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Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för automatisk hastighetsöver-
vakning med trafiksäkerhetskameror. Målet med trafiksäkerhetskameror är att sänka 
medelhastigheter på våra mest olycksdrabbade vägar och på det sättet få ner antalet 
döda och svårt skadade. Systemet med trafiksäkerhetskameror (ATK-systemet) förval-
tas av Vägverket och Rikspolisstyrelsen.

Det finns ett gemensamt samarbetsorgan mellan Vägverket och Rikspolisstyrelsen för 
systemet med trafiksäkerhetskameror – ATK-rådet. Rådet funktion är att förvalta  
ATK-systemet på effektivaste sätt och att vara rådgivande till respektive myndighet.

Ordföranden i ATK-rådet har ordet
Året har präglats av många framgångsrika trafiksäkerhetsåtgärder som visar tydliga 
positiva effekter med väsentligt färre personer som dör eller skadas svårt i trafiken.

Arbetet inom ATK-rådet har varit inriktat på att medverka till att systemet för has-
tighetsövervakning med trafiksäkerhetskamerorna utnyttjas och utvecklas på bästa 
möjliga sätt för att bidra till en ökad trafiksäkerhet.

Under året har rådet behandlat ett antal gemensamma frågor och ställningstaganden 
kring utveckling, utbyggnad och uppföljning av effekter av trafiksäkerhetskamerorna.

Några av de områden som varit i fokus under året är
• Den gemensamma förstudien för att belysa förutsättningarna för  

 automatisk medelhastighetsmätning av fordon på väg (sträck-ATK)  
 som en eventuell vidareutveckling av befintligt ATK-system (punkt-ATK). 

• Utredning av möjligheter till ytterligare utbyggnad av de fasta  
 trafiksäkerhetskamerorna. Utredningen visar att systemet kan  
 byggas ut med upp till 100 nya trafiksäkerhetskameror under 2009.

• Uppföljning av effekterna på hastigheter och olyckor på vägar med    
 trafiksäkerhetskameror. Uppföljningen visar att effekterna av systemet   
 är goda. Medelhastigheten sjunker och färre trafikanter kör för fort.

Ärendeflödet har ökat jämfört med 2007 och har under hela året varit i nivå med den 
kapacitet på 230 000 ärenden per år som var planerad. Totalt har 210 000 ärenden  
kommit in till Rikspolisstyrelsens utredningsenhet under 2008.

Införandet av nytt hastighetsgränssystem på det nationella vägnätet har gjort att  
tillgången på aktiveringsbara kameror på detta vägnät blev något lägre under kortare 
perioden under hösten. Kameror på det övriga vägnätet har dock kunnat aktiveras i 
ökad omfattning.

Trafiksäkerhetskamerorna har under året fått fortsatt stor uppmärksamhet i press, 
media och hos trafikanter. Frågor kring tillgänglighet, ärendestatistik och effekter av 
trafiksäkerhetskameror har varit andra viktiga punkter på dagordningen.

Under året har vi också förstärkt vår rapportering på våra websidor,  
www.polisen.se och www.vv.se.

Sist men inte minst så visar Vägverkets årliga trafiksäkerhetsenkät att  
trafikanterna har ett fortsatt stort förtroende för trafiksäkerhetskamerorna.

Lena Tysk

Ordförande i ATK-rådet
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Inledning
Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för automatisk hastighets-
övervakning med trafiksäkerhetskameror. Kamerorna finns på vägavsnitt och platser 
där stor olycksrisk föreligger och där hastigheterna före etableringen av trafiksäker-
hetskameror varit höga. Systemet med trafiksäkerhetskameror (ATK-systemet) förval-
tas av Vägverket och Rikspolisstyrelsen.

Det gemensamma och övergripande målet med trafiksäkerhetskameror i Sverige är 
att få ner medelhastigheter på våra mest olycksdrabbade vägar och på det sättet få ner 
antalet döda och svårt skadade.

Det finns ett gemensamt samarbetsorgan mellan Vägverket och Rikspolisstyrelsen 
för systemet med trafiksäkerhetskameror – ATK-rådet. Rådets funktion är att förvalta 
ATK-systemet på effektivaste sätt och att vara rådgivande till respektive myndighet. 

