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Hela projektet ATK startade 1999 i och med att regeringen skrev sitt 11 punkts program för 

att få ett snabbt resultat på de farligaste vägsträckorna i Sverige. 

Hela projekt bygger från början på Nollvisionen som syftar till att få ner antalet skadade och 

döda i trafiken. 

Huvudsyftet är inte att bötfälla folk som kör för fort utan ett sätt att få ner medelhastigheten 

på farliga vägar där det förekommit mycket olyckor med svår utgång.  

 

ATK är ett automatiskt system som med hjälp av radar och digitalkamera fotograferar 

hastighetsöverträdelser och sedan rapporteras dessa genom kontorsförelägganden. 

 

Statistik visar att under projektets gång har medelhastigheten sjunkit samt antalet svårt 

skadade och antalet döda har minskat, samtidigt som lindriga skadade givetvis ökar. 

Allmänheten ser överlag positivt på ATK, dock så finns det vissa undantag. 

 

Fortfarande efter försöksverksamheten finns det vissa problem som kvarstår. Dessa är 

framförallt att man inte kan identifiera vem som framfört fordonet p.g.a någonting varit i 

vägen när kortet tagits, te x  solskydd mm. 

 

Förslag ligger idag för utredning om huruvida framtiden ser ut för ATK och hur man skall 

använda tekniken på bästa sätt. 
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��%DNJUXQG�
 
Många frågor som polisen ställs inför dagligen handlar om trafik och framförallt om 

hastighetsövervakning. Detta är något som ligger många medborgare kärt om hjärtat. De 

flesta bilister på våra vägar har just sin åsikt om polisens sätt att kontrollera hastigheten. Ofta 

får poliser svara på frågor som rör de tekniska systemen och frågor om bötesbelopp i just 

hastighetsövervakning.  

Idag finns nya metoder ute på fältet och detta väcker helt nya funderingar hos bilisterna. Den 

nya tekniken är Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK)  

Denna teknik är redan i fulldrift på våra vägar och är uppmärksammad i media. Vi har därför 

valt att fördjupa oss i detta ämne så att vi i framtiden kan bemöta de frågor som vi kommer att 

ställas inför. Vi vill även undersöka hur denna teknik påverkar förarnas körsätt och attityd i 

trafiken. 

 

��6\IWH�
 

Det övergripande syftet är att erhålla en ökad kunskap om möjligheterna avseende situationell 

brottsprevention i trafiksäkerhetsfrågor 

I detta arbete kommer vi även presentera de effekter Automatisk trafiksäkerhetskontroll 

hittills inneburit för hastigheten på våra vägar. Vi kommer även beröra aktuell lagtext samt 

aktuella lagförslag.  

Frågeställningar: 

 

• Varför Automatisk trafiksäkerhetskontroll? 

• Hur påverkas förarens körsätt av Automatisk trafiksäkerhetskontroll? 

• Hur undgår förare straffansvar? 

• Hur effektiv är Automatisk trafiksäkerhetskontroll? 

 

��0HWRG�
 

Detta kommer vara ett kvalitativt arbete. 
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För att kunna besvara de frågeställningar vi väckt inför detta arbete har vi samlat in material 

från olika instanser bl a Vägverket och Rikspolisstyrelsen (RPS). Vi har även intervjuat 

personal från polisen. I huvudsak kommer vi bygga detta arbete på Kent Fernströms rapport 

”Redovisning av försöksverksamheten av automatisk hastighetsövervakning ” 

Vi kommer även använda oss av  ”Regeringens 11punktsprogram för ökad trafiksäkerhet”, 

från 1999, samt information från tillverkaren  

��5HVXOWDW�
 

����%DNJUXQG�WLOO�SURMHNWHW�$XWRPDWLVN�7UDILNVlNHUKHWVNRQWUROO�
 
 
År 1995 presenterades Nollvisionen för första gången offentligt i samband med 
trafiksäkerhetsdagarna i Tylösand. 
År 1996 formulerades tankarna i Nollvisionen  i broschyren "Nollvisionen. En idé om 
trafiksäkerhet." utgiven av Vägverkets huvudkontor. 
 

Vad innebär nollvisionen? 

�
´�1ROOYLVLRQHQ�lU�ELOGHQ�DY�HQ�IUDPWLG�GlU�LQJHQ�G|GDV�HOOHU�VNDGDV�DOOYDUOLJW�Sn�YlJDUQD��

5LNVGDJHQ�KDU�EHVOXWDW�DWW�1ROOYLVLRQHQ�VND�JlOOD�I|U�YlJWUDILNHQ�L�6YHULJH��
1ROOYLVLRQHQ�lU�L�JUXQGHQ�HQ�IUnJD�RP�HWLN��QlPOLJHQ�DWW�GHW�lU�RDFFHSWDEHOW�PHG�G|GVRIIHU�L�

YlJWUDILNHQ��
1ROOYLVLRQHQ�XWJnU�IUnQ�DWW�WUDILNRO\FNRU�LQWH�DOOWLG�NDQ�I|UKLQGUDV��HIWHUVRP�PlQQLVNRU�LEODQG�
J|U�PLVVWDJ��'lUHPRW�JnU�GHW�DWW�I|UKLQGUD�DWW�RO\FNRUQD�OHGHU�WLOO�G|GVIDOO�RFK�DOOYDUOLJD�
VNDGRU��9lJDU�RFK�IRUGRQ�NDQ�EOL�P\FNHW�VlNUDUH��0lQQLVNRUV�LQVLNW�RP�KXU�YLNWLJW�HWW�

WUDILNVlNHUW�EHWHHQGH�lU�NDQ�EOL�P\FNHW�VW|UUH��
$OOD�KDU�DQVYDU�I|U�DWW�YlJWUDILNHQ�lU�VlNHU��SROLWLNHU��SODQHUDUH��YlJKnOODUH�VRP�9lJYHUNHW�
RFK�NRPPXQHUQD��IRUGRQVWLOOYHUNDUH��WUDQVSRUWI|UHWDJ�RFK�DOOD�DQGUD�VRP�DQYlQGHU�JDWRU�

RFK�YlJDU�´ 1 
 

 

1999 skrev regeringen ett 11 punkts program. Detta handlade om ökad trafiksäkerhet. I detta 

program betonades vikten om trafikantens ansvar. Man skrev bland annat följande om ATK: 

 

 

´�)|U�DWW�VQDEEW�Qn�UHVXOWDW�PHG�WUDILN|YHUYDNQLQJHQ�E|U�IOHUD�ROLND�nWJlUGHU�|YHUYlJDV��WH�[�
LQI|UDQGHW�DY�HWW�DXWRPDWLVN�V\VWHP�PHG�NDPHURU�Sn�VlUVNLOW�IDUOLJD�YlJVWUlFNRU��'HVVD�
V\VWHP�lU�NRVWQDGVHIIHNWLYD�RFK�IXQJHUDU�DOOGHOHV�XWPlUNW�L�HWW�IOHUWDO�OlQGHU��WH�[�1RUJH��

                                                
1 Vägverkets hemsida (2003) http://www.vv.se/traf_sak/nollv_korthet/nollvis_korthet.htm   
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$XVWUDOLHQ�RFK�(QJODQG��,�GH��IDOO�NDPHURU�DQYlQGV�E|U�GH�LQWH�YDUD�GROGD�XWDQ�DQQRQVHUDV�
|SSHW��'lUPHG�IUDPJnU�GHW�W\GOLJW�DWW�V\IWHW�PHG�WUDILN|YHUYDNQLQJHQ�LQWH�lU�QnJRW�DQQDW�lQ�

DWW�EHJUlQVD�KDVWLJKHWHUQD´2�
�

 

Polisen fick i uppdrag av Regering och riksdag att ta fram en strategi för hur man skulle 

arbeta mot målet att Sverige skulle ha färre skadade och dödade i trafiken.  Arbetet kring 

nollvisionen innebar en förskjutning av ansvaret för trafiksäkerheten från ett 

trafikantperspektiv mot ett så kallat systemperspektiv. Med detta menas att alla har ansvar, 

gemensamt, för att våra vägar skall bli säkra. Polis, Vägverket och vi trafikanter måste alla 

bidra till säkerheten samtidigt som ny teknik kontinuerligt introduceras. Polisen har 

tillsammans med Vägverket ett särskilt stort ansvar för att bidra till att dessa mål uppnås.  

 

Polisens strategi skall bidra till en ökad regelefterlevnad genom en offensiv och synlig 

övervakning med moderna metoder som är väl kända av trafikanterna och som trafikanterna 

även förstår nyttan av.  

 

����*UXQGOlJJDQGH�XWJnQJVSXQNWHU�
Den nationella strategin som utformades kan sammanfattas i 9 grundläggande utgångspunkter. 
 

- 3ROLVHQ�KDU�DQVYDUHW�I|U�WUDILN|YHUYDNQLQJHQ��5lWWVOLJD�I|UXWVlWWQLQJDU�KDU�VNDSDWV�I|U�
NRPPXQHUQD�DWW�L�YLVVD�GHODU�ELVWn�3ROLVHQ�L�GHUDV�DUEHWH��

- 3ROLVHQ�VNDOO�VDPDUEHWD�PHG�DQGUD�P\QGLJKHWHU�RFK�RUJDQLVDWLRQHU�VnVRP�9lJYHUNHW��
17)�VDPW�NRPPXQHUQD��

- 7UDILN|YHUYDNQLQJHQ�VNDOO�UHODWHUDV�WLOO�RPUnGHQ�VRP�SROLVHQ�KDU�DQVYDU�I|U��'HW�YLOO�
VlJD�WLOO�HIWHUOHYQDGHQ�DY�VWUDIIVDQNWLRQHUDGH�WUDILNUHJOHU��gYHUYDNQLQJHQ�VNDOO�VNH�Sn�
HWW�NRQVHNYHQW�VlWW�VRP�VNDSDU�UHVSHNW�RFK�I|UVWnHOVH�I|U�WUDILNUHJOHUQD��

- 7UDILN|YHUYDNQLQJHQ�KDU�HWW�VlUVNLOW�YlUGH�JHQRP�DWW�GHQ�JHU�SROLVHQ�HQ�EUHG�RFK�
YlUGHIXOO�NRQWDNW\WD�PRW�DOOPlQKHWHQ��

- 7UDILN|YHUYDNQLQJ�VNDOO�YDUD�HWW�QRUPDOW�LQVODJ�L�DOO�\WWUH�SROLVYHUNVDPKHW��6DPWLGLJW�
VNDOO�GHQ�WUDILN|YHUYDNQLQJ�VRP�EHGULYV�PHG�VlUVNLOGD�HQKHWHU�VNH�PHG�
XSSPlUNVDPKHW�RFNVn�Sn�DQQDQ�EURWWVOLJKHW�lQ�VnGDQ�VRP�lU�GLUHNW�UHODWHUDG�WLOO�
WUDILNHQ��

                                                
2 Regeringskansliet, Näringsdepartementet (1999) ” 11 Punkter för ökad trafiksäkerhet”   
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- 7UDILN|YHUYDNQLQJHQ�VNDOO�EHGULYDV�NXQVNDSVEDVHUDW�VDPW�SUREOHP�RFK�PnORULHQWHUDW��
- ,�WUDILN|YHUYDNQLQJHQ�VNDOO�SROLVHQ�WD�YDUD�Sn�GH�WHNQLVND�KMlOSPHGHO�VRP�XWYHFNODV�

I|U�DWW�J|UD�DUEHWHW�PHUD�HIIHNWLYW�RFK�UlWWVVlNHUW��
- 3ROLVHQV�LQVDWVHU�VNDOO�SULRULWHUDV�PRW�VnGDQD�UHJHO|YHUWUlGHOVHU�VRP�

HUIDUHQKHWVPlVVLJW�OHGHU�WLOO�IOHVW�RO\FNRU�PHG�G|GOLJ�XWJnQJ�HOOHU�VYnUW�VNDGDGH� � �
�

En arbetsgrupp inom Rikspolisstyrelsen tillsattes och den gruppen arbetade med frågorna 

avseende hur systemet för ATK skulle byggas samt om det fanns förutsättningar för ATK i 

Sverige.  

 

Deras resultat redovisades i en rapport som hette”  Effektivare hastighetsövervakning, förslag 

till strategi och åtgärdsprogram”  

Därefter startades en försöksverksamhet ute på vägarna och kamerorna sattes upp på de vägar 

som var särskilt utvalda. Detta var det första steget mot införandet av fasta hastighetskameror4 

����6n�KlU�IXQJHUDU�$7.�WHNQLNHQ�
�
Längs vägarna placeras speciella skåp ut i vilka kamerautrustning placeras. Utrustningen 

består av en blixt, kamera, dator samt radar.  

Automatisk hastighetsövervakning mäter hastigheten på passerande fordon med hjälp av en 

radarsensor. I anslutning till hastighetsmätningen tas även ett fotografi på de fordon som 

överskrider gällande hastighet och information om själva mätningen lagras sedan i ett 

minneskort. 

Hastighetskameran består av tre olika delar. En mikrovågsradar som sköter mätningarna en 

dator som samlar upp informationen som radarn registrerar samt själva kameran 

                                                
3 Rikspolisstyrelsen, Fernström Kent (2001) ” En nationell strategi för polisens trafikövervakning”  
4 Rikspolisstyrelsen, Fernström Kent (2001) ” En nationell strategi för polisens trafikövervakning”  
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�
Bild 1 

Källa: http://ux150096.rps.police.se/pob/Nya_pol/index.html 

�
Microvågsradar RS 240 är den första länken i systemet och består av ett rörligt huvud som 

målsöker samtliga passerande bilar. Den sänder ut mikrovågor med en frekvens av 24 Ghz var 

47 ms. Radarn sänder ut dessa vågor med mycket täta mellanrum och genom att vågorna 

studsar tillbaka till radarn via bilen så räknas hastigheten ut. Eftersom ett flertal mätning sker 

på varje fordon så blir hastigheten relativt exakt 5 

�
Radarsensorn i skåpet mäter hastigheten på alla passerande fordon. Om passerande fordon 

håller högre hastighet än vad som är förprogrammerat registreras överträdelsen. Enheten har 

en inbyggd toleransgräns på 5 km/h, detta medför att fordonen bara fotas om de överskrider 

hastigheten med mer än 5 km/h. 

Detta leder till att ett foto tas på fordonet. I fotot skrivs det in datum, tid, skåpets plats, 

hastighet samt bildens identitet. 6 

 

Enheten kan mäta hastigheter från 20-240 km/h, den kan målfölja bilar mellan 10-75 m och 

utföra mätningar mellan 10-50 m. Då hastigheten är mellan 20-99 km/h finns en felmarginal 

på 1 km/h och mellan 100-240 km/h är felmarginalen 1%. 

