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Sammanfattning 

 

Syftet med detta arbete är att titta på polisens trafikövervakning. Detta för att se om olyckorna 

(dödsolyckor och svårt skadade olyckor) minskar, samt hur effektivt de olika metoderna 

fungerar. De olika typerna av mätmetoder som vi har tittat på, visar tydligt i den statistik som 

finns, hur effektiv den är och om de kort- respektive långsiktiga effekterna kvarstår. 

 

Det är olika typer av försök som har gjorts av Polisen och Vägverket i samarbete som t ex 

pendeltrafikprojektet där vi ser hur kontinuerlig övervakning av poliser fungerar på olika av 

dessa sträckor efter pendlarprojektet med fysiska poliser var klara. 

 

Hur är acceptansen hos de olika trafikanterna? ATK som fotograferar eller fysiska poliser 

som är ute och sköter övervakningen?  

Finns det nya effektivare metoder för att förbättra trafiksäkerheten och minska 

genomsnittshastigheten? och leder dessa metoder i sin tur till att minska trafikolycksrisken?. 

 

Medelhastigheten har sjunkit mer vid fast övervakning gentemot personell övervakning och 

effekten är att fasta kameror gör att den lägre medelhastigheten fortsätter att bestå. Poliser 

som är ute och gör hastighetsövervakning får bara en tillfällig effekt, vad vi har sett i dessa 

rapporter. 

 

Fast övervakning gör att de svåraste olyckorna, dödsfallen och medelhastigheten sjunker och 

blir bestående, polisövervakning med målade/civila fordon bidrar också till att det blir förre 

svåra/dödsolyckor men medelhastigheten påverkas inte så mycket. Den minskar bara vid 

kontrollen sedan glöms den bort av vägtrafikanten.  
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Förkortningar i arbetet 

 

NUS Norrlands Universitets Sjukhus 

ATK Automatisk trafiksäkerhetskontroll 

NTF Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande  

Km/H Kilometer per timme 

VTI Väg och transportforskningsinstitutet 

ISA Intelligent Stöd För Anpassning Av Hastigheten 

RPS Rikspolisstyrelsen 
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1 Inledning 

Rapportens huvudsyfte är att visa hur viktigt det är att få ned medelhastigheten på 70, 90 och 

110 km/h vägar. Rapporten skall visa hur man effektivt kan förebygga olyckor med 

vägtrafikanter och få en bestående lägre olycksrisk för dem som vistas i trafiken. De inre 

säkerhetssystemen som idag finns i fordonen gör att man kan klara sig ganska bra mot 

allvarliga skador och dödsfall upp till 70 km/h, om systemen (utrustningen) används rätt. 

 

Det innebär att kollisioner/avåkningar med snabba oförutsedda stopp, inte får ske i för hög 

fart om man vill att svårt skadade och dödsolyckorna skall minska. Delmål i Nollvisionen 

som Sveriges Riksdag har beslutat att uppnå år 2007 med max 270 döda i svensk vägtrafik. 

 

Rapporten kommer att visa hur olika typer av hastighetsövervakning har fungerat och hur 

effektiva de har varit, d v s om vägtrafikanterna bara är ögontjänare eller om den fungerar 

som det är tänkt. Det vill säga om medelhastigheten sjunker och den nya lägre 

medelhastigheten består och ger ett gott resultat när det gäller att minska på mänskligt lidande 

och dödsolyckor, men även om det kan ge en god ekonomisk vinst för samhället. 

 

Är olika metoder nödvändiga för att få en effektiv medelhastighetssänkning, eller fungerar 

metoderna lika bra? 

 

Rapporten kommer att visa behovet kring olika typer av metoder och övervakning för att 

kunna sänka medelhastigheten på olika typer av vägar. Det kan bero på om det är många 

förare i närområdet som pendlar regelbundet på mindre väg eller om det handlar om en hårt 

trafikerad väg som t.ex. E 4: an in mot Umeå där det främst är vägtrafikanter på genomresa. 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få poliser, polisstudenter och vägtrafikanter att inse vikten av att 

få ner medelhastigheten på vägar. Även på vägsträckor utanför tätbebyggt område på 70, 90 

och 110 km/h sträckor, där varje kilometersänkning av medelhastigheten är livsviktig. Det 

sparar inte ”bara” pengar till samhället utan fungerar också mycket effektivt mot att minska 

svåra trafikolyckor med alltför många döda, med allt vad det innebär. För att bli så effektiv 

som möjligt måste varje polis veta hur olika typer av mätmetoder fungerar och vilka som 

fungerar ”bäst” på exempelvis trogna pendlare eller vägsträckor med mycket 

genomfartstrafik, t. ex E 4:an. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Poliser i målade fordon, hur effektivt och förebyggande är det? 

