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I Sammanfattning 

Dagens automatiska trafikkontroll (ATK) med kamera har medfört hastigheten på 

våra vägar har sänkts och många liv har räddats1. Med anledning av det lyckade 

resultatet har regeringen beslutat att utveckla den befintliga ATK tekniken för att 

öka säkerheten och sänka medelhastigheten ytterligare. Detta tycker man är helt 

avgörande för att nå etappmålet för år 2007; Högst 270 döda i trafiken.  

De stora förändringarna som denna nya generationens ATK innebär, är att varje 

skåp kommer innehålla en kamera, att fotohanteringen är helt automatiserad från 

dess att kameran tar kortet tills utredningen inleds, och att alla kameraskåp 

kommer styras från en styrcentral i Kiruna. På detta sätt hoppas man kunna 

effektivisera användningen av den automatiska trafikkontrollen, (ATK), och få en 

än större nytta av den. Om detta projekt blir lyckat kommer det vara till stor hjälp 

för den svenska trafikpolisen, öka säkerheten på våra vägar och rädda många liv. 

För att projektet med automatisk trafikövervakning till fullo ska bli lyckat, tror vi 

att det krävs att allmänheten får stor tilltro till detta nya system och förstår vikten 

av att det finns. För att skapa denna tilltro krävs det förstås att den yrkeskår som 

symboliserar upprätthållandet av säkerheten i trafiken redan har det. 

Därför har vi intervjuat ett tiotal poliser som arbetar med dagens automatiska 

trafikövervakning. Vi ville undersöka om de hyser tilltro till detta nya system om 

deras erfarenheter och kunskap tagits tillvara, kontrollera om de ser några risker 

kring rättssäkerheten och undersöka vilka för- och nackdelar de ser med detta 

system samt vad de anser om det.  

Det resultat vi fick fram var föga förvånande men inte desto mindre glädjande: 

Tilltron till den nya generationens ATK är mycket hög, riskerna kring 

rättssäkerheten ser man som små och man ser i de flesta fall detta som en positiv 

utveckling.  

 

 

                                                
1 Automatisk hastighetsövervakning 2002-2003 
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1 Inledning 

Årligen mister ca 1,4 miljoner människor livet i trafiken världen över, bara i 

Sverige dör ca 500 personer och ytterliggare 3000 skadas för livet. 1997 

fastställde riksdagen ett beslut om att ”nollvisionen” skulle införas i Sverige. 

Nollvisionen är en bild av framtiden där människor inte dödas eller skadas i 

vägtrafiken. Trafiksäkerhetsarbetet går sedan dess ut på att allt ska göras för att 

människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken2.  

Som ett led i arbetet mot nollvisionen fanns år 1999 trafiksäkerhetskameror (fast- 

monterad eller mobil hastighetsövervakning, placerade i skåp eller i fordon längs 

vägen) med som en av elva punkter i regeringens program för utökad 

trafiksäkerhet3.  

Idag finns det ca 400 mätplatser fördelade på 52 sträckor och 95 mil. 

Vägverket och polisen tar ytterligare ett steg mot nollvisionen genom att under 

2006 genomföra ett projekt där målet är att sätta upp 700 trafiksäkerhetskameror 

längs det svenska vägnätet4.  

 

2  Bakgrund 

Väldigt många har någon gång i livet varit med om en trafikolycka, vissa olyckor 

av mindre karaktär andra mer allvarliga. Ofta har utgången varit bra och utan 

allvarliga skador, men ibland är olyckan framme och allvarliga skador uppstår. 

Det som ofta avgör olyckans utgång är slumpen, kan vi sänka medelhastigheten på 

de svenska vägarna ger vi inte slumpen lika stort utrymme att påverka.  

För att öka säkerheten och sänka medelhastigheten ytterligare på våra vägar 

startade man i december 2003 ett projekt med 700 nya automatiska 

trafiksäkerhetskameror längs vårt svenska vägnät. Om detta projekt blir lyckat kan  

 

                                                
2 http://www.vv.se/templates/page3____12377.aspx 
3 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 
4 http://www.vv.se/templates/page3____12685.aspx 
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det vara till ännu större hjälp för den svenska trafikpolisen, öka säkerheten på våra 

vägar och rädda många liv5.  