Om enheten mäter upp en hastighet på 100km/h drar datorn bort 1 km/h för att vara säker på 

att den hastighet som har uppmäts inte överskrider den verkliga hastigheten. 

Enheten fungerar inte om temperaturen överstiger +55°C eller understiger -35°C.  

 

                                                
5 Polisen, Funktionsbeskrivning för Automatisk hastighetsövervakning (2002) 
6 Polisen, Funktionsbeskrivning för Automatisk hastighetsövervakning (2002) 
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Det skapas även en speciell loggfil till varje bild. I denna textfil finns det tillsammans med  

rapporterna information om själva mätplasten och vilken sensor som har använts. 

 

För att vara säker på att all information är korrekt skapas en checksumma som finns i varje 

rapport. Denna checksumma kontrolleras i det speciella databasprogram som är skapat för 

detta system, &7,6. Om den inte är korrekt blir rapporten ogiltigförklarad. 7 

 

I dagsläget innehåller inte alla skåp kameror, det skulle bli en väldigt dyr kostnad. Istället 

flyttas utrustningen runt till de olika skåpen av särskilt utbildade poliser. Radarutrustningen är 

godkänd och verifiererad av statens provnings och forskningsinstitut (SP)  Det är också enbart 

dessa poliser som får aktivera respektive deaktivera utrustningen i skåpen just på grund av 

dess känsliga natur.  

 

 

Kamera & radar 

Bild 2 

Källa: http://ux150096.rps.police.se/pob/Nya_pol/index.html�

����bUHQGHKDQWHULQJ�Sn�3ROLVP\QGLJKHWHQ�
 
Den person som har ansvaret och utbildningen för myndighetens ATK kameror åker ut till 

skåpen och hämtar in de 2 korten, bildkortet samt databaskortet. På polisstationen används en 

speciell dator just för detta ändamål.  Informationen matas in i dessa datorer. Ärendena 

                                                
7 Polisen, Funktionsbeskrivning för Automatisk hastighetsövervakning (2002) 
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hanteras som vilken förseelse som helst och följer Rättegångsbalkens 23 kapitel samt 

Förundersökningskungörelsen. 

 

För att man överhuvudtaget skall kunna gå vidare med ärendet krävs det att bilden är av så bra 

kvalité att det inte skall vara något som helst tvivel om att det är rätt person bakom ratten det 

vill säga att man skall kunna vittna i domstol på att det är utpekad förare på bilden som man 

sedan matchar med pass eller körkortsbild. 

 

Initialt letar man i polisens register efter den som är ägare till bilen samt dennes familj. Man 

kan här bli tvungen att ” slå”  relationsfrågor. Här har man det största problemet med denna 

teknik och det är de som maskerar sig på något sätt men det återkommer vi till senare i detta 

arbete. 

 

Om föraren identifierats sammanställs uppgifterna och ett kuvert skickas ut till registrerad 

ägare av fordonet, som innehåller bild samt bötesbelopp och information om dels mätningen 

samt om ärendet och hur det handläggs. Bilden är här maskerad det vill säga att passageraren 

samt eventuella passagerare maskeras alltid oavsett om det sitter någon där eller inte. 

 

Föraren kan här antingen erkänna eller förneka överträdelsen 

 

(UNlQQHU���
Kommunikationslappen/böteslappen skrivs under och skickas tillbaka till Polismyndigheten 

som då utfärdar ett kontorsföreläggande. 

 

)|UQHNDU��
Ärendet förs vidare med eventuellt förhör och vid vidare förnekande kan åklagare bli 

inkopplat och hela ärendet kan bli föremål för prövning i domstol 

 

����9DG�W\FNHU�DOOPlQKHWHQ"�
 

Under perioden 3-17 september 2001 gjorde Nordiska undersökningsgruppen en 

undersökning som hade till syfte at ta reda på vad allmänheten tyckte om den nya tekniken 

ATK. På väg E 12 från Umeå till Vännäs hade kameror satts upp och det var dessa trafikanter 
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man intervjuade. Alla fordon som färdades den sträckan registrerades av några personer, man 

tog helt enkelt och skrev upp registreringsskylten manuellt. Man genomförde dessa 

telefonintervjuer med dessa trafikanter och det var 300 privatpersoner samt 100 

yrkeschaufförer som alla hade färdats sträckan mellan den 20-22 augusti 2001. samtliga var 

bosatta i Västerbottens län.  

 

Av de tillfrågade färdades 2 av 3 den aktuella sträckan minst 1 gång i veckan och 1/3 av de 

tillfrågade färdades sträckan dagligen. 