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 i ATK-rådet är
• Uppföljning/tillgänglighet till trafiksäkerhetskameror  

 och tillhörande system

• Gemensamma tekniska förvaltningsfrågor

• Utbyggnad

• Utveckling

• Information

Följande representanter har ingått i ATK-rådet under 2008
 Lena Tysk Ordförande Rikspolisstyrelsen

 Mattias Andersson  Rikspolisstyrelsen

 Anders Drugge  Rikspolisstyrelsen

 Sven-Olov Hansson  Rikspolisstyrelsen

 Åsa Ersson  Vägverket fr.o.m. augusti 2008

 Håkan Gelin   Vägverket

 Claes Tingvall  Vägverket

 Kenneth Wåhlberg  Vägverket t.o.m. augusti 2008

 Ulf Carlsson Adjungerad Extern konsult

Redovisning av uppsatta mål
Det gemensamma och övergripande målet för systemet med trafiksäkerhetskameror i 
Sverige är att sänka medelhastigheter på våra mest olycksdrabbade vägar och på det 
sättet få ner antalet döda och svårt skadade.

ATK-rådet har för 2008 satt upp gemensamma mål för ATK-systemet, se sid 6-8.  
Måluppfyllelsen redovisas vid respektive mål.
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MÅL 1 – Minskning av medelhastigheten
Antal döda och svårt skadade bör minska på vägar utrustade med trafiksäkerhetska-
meror jämfört med motsvarande vägar utan kameror genom en sänkt medelhastighet 
med minst 5 procent på vägsträckor med trafiksäkerhetskameror.

Måluppfyllelse
För- och efterstudier på ett urval av sträckor visar att medelhastigheten minskat med 
cirka 4,3 procent. Underlaget i studien omfattar 39 sträckor/objekt.

Målet bedöms inte vara uppfyllt.1

MÅL 2 – Andelen fordon som överskrider rapporteringsgräns
Andelen fordon som överskrider gällande rapporteringsgräns (högsta tillåten  
hastighet + 5 km/tim) för hastighetsöverskridanden vid trafiksäkerhetskameror  
bör inte överstiga nedanstående procentnivåer vid följande hastighetsgränser.

   

Måluppfyllelse
Under 2008 har andelen fordon som överskridit gällande rapporteringsgräns (högsta 
tillåtna hastighet + 5 km/tim) varit: 

Målet bedöms delvis vara uppfyllt då målen för andelen fordon som överskrider gäl-
lande rapporteringsgräns vid hastigheten 50 km/tim respektive 90 km/tim uppfyller 
målen, men andelen fordon som överskrider gällande rapporteringsgräns vid hastighe-
ten 70 km/tim överskrider däremot målet.2 

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

Måluppfyllelse
Mellan 2007 och 2008 har allmänhetens förtroende ökat för trafiksäkerhetskamerorna 
från 71,6 procent positiva år 2007 till 73,4 procent positiva år 2008.

Målet bedöms vara uppfyllt.3

Tillåten hastighet km/tim Procentnivåer
50 5 
70 3 

90 och högre 1 

Tillåten hastighet km/tim Procentnivåer
50 5 
70 4 

90 och högre 1 

Not. 1 Vägverkets rapporter om hastighetsförändringar, Vägverkets Publikation 2009:9

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

Not. 3 Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät, Vägverkets Publikation 2007:95 
 Resultat från 2008 års trafiksäkerhetsenkät, Vägverkets Publikation 2008:114

 



MÅL 4A – Tillgänglighet för aktivering av sträckor med  
trafiksäkerhetskameror  i båda riktningarna bör uppgå  
till minst 90 procent.

Måluppfyllelse
Under 2008 har minst 90 procent av sträckorna varit tillgängliga för aktivering.

Målet bedöms vara uppfyllt.4

MÅL 4B – Tillgänglighet för aktivering  
av trafiksäkerhetskameror bör uppgå till minst 90 procent.