• Polis som använder laserinstrumentet regelbundet/oregelbundet, effekten av detta? 

• ATK-kamerans funktion och hur den accepteras av förarna? 

• Består medelhastigheten/olyckssänkningen en längre tid, är det skillnad på de olika 

metoderna eller på de olika vägsträckor som kontrolleras? 

• Finns det nya effektiva sätt att få ner medelhastigheten på? 

• Hur accepterar vägtrafikanterna de olika metoderna? 

 

1.3 Urval och begränsningar 

Vi har valt att främst skriva om pendeltrafikprojektet i Umeå och jämföra den mot ATK-

kameran. Hur effektiv de olika metoderna är och hur påverkar de trafiksäkerheten. 

Hur är acceptansen hos vägtrafikanterna för de olika typer av metoder vi tittat på. Vi tar även 

upp några ”nya” metoder som finns idag som är till för att öka trafiksäkerheten. Många av 

dessa försök pågår idag, för att se hur effektivt dessa metoder fungerar tycker vi att det 

behövs en längre provperiod av kontroller för att få ett trovärdigt material. 

Inom trafikområdet finns det hur mycket som helst att skriva om som är intressant t. ex bra 

fordon, vägmiljö, trafikbeteenden, olyckor, droger och hastigheter. Vi begränsade oss till de 

delar vi tyckte var viktiga i detta ämne (ett svårt urval) så att rapporten inte skulle bli allt för 

stor. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Det nationella trafiksäkerhetsmålet om färre döda och svårt skadade i trafiken kompletteras 

med det långsiktiga målet om att ingen skall behöva dödas eller skadas svårt i trafiken, den s k 

Nollvisionen.  

 

Nollvisionen vill att ansvaret för trafiksäkerheten ska vara ur ett systemperspektiv och inte 

som tidigare ur ett trafikantperspektiv. Tyngdpunkten skall ligga på samverkan mellan 

trafikanter, fordon och inte minst vägmiljön. Väghållarna d v s Vägverket och kommunerna 

har tillsammans med polisen ett stort ansvar för att det skall bli en säker vägmiljö. 

 

Polisen har ett särskilt ansvar att se till att de människor som vistas i trafiken följer de regler 

som gäller för vägmiljö och fordon. Polisens strategi skall bidra till att få en ökad 

regelefterlevnad genom en offensiv och synlig övervakning med metoder som är väl kända 

och accepterade av vägtrafikanterna. Trafikbevakningen skall bedrivas kunskapsbaserat samt 

problem- och målorienterat. 
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3 Metod 

Vi har börjat med att söka efter olika rapporter, analyser och utvärderingar. Dessa hittade vi 

hos statliga och frivilliga organisationer: hos Polisen, Vägverket, kommuner, NUS, NTF och 

VTI. Detta för att kunna sammanställa och få en god bild av hur effektiv 

hastighetsövervakningen är och hur den påverkar olyckorna.  

 

Vi hade ställt upp en del frågeställningar som vi ville hitta svar på under arbetets gång och för 

att kunna göra det så har vi läst och sammanställt de olika materialen. Vi har också använt den 

mycket fina statistik som finns inom hastighets/olycksområdet. Det har bedrivits många olika 

typer av projekt som man kan använda och göra jämförelser med och från dessa dra olika 

viktiga slutsatser. 

 

Vår ambition är att kunna visa hur en ”bra” trafikövervakning ska bedrivas. Stommen i 

rapporten blir då att visa effektiviteten hos olika hastighetsmetoder och hur man får en 

bestående effekt av dessa metoder. Statistiken som vi utgått ifrån, är gjorda under längre 

tidsperioder och vi har valt att använda oss av dessa för att få så trovärdigt material som 

möjligt att jobba med. 
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3.1 Nationell strategi för polisens trafikövervakning 

Överträdelse av hastighetsgränserna är ett betydande trafiksäkerhetsproblem. Ett viktigt mål 

för trafiksäkerhetsarbetet är därför att sänka medelhastigheterna. Analyser som är gjorda visar 

att fler än 20 procent av fordonsförarna överskrider gällande hastighetsgränser med mer än 10 

km/h. Respekten för hastighetsgränserna måste öka så att svårare trafikolyckor minskas eller 

undviks helt. 