En försöksverksamhet påbörjades under sommaren 2001 i ett samarbete mellan 

Rikspolisstyrelsen och vägverket. Vid utgången av år 2003 övervakades 

hastigheten av kameror på 40 vägavsnitt. Den samanlagda väglängden var 609 

kilometer, antalet mätskåp var 286 och antalet tillgängliga kameror var 49, det vill 

säga att högst 17 % av skåpen kunde innehålla en kamera6. 

Rikspolisstyrelsen har utvärderat försöksverksamheten konstaterat en minskning 

av antalet personskadeolyckor och framförallt antalet dödsolyckor på de 

övervakade sträckorna och även att detta system samhällsekonomiskt är mycket 

kostnadseffektivt7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1, effekten av kameraövervakade vägar8.

                                                
5 ATK-projektet, Projektdirektiv delprojekt 1 
6 Prop. 2003/04:160 
 
7 Prop. 2003/04:160 
8 Automatisk hastighetsövervakning 2002-2003 
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2.1 Varför sker utvecklingen idag? 

Med anledning av det lyckade resultatet av försöksverksamheten beslutade 

regeringen om att utveckla den befintliga ATK tekniken. Detta tycker man  är helt 

avgörande för att nå etappmålet för år 2007;  

Högst 270 döda i trafiken9. 

Då man sett att systemet med dagens automatiska trafiksäkerhetskontroll med 

kamera har en mycket positiv effekt på trafiksäkerheten vill man att utvecklingen 

av detta skall fortsätta. Rikspolisstyrelsen och Vägverket träffade i december 2003 

en överenskommelse om ett intensifierat samarbete för att mer effektivt bidra till 

att nollvisionens mål uppfylls. Vägverket och polisen skall i samverkan organisera, 

bygga, förvalta och driftsätta det nya ATK systemet. Dagens kameror (Argus 1) 

skall fasas över till det nya systemet Argus 2. Det är viktigt att påvisa att Argus 1 

har varit en försöksverksamhet och att Rikspolisstyrelsen och Vägverket drar nytta 

av det goda med försöksverksamheten och på så sätt inför Argus 2 på bästa sätt10.  

Med ett utbyggt ATK system beräknas antalet utredningar öka från dagens ca  

10 000 till ca 200 000 per år. Verksamheten behöver då rationaliseras både 

avseende styrning av mätskåpen och utredning av rapporterade brott. För detta 

ändamål utformas och driftsätts en central utredningsenhet och en styrcentral11.   

 

 

                                                
9 Prop. 1997/98:56 
10 Projektdirektiv för delprojekt 1 
11 Projektdirektiv för delprojekt 7 
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2.2 Kort teknisk beskrivning 
Den största skillnaden mellan dagens teknik och den kommande ATK (Automatisk 

Trafik Kontroll) tekniken är att fotohanteringen är helt automatiserad från dess att 

kameran tar kortet tills utredningen inleds. Efter kameran tagit fotot krypteras 

bilden för att sedan skickas med det fasta telefonnätet till utredningscentralen i 

Kiruna. Det är där större delen av alla förseelser kommer att utredas. De 

utredningar som anses kräva för omfattande utredning kommer att skickas på 

remiss till det län där bilen hör hemma. I Kiruna kommer även den nya 

styrcentralen vara belägen, därifrån kan personalen styra om kameran skall vara 

aktiverad eller inte. Den nya tekniken innebär också att utrustningen kan användas 

för att mäta trafikintensitet utan att kameran är aktiverad12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 visar informationens väg, från mätplats till utredare.

                                                
12 http://www.police.se/inter/mediacache//4347/10414/12074/35456/teknik.pdf 
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2.3 Optimala förutsättningar 

För att projektet med automatisk trafikövervakning till fullo ska bli lyckat, tror vi 

att det krävs att allmänheten får stor tilltro till detta nya system och förstår vikten 

av att det finns. För att skapa denna tilltro krävs det förstås att den yrkeskår som 

symboliserar upprätthållandet av säkerheten i trafiken redan har det.  

Projekt som kommit från centralt håll kan enligt vår erfarenhet ofta upplevas som 

påtvingade och vara ”ännu ett påfund från dem där uppe som bestämmer”. Dessa 

uppfattningar kan ofta grunda sig på att ”fotfolket”, de som dagligen jobbar med 

systemen och sitter inne med ovärderlig kunskap, ser brister i dessa projekt men 

inte blir hörda om deras åsikt eller att de blir negligerade.  

