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1 Inledning 
Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för automatisk hastighets-
övervakning på vägavsnitt och platser där stor olycksrisk föreligger och där hastig-
heterna före etableringen av trafiksäkerhetskameror varit höga. 

ATK är ett system som förvaltas av Vägverket och Polisen. 

Det gemensamma och övergripande målet för ATK i Sverige är att få ner medelhas-
tigheter på våra mest olycksdrabbade vägar och på det sättet få ner antalet dödades 
och svårt skadade. 

Den 1 januari 2007 inrättades ATK-rådet med tillhörande beredningsgrupp. Rådet 
är ett gemensamt samarbetsorgan för ATK-frågor. Dess funktion är att förvalta 
ATK-systemet på effektivaste sätt och att vara rådgivande till respektive myndig-
het. 

I ATK-rådet behandlas olika frågor kopplade till ATK-systemet, inom områden där 
det är angeläget att båda myndigheterna agerar gemensamt. 
 

Områden som normalt behandlas är 
• Uppföljning/utnyttjning av trafiksäkerhetskameror och tillhörande system 
• Gemensamma tekniska förvaltningsfrågor 
• Utbyggnadsfrågor 
• Utvecklingsfrågor 
• Informationsfrågor 

 
Följande representanter har ingått i ATK-rådet under 2007. 

Claes Tingvall Ordförande   Vägverket 
Anneli Bergholm Söder   Rikspolisstyrelsen t.o.m. 07-09 
Mattias Andersson   Rikspolisstyrelsen fr.o.m. 07-09 
Torgil Thornqvist   Rikspolisstyrelsen 
Sven- Olov Hansson   Rikspolisstyrelsen 
Lars Eldebrant   Rikspolisstyrelsen 
Kenneth Wåhlberg   Vägverket 
Håkan Gelin    Vägverket 
Ulf Carlsson Adjungerad  Extern konsult 
Anders Wiman Adjungerad  Extern konsult 

 
Rådet har genomfört fem protokollförda sammanträden under 2007. 
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2 Kommentarer av ATK-rådets ordförande 
2007 har varit ett inledande år när det gäller drift och förvaltning av de trafiksäker-
hetskameror som etablerades under 2006. 

Arbetet inom det nybildade ATK-rådet har varit inriktat på att medverka till att sy-
stemet för hastighetsövervakning med trafiksäkerhetskamerorna utnyttjas och ut-
vecklas på bästa möjliga sätt. En viktig uppgift för rådet har varit att vidareutveckla 
samarbetet mellan Polisen och Vägverket i och med att systemet övergått i en drift- 
och förvaltningsfas. 

Under året har gemensamma frågor för Polisen och Vägverket diskuterats och be-
retts i ATK-rådet. Gemensamma mål och mått har tagits fram och rutiner för upp-
följning av dessa. 

Därutöver har frågor kring utbyggnad, utveckling och förvaltning behandlats. 
De förväntade effekterna av systemet när det gäller sänkt medelhastighet och mins-
kad andel hastighetsöverträdelser har uppfyllts. Tillgängligheten till fungerande 
mätplatser har varit något lägre än planerat, men här har stora insatser gjorts för att 
öka denna. Utredningskapaciteten har successivt ökats under året och var från årets 
mitt i nivå med den kapacitet på 200 000 ärenden per år som var planerad. Totalt 
har 130 000 ärenden kommit in till Rikspolisstyrelsens utredningsenhet under 2007. 

Trafiksäkerhetskamerorna har under året fått stor uppmärksamhet i media och 
press. Med tanke på det stora allmänintresse som finns kring frågor kopplade till 
kameraövervakningen av hastigheterna på våra vägar är det av stor vikt att frågor 
kring utnyttjande, effekter och information, kan hanteras på ett enhetligt och effek-
tivt sätt. Här har såväl rådet som dess beredningsgrupp haft en viktig uppgift att 
fylla under året. 
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3 Redovisning av uppsatta mål 
ATK-rådet har under 2007 satt upp gemensamma mål för ATK-systemet vilka god-
kändes vid ATK-rådsmötet den 20 september 2007. 

Uppföljning och redovisning sker därför för vissa av målen (2, 4A och 4B) endast 
för perioden 1 juli 2007 till 31 december 2007. 

En not finns kopplad till måluppfyllelsen för respektive mål där källan redovisas. 