 

Att utveckla metoder i övervakningen som resulterar i sänkta medelhastigheter är viktigt. Ett 

sätt att sänka hastigheterna och därigenom förbättra trafiksäkerhetseffekterna, är att öka den 

subjektiva upptäcktsrisken bland vägtrafikanterna. Det åstadkommer man genom större 

synlighet vilket också medför att risken för att bli upptäckt och lagförd blir mer påtaglig. Det 

ger vägtrafikanterna en ökad insikt om vikten att respektera gällande trafikregler eller 

hastighetsbegränsningar.
1
 

 

Att utnyttja modern teknik kan vara effektivt och ger en olyckspreventiv effekt. Försök med 

fast kameraövervakning av hastigheter har visat att medelhastigheten har kunnat sänkas på 

platsen och att antalet trafikolyckor har minskat. Användandet av sådan teknik är dessutom i 

hög grad resursbesparande.
2
 

 

4 Pendlarprojektet 

4.1 Huvudvägarna mot Umeå 

I Västerbottens län har ett projekt ”pendlare mot tätort” gjorts. Projektet har pågått från 

oktober 1997 till maj 1999. Under denna period har Polisen, Vägverket, kommunerna och 

NUS samarbetat. Medelvärdena av hastighet och olyckor har konstaterats under en period på 

48 månader före projektstarten av de vägsträckor som skulle ingå i projektet. Mätmetoderna 

som Polisen har använt är laserinstrument, automatradar och polispilot på dessa 

försökssträckor. 

 

Man vill se om det går att förändra vägtrafikanternas höga medelhastighet och deras 

beteenden, detta för att minska antalet olyckor med svåra personskador eller dödliga 

personskador. Projektets syfte är att genom övervakning och information försöka förändra 

                                                
1
 Se bilaga 1, sidan 1, övre tabell sidan 2 

2
 RPS En nationell strategi för Polisens trafikövervakning, VTI Automatiskhastighetsövervakning 
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körvanorna hos trafikanterna. Att frammana ett lugnare körsätt på de vägavsnitt som har 

mycket trafik och särskilt på morgonen och eftermiddagen när risken för konfrontation är som 

störst. Om det ändå skulle inträffa olyckor, så skall det helst inte ske i högre hastighet än 70 

km/h. 

 

Kontrollmätningar av genomsnittliga hastigheter gjordes av trafikdata, Vägverket Region 

Norr. Det skedde genom basmätningar av fordonshastigheter: medelhastigheten hos lätta bilar 

utan släpvagn och tunga bilar med släpvagn konstaterades före projektstarten. 

Kontrollmätningar skedde hela tiden under projektet, det var under sju dagar varje maj- och 

septembermånad. Det skedde även kontrollmätningar före och efter det att Polisen hade haft 

sin hastighetsövervakningsperiod.  

 

Data ur Vägverkets trafikolycksdatabank på krascher med dödlig utgång eller svåra 

personskador, jämförs med en tidsperiod av fem år innan projektstarten, mot det resultat som 

blev under projektet ”med pendlare mot tätort”.  

 

På pendlarsträckorna i Västerbottens län var fordonspasseringarna under sju kontrollerade 

dygn 40 000-60 000 stycken fordon. Övervakningstiden i detta projekt var till största delen 

förlagd mellan klockan 06.00-08.00 och 16.00-18.00. Övervakningen var till stora delar 

förlagd på höghastighetsvägavsnitt med högsta tillåtna hastighet 90 till 110 km/h.  

 

Kontrollsträckorna har i samråd med NUS olycksanalysgrupp utvalts där mätningarna har 

skett mera sporadiskt. Det för att man vill se om det blir förändringar under en längre period 

på dessa sträckor gentemot kontrollsträckorna på projektet. 

 

Bilförarna har under projekttiden påtagligt förändrat sitt körsätt. Det har blivit ett lägre tempo 

och färre omkörningar, vilket i sin tur inneburit att trafikolyckorna har minskat och 

medelhastigheten har sjunkit. Statistiken har visat att Polisens närvaro måste vara kontinuerlig 

för att effekten av detta ska kvarstå. Vägtrafikanterna ”glömmer” annars bort att hålla nere 

hastigheten och andra felbeteenden som vansinnesomkörningar m.m. 