Om detta är fallet i projektet med de nya trafikövervakningskamerorna anser vi att 

man startar projektet i ett långt ifrån optimalt läge. Den tilltro och kunskap som 

krävs att polisen skall ha för projektet finns då inte.  

 

3 � � � Syfte 

Mot ovanstående bakgrund är syftet med arbetet att belysa tilltron och kunskapen 

till det nya systemet bland de poliser som idag arbetar med dagens 

trafikövervakningskameror. 

Ett annat syfte är att belysa huruvida lokal polisiär kunskap tagits tillvara vid till 

exempel positioneringen av de nya mätstationerna.  

Vidare är ett tredje syfte att undersöka polisens uppfattning om den kommande 

utredningsmetoden, finns det en risk för att rättssäkerheten åsidosätts då 

civilanställda tar hand om en stor del av utredningarna.  

Det sista syftet med arbetet blir att ta reda på vilka för/nackdelar dagens poliser 

ser hos det nya systemet och vad de anser om den nya tekniken. 
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3.1 Frågeställningar 
• Hur är tilltron hos dem som jobbar med det gamla systemet till den nya 

generationens automatiska trafikövervakningskameror? 

• Har poliserna fått tillräcklig med information om vad den nya tekniken 

innebär? 

• Har poliserna haft möjlighet att påverka utvecklingen av tekniken och 

placeringen av de nya mätskåpen utifrån sin erfarenhet?  

• Anser poliserna att rättssäkerheten kommer att bibehållas då det till 

huvudsak är civilanställda som utreder förseelserna? 

• Vad anser poliserna om den nya tekniken och vad finns det för 

fördelar/nackdelar när det gäller; 

-teknik? 

-effektivitet? 

-allmänt? 

 

4 Avgränsningar 

Vi har i detta arbete valt att avgränsa oss till tio intervjuer.  

 

5 Tillvägagångssätt 

I arbetet med att framställa denna rapport ska vi läsa in oss i ämnet med hjälp av 

det som redan publicerats i ämnet. För att undersöka hur tilltron är till det nya 

systemet hos de poliser som arbetar med dagens trafikövervakningskameror valde 

vi att genomföra tio telefonintervjuer. Vi valde ut tio olika län i Sverige, från  
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Västerbotten i norr till Skåne i söder. I varje län intervjuade vi en person som idag 

har en stark koppling till trafikövervakningskameror. Förutom att undersöka 

tilltron till det nya systemet frågade vi även i vilken utsträckning de varit med att 

påverka placeringen av de nya ”stolparna”. Vi undersökte även om de haft 

möjlighet att lämna synpunkter utifrån sin erfarenhet och vad de ser för 

för/nackdelar med det nya systemet. 

6 Resultat 

Detta framkom i de intervjuer vi genomfört. 

 

6.1 Har poliserna kunskap och tilltro till det nya systemet? 
 

Står du bakom det nya systemet? 

Alla vi intervjuat står bakom övergången till ett nytt system. 

 

Tror ni på den här tekniken eller finns det något annat/bättre sätt att få ner 

tempot på våra vägar? 

Även på denna fråga svarade alla att de tror på den nya tekniken fullt ut. De anser 

att utvecklingen behövs och att den kommer lägligt. Några tycker dock att trenden 

är lite skrämmande, att kameror används och ses som ett substitut till de ”vanliga 

trafikpoliserna” från högre håll. De anser istället att man borde se 

kameraövervakningen som ett komplement. Kameraövervakning tillsammans med 

fler synliga poliser på vägarna och bättre information till allmänheten ger bästa 

resultat enligt dem. 
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Har ni fått någon information om den nya tekniken? 

Alla län utom ett svarade att de fått bra information på olika sätt. Vissa hade fått 

information via Group Wise (polismyndighetens interna mailprogram), andra hade 

varit på konferens eller fått informationen via sin chef. Vägverket och 

Rikspolisstyrelsen hade varit duktiga på att informera om vad som skulle hända. 

Personen vi intervjuade i det län som inte fått någon information hade på egen 

hand fått läsa sig till vad den nya tekniken innebär. 

