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 I

Sammanfattning 

 

Vi blev intresserade och ville ta reda på hur automatisk trafiksäkerhetskontroll 

(ATK) fungerar nationellt och regionalt i Jämtland. Även vilka brister och 

fördelar som finns samt vilka möjligheter systemet i framtiden kan erbjuda.  

 

Trots att Sverige ligger långt framme i trafiksäkerhetsarbetet avlider eller 

invalidiseras mellan 4-5% av varje årskull av den svenska befolkningen till följd 

av trafikolyckor. Årligen kostar överträdelser av hastigheten omkring 100-200 liv 

vilket gör dessa till vårt största trafiksäkerhetsproblem. Av Vägverkets mätningar 

av hastighet inom Region Mitt framgår att på landsbygdsvägnätet uppgår andelen 

trafik över hastighetsgränsen till drygt 50 %. År 2002 dog 8 personer och 335 

skadades svårt i Jämtland län på grund av trafikolyckor. 

 

ATK har efter försök visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att sänka 

medelhastigheten och dödsolyckor på farliga vägavsnitt där andra åtgärder inte är 

planerade.  

 

Inom Jämtland bedrivs i dagsläget ATK-övervakning på två sträckor men fler är 

planerade. Trafikavdelningen lider av personalbrist vilket resulterar i att ATK inte 

får den tid som avdelningen skulle vilja lägga på den. Trots detta har de ökat 

kamerans aktiva tid per mättillfälle men ligger fortfarande under snittet för riket.  

De tre övergripande problemområdena som vi har identifierat efter att vi 

sammanställt resultaten och diskuterat dessa är medvetenheten hos allmänheten, 

resursbrist och samverkan med andra myndigheter och organisationer. Detta anser 

vi är något som Polisen borde reflektera över och utveckla sitt arbete mot.  

Nästa generation av ATK-stationer kommer att effektivisera arbetet betydligt i 

Jämtland. 
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1  Inledning 

 

Det finns i samhället en vision Nollvisionen om att ingen i framtiden ska dödas 

eller skadas svårt i trafiken. En av de största orsakerna i dag till att människor 

dödas och skadas i trafiken är hastigheten. Om alla höll gällande hastigheter på 

våra vägar skulle drygt 100-200 liv räddas varje år
23, 25

.  

 

En av Polisens uppgifter är att övervaka, utreda och se till att de som bryter mot 

trafikreglerna lagförs. Utifrån det material vi har studerat har vi kommit fram 

till att systemet med Automatisk Trafiksäkerhets Kontroll (ATK) med kamera 

har visat sig få mycket positiva effekter på trafiksäkerheten. 

Samhällsekonomiskt är övervakningsmetoden enligt Vägverket och 

Rikspolisstyrelsen en av de mest kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärderna. 

 

Vi ville se om ATK används effektivt och på rätt sätt i Jämtlands län och vilka 

rationaliseringar som kan göras samt vilka utvecklings möjligheter det skulle 

kunna finnas. Vi ville även studera systemet i sin helhet och undersöka om det 

finns några brister med ATK och i så fall vilka de bristerna är. För att kunna få 

svar på dessa frågor var vi tvungen att se på ATK ur ett nationellt perspektiv. 

 

1.1 Trafiksituationen i Sverige 

Sverige intar en särställning bland världens länder gällande vägtrafiksäkerhet.  

Det långvariga arbetet med trafiksäkerhet, som har involverat såväl dem som 

utformar vägtransportsystemet som dem som använder det, har lett till att 

antalet dödsfall i trafiken relaterat till befolkningens storlek är bland de lägsta i 

världen (cirka 5,7 döda per 100.000 invånare, inom hela EU har de senaste åren 

omkommit drygt 10 personer per 100 000 invånare)1. Trots detta är de 

omfattande hälsoproblem som olyckor i vägtrafiken leder till oacceptabla. 

Under de senaste 10 åren har i Sverige 500–600 personer dödats och 60 000– 

80 000 personer skadats varje år till följd av vägtrafikolyckor. Mellan 4 och 5 



ATK i Jämtlands län 05-03-23 

 

 2 

procent av varje årskull av den svenska befolkningen avlider eller invalidiseras 

till följd av trafikolyckor. Antalet personer som läggs in på sjukhus efter 

vägtrafikolyckor uppgår till cirka 13 000 per år. Ungefär 200 000 personer 

uppger att de har besvär av skador de ådragit sig i vägtrafiken. Antalet dödade i 

olyckor inom vägtrafiken utgör ungefär en femtedel av det totala antalet dödade 

i olyckor. Samhällets kostnader för de vägtrafikolyckor som inträffar i Sverige 

är betydande och motsvarar cirka 1 procent av BNP (omkring 24,38 miljarder 

kronor24). De största kostnadsposterna är skador på egendom och 

produktionsbortfall till följd av sjukskrivning, förtidspensionering och för tidig 

död. Andra betydande kostnader är sjukvårdskostnader och kostnader för 

försäkringsbolag och polis3. Under 2003 dog 529 (exklusivs sjukdomsfall) 

personer i trafiken, 1997 dog 507. Resultat som kan ses negativa, men med 

tanke på att trafikarbetet har ökat med drygt 10 procent under perioden så är det 

en förbättring22. Årligen kostar överträdelser av hastigheten cirka 100-200 liv 

vilket gör dessa till vårt största trafiksäkerhetsproblem23, 25. 

 

Hösten 1997 beslutade Riksdagen om den så kallade Nollvisionen för 

vägtrafiken. Enligt Nollvisionen skall det långsiktiga målet för trafiksäkerheten 

vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt inom vägtransportsystemet2. 

Våren 1998 fastställde Riksdagen ett etappmål för trafiksäkerheten som innebär 

att antalet personer som dödas till följd av vägtrafikolyckor bör ha minskat med 

minst 50 procent till år 2007 – eller 270 personer – räknat från 1996 års nivå. 