MÅL 1 – Minskning av medelhastigheten 
Antal döda och svårt skadade bör minska på vägar utrustade med ATK jämfört 
med motsvarande vägar utan ATK genom en sänkt medelhastighet med minst 5 % 
på vägsträckor med ATK. 

Måluppfyllelse 
För- och efterstudier på ett urval av sträckor visar 5-8 % minskning av medelhas-
tigheten. Underlaget i studien omfattar 16 sträckor/objekt. 

Målet bedöms vara uppfyllt. Not 1. 

 
MÅL 2 – Andelen fordon som överskrider rapporteringsgräns 
Andelen fordon som överskrider gällande rapporteringsgräns för hastighetsöver-
skridanden vid ATK-mätplatser bör inte överstiga angivna % nivåer vid följande 
hastighetsgränser 

• Tillåten hastighet 50 km/h  5 % 
• Tillåten hastighet 70 km/h  3 % 
• Tillåten hastighet 90 km/h och högre 1 % 

Måluppfyllelse 
Under perioden juli-december 2007 har andelen fordon som överskridit gällande 
rapporteringsgräns: (gällande hastighet+5 km/h) varit:  

• Tillåten hastighet 50  5 % 
• Tillåten hastighet 70  4 % 
• Tillåten hastighet 90  1 % 

Målet bedöms delvis vara uppfyllt då målen för andelen fordon som överskrider 
gällande rapporteringsgräns vid tillåten hastighet av 50 km/h respektive 90 km/h 
uppfyller målen men inte andelen fordon som överskriden gällande rapporterings-
gräns vid tillåten hastighet av 70 km/h. Not 2. 

 
MÅL 3 – Allmänhetens förtroende för ATK-systemet 
Att vidmakthålla eller öka allmänhetens förtroende för ATK-systemet genom in-
formation och trovärdig tillämpning av systemet. 

Måluppfyllelse 
Mellan 2006 och 2007 har allmänhetens förtroende ökat för trafiksäkerhetskame-
rorna, från 68,8 % positiva år 2006 till 71,6 % positiva år 2007. 

Målet bedöms vara uppfyllt. Not 3. 
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MÅL 4A – Tillgänglighet för aktivering av ATK-objekt 
Tillgängligheten för aktivering av ATK-sträckor/objekt i båda riktningarna bör 
uppgå till minst 90 %. 

Måluppfyllelse 
För andra halvåret 2007 har 90 % av sträckorna varit tillgängliga för aktivering. 

Målet bedöms vara uppfyllt. Not 4. 
 
MÅL 4B – Tillgänglighet för aktivering av ATK-mätstationer 
Tillgängligheten för aktivering av ATK-mätstationer bör uppgå till minst 90 %. 

Måluppfyllelse 
För andra halvåret 2007 har andelen mätstationer som varit tillgängliga varierat 
mellan 70 – 80 %. 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. För att uppnå målet kommer bl.a. förändringar av 
arbetssättet i förvaltnings- och serviceorganisationerna att genomföras. Not 5. 

 
MÅL 5 – Utredningskapacitet 
Kapaciteten för utredning av ärenden hos Rikspolisstyrelsens utredningsenhet bör 
vara minst 200 000 ärenden/år. 

Måluppfyllelse 
Utredningskapaciteten vid Rikspolisstyrelsens utredningsenhet  var under första 
halvåret låg men har sedan successivt ökat för att nå sitt kapacitetsmål under andra 
halvåret 2007. 

Målet bedöms vara uppfyllt vid utgången av året. Under året har personal och tek-
niska resurser tillförts för att uppnå en fullgod kapacitet. 

 
MÅL 6 – Utredningstid 
Den genomsnittliga utredningstiden för ett ärende bör inte överstiga 20 minuter. 

Måluppfyllelse 
Den genomsnittliga utredningstiden för ett ärende var cirka 30 minuter. 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. För att i framtiden uppnå målet kommer bl.a. it-
stödet för utredningsverksamheten att uppdateras och effektiviseringar i handlägg-
ningen av ärenden att genomföras. 
 