 

6.2 Har den lokala polisiära kunskapen tagits tillvara? 
 

Har ni blivit tillfrågade om var de nya skåpen bör placeras i ert län? 

Alla vi intervjuat har till denna utbyggnad blivit till/rådfrågade om var de tycker 

att de nya skåpen bör placeras. Drygt hälften av de tillfrågade var även med och 

planerade placeringar av den nuvarande generationens trafikövervakningskameror. 

På de sträckor där de nuvarande skåpen bara ska ersättas av nya har det inte skett 

någon tillfrågning. 

 

6.3 Vad anser poliserna om utredningsmetoden och rättssäkerheten? 
 

Målet är att den centrala utredningsenheten skall utreda ca 200 000 

ärenden/år, tror du detta är genomförbart? 

Alla vi intervjuat tror att det är genomförbart, men alla hade minst en ”punkt” som 

de ansåg kunna ”äventyra” det uppsatta målet.  

• Kommer personaltillgången vara tillräckligt stor för att kunna utreda alla 

ärenden?  

• Kommer man att kunna bilda sig en tillräckligt tydlig arbetsfördelning? 

• Hur lång inkörningsperiod kommer att krävas innan målet är realistiskt? 

Personen som vi intervjuade från Västra Götaland var orolig att de ärenden som 

kommer att skickas ut på remiss till de olika myndigheterna bara kommer att bilda 

en hög och inte utredas i den takt som krävs för att uppnå målet. 
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Tror du att rättssäkerheten kommer att kunna bibehållas då det i huvudsak 

kommer att vara civilanställda som utreder ärendena? 

Även på denna fråga var alla intervjuade personer överens om att den nya 

utredningsenheten inte kommer äventyra rättssäkerheten. Vissa betonade dock att 

det beror på vilken utbildning de civilanställda kommer att få samt kompetensen 

på de polisiära förundersökningsledarna. Ungefär hälften av de vi intervjuat har 

redan idag civil personal som utreder ärenden som kommer från dagens 

trafikövervakningskameror. 

 

6.4 Vad anser poliserna om den nya tekniken och vilka är 

för/nackdelarna? 

  

Vad tycker ni om den nya tekniken? 

Här var svaren genomgående positiva. Alla ser utvecklingen som ett bra och 

nödvändigt steg i rätt riktning. En av de vi intervjuade ställde sig dock frågande till 

om utredarna kommer hinna med att utreda i samma takt som utrustningen har 

möjlighet att fotografera. Många av de vi pratat med ansåg att de nu kommer att 

kunna göra mer nytta ”ute på fältet” när all hantering sker automatiskt.  

 

Ser ni något det gamla systemet har som det nya saknar? 

Har var alla intervjuade överens om att det bara skett förbättringar till den nya 

generationens trafikövervakningskameror. De känner att de erfarenheter man har 

från det nuvarande systemet och som man delgett har blivit hörsammade på ett bra 

sätt vid utvecklandet av det nya systemet.  
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Vad ser ni för fördelar med den nya tekniken? 

Den största fördelen som alla ansåg är att systemet blir automatiserat och mer 

effektivt än det varit tidigare. Under intervjuerna var det många som såg en stor 

fördel att kameran alltid står där den står och att den ger önskad effekt även fast 

kameran inte är aktiverad. Detta gäller även nuvarande system men de tror att 

effekten blir med påtaglig om allmänheten blir informerade om att det finns en 

kamera i varje skåp i det kommande systemet. En annan fördel med 

trafikövervakningskameror ansågs vara att de kan vara i drift dygnet runt och på så 

sätt rapportera fler bilister än vid en vanlig trafikkontroll.  

Den nya generationens trafikövervakningskameror kommer även att kunna 

användas i studiesyfte då den kan kontrollera trafikflöden och hasigheter utan att 

kameran är aktiverad. Detta tyckte några var bra, men också att de kan användas 

vid spaning efter t.ex. bilar som flytt från platsen vid ett bankrån ansågs positivt. 

Vid ett bankrån skulle man kunna aktivera alla kameror i området för att se vilken 

väg förövarna flyr.  

 

Vad ser ni för nackdelar med den nya tekniken? 