1999 presenterade Regeringen ett 11-punktsprogram för en ökad trafiksäkerhet. 

Programmets viktigaste delar innehåller en satsning på trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på vägnätet, en effektiv och öppen övervakning av gällande 

trafikregler samt en utredning av frågan om bildandet av en 

vägtrafikinspektion3.  

 

Elvapunktsprogrammet har resulterat i att Vägverkets trafiksäkerhetsarbete har 

blivit tydligare inriktat på områden där resultat kan nås relativt snabbt. Särskilt 

prioriterade områden är förbättringar av de farligaste vägarna och nya tekniska 
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lösningar. I tredje punkten ”trafikantens ansvar” står ”att på särskilt farliga 

vägsträckor bör övervägas införandet av automatisk hastighetsövervakning”26. 

 

1.1.2 Trafiksituationen i Jämtland 

Av Vägverkets mätningar av hastigheten inom Region Mitt (Dalarna, 

Gävleborg, Västernorrland och Jämtland) framgår att på landsbygdsvägnätet 

uppgår andelen trafik över hastighetsgräns till drygt 50%. Motsvarande andel i 

tätort är 50 %. Av förmätningen för den automatiska hastighetsövervakningen 

på E14 mellan Optand – Pilgrimstad framgår. 

1. Vid tidpunkten i Brunflo inom 50-området överskred 90.1% av alla fordon 

skyltad hastighet.  

2. Av fyra kategorier fordon höll lastbilar utan släp den hösta 

medelhastigheten 61.0 km/h. 

3. Vid mätpunkten Hållsta inom 70-området överskred 85% av alla fordon 

skyltad hastighet. 

4. Av fyra kategorier fordon höll lastbilar utan släp den högsta 

medelhastigheten 83.5 km/tim. 

Trafikavdelning vid Polisen i Jämtlands län vet av erfarenhet att hastigheten på 

huvudvägnätet under vinterturistsäsongen, är mycket högt uppdriven. Detta 

gäller speciellt under lördag-söndag när det är gästbyten på hotell och i stugor i 

fjällvärlden
4
. 2002 dödades 8 personer på Jämtlands vägar och 335 personer 

skadades svårt
28

.
 
År 2003 rapporterades i Jämtland 1371 personer per 

hundratusen invånare för hastighetsöverträdelse vilket var en ökning med 14% 

jämfört med föregående år
8
. 

 

1.1.3 ATK I Sverige 

Automatisk TrafiksäkerhetsKontroll infördes på försök på 16 vägsträckor med 

en sammanlagd längd av 270 km under 1999- 2000. Försöksverksamheten 

genomfördes i samarbete med Rikspolisstyrelsen (RPS) och Vägverket. 

Vägverket svarade för infrastrukturen i form av mätstolpar och polisen svarade 

för kameror, driftsättning och rapportering. De möttes av skarpa protester och 
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juridiska problem under de första åren, men försöket fortsatte och antalet vägar 

med kameror har sedan dess ökat
1
.  

 

När försöket utvärderades 2002 konstaterades att både hastigheten och antalet 

olyckor med personskador hade minskat på de aktuella vägsträckorna trots att 

det totala trafikarbetet ökat. Utvärderingen som genomförts av RPS konstaterar 

en minskning av antal personskadeolyckor. Störst minskning är det för 

dödsolyckor med cirka 60%. Mot bakgrund av detta tillhör 

övervakningsmetoden en av de mest kostnadseffektiva 

trafiksäkerhetsåtgärderna. ATK har således blivit ett av de viktigaste 

instrumenten för att åstadkomma en bättre regelefterlevnad av hastigheterna. 

Regeringen anser att försöksverksamheten bör permanentas och utvidgas. 

Motivet för användning av ATK är att få en förebyggande effekt på platser som 

bedöms farliga, där det råder dålig hastighetsanpassning och där inga andra 

åtgärder planeras. För att så få trafikanter som möjligt skall behöva bötfällas 

skall informationen om att kameror används för övervakning i syfte att öka 

säkerheten tydligt redovisas
3
.
 

 

Vägverket anser sammanfattningsvis att ATK är ett viktigt verktyg i första hand 

för att höja trafiksäkerheten. Samtidigt kan ATK bidra till att nå andra mål som 

mindre slitage på vägar och frigörande av polisresurser. För att nå största 

möjliga effekt av ATK bör riktlinjerna i samarbetet mellan väghållare och Polis 

tydliggöras. I den fortsatta processen ska Vägverket ansvara för utbyggnaden 

och driften av ATK systemet medan Polisen ansvarar för att beivra de brott som 

upptäcks av systemet1. RPS och Vägverket överenskommelse från 20045,15 

innebär att Vägverket ska svara för ägandet, förvaltning samt drift och 

underhåll av den fysiska infrastrukturen inom ATK. Vägverket ska även med 

direktiv från RPS upphandla mät-, bild- och datautrustning avsedda för 

polisiära ändamål. RPS ska svara för att hastighetskontroller med ATK 

genomförs och verkställs samt svara för överföringen av bild och mätdata i 

brottsbeivrande syfte och att detta sker på ett rättssäkert sätt. De ska se till att 
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utforma och bygga upp en fungerande utredningsverksamhet ”Central 

UtredningsEnhet” (CUE).  

 

Vid utgången av år 2003 övervakades hastigheten med kameror på 40 

vägavsnitt. Den sammanlagda väglängden var 609 kilometer och antalet 

mätskåp var 286. Antalet tillgängliga kameror var 49. Under 2004 kommer 

ytterligare 10 vägavsnitt omfattande 230 kilometer och ca 65 mätskåp att tas i 

drift. I hur hög grad systemet ska vara aktivt ska styras av hur hastigheterna på 

aktuella sträckor anpassas till den gällande hastighetsgränsen
3
.
 