MÅL 7 Andelen ärenden som lett till lagföring 
Andelen ärenden där förundersökning inleds och där lagföring skett eller ärendet 
överlämnats till åklagare bör uppgå till minst 50 % av det totala antalet inkomna 
ärenden. Detta innebär att 50 % av alla registrerade överträdelser ska leda till att 
föraren av det aktuella fordonet får böter. 
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Måluppfyllelse 
Under 2007 utfärdade Rikspolisstyrelsens utredningsenhet cirka 39 000 böter för 
hastighetsöverträdelser. Detta motsvarar cirka 30 % av 130 000 registrerade has-
tighetsöverträdelser. 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. För att uppnå att en högre andel av överträdelser-
na leder till lagföring kommer åtgärder att vidtas och rutiner att ändras för att 
minska bortfallet av bilder relaterat till bl.a. väder och information om smutsiga 
mätstationer. 

 
MÅL A – Andra viktiga samhällsmål 
Att inom ramen för den övergripande målsättningen bidra till andra viktiga sam-
hällsmål. 

Måluppfyllelse 
Genom sänkt medelhastighet på ATK-vägnät jämfört med annat vägnät är andelen 
CO2-utsläpp lägre på detta vägnät. 

De 708 kameror som etablerades under 2006 beräknas ha minskat koldioxidut-
släppen under 2007 med ca 18 900 ton årligen. 

De 160 kameror som etablerats under 2007 beräknas minska koldioxidutsläppen 
med ytterligare ca 4 200 ton årligen. 

Målet bedöms uppfyllt. Not 6. 
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4 Större förändringar under 2007 

Mobila trafiksäkerhetskameror 
System och rutiner för de mobila trafiksäkerhetskameror som finns i bussar och 
vagnar har anpassats så att utredning av ärenden från dessa hanteras av Rikspolis-
styrelsens utredningsenhet i Kiruna. 
En ny mobil ATK-vagn har utvecklats och testats under året. 
Anskaffningen av mobila ATK-vagnar påbörjades under 2007 och 15 vagnar  leve-
rerades under första halvåret 2008. 

Förvaltningsfrågor övrigt 
Rutiner och arbetssätt har utvecklats och etablerats mellan Rikspolisstyrelsens ut-
redningsenhet och Vägverkets ATK-förvaltning. 
Ärendesystemet har vidareutvecklats med ny förbättrad funktionalitet. 
System för digital vägmärkeskontroll, som utförs via Vägverket, har införts. 
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5 Utbyggnad under 2007 
Under 2007 planerades en utbyggnad med 42 objekt/sträckor med 169 trafiksäker-
hetskameror. Av dessa har 40 objekt/sträckor med 160 trafikssäkerhetskameror 
etablerats. Resterande planerade trafiksäkerhetskameror etableras i början av år 
2008. 
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6 ATK i siffror 
Antal trafiksäkerhetskameror och sträckor  
 2007-01-01 2007-12-31 
Fasta sträckor/objekt 
 Ny typ 

 106  146 

Fasta mätplatser 
 Ny typ 

 708  868 

Fasta sträckor/objekt 
 Gammal typ 

 6  4 

Fasta mätplatser 
 Gammal typ 

 36  25 

Mobila enheter 
 Bussar 

 11  11 

Mobila enheter 
 Vagnar  

 4  5 

 
Ärendestatistik 
Inkommet antal ärenden t.o.m. 31 december 2007 130 000 st 
Ej godkända foton/Förundersökning inleds ej 66 000 st 
Godkända foton/Förundersökning inleds 64 000 st 
Nedlagda ärenden 25 000 st 
Utfärdade ordningsböter 37 000 st 
Redovisat till åklagare/förnekanden 2 000 st 
Ärenden under utredning/balans 41 000 st 
Genomsnittlig genomströmningstid för redovisade 
ärenden. 

32 dagar/ärende 

Kapacitet inflöde av ärenden vid utrednings-
enheten 

15 000 – 17 000 st/mån 

 
Noteringar 
Not. 1 Vägverkets rapporter om hastighetsförändring-

ar (16 sträckor har ingått i studien) 
Publicerade på www.vv.se 

Not. 2 Redovisning hämtad från Vägverket databas för 
trafikdata från ATK-stationer 

 

Not. 3 Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät VV publikation 2007:95 
 Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät  VV publikation 2006:106 
Not. 4 Tillgängligheten har mätts genom regelbunden 

kommunikationskontroll. 
 

Not. 5 Tillgängligheten har mätts genom regelbunden 
kommunikationskontroll. 

 

Not. 6 Vägverkets allmänna modell för beräkning av 
koldioxidutsläpp har nyttjats. 
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