 

Yrkesförarna för tunga lastbilar med tillkopplat släp bryter till åttiofem procent mot högsta 

tillåtna hastighet 80 km/h enligt de mätningar som gjorts på E 4: an. Polisen tror att 

lastbilsförarna varnar varandra via telefon eller sin komradio när de ser att Polisen är ute och 
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kontrollerar trafiken. När Polisen sedan inte är på plats meddelar yrkesförarna varandra igen 

och återgår till sitt tidigare felbeteende.  

 

Under projektperioden minskade antalet olyckor på alla kontrollerade vägsträckor utom E 4: 

an, Umeå-Hörnefors och Skellefteå-Bureå. Det kan bero på att det är färre ”trogna” pendlare 

som pendlar till tätorten på dessa sträckor och fler vägtrafikanter som bara är på genomresa. 

De som är på genomresa påverkas inte lika tydligt av Polisens regelbundna närvaro och 

påverkan blir inte så positiv som på andra vägsträckor som ingått i projektet. 

 

För att minska olyckorna och få ner medelhastigheten behöver polisövervakningen 

kombineras med tekniska lösningar i form av automatiskhastighetsövervakning samt att 

målade och civila polisfordon finns synliga över tid. Annars blir det svårt att få ner 

medelhastigheten och olyckorna på de vägar som har ett stort antal genomresande 

vägtrafikanter
34

.  

 

4.2 ATK-övervakning 

Kameraövervakning av hastighet har resulterat i att totalt 9402 fordon har fotograferats i 

Sverige under 2003. Motorcyklar och utryckningsfordon som utgör cirka två procent men är 

inte medräknade. Antalet godkända fotograferingar var 6073 under 2003. De flesta fotografier 

som inte godkändes hade tekniska brister, totalt 5,4 procent. Fotografierna där föraren inte 

kan identifieras var tretton procent och fotografier som underkändes av andra anledningar var 

sjutton procent.  

 

Genomgående så var det en stor samstämmighet vad gällde både positiva och negativa 

erfarenheter av ATK försöket. Polisen och Vägverket bedrev en gemensam 

informationskampanj riktad mot allmänheten, på vissa orter medverkade även NTF och 

kommunerna. Med broschyrer, informationsmöten och massmedial övervakning som 

rapporterade på ett positivt sätt ökade allmänhetens kunskap. 

 

Många som var boende utmed dessa vägsträckor blev mycket positiva till ATK metoden när 

de märkte att trafikrytmen blev lugnare och att vägen kändes mycket säkrare. Resultatet av 

detta blev att de som bodde i närheten av kameraskåpen kände ett ansvar och ”adopterade” 

                                                
3
 Se bilaga 1, sidorna 2-6 

4
 Trafikpolisen, Vägverket mfl., Pendlarprojektet huvudvägar mot Umeå och Skellefteå 
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dessa, så att skadegörelsen minskade eller helt upphörde. Polisen och Vägverket tyckte att de 

fått en bra förståelse för behovet till varför man ville sätta upp kameraskåpen genom den 

information som hade kommit ut.  

 

En av de största fördelarna med automatiskhastighetsövervakning var dess preventiva verkan 

dygnet runt. Osäkerheten i vilket skåp kameran var gav en kontinuerlig hastighetsminskning 

utefter hela perioden. Detta medförde lägre trafikolyckor med personskadade och döda. 

Automatisk hastighetsövervakning är ett mycket kostnadseffektivt sätt att övervaka 

hastigheten med. Det som inte fungerade lika bra var att man har t. ex långa och krångliga 

utredningar hos polisen och att alla inte blir lika inför lagen. De fordon som bara har 

registreringsskylt bak på fordonet klarade sig från lagföring t. ex motorcyklister. 

Företagsbilister samt lastbilschaufförer på 90 km/h vägar klarar sig också. Felbeteende såsom 

bilbältesanvändning, alkohol- och drogpåverkade, körkortskontroller och fordonskontroller 

blir aldrig undersökta vid den här typen av övervakning.
5
 
6
 

 

5 ATK gentemot polis på vägarna  

Vi har valt att studera och jämföra är två olika enkätundersökningar inom trafikövervakning. I 

dessa har man ställt olika frågor angående vad de olika kategorierna människor tycker om de 

olika sätten av hastighetsövervakning som polisen använder sig av idag.  