Den största nackdelen med det nya systemet ansåg många vara att den nödvändiga 

lokalkännedomen går förlorad.  Eftersom styrcentralen kommer att vara 

stationerad i Kiruna såg många problem i att veta vilket väder det är i den stad där 

kameran står då kameran fortfarande är ganska väderkänslig och om skyltningen 

på sträckan är fullgod, vilket enligt lag måste undersökas innan användningen av 

kameran startar. En annan nackdel med centraliseringen och automatiseringen 

ansåg en del vara att den lokala polisen tenderar att mer och mer att försvinna från 

vägarna.  

Övriga nackdelar berörde trafikövervakningssystemet som helhet, framför allt det 

stora bortfallet av fotograferade bilar (föraren går inte att identifiera), men också 

att det bara går att mäta personbilar som kör för fort, inte lastbilar som enligt lag 

inte får köra snabbare än 80 km/h och som kör t ex. 93 km/h på en väg med 

hastighetsbegränsningen 90 km/h.  
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En annan nackdel med trafikövervakningskameror är att den personliga kontakten 

försvinner. Som polis vid en kontrollplats genomför man ofta många andra 

kontroller förutom övervakar hastigheten, t ex. nykterhetskontroll och 

fordonskontroll, detta kan inte en kamera göra och det såg några som en nackdel.  

Många av de vi intervjuat tror att utredningstiden per ärende kommer bli för lång 

(målet är 20 min/ärende), de anser att den måste kortas ner för att systemet skall 

kunna utnyttjas fullt ut och den nya tekniken skall kunna användas som det är 

tänkt. 

 

Vad anser du att det behövs för ytterligare förändringar/förbättringar för att 

kunna utnyttja det nya systemet i större utsträckning? 

På denna fråga svarade de flesta vi intervjuade att det behövs någon form av 

ägaransvar eller upplysningsplikt. Att införa detta tyckte man skulle medföra att 

man kunde utnyttja tekniken bättre. Det stora antalet foton som idag är omöjliga 

att använda eftersom man inte ser vem som framför fordonet skulle då kunna bli 

använda i alla fall. Det som kom fram som det negativa med ägaransvaret var att 

man såg att det fanns en överhängande risk för att det skulle bli fler som inte 

brydde sig om boten då man inte riskerar att tappa körkortet i detta fall.  

Dagens fortkörningsbot skulle då bli att jämställa med en avgift, på samma sätt 

som en parkeringsbot, alltså ingen lagakraftvunnen dom. Vissa av de vi 

intervjuade tror att bilister skulle riskera en ”avgift” för att på så sätt kunna köra 

för fort. 

Många tycker också att man ska lägga en stor vikt i att informera allmänheten om 

den nya generationens trafikövervakningskameror och vad tekniken innebär för 

bilisterna.  
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7 Diskussion 

Sammanfattningsvis är vi glada över den positiva inställningen till det nya 

systemet av den automatiska trafikkontrollen med kamera och processen att 

utveckla denna som de som jobbat med det gamla systemet verkar ha. Detta är 

inget vi kan påstå oss vara förvånade över, men inte desto mindre glada över att 

det är på det viset. Framförallt att det sker en automatisering av tekniken ser både 

vi och de vi intervjuat som ett måste för att kameraövervakningen ska bli så 

effektiv som önskat. 

De poliser vi intervjuat verkar vara överens om att en centralisering till Kiruna är 

det som är mest negativt med utvecklingen. De anser att lokalkännedomen går till 

spillo och ser svårigheter i hur personalen i Kiruna skall veta om och när kameran 

ska vara aktiverad. Detta har ingenting med Kiruna att göra utan det är själva 

centraliseringen som oroar. Vi kan hålla med om detta problem, enda lösningen vi 

ser är att det sker ett nära samarbete mellan personalen i Kiruna och de poliser 

som arbetar ute i landet. Det är ju poliserna som har den värdefulla 

lokalkännedom om när trafiken är som mest intensiv och när den behöver 

övervakas. Vidare kräver denna centralisering ett samarbete med alla inblandade 

parter för att kameran ska vara funktionsduglig och gå att använda året runt, 

framför allt då det är dåligt väder. 

