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Dagen då

vi bytte sida
Morgonen den 3 september 1967 var
dagen H. Då gick vi över till högertrafik i Sverige. På natten var det körförbud mellan kl 01.00 och 06.00. Bara de
fordon som verkligen behövdes (t ex
utryckningsfordon, bussar och taxi)
fick köra. Klockan 04.50 skulle alla
fordon som var ute stanna på vänster
sida, och försiktigt köras över på höger
sida. Kl 05.00 skulle alla köra i högertrafik. Från kl 06.00 var det fritt för
allmänheten att ge sig ut i trafiken.

att vänstertrafiken skulle behållas.
Beslutet blev en stor besvikelse för de
nordiska grannländerna som redan
hade högertrafik. I februari 1963 rådde
Nordiska rådet Sveriges regering att
snarast vidta åtgärder för att införa
högertrafik och i maj beslöt riksdagen
att högertrafikomläggningen skulle
genomföras. Beslutet hade stor
majoritet.

Grannländerna före

Det första förslaget om högertrafik
kom på 1920-talet, men avslogs i
riksdagen. Under 30- och 40-talet
var frågan om högertrafik uppe i
riksdagen flera gånger, men utan
resultat. 1955 hölls en rådande
folkomröstning, där 82,9% röstade
nej, bland annat för att de oroade
sig för att högertrafik skulle leda till
ökad olycksrisk. Riksdagen beslöt då

och hur man skulle uppträda i trafiken
från och med dagen H. Omkring 90%
av befolkningen kunde nås genom
massmedia, men ensamma människor,
gamla, sjuka och handikappade, fick
besökas i hemmet. Speciellt material
till synskadade, döva och icke svenskspråkiga fick tas fram.
Efter högertrafikomläggningen
sjönk dödsolyckorna i trafiken
dramatiskt. ☐

Håll dej till höger,
Svensson!
Enormt informationsarbete

För att planera och genomföra omläggningen skapades ett organ; Statens
högertrafikkommission. Ett enormt
informationsarbete startades med
målsättningen att varje trafikant skulle
nås med information om att högertrafik skulle införas, när det skulle ske

Scanna in QR-koden
och lyssna
på The Telstars stora
hit från 1967:
Håll dej till höger,
Svensson.
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