 

1.1.4 ATK i Jämtland 

År 1997 började Polisen med ATK-verksamhet i Jämtland och då i form av en 

ATK-buss. Den används nu i huvudsak på 30-sträckor i tätorterna och utanför 

skolor och övergångsställen med frekvent trafik. Bussen fotograferar analogt 

med blixt och svart/vit film. År 2001 sattes de första sju ATK stationerna upp i 

Jämtland längs sträckan Pilgrimstad – Optand (Bild 1:1). I juli 2004 togs 

ytterligare en sträcka med åtta ATK stationer i bruk, Ås – Näskotts kyrka (Bild 

1:2). Båda sträckorna ligger efter E 14. Dessa sträckor var hårt olycksdrabbade 

på grund av dålig vägstandard och högt trafikarbete.Under våren 2005 kommer 

en tredje sträcka på riksväg 45 mellan Byvallen – Älvros i Härjedalen att 

utrustas med sex ATK stationer. Polisen har lämnat förslag till Vägverket på 

ytterligare vägavsnitt som skulle lämpa sig väl för ATK verksamhet. Polisen 

har tillgång till en kamera som flyttas runt mellan de olika stationerna
12

.
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Bild 1:1. Sträckan Pilgrimstad – Optand. Den första pricken från varje håll  
är en informationstavla, resterande representerar ATK-stationer. 
 

 
Bild 1:2. Sträckan Ås – Näskotts kyrka Den första pricken från varje håll  
är en informationstavla, resterande representerar ATK-stationer. 
 

Polismyndigheten i Jämtland har ingen uttalad riktlinje om hur mycket tid som 

ska avsättas till ATK verksamheten. Inom myndigheten är det en person som i 

mån av tid sköter om laddning och skötsel av skåpen. Denna person fungerar 

även som Förundersökningsledare (Fu-ledare) på de ärenden som skåpen 

producerar. Till sin hjälp har han en civilanställd utredare som jobbar halvtid. 

Varje ärende tar mellan 30 och 45 minuter. Myndigheten har som målsättning 

att från och med att informationen hämtats från stationerna ska det ej ta längre 

tid än 14 dagar att handlägga ärendet och informera föraren om den misstänkta 
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överträdelsen. Myndigheten handlägger årligen ca 300 ärenden. Under 2004 

fram till 23 november har stationerna varit i drift vid 17 tillfällen och bussen vid 

28
11

.  

 

I trafikavdelningens förslag till ”Målplan för 2005” går följande att utläsa: 

”Totalt 30 % av tillgänglig tid avsätts för hastighetsövervakning med olika 

metoder. Av denna tid förläggs 75% till huvudvägnätet och resterande 25% till 

övriga vägar/gator. I åtgärder för att minska medelhastigheten beräknas den 

automatiska hastighetsövervakningen spela stor roll på de olycksdrabbade 

vägavsnitten på E14 mellan Optand och Pilgrimstad, samt på sträckan mellan 

Ås och Näskotts kyrka. Dessa sträckor skall gemensamt aktiveras vid i 

genomsnitt minst 3 tim per vecka under förutsättning att ytterligare polismän 

utbildas för att handha utrustningen”
 4
. 

 

1.1.5 Så fungerar ATK 

När ett fordon överskrider gällande hastighet och passerar en aktiverad ATK-

station tas ett digitalt fotografi automatiskt på fordon och förare. I stationen 

sitter en radar som läser av fordonens hastighet och en dator som styr samspelet 

mellan radarn och kameran (Bilaga 1). Stationen står placerad vid vägkanten 

(Bild 1:3) och när ett fordon närmar sig registreras avstånd och hastighet.  

 
Bild 1:3. Visar ATK-stationernas placering . 

 

Radarns målföljning börjar på cirka 75 meter avstånd. Om hastigheten 

överstiger aktuell hastighetsbegränsning aktiveras kameran och en bild tas på 
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fordonet på cirka 15 meters avstånd. I bilden speglas även information som tid, 

plats och fordonets hastighet in från en sensor. Informationen samlas på två 

olika minneskort. Det ena kortet innehåller bilder och det andra textloggar som 

med unik identitet är knuten till en specifik bild på det andra kortet. När sedan 

särskilt utbildad personal fysiskt hämtar den insamlade informationen till 

polisstationen, matas den in i en för ändamålet avsedd dator. Detta görs av 

personal som har genomgått och blivit godkänd i utbildning för hantering av 

ATK-ärenden. Personalen ska följa Rättegångsbalkens 23 kapitel samt 

Förundersökningskungörelsen. Ärendet ska handhas som vilken annan förseelse 

som helst. I datorn knyts textloggen och bilden ihop. Uppgifterna handläggs i 

Polisens egna program för handläggning av ATK-ärenden (CTIS). I CTIS 

matas ägare och identitetsuppgifter in manuellt. Övriga uppgifter om tid, plats, 

hastighet med mera finns redan i arbetsbilden. Bötesbeloppet förs också på 

manuellt. Alla uppgifter resulterar i en kommunikationslapp som skickas till 

registrerad ägare av fordonet. Av kommunikationsdokumentet framgår en 

gärningsbeskrivning information om brottet samt den misstänktas rättigheter 

som till exempel rätten till försvarare
26

. 
 

 

1.1.6 Utredningsförfarande 

När utredningsmannen har fotografiet på det fordon som har kört för fort måste 

han undersöka om registreringsskylten går att läsa samt om bilden på föraren är 

så bra att man kan identifiera honom. Om inte, överväger man att inte inleda 

Förundersökning (Fu). Om alla uppgifter ser tydliga ut inleds en Fu där man 

först tar reda på om fordonet är privatägt eller en företagsbil. I de fall det är en 

företagsbil håller man ett förhör med personalchef eller motsvarande för att ta 

reda på om han/hon kan identifiera föraren. Kan han/hon inte det läggs 

förundersökningen ned. Om föraren däremot identifieras kan identitetsuppgifter 

lämnas till polisen. Därefter följer ärendet samma gång oavsett om fordonet är 

privat, eller ägs av ett företag. Polisen beställer nu foto via passregistret eller 

centrala körkortsregistret (CKR) för att avgöra om föraren går att identifiera 

mot fotojämförelsen. Om det inte går håller man ett förhör med ägaren av 
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fordonet där man informerar om att man ej behöver vittna mot närstående enligt 

Rättegångsbalken 36 kapitlet 3§. Vidhåller ägaren då att han ej känner igen 

personen på fotot så läggs Fu ned. Om ägaren däremot identifierar personen på 

fotot så blir denne skäligen misstänkt. Detsamma sker om personen på fotot 

från övervakningskameran går att identifiera med fotot från CKR
26

. 