 

I den ena studien så har man delat in människor i olika kategorier exempelvis kvinnor, unga, 

medelålders och äldre. Samma indelning har undersökarna gjort med kategorin män. Vidare 

har undersökarna även lagt in kategorin yrkesförare och tjänstebilsförare. Därefter så är 

kategorierna indelade i förare som kör på sträckor som kontrolleras av poliser med 

instrument, eller på de sträckor som kontrolleras av ATK. De flesta kategorier människor var 

positiva till den utveckling som har skett inom trafikövervakning när det gällde automatisk 

hastighetsövervakning gentemot att möta polismän med laserinstrument ute på vägarna.  

 

De flesta av de tillfrågade människorna hade i stor utsträckning sett eller råkat ut för någon 

form av dessa hastighetsövervakningssystem på vägarna. Det som är intressant i dessa två 

undersökningar är att de trafikanter som åkt på vägar där automatisk hastighetsövervakning 

                                                
5
 Se bilaga 1, sidorna 6-7 

6
 VTI, Automatiskhastighetsövervakning 2002 till 2003, PHS, Trafiksäkerhetsarb och trafikövervakning April 2001 

Ingmar Bergman 
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finns tycker att den formen av övervakning är en bra metod att kunna övervaka Sveriges 

vägar. Däremot tyckte de tillfrågade som åkte på vägar där man fortfarande använder sig av 

poliser med laserinstrument att denna metod fortfarande var den som fungerade bäst. De 

tillfrågade tyckte att ATK inte vände sig till alla kategorier förare, eftersom man måste ha 

registreringsskylt fram på sitt fordon för att kunna bli bötfälld.
7
  

 

Något annat som även kom fram i undersökningarna är att de flesta av de tillfrågade förarna 

tycker att det är en nackdel med automatisk hastighetsövervakning i det hänseendet att om 

man har några frågor direkt på plats, när man har gjort en hastighetsöverträdelse, så finns det 

ingen ute på vägen som kan svara på dem. Frågorna får man ställa i efterhand då föraren 

automatiskt får två veckors rådrum innan betalningen ska ske, från det att föraren fått avin 

med bötesbeloppet per postförsändelse. 

Den kategorin människor som inte var så positiva till automatisk hastighetsövervakning och 

andra lite nyare och några lite äldre övervakningsmetoder, var kategorin yrkesförare och 

tjänstebilsförare. Denna kategori tycker inte att ATK är ett bra hjälpmedel vid 

hastighetsövervakning, då man anser att det i stor utsträckning blir en ryckig körstil på dessa 

vägar då förare håller den föreskrivna hastigheten enbart vid tillfället före kameraskåpet.  

 

Sedan finns det en kategori människor som inte har varit med i dessa undersökningar som vi 

har tagit del av och studerat. Vi tycker dock att de är ett problem ute på vägarna och detta vill 

vi belysa genom att nämna kategorin. Kategorin ”kroniker” som vi vill kalla dem, då dessa 

människor alltid kör för fort. Mot dessa människor kvittar det vilken metod man har för att 

hastighetsövervaka. Denna kategori innefattar även de fåtal människor som har gått till 

angrepp mot fastmonterade kameror på olika sätt. Vid Polismyndigheten i Norrbotten har man 

haft ett flertal incidenter, cirka 20 tillfällen där folk har sprayat linsen på kameraskåpet. Vid 

ett fåtal tillfällen, cirka fyra till fem gånger, har man i Norrbotten även råkat ut för grövre 

form av skadegörelse, som att man har dragit bort kameraskåpet med hjälp av lina eller 

kätting samt att vid ett tillfälle sågat ner kameraskåpet. Någon har även vid ett tillfälle skjutit 

mot ett kameraskåp.
8
  

Alla dessa olika digniteter av skadegörelse på kameraskåpen för att kanske undanröja att de 

har blivit fotograferade och kommer att bli bötfällda för hastighetsöverträdelse, eller för att 

man är emot formen av hastighetsövervakning.  

                                                
7
 Markörs AB undersökning 

8
 Intervju med polisman i Norrbottens Polisdistrikt.   
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Åt denna kategori människor finns det inget direkt att göra utan vi tror att här fungerar 

metoden när polis är närvarande vid hastighetsövervakningen bäst. Då kan man konfrontera 

föraren direkt på plats. 