Måluppfyllelse
Under 2008 har andelen trafiksäkerhetskameror som varit tillgängliga för aktivering 
varierat mellan 70 och 80 procent. Huvudorsaken till att målet inte kunnat uppnås har 
varit införande av nytt hastighetsgränssystem som under det sista kvartalet 2008 på-
verkat både utmärkning och lagstöd på cirka 40 procent av alla trafiksäkerhetskameror.

Målet bedöms inte vara uppfyllt.5 

För att uppnå målet kommer bl.a. förändringar av arbetssättet i förvaltnings- och  
serviceorganisationerna att genomföras.

Mål 5 – Utredningskapacitet - Inkomna ärenden
Antalet inkomna ärenden till Polisens centrala utredningsenhet ska vara minst  
230 000 ärenden under året.

Måluppfyllelse
Under 2008 har 210 000 ärenden kommit in till Polisens centrala utredningsenhet. 
Under senare delen av 2008 infördes ett nytt hastighetsgränssystem i Sverige. Detta 
har påverkat ärendemängden. Under perioden oktober–november påverkades upp till 
40 procent av landets kameror av ändringar i samband med ändrade hastighetsgränser. 
Den lägre tillgängligheten till aktiverbara kameror medförde att inflödet av ärenden 
under denna period minskade.

Målet bedöms inte vara uppfyllt.

Mål 6 – Den genomsnittliga utredningstiden för ett ärende ska 
inte överstiga 20 minuter.

Måluppfyllelse
Den genomsnittliga utredningstiden för ett ärende var cirka 23 minuter under 2008.

Den genomsnittliga utredningstiden har under året minskat från 30 minuter till  
23 minuter. Handläggningstiden påverkas huvudsakligen av långa svarstider i  
systemstödet och av manuella moment i utredningsprocessen.

Målet bedöms inte vara uppfyllt.

För att i framtiden uppnå målet bör datastödet i utredningsverksamheten ytterligare 
förbättras och effektiviseringar i handläggningen av ärenden att genomföras.
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Not. 4 och 5     Tillgängligheten har mätts genom regelbunden kommunikationskontroll. 
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Mål 7 – Andel lagförda
Andelen ärenden där förundersökning inleds och där lagföring skett eller ärendet  
överlämnats till åklagare ska uppgå till minst 50 procent av det totala antalet inkomna 
ärenden. Det innebär att 50 procent av alla registrerade överträdelser ska leda till att 
föraren av det aktuella fordonet får böter.

Måluppfyllelse
Under 2008 utfärdade Rikspolisstyrelsens centrala utredningssektion cirka  
60 000 böter för hastighetsöverträdelser. Detta motsvarar cirka 30 procent av antalet 
inkomna ärenden.

Orsakerna till att andelen ärende som lett till lagföring är lägre än målet är bl.a. att  
identiteten på föraren inte kunnat fastställas efter utredning av överträdelsen och att  
fotografier inte varit tillräckligt fullständiga för att kunna påbörja en förundersökning.

Målet bedöms inte vara uppfyllt.

En analys av de tekniska och juridiska förutsättningarna för systemet kommer att  
genomföras för att undersöka om förändringar i dessa förutsättningar kan leda till  
att en högre andel av de inkomna ärendena leder till lagföring.

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

Måluppfyllelse
Genom sänkt medelhastighet på vägnätet med trafiksäkerhetskameror jämfört med  
annat vägnät är andelen koldioxidutsläpp lägre på detta vägnät.

De 868 trafiksäkerhetskameror som etablerats fram till 2008 beräknas ha minskat  
koldioxidutsläppen under 2008 med cirka 23 100 ton årligen.

De 100 kameror som etablerats under 2008 beräknas minska koldioxidutsläppen med  
ytterligare cirka 2 300 ton årligen.

Målet bedöms uppfyllt.6 

Större händelser under 2008
Utredning av automatisk medelhastighetsmätning

Vägverket och Rikspolisstyrelsen har gemensamt genomfört en förstudie för att belysa 
förutsättningarna för automatisk medelhastighetsmätning av fordon på väg (sträck-ATK) 
som en eventuell vidareutveckling av befintligt ATK-system (punkt-ATK) utifrån  
nuvarande lagstiftning.