Lagstiftning som blir aktuell och reglerar användandet av ATK-stationerna 

samt den information de producerar är Lagen om allmän kameraövervakning 

SFS 1998:150, Sekretesslagen SFS 1980:100 och Personuppgiftslagen SFS  

1998:204. Sedan följer utredningen Polisens vanliga lagreglerade 

utredningsförfarande.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en djupare inblick i hur ATK-verksamheten 

fungerar nationellt och regionalt i Jämtlands län. Vi vill veta mer om 

anledningen och bakgrunden till de förslag som regeringen har lämnat i sina 

propositioner. Vårt huvudsyfte är att fördjupa oss i ATK-verksamheten i 

Jämtlands län och där undersöka hur den faktiskt fungerar. Kan arbetet 

förbättras och finns ny teknik att tillgå inom en snar framtid? Finns det 

nackdelar och svårigheter med ATK-arbetet? 

 

Vi tror att den automatiska hastighetsövervakningen kommer att öka och 

utvecklas i framtiden. Därför vill vi veta mer om hur den används/ inte används/ 

kommer att kunna användas samt resultat sett ur både ett nationellt men även ett 

regionalt perspektiv i Jämtlands län? 

 

1.3  Frågeställningar 

Hur effektivt används den Automatiska hastighetsövervakningen i Jämtland?  

Vilka brister finns med metoden och hur visar de sig i Jämtland? 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för systemet och vad skulle dessa innebära 

för Jämtland? 
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1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att inte ta med olycksstatistik på de kameraövervakade sträckorna i 

Jämtland på grund av det låga utfallet, samt att bedömningen, klassificeringen 

och inrapporteringen av olyckor har ändrats under den korta tid som systemet 

varit i drift. Vi har varit tvungna att prioritera bort hastighetsförändringar på de 

sträckor där ATK-stationer har införts eftersom vi inte har lyckats få fram några 

siffror.   

 

Polismyndigheterna ska sex gånger per år rapportera in statistik över ATK-

verksamheten. Av statistiken går att utläsa hur många tillfällen mätning har 

genomförts, på vilka sträckor, antalet tagna respektive godkända kort. De kort 

som inte har blivigt godkända redovisas med bortfallskod (1-17) över orsaken 

till bortfallet. Denna statistik trodde vi att man skulle kunna använda sig av och 

göra en effektivitetsbedömning av olika myndigheter. Efter en stunds 

funderande kom vi fram till att det är svårt och orättvist att använda sig av den 

och göra en bedömning av hur effektiv myndighetens ATK-verksamhet är.  

Varför? Jo, därför att intensiteten eller trafikarbetet på vägen och det faktum att 

den tid kameran varit uppsatt spelar en stor roll för hur många som kommer att 

passera samt hur många som kommer att köra för fort. Därför har vi valt att inte 

analysera den statistiken något närmare eller göra jämförelser mellan 

myndigheterna på antalet producerade ärenden per drifts timme, då det finns för 

många olika faktorer som spelar in. En sak som dock går att använda sig av är 

att utläsa antalet mättillfällen samt den totala driftstiden, hur många faktiska 

timmar de har suttit uppe och kraftiga variationer i bortfallskodningen. När vi 

använder oss av den totala driftstiden är vi medvetna om att det kan innebära att 

kamerans minneskort har blivit fullt eller att de förinställda antalet kort som 

kameran fått som begränsning att ta, uppnås innan kameran avaktiveras och 

plockas ur skåpet. Denna informationen kommer vi att analysera och redovisa.  

 

Under arbetets gång valde vi att inte jämföra Jämtland med någon annan 

specifik myndighet med liknande väg och trafikarbete vilket var tanken från 
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början. Därför att det skulle innebära ett för stort arbete samt att skillnaderna 

mellan myndigheterna är för stora i fråga om resurser och arbetsförfarande.  



ATK i Jämtlands län 05-03-23 

 

 12 

2 Metod 

 
Informationssökningen har till större del skett via Internet. Vi har sökt 

information via hemsidor från Vägverket, Regeringen, Nationalföreningen för 

trafiksäkerhetens främjande (NTF), Vägtrafik institutet (VTI), Statistiska 

centralbyrån (SCB), Intrapolis och Rikspolisstyrelsen (RPS).  

Vi har även intervjuat ATK-ansvarige i Umeå, Bo Lönnheden samt inom 

polismyndigheten i Jämtlands län följande personer: Chefen 

trafikverksamheten, Reinhold Lundblad, ATK ansvarige, Dan Nääs och den 

civilanställda utredaren Gunilla Bystedt. På Vägverket Region Mitt har vi haft 

muntlig och skriftlig kontakt med Michael Westin som har hjälpt oss med att ta 

fram information och statistik om de olika vägsträckorna i Jämtland där ATK 

bedrivs.  

 

Den information vi fått oss tillhanda har vi granskat kritiskt och jämfört med 

annan information. Uppgifter från Regering och andra statliga myndigheter har 

vi mer eller mindre tagit för givet att den varit sanningsenlig och korrekt. 
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3 Resultat 

 

3.1  Hur effektivt används den Automatiska hastighetsövervakningen i 
Jämtland?  

2003 användes kameran vid 18 tillfällen med en total drifttid av 78 timmar 58 

minuter och 92 rapporter. Motsvarande siffra för Sverige var 701 tillfällen på 

6924 timmar och 20 minuter och 9580 rapporter. Den genomsnittliga driftstiden 

per mättillfälle för Jämtland var 4 timmar och 23 minuter, för Sverige var den 9 

timmar och 52 minuter9.  