 

Här nedanför följer några av de synpunkter som alla tillfrågade kategorier gav gällande ATK.
9
  

”Kamerorna dämpar vissa vansinnesförare”. 

 ”Bra med kameror när det är 90 väg. Inte när det är 70 väg. Det är allvarligare att köra över 

90 än över 70”. 

”Bra så länge man inte åker fast”. 

”Den är alltid där, poliser finns inte alltid utplacerade”. 

”De dämpar de värsta fortkörarna”. 

”Dåligt att det bara är var 10:e låda som har en kamera i sig. Alla ska ha en så att det är seriöst 

och inte på skoj”. 

”Man kan ta bort registreringsskylten för att slippa identifieringen. Det är mycket dåligt”. 

”Störs av dem. Kan krocka med stolpen liksom att man kan krocka med träden”. 

”Kan bötfälla personer utan att veta anledningen att de körde för fort”. 

”Skrämmer bilister till att köra på tok för sakta”. 

 

6 Dynamiska hastighetsgränser 

En annan metod som vi har tittat närmare på är dynamiska hastighetsgränser. Denna metod är 

under uppbyggnad i vårt land och finns nu på försök under åren 2003 till 2005 på vissa platser 

i Sverige. Metoden är till för att först och främst öka säkerheten för människor i tätorter vid 

exempelvis övergångställen, samt en viktig målgrupp är barn som släpps av vid av- och 

påstigningar av skolskjutsar.  

 

Innan projekten drog igång så tittade man även på möjligheterna till att använda dynamiska 

hastighetsgränser vid vägsträckor där man har problem med halka, kraftig dimma samt kraftig 

nederbörd av snö på vinter och regn på sommaren. Därför är projekten som vi tittat på inom 

metoden på vägsträckor i norra delen av Sverige. 

 

Metoden dynamiska hastighetsgränser är tänkt att fungera på vägsträckor där hastigheten är 

70 eller 90 km/h och har t. ex av- och påstigningar från bussar. Genom att man lagt ut slingor 
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på vägen på behörigt avstånd före busshållplatsen, så när bussen närmar sig busshållplatsen 

identifierar den sig elektroniskt med slingorna i vägen. Vid lämplig plats innan 

busshållplatsen, står en elektronisk hastighetsskylt uppsatt på samma sätt som vanliga 

hastighetsskyltar är monterade. Dessa skyltar kommer när identifieringen är gjord, att sänka 

hastigheten på vägsträckan så att säkerheten för människorna vid av- och påstigningar av 

bussen ökar. Efter lämpligt säkerhetsavstånd från bussfickan så ska hastigheten återgå till 

ursprungshastigheten på den aktuella vägsträckan. 

 

Denna metod kommer som vi nämnt tidigare att även fungera på liknande sätt då vägen 

antingen är hårt trafikerad vid ett tillfälle, eller när väderleken gör att det behövs en temporär 

sänkning av hastigheten på just den specifika vägen. Dessa behov avgörs med hjälp av 

väderstationer på den vägsträckan, eller att man använder sig av de vägkameror som 

Vägverket har idag uppsatta när det gäller problem på vägarna. Med hjälp av dessa två 

metoder avgör man från en nationell central vilken hastighet man ska sänka respektive höja 

hastigheten till på den specifika vägsträckan.
10

 

 

7 ISA-Projektet 

ISA- projektet ska användas i fordon för att främst hjälpa och informera föraren om att köra i 

rätt hastighet, först och främst i tätorten. ISA kan sedan utvecklas ännu mer och 

användningsområdena ökar inom att kunna varna bilförare. I detta projekt satsade Vägverket 

75Mkr då de tror och hoppas att detta system är något som kommer att bli stort inom ett par år 

i Sverige. 

 

Det har pågått försök med tre olika system under åren 2000 till 2002 på fyra olika plaster i 

Sverige, Umeå är den plats där det var flest involverade i testerna, cirka 4000 bilar både i 

yrkestrafik och privatbruk och 10 000 förare. 