Frågorna man sökte svar på var följande 

 

1. Hur kamerorna och skyltningen uppmärksammats 

2. Hur effekten av kamerorna varit 

3. Uppfattningen av kamerorna som ett sätt att få ner antalet hastighetsöverträdelser. 

4. Om man föredrar att bli bötfälld av polis eller en kamera 

5. Om man vill se mer kameror i Västerbotten 

 

 

1. 99 % av privatbilisterna samt 95 % av yrkeschaufförerna har uppmärksammat kamerorna 

på vägen. Generellt har kamerorna fått stor uppmärksamhet, dels genom media samt från 

person till person. 7-8 förare uppger att det är på det sättet de uppmärksammat kamerorna. 

Skyltningen har uppmärksammats bra och det är 8/10 som menar att den är tillfredställande. 

2. På fråga 2 tycker de personer som svarat på undersökningen att det som är det bästa med 

kamerorna är att man sänker hastigheten och att de genom sin närvaro lugnar ner trafikens 

tempo. En del menar att antalet olyckor minskar. Huvudargumentet mot kamerornas existens 

är att de skapar en ryckig trafikrytm. Folk gasar på mellan kamerorna. I övrigt har man lite 

synpunkter på hur själva placeringen av kamerorna samt tekniken bakom. I figuren nedan ser 

man hur många som upplever att trafikrytmen och säkerheten blivit något bättre eller bättre 
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Bild 3 Källa: 

http://www.nugruppen.se/NU-gruppen/tjanster/samhallsunder/pdf/Specialsammanfattning.pdf 

Även när det gäller hastigheten kan man mäta relativt stora upplevda effekter, både generellt 

men även den egna hastigheten man håller (se bild nedan) 

 
Bild 4 Källa:  

http://www.nugruppen.se/NU-gruppen/tjanster/samhallsunder/pdf/Specialsammanfattning.pdf 

3. Generellt så upplevdes det positivt att kamerorna fanns där som ett sätt för att få ner antalet 

överträdelser mot hastigheten. 80,5 % av de privata samt 64 % av yrkeschaufförerna tyckte 

det var ett bra eller mycket bra sätt. 
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4. Många föredrar polisen ” manuella”  hastighetskontroller och det är på grund av att de 

känner dels en trygghet men även att det blir mer personligt. Man har möjlighet att diskutera. 

I fråga om tillförlitlighet menar en del att kamerorna är bra då de funkar dygnet runt 365 

dagar om året. 

 

5. På frågan om man vill se mer kameror i Västerbotten går meningarna isär och framförallt 

finns det en stor grupp yrkeschaufförer som är negativt inställda till kamerorna. De som vill se 

mer kameror menar att de är effektiva avseende att sänka hastigheten samt få ner antalet 

olyckor och de vill framförallt placera ut kamerorna runt skolor samt andra ställen där barn 

samlas. En del menar även att vanliga 30 sträckor samt e4 och i tätorterna skulle kunna vara 

framtida marknad för kameror. 
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�
����+XU�PnQJD�XQGJnU�NDPHUDQ"�

 
I försöksverksamheten som genomfördes 2000-06-29—2002-05-31 så utvärderade man hur 

försöket fungerat. I utvärderingen kom man fram till att 2326 (47 %)8 av alla som 

fotograferats för fortkörning föll bort i den kommande utredningen. Det gick alltså inte att 

fastställa vem som kört bilen på grund av hur fotografiet såg ut. Anledningen till detta stora 

bortfall var att det var en hel del problem med kamera utrustningen och dess inställningar. 

Hela 1044 ärenden av 2326 fick läggas ned på grund av att utrustningen inställningarna inte 

var bra.9  526 av dom ärendena som bortföll berodde på att föraren var skymd av backspegeln, 

solskyddet, vindrutetorkarna eller att fordonet saknade främre registreringsskylten.10 Detta till 

följd av att kameran inte varit placerad på rätt plats eller att den tagit fotografiet vid fel 

tidpunkt. Men det finns också en del av dom 526 stycken som medvetet döljer ansiktet för att 

undgå straffansvar. 

 

Rikspolisstyrelsen skrev i sin utvärdering om försöksverksamheten med automatisk 

hastighetsövervakning att man skulle påbörja ett kvalitetssäkringsarbete under fjärde kvartalet 

2002 för att höja driftsäkerhet samt att minska antalet bortfall. Man skriver även att bortfallet 

av bilder bör under 2003 ha reducerats till 20-22 % mot försökets 47 %. Av dessa 20-22 % 

består 10 % av fotografier där föraren medvetet döljer ansiktet.11  I Rikspolisstyrelsens 

statistik över 2003-01-01—2003-08-31 så kan man se att av totalt 5599 ärenden så har man ett 

bortfall på 1965 stycken (ca.35 %). 434 av dessa ärenden beror på att utrustningen och 

inställningarna inte varit bra. Så det man kan säga av dessa siffror är att det har blivit bättre 

sen försöksverksamheten. 