 

För 2004 fram till sista augusti gäller följande siffror: För Jämtland 11 tillfällen 

på 72 timmar 24 minuter och 113 rapporter. Motsvarande siffra för Sverige är 

803 tillfällen på 6540 timmar och 20 minuter och 12506 rapporter. Detta ger i 

Jämtland en genomsnittlig drifttid av 6 timmar och 35 minuter. I Sverige är 

densamma 8 timmar och 9 minuter10. 

 

Av statistiken kan man dra vissa slutsatser trots att hela mätperioden 2004 inte 

är genomförd. Vad man ser är att den genomsnittliga mättiden för Sverige har 

minskat medan den för Jämtland har ökat. Jämtland ligger dock fortfarande 

under snittet för riket. Vi har analyserat och beräknat resultaten av dessa siffror.  

 

I Jämtland hade man tidigare en heltidstjänst som uteslutande arbetade med 

ATK. Idag är situationen annorlunda. Den ansvarige arbetar idag endast med 

ATK i mån av tid. Tidigare fanns åtta personer som var utbildade och godkända 

att använda ATK-bussen. Idag är motsvarande siffra nere på två personer. 

ATK-bussen användes från början upp emot 100 gånger per år. Under 2004 

fram till 22/11 hade den endast varit i bruk vid 28 tillfällen
12

. 

 

När kameran tar ett fotografi på ett fordon som överskrider den högsta angivna 

hastigheten, kan man i vissa fall utläsa en hel del övrig information av fotot 

förutom vilken förare det är och vad som står på registreringsskylten. Den så 
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kallade överskottsinformationen kan vara allt från att man av fotot kan utläsa att 

föraren ej har bälte på sig, till att en person kör ett fordon som är avställt eller 

har körförbud.14 I Jämtland finns i dagsläget inga tydliga riktlinjer för hur sådan 

information ska behandlas. Det enda man tittar på är just hastighet och bötfäller 

då också endast för det11,12. Vi ringde runt till fem slumpmässigt utvalda 

polismyndigheter och ställde frågan: ”Vad gör ni med överskottsinformation?” 

14, 17, 18, 19, 20 
De svar vi fick var att alla rapporterade grövre överträdelser som 

olovlig körning och användandet av fordon med körförbud. Däremot 

ignorerades mindre förseelser som användandet av bilbälte av de flesta 

myndigheterna.   

 

3.2 Vilka brister finns det med metoden och hur visar de sig i 
Jämtland? 

Den vanligaste anledningen till att en Fu ej inleds eller att den läggs ner är 

svårigheter i bevishänseende. Det rör sig till exempel om att de bilder som 

kameran tar ej går att utläsa på grund av att föraren försvårar för utredaren 

genom att skymma ansiktet med handflatan eller solskyddet (Bild 3:1, 3:2), 

plockar bort eller demolerar främre registreringsskylten på fordonet. Det kan 

även röra sig om yttre omständigheter vid mätstationen som kraftig snörök eller 

nederbörd
9, 10

.  

 

Bild 3:1, 3:2. Visar förare som medvetet skymmer sitt ansikte. 
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En annan metod för att omöjliggöra lagföring är att manipulera 

registreringsskylten genom att endast låta den sitta fast upptill. Detta får till 

följd att skylten viks in under fordonet av fartvinden vid höga hastigheter och ej 

går att utläsa14. 

  

Juridiskt sett stöter man på problem i de fall där personen på fotografiet ej är 

den som står som ägare på bilen. I dagsläget använder sig Polisen av sina 

datasystem och försöker via dem identifiera föraren. Eftersom det inte finns 

någon uppgiftsskyldighet i dag behöver inte ägaren uppge vem som har kört 

bilen. Detta leder till att Polisen måste lägga ner ärendet om de inte lyckas 

identifiera föraren på egen hand. Regeringen har tillsatt en särskild utredare för 

att titta på möjligheten att införa ett personligt ansvar för ägare och fordon, även 

då detta framförs av annan person. Utredaren ska särskilt analysera om 

bötespåföljden för de aktuella trafikbrotten kan ersättas med en administrativ 

sanktionsuppgift som fordonets ägare blir skyldig att betala och om fordonets 

ägare ska vara skyldig att uppge vem som körde fordonet
6
. 

 

Det finns idag utrustning som är avsedd att störa ut kameran. Ett exempel på en 

sådan utrustning är slagblixt. Slagblixten reagerar på blixten från kameraskåpet 

och svarar omedelbart med en blixt riktad mot skåpet. Som följd av detta 

förstörs en del av den viktiga informationen som finns på fotot och som behövs 

för att kunna starta en Fu
14

. 

 

Radarvarnare är förbjudna att tillverka, innehas, överlåtas eller användas enligt 

Lag om förbud mot vissa radar- och laserinstrument SFS 1988:15. Dessa 

fungerar mot ATK-stationerna då dessa sänder ut radarsignaler för att kunna 

mäta fordonets hastighet. När radarvarnaren känner av att en station skickar ut 

signaler avger den ett starkt pip och föraren får möjligheten att kunna bromsa in 

och på så sätt hålla rätt hastighet när fordonet passerar kamerans 

fotograferingspunkt (15m). Detta medför att stationen inte bedömer att fordonet 

kört för fort och kommer därmed inte att rapporteras
21

.  

 



ATK i Jämtlands län 05-03-23 

 

 16 

Det finns idag en spray, Photoblocker, som är laglig att köpa och använda. Den 

fungerar så att om den sprayas på registreringsskylten blir skylten läslig för ögat 

men oläslig för en kameras öga (Bild 3:3). Polisen hävdar efter genomförda 

tester att sprayen inte fungerar på den nya sortens skyltar så kallade ”relief” 

skyltar
7
. Än så länge finns inga konstaterade fall av användande av 

Photoblocker i Jämtland
12

. 