 

ISA är något som man inom Vägverket strävar efter ska finnas i alla nya bilar på marknaden 

innan år 2010, både när det gäller utbudet av bilar till privatpersoner men framförallt för 

yrkestrafiken samt för statliga- och kommunala inrättningar. Systemen som det gjordes tester 

på är till och börja med informerande system, detta system informerade föraren om att denne 

körde över gällande hastighet. 
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Nästa system är aktiv gaspedal, detta system gjorde sig bemärkt när föraren hade kommit upp 

till gällande hastighet och försökte att accelerera ännu mer för att uppnå en högre och inte 

godkänd hastighet på aktuell vägsträcka, så gav gaspedalen ett kraftigt motstånd.  

 

Tredje och sista systemet är ett varnande system. I de bilarna installerades en display som 

visade bilens hastighet samt en röd lampa och en summer som larmade genom att blinka och 

pipa när föraren framförde bilen i en icke tillåten hastighet på den aktuella vägsträckan. 

Systemen styrs av GPS sändare och mottagare i bilarna i dessa är i huvudsak 

hastighetsgränserna i tätorterna inprogrammerade från de fyra försöksstäderna.  

 

Alla tre systemen fungerade bra men det har skett vissa justeringar under tidens gång. Av de 

inblandade 10 000 förarna var nästan åttioprocent positiva till en fortsättning med ISA i sina 

bilar. 

 

Den grupp som kände ett obehag med ISA, samtidigt som de tyckte att det var ett bra 

hjälpmedel för hastighetsövervakning, var busschaufförer som ofta har ett pressat körschema. 

Med ISA kunde inte busschaufförerna köra olagligt, ingen chaufför ville köra med ett ständigt 

pipande som deras resenärer kunde höra. Detta hade som följd att chaufförerna fick ett mindre 

stressande jobb och hastighetsöverträdelserna minskade.  

 

ISA är ett bra projekt om det får fortgå och utvecklas, detta kommer att i framtiden ta bort 

dagens vägbulor och till en början göra tätorterna säkrare för personskador.
11
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8 Slutord och Diskussion 

Inom trafikövervakning finns det mycket att hämta och få information om, då det hela tiden 

finns projekt under utveckling och statistik över projekt som är avslutade. Lika snabbt som 

olika tekniska hjälpmedel kommer, så finns det projekt på gång för att använda dessa till att 

minska medelhastigheten och olyckorna i Sverige och för att nå nollvisionen snabbare på 

Sveriges vägar. 

 

8.1 Pendlarprojektet 

Under detta projekt så minskade medelhastigheten samt olyckorna med svårt skadade och 

dödade på de kontrollerade vägsträckorna. Beteendena i trafiken visade sig bli mycket bättre 

medan polisnärvaron var kontinuerlig på nästan alla vägsträckorna. 

Vägsträckor med mycket genomfartstrafik, där minskade inte medelhastigheten och olyckorna 

lika mycket som på vägsträckor med ”trogna” pendlare. Det visade sig under projektet att väg 

trafikanterna var ögontjänare när det gällde medelhastigheten och felbeteenden på 

kontrollsträckorna. När poliskontrollerna uteblev en längre tid så återfördes trafikanterna till 

sina gamla beteenden. Medelhastigheten och felbeteendena återgick till vad de varit i början 

av mätningarna. 

 

8.2 ATK på pendlarprojektet 

Automatisk hastighetsövervakning är mer kostnadseffektivt och kräver mindre polisiära 

resurser på vägsträckorna. ATK gör att medelhastigheten på vägsträckorna minskar under 

dygnets alla timmar. Detta medför att olyckor med svårt skadade och dödade på 

vägsträckorna har minskat kraftigt eller helt upphört. Här har det ingen betydelse om 

vägtrafikanterna är ”trogna” pendlare eller trafikanter på genomresa.  

Om man ska kunna få bort alla felbeteenden i trafiken så är ATK inte det enda hjälpmedel 

som behövs utan det måste kombineras med andra metoder för att exempelvis få bort 

alkohol/drogpåverkade förare, bilbältesanvändning samt kontroller av fordonsstatus. 

 

8.3 Acceptansen ATK gentemot polis på vägarna 

Studierna visar klart och tydligt att de förare som framfört sitt fordon på vägar där ATK 

funnits tycker att detta är ett bra komplement, gentemot de förare som kört på vägar med 

kontrollsträckor där polis med laser skött bevakningen. ATK acceptans kommer att bli högre 



 14 

ju mer detta system byggs ut och att man installerar kameror i fler skåp. Denna metod 

tillsammans med andra övervakningsmetoder kommer att vara till stor hjälp vid 

hastighetsövervakning . 