Förstudien har gått igenom möjligheter, risker, bedömt kostnader och effekter för ett  
eventuellt införande i Sverige och i samband med detta även studerat lösningar och  
samlat erfarenheter från andra länder som tillämpar sträck-ATK. 

Rekommendationen från förstudien är att för närvarande inte gå vidare med sträck-ATK i 
Sverige, främst på grund av praktiska hinder och att bedömd kostnad och förväntad nytta 
inte är försvarbara. Vägverket och Rikspolisstyrelsen har därför inte för avsikt att utifrån 
nuvarande förutsättningar utveckla systemet med trafiksäkerhetskameror i den riktningen.

Rådet rekommenderar Vägverket och Rikspolisstyrelsen att se över och vidareutveckla 
användning och tekniken i det nuvarande mobila och fasta systemet med trafiksäkerhets-
kameror.

Not. 6 Vägverkets allmänna modell för beräkning av koldioxidutsläpp har nyttjats.
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Mobila trafiksäkerhetskameror
Femton mobila trafiksäkerhetskameror levererades till polismyndigheterna under 
första halvåret 2008. Utbildning har skett av 18 poliser enligt uppsatta krav för att 
använda de mobila kamerorna i operativ drift.

19 polismyndigheter arbetar med mobila kamerorna, de nya vagnarna och de befintliga 
bussarna. De mobila kamerorna har bl.a. kunnat användas på platser där det tidigare 
har varit mycket svårt att övervaka trafik med mycket höga hastigheter på ett säkert 
sätt.

Cirka 8 procent (17 479 ärende) av alla inkomna ärenden till den centrala utrednings-
enheten har kommit från de mobila trafiksäkerhetskamerorna.

Uppföljning av hastighetsutveckling
Vectura AB (tidigare Vägverket Konsult) har på uppdrag av Vägverket genomfört en 
uppföljningsstudie av hastighetsutveckling på vägar med trafiksäkerhetskameror.  
Studien har genomförts med före- och eftermätningar av hastigheter på sträckor som 
fått trafiksäkerhetskameror. 

Resultaten visar att:

• Medelhastigheten sjönk vid kamerorna med cirka 12 procent  
på sträckor med hastighetsgräns 50 km/tim och 70 km/tim.  
På sträckor med högsta tillåtna hastighet 90 km/tim sjönk  
hastigheten med cirka 7 procent.

• Andelen hastighetsöverträdelser vid kamerorna sjönk med cirka  
55 procent på sträckor med hastighetsgräns 50 km/tim.  
På sträckor med högsta tillåtna hastighetsgräns 70 km/tim och  
90 km/tim sjönk andelen överträdelser med över 70 procent.

Uppföljning av olycksutveckling
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har på uppdrag av Vägverket 
genomfört en uppföljningsstudie av olyckutveckling på vägar med trafiksäkerhetska-
meror. Studien har genomförts som Före – Efter studie och som Med – Utan studie. 
Resultatet är likvärdigt för de båda metoderna. Studierna är baserade på 180 mil väg.

Resultatet visar att:

• Antalet döda minskar med 25–30 procent, motsvarande 13 personer per år.

• Det totala antalet döda och svårt skadade (DSS) minskar med  
20 procent, motsvarar 48 personer per år.

Med den utbyggnaden av systemet med trafiksäkerhetskameror bedöms potentialen 
vid utgången av 2008 vara att antalet döda minskar med 20 personer per år och att det 
totala antalet döda och svårt skadade minskar med 70 personer per år.
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Nytt hastighetsgränssystem
Under 2008 har Vägverket infört ett nytt hastighetsgränssystem som innebär att de 
tidigare hastighetsgränserna kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim.

Införandet har också inneburit att upp till 40 procent av trafiksäkerhetskamerorna inte 
varit möjliga att aktivera fullt ut. Under hösten 2008 har förändringar i utmärkning  
efter våra vägar och de juridiska förutsättningarna pågått. Detta har till viss del  
påverkat antalet inkomna ärenden till Polisen centrala utredningsenhet.

Införande av nya hastighetsgränser har påverkat statistiska uttag ur den databas där 
uppgifter lagras kring andel passerade fordon och dess hastighet.