 

Bild 3:3. Visar Trafikmagasinets resultat av genomfört test av Photoblocker. 

 

Vid rundringningen till myndigheterna ställde vi även frågan: ”Har ni haft 

skadegörelse på era stationer?”
 14, 17, 18, 19, 20

 De svar vi fick var att på samtliga 

myndigheter har man haft någon form av skadegörelse. Det rörde sig om allt 

från urbrända till sprayade stationer och att kameror har blivit stulna.  

Däremot finns inga rapporterade fall av skadegörelse i Jämtland
12

. 

 

Vid jämförelse av den från myndigheterna inrapporterade statistiken för 2003 

och 2004 (fram till 31 aug) till RPS
9, 10

 finner vi en viss skillnad för Jämtland i 

förhållandet till riksvärdena. Under 2003 hade Jämtland ett bortfall på drygt 

36% medan den i Sverige var 35%. Den största enskilda orsaken till bortfall i 

Jämtland under 2003 var (kod 4) förare skymd av solskydd som stod för 37,1% 

av bortfallen. Denna siffra för hela riket är endast 18,7. En intressant jämförelse 

finner man när man slår samman bortfallskoderna 7-10 som innebär 

handhavande av utrustningen och dess inställningar. Då finner man att Jämtland 
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inte har några rapporterade bortfall till följd av tekniska/ handhavandefel.  När 

vi tittar på snittet för riket finner vi att 10% av alla redovisade bortfall beror på 

dessa koder. I övrigt finner vi inte några större skillnader att anmärka på, utan 

siffrorna i Jämtland följer i stort rikssnittet.  

 

3.3 Vilka utvecklingsmöjligheter finns för systemet och vad skulle 
dessa innebära för Jämtland? 

Rikspolisstyrelsen och Vägverket planerar att bygga ut ATK- verksamheten 

fram till 2007 till sammanlagt 700 mätplatser. För att nå dit krävs en utbyggnad 

av cirka 360 – 400 nya mätplatser (Bild 3:4). Man planerar även att uppgradera 

de befintliga Argus 1 mätplatserna till Argus 2. Den nya Argus 2 tekniken 

innebär kortfattat att den information som samlas i skåpen skickas via 

telefonkommunikation in till en File Transfer Protocol-server (FTP-server) och 

sedan genom en brandvägg för att slutligen landa hos polisens utredningsenhet. 

Tanken från RPS är att det i Sverige ska finnas en eller ett fåtal stora centrala 

utredningsenheter (CUE) som handlägger samtliga ärenden från landets ATK-

stationer. Enligt preliminära uppgifter förväntas CUE initialt klara av att 

hantera 200 000 ärenden per år. En annan tanke med Argus 2 är att Vägverket 

via videolänk ska kunna övervaka trafiken i syfte att bedöma trafiksituationen, 

till exempel störningar beroende på aktuell väder- och väglagssituation5.  

  
Bild 3:4. Visar den nya designen av stationerna.  
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Införandet av det nya systemet (Argus2) innebär att samtliga ATK-stationer 

kommer att utrustas med en enklare typ av digitalkamera men med liknande och 

antagligen bättre prestanda. Kameran kommer även att bli mycket billigare än 

de kameror som används idag. De befintliga ATK-stationerna är kompatibla 

med den nya Argus 2 tekniken
14

. 

 

Vad detta skulle innebära för Jämtland är att all tid de nu lägger ner på att 

ladda/tömma och utreda ATK- ärenden skulle försvinna och istället föras över 

på den centrala utredningsenheten. Arbetstid skulle lösgöras för myndigheten 

och den skulle kunna omprioriteras till andra trafikövervakningsåtgärder.  
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4 Diskussion 

 

4.1  Hur effektivt används den Automatiska hastighetsövervakningen i 

Jämtland? 

Att Jämtland bara hade 18 mättillfällen under 2003 anser vi är för få. Det 

innebär endast 1,5 mättillfällen per månad. Vi tror att det kan vara en fara att 

bara genomföra mätningar vid ett fåtal tillfällen. Kamerornas syfte är inte att 

sätta dit fartsyndare utan de ska finnas där och fungera preventivt och på så sätt 

sänka medelhastigheten. Om bilisterna lär sig att skåpen aldrig är aktiva så 

kommer det enligt oss leda till en ökad medelhastighet. Denna slutsatts drar vi 

med hänsyn till vilken effekt en vanlig trafikhastighetskontroll har. Den har god 

inverkan på trafiken men under en begränsad och väldigt kort tid.  

 

Enligt statistiken för 2004 fram till 31 augusti ser det ut som om slutsiffran för 

antalet mättillfällen kommer att hamna på samma nivå som för 2003. Vi kan 

däremot se att tiden för varje mättillfälle har ökat med 50%. Under 2004 kan vi 

se att sträckan Pilgrimstad – Optand har fått 18% färre antal rapporter per 

driftstimme. Detta kan bero på att den utökade mättiden innehåller ett minskat 

trafikarbete. Alltså att summan av passerande fordon under den nya totala 

mättiden blivit färre än under 2003. Vi tror dock inte att detta är troligt.  

Den nya sträckan Ås – Nässkott som togs i bruk i Jämtland har resulterat i 31% 

högre utfall på 42% av den totala drifttiden i jämförelse med Pilgrimstad – 

Optand. Vi anser att en mer trolig orsak till detta är att människor måste bli 

medvetna om att skåpen används för att de ska anpassa sin hastighet och 

medelhastigheten på sträckan, det vill säga det måste finnas en konkret risk att 

åka fast för hastighetsöverträdelse för att man ska ändra sitt trafikbeteende.  