 

Bortfallet av dom som är skymda av backspegeln, solskyddet, vindrutetorkare eller att 

fordonet saknar den främre registreringsskylten var under perioden2003-01-01—2003-08-31 

                                                
8 Rikspolisstyrelsen, Fernström Kent (2003) Redovisningen av försöksverksamheten med automatisk 
hastighetsövervakning sid. 4.  
9 Väg- och transportforskningsinstitutet, Andersson Gunnar (2003) Automatisk hastighetsövervakning – Resultat 
från försöksverksamheten sid. 9 
10 Rikspolisstyrelsen, Fernström Kent (2003) Redovisningen av försöksverksamheten med automatisk 
hastighetsövervakning sid. 4.  
11  Rikspolisstyrelsen, Fernström Kent (2003) Redovisningen av försöksverksamheten med automatisk 
hastighetsövervakning sid.9  
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708 stycken (36 %).12 Detta är en markant ökning sedan försöksverksamheten. Det kan bero 

på att kameran fortfarande tar fotografiet vid fel tidpunkt eller att många fler bilister medvetet 

gömmer sig bakom solskyddet och backspegeln.  
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Under perioden 2003-01-01— 2003-08-31 så var det 53 fordon som saknade den främre 

registreringsskylten av sammanlagt 5599 fordon som blev fotograferade.13 Vid intervjuer med 

flera trafikpoliser runt om i landet så säger alla det som statistiken visar, fordon utan främre 

registreringsskylt är inget större problem. Det är en sådan liten andel av dom som kör för fort 

som blir fotograferade. 

 

Vi ställde oss ändå frågan hur man kan få personer att låta bli att skruva bort främre 

registreringsskylten. Ett alternativ som kom fram var att man skulle använda sig av en kamera 

till i skåpen som fotograferade fordonet bakifrån när det passerat kameraskåpet. Men detta 

förslag är inte kostnadseffektivt med tanke hur liten del av alla fordon som saknar främre 

registreringsskylten. En kamera till ATK kostar idag mellan 30000-40000 Skr enligt 

Unitraffic och för att bygga om kameraskåpen eller ta fram nya så skulle kostnaden bli riktigt 

hög.  

 

Enligt förordningen om vägtrafikregister SFS 2001:650 kapitel 7 paragraf 6 så får ett 

registrerat fordon endast brukas om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven 

ordning. I paragraf 7 samma lag och kapitel så står det att på en bil skall det finnas en 

registreringsskylt framtill och en baktill. Slutligen i paragraf 8 står det att 

registreringsskyltarna skall vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. 

Bötesbeloppet för att sakna främre registreringsskylt framkommer i ordningsbotskatalogen. I 

bot 620 a står det att om fordon brukats utan att vara försett med registreringsskyltar är 

botbeloppet 400 Skr. Detta är ingen avskräckande summa om man jämför med böter för 

fortkörning och risken att förlora körkortet.  

 

 

                                                
12 Rikspolisstyrelsen, Polisenheten (2003) Automatisk Trafiksäkerhetskontroll - Statistik 2003-01-01— 08-31 
13 Rikspolisstyrelsen, Polisenheten (2003) Automatisk Trafiksäkerhetskontroll - Statistik 2003-01-01— 08-31 



  13  

Det finns också dom som medvetet döljer ansiktet när dom passerar kameran.14 Flera poliser 

berättar under intervjuerna att dom har fått in fotografier där personer håller upp handen 

framför ansiktet. Det har även kommit in fotografier som är tagna i mörker där föraren har 

fällt ner solskyddet för att undgå att bli igenkänd. 

 

Idag finns det inte mycket som polisen kan göra för att komma åt dessa personer. Polisen kan 

inte bötfälla när dom inte vet vem som har kört fordonet. Vill inte fordonsägaren berätta vem 

som har kört så kan polisen inte gå vidare med ärendet. I dagsläget finns det inte något 

ägaransvar, vilket menas med att fordonets ägare inte kan straffas för att någon har kört för 

fort med hans fordon. I Väg- och transportforskningsinstitutets utredning från 

försöksverksamheten påtalade man detta problem. Man skrev i sin rapport att lagen borde 

ändras från föraransvar till ägaransvar. En del ville nöja sig med att föraransvaret utvidgas 

med en upplysningsskyldighet för ägaren att under böteshot lämna uppgift om vem som har 

kört bilen.15 Poliserna som intervjuades säger att ändra lagen till ägaransvar inte skulle vara 

bra. De menade på att det skulle bli omöjligt att göra några körkortsingripanden om personen 

i fråga skulle ha kört så fort över gällande hatighetsbestämmelser.  