Något vi reflekterade över var att en av de vi intervjuade såg ett problem i 

centraliseringen då han såg en tendens i att den lokala polisen försvinner mer och 

mer från gatorna. Likaså ansåg han att antalet ”vanliga trafikkontroller” minskar 

mer och mer med den nya tekniken. Detta anser vi är lite oroväckande, inte att han 

tycker detta utan att han inte ser möjligheten att göra något åt det. Ser man 

trafikövervakningskameror som ett substitut till ”vanliga trafikkontroller” och inte 

ett komplement är utvecklingen på väg åt helt fel håll. Polisiära trafikkontroller 

måste fortsätta för att övervaka trafikbeteendet överlag och för att kunna 

kontrollera nykterhet och andra trafikförseelser. En annan stor fördel med de 

polisiära trafikkontrollerna är att kontakten med allmänheten bibehålls på ett bra 

sätt. Detta tror vi medför att förståelsen för trafikreglerna ökar avsevärt och att 

viljan till laglydnad också ökar.  
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De flesta vi intervjuade var överens om att nästa steg i utvecklingen är någon form 

av ägandeansvar eller upplysningsplikt. Detta ser vi också som et nödvändigt och 

naturligt steg i utvecklingen för att kunna utnyttja tekniken i större utsträckning.  

Vi tror att vetskapen om den nya tekniken och möjligheten att ha kameran aktiv 

dygnet runt kommer att sprida sig till allmänheten. På så sätt tror vi att fler och 

fler kommer att dölja sitt ansikte med hjälp av händer, armar och solskydd för att 

inte riskera att bli fotograferade och rapporterade. Detta medför inte endast att 

man undgår rapportering, det är även ett trafikfarligt beteende. Om Sverige inför 

ägaransvar eller upplysningsplikt är detta beteende meningslöst och på så sätt tror 

vi att det kommer att försvinna. Tyvärr är det oftast så att löser man ett problem så 

ersätts det av ett annat, men det trafikfarliga beteendet kommer att minska. 

Det problem som vi tror att man då kommer att stå inför är det faktum att 

ägaransvar inte blir en lagakraftvunnen dom utan endast en avgift. Vi tror att 

många idag är beredda att ofta köra i en hastighet som de vet att de måste betala 

böter för om de blir ertappade i. Det är dock få som är beredda att ofta köra i en 

hastighet där de vet att de riskerar att bli av med körkortet. 

Att de som vi intervjuat känner att de fått bra information i de flesta fall, att de 

haft möjlighet att delge sina erfarenheter och att dessa sedermera blivit lyssnade 

på är mycket glädjande. De känner också att det här är ett system som kommer att 

bli effektivt och att det är ett system man har tilltro till. Detta tror vi definitivt gör 

att det nya systemet kommer få en än större genomslagskraft hos allmänheten än 

om tilltron hade varit låg.   
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8 Förslag 

De undersökningar vi gjort under arbetets gång visar att de poliser som arbetar 

med den nuvarande ATK tekniken har stark tilltro till den nya ATK tekniken. Vi 

anser att detta ger den nya tekniken ”en bra startposition” inför utbyggnaden. 

Skulle den yrkesgrupp som till största delen har ATK som verktyg inte stå bakom 

satsningen skulle tekniken inte vara den tillgång som man hoppas.  

En fråga vi ställt oss är om hela yrkeskåren är lika positiv till utvecklingen eller 

om det finns de som tycker den inte behövs eller på annat sätt är negativa.  

Vi tror att hela kåren måste stå bakom projektet och tro på systemet för att 

majoriteten av allmänheten ska förstår vikten av att ATK systemet byggs ut.  

Om allmänheten får förståelse för ATK, så tror vi att fler kommer sänka farten på 

vägen och hjälpa till att ta ytterligare ett steg mot nollvisionen. Nästa steg i denna 

utveckling tycker vi borde vara information till just allmänheten, använd 

massmedia till att sprida kunskapen och effekterna av ATK, skapa en förståelse 

och vikten av att få ner medelhastigheten på våra vägar.  
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10 Bilaga 

 Den nya ATK tekniken 

 
Projektet med den nya generationens trafiksäkerhetskameror har utvecklat en helt 

ny teknisk ”plattform” som innehåller funktionerna mätstation, central 

utredningsenhet och styrcentral.  

Mätstationen består av mätskåp som innehåller ett mätsystem, detta mätskåp kan 

monteras på flera olika sätt beroende på trafikmiljön. Mätskåpet har en helt ny 

design för att passa in i de olika trafikmiljöerna som finns längs våra vägar.  