 

8.4 Dynamiska Hastighetsgränser 

Här finns ännu inte någon konkret fakta över hur detta fungerar i Sverige då projekten ännu 

inte är klara. Istället så tror vi att detta kommer att kunna slå väl ut på trafiken både i tätort 

och ute på större vägar. Då användningsområdet av dessa skyltar är mycket stort, som 

exempel vid skolmiljöer, övergångställen samt på vägar med kraftig nederbörd, halka eller för 

tillfälliga toppar i trafikbelastningen. 

 

8.5 ISA-Projektet 

Detta projekt gav bättre respons från både yrkesförare och privatbilister än vad man hade 

väntat sig efter summeringen av projektet. Här var kul att se att de flesta yrkesförarna tog till 

sig detta projekt och använde det på ett bra sätt och satte det mot företagen som de jobbade åt. 

Att man inte hela tiden som yrkesförare ska behöva köra fort för att hinna med mer för att det 

ska bli större vinst åt företaget. ISA har stor potential att kunna användas inom många olika 

övervakningsmetoder och tillsammans med andra metoder. 

 

8.6 Diskussion 

I vår rapport har vi velat ta reda på vilka metoder av hastighetsövervakning som är effektiva 

och som är bestående samt utvecklingsbara. Med detta menar vi att antalet skadade/dödade i 

trafiken ska minska, samt att medelhastigheten ska sjunka på Sveriges vägnät för att lättare 

kunna uppnå nollvisionen. Dessa metoder måste utarbetas så att vägtrafikanterna får en så hög 

acceptans som möjligt till de utvalda metoderna. 

 

Alla vägtrafikanter kommer inte att acceptera eller godta dessa olika övervakningsmetoder t. 

ex ”kroniker” som regelbundet bryter mot hastighetsbegränsningarna. Mot dessa måste man 

jobba med traditionell polisövervakning med poliser på vägarna. Som förslag har vi att höja 

”kronikers” försäkringspremier för att lättare få dem att förstå sitt problem. Detta tycker vi 

kan vara en ide att även använda mot andra trafikanter som regelbundet begår andra 

trafikförseelser i samhället.   

Vi tycker även att vi har fått tag i bra fakta gentemot de frågeställningar som vi hade satt upp. 

Med denna rapport hoppas vi kunna besvara de frågeställningarna. 
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Våra slutsatser av denna rapport är att det inte finns någon enskild metod som klarar 

nollvisionens krav, utan här behövs en kombination av de metoder som finns. Samt att även 

utvecklingen av alla metoder fortskrider framåt. 

 

Statistik och forskning inom området måste ligga till grund för att det preventiva arbetet med 

hastighetsövervakning och felbeteenden i trafiken skall ge en god och långsiktig effekt. 

För att kunna få en effektiv och snabb handläggningstid måste lagarna anpassas till de 

metoder som används och även anpassas till Polisens arbetssätt vid lagföring. 

Polisens och andra aktörers personal som jobbar med dessa metoder måste vidareutbildas 

kontinuerligt för att få kunskaper och förståelse för hur de olika metoderna arbetar och 

fungerar. Samt att det satsas resurser från alla aktörer som jobbar med trafikproblem.  

 

Ett exempel som vi tänkt ut och tycker är bra på höghastighetsvägar som 70-110 km/h vägar 

är: Då man exempelvis har en busshållplats längs en sådan väg borde det finnas dynamiska 

hastighetsskyltar som anpassas och känner av linjebussen som ska stanna för av/påstigning 

vid busshållplatsen. I god tid innan bussen anländer kan då skyltarna ändra hastigheten till 50 

km/h på en sträcka före/efter busshållplatsen. Under tiden tänds även en ”här går man” skylt 

som då underlättar för de på/avstigande resenärerna. Samtidigt informeras förarna på den 

aktuella sträckan via ISA- systemet, så att hastigheten efterlevs. Efterlevs inte hastigheten går 

olika tekniska funktioner in för att avstyra en eventuell hastighetsöverträdelse. Sker 

hastighetsöverträdelsen ändå så ska föraren registreras via ett ATK skåp. Med detta exempel 

menar vi att Polisen som aktör inte ska uteslutas utan fortsättningsvis synas i vägtrafiken. 
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