 

Ökningen med 50% av driftstiden kan betyda att myndigheten har omprioriterat 

och ger ATK-verksamheten mer tid i år än året innan. Detta är en förutsättning 

och i rätt riktning för att nå målet som finns i målplanen för 2005, att 

genomföra mätningar i genomsnitt 3 timmar per vecka (156 timmar/år).  
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Vi tror att mer personal krävs för att myndigheten skall kunna nå det uppsatta 

målet men samtidigt göra tillfredställande prioriteringar inom 

trafiksäkerhetsarbetet. Detta kan lösas genom att man återgår till en fast 

heltidstjänst som uteslutande arbetar med ATK eller att flera utbildas och får 

kompetens att utföra arbetsuppgiften.   

 

Att man inte använder sig av den överskottsinformation som bilderna från ATK 

kan ge tycker vi är tråkigt och anser är en brist. Men samtidigt får inte 

behandlingen av överskottinformationen innebära att rättssäkerheten sätt åt 

sidan, så kanske är myndighetens beslut att inte använda sig av den riktig. För 

även inom detta område kan vi återkoppla till personalbrist. Däremot måste 

man väga den eventuella vinst som behandlingen av även dessa saker skulle 

kunna föra med sig. Dock kan vi finna en massa förklaringar till att det inte 

utnyttjas och prioriteras.  Om överskottsinformationen skulle behandlas skulle 

kanske inte målet att skicka ut kommunikationslappen inom två veckor skulle 

kunna uppnås. Väger vinsten av att behandla även överskottsinformationen mer 

än att hinna med att uppfylla målet.  

 

Vi tycker att Jämtland ska se över möjligheterna att använda sig av 

överskottsinformation och att samverka med andra polismyndigheter, som till 

exempel Västerbotten eller Västernorrland som använder sig av viss 

överskottsinformation, och tillsammans upprätta riktlinjer hur de skall 

handläggas. Vid handläggande av överskottsinformation anser vi att de bara 

skall utreda förarens felbeteende och fordonets brister. Att identifiera en 

passagerare som inte använder bilbälte anser vi vara näst intill omöjligt att 

genomföra i efterhand.  
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4.2  Vilka brister finns med metoden och hur visar de sig i Jämtland? 

Att människor med enkla åtgärder som att plocka bort registreringsskylten eller 

fälla ner solskyddet för att omöjliggöra en identifiering av fordon eller person 

och på så sätt komma undan lagföring är en kraftig brist med metoden. Vi anser 

att detta är något som man måste ta på allvar och finna lösningar mot eftersom 

det är en stor del av bortfallet. Kanske ska man ta kort både framifrån och 

bakifrån på fordonet för att minimera risken att folk tar bort främre skylten. Det 

är ju svårare att förklara att båda skyltarna måste ha lossnat. Även för polisens 

del så ökar misstankegraden kraftigt och det är lättare att fästa ögonen på ett 

fordon som saknar bakre registreringsskylten än den främre.  

 

För att ge Polisen en större möjlighet att kunna lagföra dem som dokumenteras 

på kort skulle vara om det förelåg ägaransvar eller/och uppgiftsskyldighet på 

den som står som registrerad ägare på fordonet. Vi anser att detta skulle vara ett 

effektivt sätt att lagföra personer som försöker att undkomma genom att 

försvåra identifiering av person eller fordon. Men i denna fråga dyker en rad 

frågetecken av juridisk art upp som är så vidstäckt att regeringen har tillsatt en 

utredare som ska undersöka möjligheten att införa det. Då frågan är så juridiskt 

komplicerad avböjer vi oss om att ytterliga spekulera hur det i framtiden 

kommer att bli. Utan vi ser fram emot att ta del av utredningens resultat. 

Förutom att vi skulle vilja ha ägaransvar tycker vi även att det skulle bli 

dagsböter istället för fasta belopp på hastighetsöverträdelser. Detta skulle 

innebära att det skulle vara lika kännbart för samtliga samhälls/ inkomstklasser 

att köra för fort.  

 

Utrustning som kan misstänkas vara till för att försvåra Polisens 

hastighetsövervakning till exempel Slagblixt, Photoblocker, radar eller laser 

varnare skall, om det inte redan är förbjudet, enligt lag förbjudas.  

Att det inte finns några konstaterade fall av Slagblixt eller Photoblocker i 

Jämtland finner vi inte så konstigt då det är rätt nya produkter och att det krävs 

en arbetsprestation samt ekonomiska åtaganden från fordonsföraren för att 

installera dessa. Radarvarnarens effektivitet beror lite på om fordonet har några 
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andra fordon framför sig. Då radarvarnaren i sådana fall även känner av 

signalerna som skåpet riktar mot det framförvarande fordonet och ger på så sätt 

föraren mer än 80 meters reaktionssträcka.  

 

Om ett samarbete skulle kunna utvecklas mellan Svensk Bilprovning och 

Polisen skulle dessa ”hjälpmedel” vara något som bilprovningen skulle kunna 

leta efter vid kontrollbesiktning. Om de påträffas skulle bilen kunna beläggas 

med körförbud om ägaren inte kan påvisa en laglig funktion för den apparatur 

som besiktningsmannen finner. En möjlighet att kunna omhänderta och 

överlämna utrustningen till Polisen skulle då även införas. En särskild 

markering att sådan utrustning är påträffad skulle kunna göras i det 

besiktningsregister som förs över samtliga besiktade fordon och som Polisen 

har möjlighet att ta del av. I samarbetet skulle man kunna identifiera och sprida 

kunskap om nya tekniker och hjälpmedel som dyker upp på marknaden. 

Bilprovningen i dess funktion av att kontrollera tusentals bilar per år och 

Polisen i sin dagliga trafikövervakningsverksamhet.  

 

Vi har ingen bra förklaring varför skåpen i Jämtland ännu inte har blivit 

vandaliserade utan kan bara konstatera att skadegörelse är ett problem för de 

flesta myndigheter men inte i Jämtland. Något som skulle kunna likna en 

förklaring är att skåpen sitter så pass öppet och efter sträckor som är relativt tät 

trafikerade så ingen vågar stanna till och vandalisera dem. Så länge ingen 

vandalisering sker så är det bara positivt. 

