synes ha varit sådana att GK genom vårdslöshet får 
anses ha medverkat till sina skador. Enligt nämndens bedömning bör ersättningen i enlighet 
med nämndens praxis jämkas till hälften.” 
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