Varje nytt kameraskåp har ett larm installerat som övervakar både åverkan och 

driftstörningar.  

 Samtliga mätstationer innehåller även ett mätsystem, detta mätsystem består av:  

• Radarsensor för hastighets mätning 

• Digitalkamera  

• Fotoblixt. 

• Mätdator för styrning av systemets olika funktioner och överföring av bild- och 

mätinformation. 

 

Radarn mäter hastighen på de fordon som passerar mätstationen, och om 

hastigheten överskrider den gällande hastighetsbegränsning och den inbyggda 

toleransnivån tar kameran automatiskt en bild som ska fånga fordonet, föraren och 

registreringsskylten.  Bilden kompletteras därefter med information som tid plats, 

gällande hastighetsgräns vid platsen och fordonets hastighet13.  

                                                
13 http://ux158715.police.se/inter/mediacache//4347/10414/12074/35456/teknik.pdf 
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Hantering av data av polismyndigheten 

Efter att mätstationen registrerat ett fordon som kört för fort så skickas 

informationen automatiskt via det fasta telenätet till polisens centrala 

utredningsenhet i Kiruna. 

All bild och mätinformation som mätstationerna registrerar krypteras i enlighet 

med polisens krav på informationssäkerhet innan den skickas i väg. Informationen 

dekrypteras först när polisens utredning påbörjas. 

I Kiruna kommer den centrala utredningsenheten vara placerad. Den kommer att 

bestå av 40-50 civila utredare som under ledning av polisiära 

förundersökningsledare utreder identifierade hastighetsöverträdelser. För att 

underlätta för utredarna så kommer dessa att ha tillgång till ett flertal polisiära 

register, de kommer även ha ett anpassat dataprogram till sin hjälp. 

För att den insamlade informationen skall kunna leda till en ordningsbot krävs det 

att fotot visar både förarens ansikte och bilens registreringsnummer. Redan i det 

här skedet försvinner alla foton tagna på motorcyklar och personbilar med 

demonterad registreringsskylt fram. Samma sak gäller de förare av personbilar 

som väljer att dölja sitt ansikte med hjälp av t ex. solskyddet eller handen.  

Fotot som har tagits måste vara av en så pass bra kvalitet så att förarens ansikte går 

att identifiera ”utom allt rimligt tvivel” med hjälp av passfoto eller körkortsfoto. 

Om det inte är ägaren till bilen som finns på fotot använder sig utredaren initialt av 

polisens register för att ta reda på om det är någon familjemedlem som kört 

fordonet och således finns med på fotot. Det är framför allt så kallade 

relationsslagningar man använder sig av.  

Precis som vid en ”vanlig” trafikkontroll har föraren möjlighet att förneka brott. 

Om så blir fallet fyller han/hon i detta på blanketten och ärendet går vidare till 

åklagare som beslutar vidare i fallet.  

Om föraren väljer att erkänna brott gör han/hon det genom att fylla i vissa begärda 

uppgifter och returnera handlingen till polismyndigheten. Myndigheten skickar 

sedan ut ett så kallat kontorsföreläggande, det är en ordningsbot som utfärdats i  

 



Bilaga 1 
Den nya ATK-tekniken  2006-01-12 
Oskar Baltzer   
Per Hägglund 

 3 

 

efterhand på en polisstation. Domen har vunnit laga kraft då föraren betalat in 

bötesbeloppet. 

 

Även när kameran i mätstationen inte är aktiverad kan mätsystemet än dock 

registrera tid och hastighet på fordonen som passerar platsen. 

Alla mätstationer kontrolleras på distans av en styrcentral, som kommer att kunna 

aktivera och avaktivera samtliga stationer. Styrcentralen kommer att vara placerad 

i Kiruna. Det som till största delen kommer att ligga till grund för om kameran 

kommer att vara aktiverad är olycksbelastning och trafikintensitet på den aktuella 

vägsträckan. 

Rikspolisstyrelsen driver och förvaltar den centrala utredningsenheten och 

styrcentralen, medan vägverket äger, förvaltar och underhåller mätstationerna14. 

 

 

 

                                                
14 http://ux158715.police.se/inter/mediacache//4347/10414/12074/35456/sakerhet.pdf 
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