Förvaltning
Ärendesystemet har under 2008 vidareutvecklats med förbättrad funktionalitet för bl.a. 
behandling av ej utredningsbara ärenden, systemgenererade förfrågningar och automa-
tiserad hantering av ärenden  vid beslut om att utfärda, avsluta och arkivera ordnings-
förelägganden.

Rutiner och arbetssätt har utvecklats inom myndigheterna och mellan Rikspolissty-
relsens utredningsenhet och Vägverkets ATK-förvaltning.

Aktiviteter med kvalitetssäkrande syfte har genomförts under året. Bland annat har en 
ytterligare förbättrad funktion i Vägverkets datasystem för att övervaka tidssynkroni-
sering mellan verklig tid och angiven tid i ärenden vid överföring mellan olika system 
införts.

Under året har de nya reglerna för utmärkning av trafiksäkerhetskamerorna börjat till-
lämpas på de nya sträckorna som etablerats under året. Detta innebär att det före varje 
nyetablerad trafiksäkerhetskamera finns ett upplysningsmärke med en kamerasymbol. 
Vägverket kommer successivt att förändra utmärkningen för de tidigare etablerade 
kamerorna på samma sätt. Ändringen kommer att genomföras enligt VVFS 2007:305.

 

Exempel på utmärkning av trafiksäkerhetskameror på nya sträckor 2008
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Vägverket har under året övergått till nytt referenssystem för registrering av koor-
dinater, SWEREF 99, för kamerornas geografiska placering.

Överföring av körkortsbilder, som tidigare skett från Vägverket Trafikregistret, sker 
från den 1 januari 2009 från den nybildade myndigheten Transportstyrelsen.

På Polisens centrala utredningsenhet i Kiruna har tio utredare och fyra förundersök-
ningsledare anställts. För närvarande består Polisens centrala utredningsenhet av 66 
personer.

Utbyggnad under 2008
Under 2008 har systemet byggts ut med 22 sträckor med 109 trafiksäkerhetskameror.

Sträckor Typ av kamera Antal trafiksäkerhetskameror
  2008-01-01           2008-12-31

Fasta sträckor/objekt Ny typ 142 164

Fasta mätplatser Ny typ 868 977

Fasta sträckor/objekt Gammal typ 4 2

Fasta mätplatser Gammal typ 25 18

Mobila trafiksäkerhetskameror Bussar 11 11

Mobila trafiksäkerhetskameror Vagnar – ny typ 0 15

Mobila trafiksäkerhetskameror Vagnar – gammal typ 5 0
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ATK i siffror

Ärendestatistik7

Referenser
I. Resultat från Vägverkets trafiksäkerhetsenkät 2008,  
 Vägverkets Publikation 2008:114

II. Effekter på hastighet och trafiksäkerhet med automatisk  
 trafiksäkerhetskontroll, Vägverkets Publikation 2009:9

III. Förstudierapport om förutsättningar för automatisk  
 medelhastighetsmätning av fordon på väg STRÄCK-ATK

IV. Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar,  
 VVFS 2007:305

Not. 7 Avrundning av ärendeantal har skett till närmsta 100-tal.

Not. 8 Antalet ärenden som lett till att ordningsböter har utfärdats är lägre än antalet inkomna ärenden.  
 Detta beror bland annat på att identiteten på föraren inte kunnat fastställas efter utredning av  
 överträdelsen och att fotografier inte varit fullständiga för att kunna påbörja en förundersökning.

Inkomna ärenden under 2008 210 000 ärenden

Förundersökning har inletts 87 000 ärenden

Förundersökning har inte inletts 115 000 ärenden

Nedlagda ärenden 25 000 ärenden

Utfärdade ordningsböter8 62 500 ordningsböter

Redovisat till åklagare 5 600 ärenden

Ärenden under utredning/balans 28 000 ärenden

Genomsnittlig genomströmningstid  
för redovisade ärenden

32 dagar/ärende

Kapacitet inflöde av ärenden vid utredningsenheten 19 000 ärenden/mån
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781 87 Borlänge 
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