 

Vi har tidigare redovisat att bortfallskod 4 i statistiken från RPS var väsentligt 

högre i Jämtland än i övriga Sverige. En orsak till att detta uppkommit tror vi 

skulle kunna vara att kameran i Jämtland vid något tillfälle har varit felplacerad 

och tagit kort på förare som har kommit körandes in i kraftigt solljus och på 

grund av det haft solskyddet nere eller att förarna medvetet döljer ansiktet.  

Det behöver alltså inte betyda att man i Jämtland medvetet skymmer ansiktet i 

större grad än rikssnittet. Enligt chefen för trafikenheten i Jämtland Reinhold 
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Lundblad är detta faktum något man tar i beaktande när man väljer ut vilken 

kamera som ska apteras.   

 

Detta är något som skulle vara intressant att studera närmare men då vi saknar 

underlag för att gå igenom gamla hanterade ärenden kan vi inte se eller dra 

slutsatser om att dessa rapporterade bortfall går att hänvisa till ett fåtal 

mättillfällen eller om de är utspridda på flera. Om det skulle gå att hänföra dem 

till en eller ett fåtal tillfällen är slutsatsen lätt att dra dvs. ljusförhållandena 

under mättillfället har förändrats. Är de däremot utspridda på flera tillfällen är 

vi tvungna att dra den tragiska slutsatsen att Jämtar är mer benägna att skymma 

sig och på så sätt undandra sig lagföring.  

 

Som vi har redovisat i resultatdelen kan man utläsa att Jämtland ej har några 

bortfall på bortfallskod 7-10. Detta fann vi intressant, speciellt eftersom det 

över riket var ett 10 % bortfall. Vi ställde oss frågande till dessa fakta och den 

enda slutsats vi kan dra är att arbetet med utrustningen och dess inställningar 

sker på ett mycket noggrant och gott sätt och att Polisen i Jämtland ej haft några 

problem med teknisk apparatur.  

 

4.3  Vilka utvecklingsmöjligheter finns för systemet och vad skulle 
dessa innebära för Jämtland? 

För Jämtland då det är ett län med stora avstånd kommer tidsvinsten att bli 

avsevärd och möjligheten att övervaka flera trafiksträckor oavsett avstånd. Med 

den gamla tekniken skulle den nya planerade mätsträckan i Jämtlands Län 

Älvros – Byvallen kräva mycket arbetstid för att kunna användas. Då den ligger 

18,5 mil från Polisstationen i Östersund där den ansvarige är placerad. Detta är 

arbetstid som nu kommer att lösgöras och kunna användas till annat arbete. 

Vad kommer en framtida centralisering av utredningsarbetet från ATK skåpen 

att innebära för Jämtland. Det borde innebära att många arbetstimmar lösgörs 

för myndigheten och vi tror att trafikavdelningen inte kommer få några som 

helst problem att finna arbetsuppgifter att fylla dessa med. Möjligtvis skulle 
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myndigheten kunna lägga den lösgjorda arbetstiden på att utöka användandet av 

ATK-bussen och kunna komma upp i de siffror de hade från början med nästan 

100 mättillfällen per år. Användandet av denna teknik kommer för 

myndigheterna att innebära stora rationaliseringar och effektiviseringar då 

arbetet med att ladda/ tömma och utreda ärendena kommer att flyttas över på en 

central utredningsenhet. 

4.4 Slutsatser och förslag 

De tre övergripande problemområdena som vi har identifierat efter att vi 

sammanställt resultaten och diskuterat dessa är medvetenheten hos allmänheten, 

resursbrist och samverkan med andra myndigheter och organisationer. Detta 

anser vi är något som Polisen borde reflektera över och utveckla sitt arbete mot. 

 

Några konkreta exempel på hur man skulle kunna göra är som följande: 

Medvetenheten bland Jämtlands Läns befolkning angående Polisens ATK-

verksamhet måste ökas för att nå en sänkning av medelhastigheten.                   

Detta kan göras genom att i de lokala dagstidningarna gå ut och förklara att 

polisen kommer att öka användandet av stationerna och förklara hur polisens 

arbete med dem går till. I den här reportageserien kan även Vägverket och NTF 

kopplas in. De kan förklara fördelarna med en sänkt medelhastighet, till 

exempel att om alla höll gällande hastighet på våra vägar skulle årligen 100-200 

liv räddas. Denna reportageserie kommer att öka medborgarnas medvetenhet 

om att ATK-stationerna används och vad hastigheten har för inverkan på 

olyckors utgång. De ska även informeras om anledningen till att ATK-

stationerna står på just de här sträckorna. Det är viktigt att det framgår att 

sträckorna är farliga och ofta olycksdrabbade.  

 

En annat förslag vi har till Polismyndigheten i Jämtland är att de ska ta kontakt 

med Västernorrland och Västerbottens Polismyndigheter för att gemensamt 

komma fram till hur man ska använda sig av den överskottsinformation som 

ATK-stationerna levererar.   
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Det är i dagsläget inte svårt att få tag på utrustning som är förbjudna enligt 

Lagen om förbud mot vissa radar- och laserinstrument. Det tog oss mindre än 

en minut att finna en återförsäljare på nätet. Det här, samt att lagstiftningen för 

många är lite oklar, är något som Polismyndigheterna bör ta på större allvar och 

arbeta mot. Återförsäljarna skulle till exempel i ett tidigt skede kunna meddelas 

om att de saker de säljer är olagliga att saluföra. 

 

Det är väldigt besvärligt att nå de här målen när det inte finns personalresurser 

som är tillräckliga för att kunna möta dem. För att kunna bedriva en 

meningsfull och tillfredsställande trafikövervakning i Jämtland måste 

avdelningen ha tillräckliga resurser och bemanning. Kan inte detta tillgodoses 

är man tvungen att på annat sätt styra om verksamhet från andra enheter så att 

de kan understödja trafikavdelningen och på så sätt hjälpa till med 

trafikövervakningen. 
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