 

Polisen skulle inte heller kunna skicka ut det bötesbelopp för den aktuella 

hastighetsöverträdelsen, utan att det förmodligen skulle handla om en lägre fastställd avgift 

och detta skulle betyda att det inte skulle vara en lagöverträdelse att köra för fort förbi 

kameran. Enligt dom skulle det vara mycket bättre med en upplysningsskyldighet, ägaren 

riskerar böter om han inte talar om vem som kört bilen vid det aktuella tillfället. Dessa böter 

måste i så fall ligga i nivå med de högsta böterna för fortkörning. Gör de inte det är det risk 

för att syftet med upplysningsskyldighet går förlorad.16 

 

Ansvariga på Rikspolisstyrelsen säger att kameran idag sitter på 240 cm höjd och man skall 

sänka kameran så att den sitter lägre för att kunna fotografera dom personer som har 

solskyddet nedfällt. Det kommer även att startas en statlig utredning som skall se över 

frågorna kring ägaransvar, föraransvar och upplysningsskyldighet. Innan den utredningen är 

                                                
14 Intervjuer med ansvariga poliser för ATK runt om i Sverige. 
15 Väg- och transportforskningsinstitutet, Andersson Gunnar (2003) Automatisk hastighetsövervakning – 
Resultat från försöksverksamheten sid. 21 
16 Intervjuer med ansvariga poliser för ATK runt om i Sverige. 
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klar kommer Rikspolisstyrelsen inte att lägga fram några förslag om ändrade regelverk 

angående ansvaret vid hastighetsöverträdelse.17 
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Om man ser till Vägverkets väganknytna olycksregister före och under försöksverksamheten 

så ser man en stor skillnad i antalet skadade och dödade. Medeltalet för svårt skadade på 

försökssträckorna var före försöksverksamheten 34,7 och under försöksverksamheten 31,0. 

Detta är en minskning med 10,7 %. Den största förändringen är antalet döda i trafiken på 

försökssträckorna. Före försöksverksamheten låg medeltalet på 9,6 döda och utvärderingen 

efter försöksverksamheten visar att medeltalet sjunkit till 3,8 döda, en skillnad på 60,7 %.18 

En jämförelse kan vara riksväg 40 mellan Borås och Ulricehamn som ingick i 

försöksverksamheten. Där kom ATK upp i juni-juli 2002. Mellan den 10:e januari och 29:e 

maj så omkom sju personer på den aktuella vägsträckan. Sedan ATK kom upp så har det varit 

en dödsolycka på samma vägsträcka och utredningen pekar på att den berodde på 

sjukdomsfall eller att personen somnat till.19  

 

2O\FNRU���3HUVRQVNDGRU� 0HGHOWDO�I|UH� )|UV|NVSHULRG�
Dödsolycka 
Svår olycka 
Lindrig olycka 
Summa olyckor 

6,2 
14,0 
38 
58,2 

2,8 
14,1 
31,8 
48,7 
 

Dödade 
Svårt skadade 
Lindrigt skadade 
Summa skadade 

8,6 
22,3 
65,5 
96,3 

3,8 
25,4 
67,1 
96,2 

(Bilden ovan visar antal personskadeolyckor och skadade personer på försökssträckor med 

hastighetsgräns 90 km/h före och med kameraövervakning) 

Källa: Väg- och transportforskningsinstitutet, Andersson Gunnar (2003) Automatisk 
hastighetsövervakning – Resultat från försöksverksamheten 
 
 
 

                                                
17 Intervju med ansvarig för ATK på Rikspolisstyrelsen. 
18 Väg- och transportforskningsinstitutet, Andersson Gunnar (2003) Automatisk hastighetsövervakning – 
Resultat från försöksverksamheten sid. 11 
19 Intervju med en polis på trafikgruppen i Borås 
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Fördelningen av olyckorna och skadade personer på skadegrad för försökssträckorna visar att 

alla grupper utom lindrigt skadade personer har minskat. Antalet dödade och svårt skadade 

personer har emellertid tillsammans minskat mer än vad antalet lindrigt skadade personer har 

ökat. En förklaring av detta kan vara att kameraövervakningen gett större effekt på de svåraste 

olyckorna och personskadorna genom att de högsta hastigheterna i hastighetsfördelningen 

sänkts mest.20 Övervakningsmetoden har medfört betydande hastighetssänkningar på 

försökssträckorna. 

Enligt dom mätningar som gjorts för och under försöket kan man se stora 

hastighetssänkningar både i direkt anslutning till kameraskåpen och mellan dom. Ju högre 

medelhastigheten legat före försöksverksamheten desto mer har medelhastigheten minskat 

under försöket.21 Genom mätningarna före och under försöksverksamheten kan man förvänta 

sig att en person som körde i 95 km/h innan ATK kom upp kommer att köra i 88 km/h förbi 

kameraskåpet och att personen kommer att köra i 90 km/h mellan skåpen. Mätningarna visar 

också att personer som körde under hastighetsgränsen före kameraskåpen ändå sänker 

hastigheten före och mellan skåpen, men dock inte så mycket som de personer som körde 

över hastighetsgränsen.22  

 

Det är inte bara olyckor och hastigheten som har sjunkit utan man har även räknat ut att man 

på försökssträckorna under försöksverksamheten gjort en stor samhällsekonomisk besparning. 

Enligt beräkningar så har man i form av minskade kostnader för personskador, fordon och 

miljö gjort en besparning på 125 miljoner Skr. Det som har kostat är investeringar av 

anläggningar, kontrollsystem och ökad restid. Dessa kostnader uppgår till nära 42 miljoner 

Skr. Sammanlagt har man under försöksverksamheten gjort en samhällsekonomisk besparning 

på drygt 83 miljoner Skr.23  

 

 

                                                
20 Väg- och transportforskningsinstitutet, Andersson Gunnar (2003) Automatisk hastighetsövervakning – 
Resultat från försöksverksamheten sid. 11 
21 Rikspolisstyrelsen, Fernström Kent (2003) Redovisningen av försöksverksamheten med automatisk 
hastighetsövervakning sid. 3 
22 Väg- och transportforskningsinstitutet, Andersson Gunnar (2003) Automatisk hastighetsövervakning – 
Resultat från försöksverksamheten sid. 17 
23 Rikspolisstyrelsen, Fernström Kent (2003) Redovisningen av försöksverksamheten med automatisk 
hastighetsövervakning sid. 7 
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Vi har här tänkt presentera lite av våra egna åsikter samt lite om hur vi ser på projektet ATK 

och hur man kan arbeta med det i framtiden.  

 

Vi anser att ATK är ett mycket effektivt sätt att minska hastigheten i trafiken samt ett bra sätt 

att få ner antalet skadade då det har en klar anknytning till hastigheten. ATK är förhållandevis 

billigt om man ser det i aspekten att det behövs bara en person som handlägger ärenden samt 

kameran sitter i skåpet och är lika alerta dygnet runt alla dagar på året. Ur rent 

samhällsekonomiskt intresse fyller den en viktigt funktion då den sparar mycket pengar 

genom att få ner antalet skakade och dödade samt fordonskostnader dvs skadade bilar som 

försäkringsbolagen skall betala med höjda premier till följd. 
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Kameran är verksam dygnet runt och blir inte ” trött” . Hastigheterna på våra vägar där 

kameror sitter har minskat. Antalet skadade och dödade på våra vägar dör kamerorna sitter har 

minskat drastiskt. Kameran har även ett lugnande intryck på trafikanterna som passerar dem. 

Detta leder till en lugnare trafikrytm och mindre risktagningar i form av omkörningar. 

Hastigheten minskar inte bara innan själva kameran utan under hela sträckan det finns 

kameror uppsatta. Även om det inte finns någon kamera i skåpet så är bara närvaron av skåpet 

i sig tillräcklig. Trafikanterna vågar inte chansa. 
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Handläggningstiden är onödigt lång, i dagsläget ca 40-50 minuter. Detta är inte bra om man 

jämför med vanlig hastighetskontroll där man får en ordningsbot i handen. Kameran är en 

apparat och det blir lite anonymt om man jämför med vanlig polis som står vid vägen. Man 

tappar lite av den kontakt man får med polisen. Risken finns att det blir någon form utav 

skåppolis. Vill man undkomma böter är det i dagsläget inte svårt. Vet man bara hur man gör 

är det inga problem att dölja ansiktet för kameran och på så sätt undkomma ansvar. 
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Vi tycker att man bör införa upplysningsskyldighet vid de fall man inte kan avgöra vem som 

framför fordonet. Idag finns det inget ägaransvar eller skyldighet att lämna ut de uppgifterna. 

En fara är om man inför ägaransvar då det istället för böter blir en avgift för att man kör för 

fort. Detta skulle leda till att många inte bryr sig om att de kör för fort. Vi anser även att man 

bör höja böterna för att sakna en registreringsskylt på fordonet. Ett mer kostnadseffektivt 

förslag än att sätta in en extra kamera i skåpen skulle vara att höja ordningsboten för att sakna 

en registreringsskylt. Om denna bot skulle vara i samma nivå med högsta beloppet för 

fortkörning så är våran tanke att allt färre personer skulle montera bort registreringsskylten då 

risken för höga böter skulle öka. 

 

Idag är det på försök att man skall kunna överföra bilderna digitalt via kabel in till 

polismyndigheten istället för det system som idag finns d.v.s. att en polis åker ut till skåpet 

och plockar in minneskorten manuellt. Detta är bra och det bör man utveckla vidare. 

 

Det finns förslag på att man skall införa så att väghållaren ansvarar för ATK på respektive 

väg. Detta tycker vi inte alls om utan detta kommer i slutändan att leda till att ATK´s roll i 

trafiken blir helt meningslös. Vi tror att det då kommer finnas de trafikanter som totalt 

ignorerar kamerorna. Vi anser att ATK skall handläggas av polisen i fortsättningen också. 

Risken finns att det blir avkriminaliserat i och med att det blir avgift istället för böter. 

Om polisen skulle stå med laser en bit efter kameran så skulle det innebära att det inte var 

olagligt att köra fort förbi en kamera men dock olagligt att köra lika fort förbi Polisen. 

 

Bötesbeloppen bör uppdateras och kanske en höjning vore på sin plats? Vi tror att det skulle 

avskräcka folk från att köra för fort. 
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