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Abstract 

Syftet med denna rapport är att pröva tesen om att ATK (Automatisk 

Trafiksäkerhetskontroll) är ekonomiskt lönsam, men att antalet olyckor däremot inte 

minskar på vägsträckor utrustade med ATK. Dvs. är ATK en kassako eller livräddare? 

Svaret är att ATK är både kassako och livräddare. 880 trafiksäkerhetskameror sparar 

cirka 20 liv och 60 svårt skadade i vägtrafikolyckor per år i Sverige. Den ekonomiska 

vinsten ligger i att ATK reducerar antalet dödade och skadade. Detta resulterar i en 

lönsamhet på cirka 537 Mkr för ATK i Sverige exklusive omsättningen ordnings-

böterna genererar. För att erhålla nödvändig kunskap och statistik kring ämnet har jag 

hämtat information från hemsidor på internet (främst vägverkets), rapporter och 

litteratur. Erhållet material har jag kritiskt granskat och har därefter försökt följa upp 

informationen via andra källor i syfte att finna fler perspektiv och infallsvinklar. 

Fordonsförarnas vetskap om riskerna med höga hastigheter till trots så är 

hastighetsöverträdelser ett kriminellt beteende som pågår varje dag. För att söka 

förklaring till detta används i denna rapport teorin om Neutralisationstekniker. Dvs. 

individen söker acceptans för ett kriminellt beteende hos sig själv och sin omgivning 

och försöker på så sätt att skapa egna normer och värderingar i det etablerade 

samhället. ATK är ekonomiskt lönsamt och räddar liv. Dock har ATK svårt att möta 

upp mot den enskilda polismannens möjligheter att påverka attityd och beteende hos 

fordonsförare.
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1  Inledning 

I reklam för laser och radarvarnare blir vi informerade om hur man på olika sätt kan 

försvåra för instrument som används för hastighetsmätningar av fordon på väg. I 

dag finns det ett brett utbud av olika varningsinstrument och bilförarnas största oro 

tycks vara att bli rapporterad för hastighetsöverträdelse (Vägverket, 2002). Antalet 

kameror för automatisk hastighetsövervakning ökar. Dessa kameror är ett 

omdebatterat ämne. Försämrar de trafikrytmen och trafiksäkerheten? Är det 

verkligen så att enda syftet med kamerorna är att inkassera pengar i form av 

ordningsböter för hastighetsöverträdelser och att livräddarfunktionen är överdriven? 

Det finns kritiker som hävdar det (Borg Martin, 2007). 

 

1.1 Bakgrund 

2008-02-04 använde jag mig av internetsökmotorn ”google” och sökte på ordet 

”hastighetskamera”. Det resulterade i 1140 träffar. Åtta av de tio första träffarna 

som visades redogjorde för olika sätt att undkomma kamerorna eller ordningsboten 

som kan bli resultatet av en hastighetsöverträdelse. Av de övriga två träffarna 

hänvisade en till Vägverkets hemsida. Den andra till hemsidan, 

www.poidatabase.se, (som upplyste om var i Sverige kamerorna är uppsatta). Enligt 

denna hemsida är syftet inte att uppmuntra till lagbrott utan att vara till hjälp för att 

hålla rätt hastighet. 

 

Vid en sökning på ”Trafiksäkerhetskamera” på wikipedias internethemsida 2008-

02-04, fick jag följande svar. 

(äv. fartkamera eller hastighetskamera), anordning som används för att övervaka 

hastighetsreglerna på vägar, samt för att fälla förare som överskrider hastighets-

gränsen. Kameran har en detektor för att mäta hastighet samt en kamera för att 

fotografera överträdelsen. 

 

På internet, som för gemene man och kvinna idag är den stora informations-

inhämtaren (IT-kommissionen, 2002), finns förhållandevis lite information som 

redogör vägverkets syfte och målsättning med automatisk trafiksäkerhetskontroll. 
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Efter att besökt olika hemsidor på Internet är min uppfattning att det finns en hel del 

information om hur dessa kameror fungerar, var de är placerade, enskilda individers 

missnöjesyttringar samt mer eller mindre moraliskt klandervärd information. 

Rädslan bland fordonsförare för att bli rapporterad för hastighetsöverträdelse tycks 

vara större än faran med densamma.  

 

Vid en internationell jämförelse är antalet omkomna i trafiken i Sverige lågt. Trots 

det så skadas c:a 3 000 människor och c:a 500 dör i trafiken varje år. Ett politiskt 

initiativ till att ta itu med problemet och försöka vända trenden har formulerats i vad 

som kallas ”Nollvisionen”. Som ett led i nollvisionen ingår automatisk trafik-

säkerhetsövervakning som sker med så kallade trafiksäkerhetskameror (Vägverket, 

2008). 

 

1.2 Syfte 

Grundtanken och huvudsyftet är att pröva tesen om att ATK finns för statens 

inkomster och att livräddarefunktionen är överdriven. 

 

1.3  Frågeställningar 

• Är ATK ekonomiskt lönsamt för staten och samhället? 

• Hur påverkar ATK olycksstatistiken i trafiken? 

 

1.4  Avgränsningar 

Avgränsningar kommer att ske så till vida att Västerbottens län kommer att jämföras 

med Sverige som helhet. 

 

1.5  Tillvägagångssätt 

Internet och polisens interna hemsida Intranet, har varit den stora informations-

inhämtaren. Vägverket och polisens hemsidor samt rapporter från vägverket fått 

utgöra huvuddelen av källorna, tillsammans med litteratur i ämnet kriminologi. Det 

finns flera olika teorier som förklarar varför människor beteende och varför de begår 
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brottsliga gärningar. Utifrån erhållet material ger dock neutralisationstekniken en 

bra förklaring till trafikanters beteende. Befintligt material är kritiskt läst för att 

därefter söka efter fler källor som kan bekräfta samma information eller källor som 

kan ge ett annat perspektiv. Information och statistik som har behövts men som det 

har funnits vissa svårigheter med att finna, har med hjälp av trafikpolisen i Umeå 

kunnat frambringas skriftligt eller genom muntliga svar på enklare frågor. 
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2  ATK,  Nollvisionen och målsättningar 

ATK (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) är en av flera åtgärder för att sänka 

hastigheten och öka trafiksäkerheten. ATK ingår som ett led i Nollvisionen. 

Nollvisionen är ett beslut som är taget av riksdagen där det övergripande målet är 

noll skadade och noll döda i trafiken (Vägverket, 2008c). Målet med ATK är att 

minska antalet döda och svårt skadade på vägar utrustade med ATK jämfört med 

motsvarande vägar utan ATK, genom en sänkt medelhastighet på vägsträckor med 

ATK (ATK-rådet, 2006). 

Ett annat mål är att vidmakthålla och öka allmänhetens förtroende för hastighets-

begränsningar. ATK syftar inte till att straffa fortkörare utan att främja ett trafik-

säkert beteende. Därför är sambandet mellan informationsskylt, mätstation samt 

information och kunskapsspridning viktigt (Andersson, Gunnar, 2004). 

 

2.1 Funktion och applicering 

ATK består av s.k. kameraskåp som finns på vissa platser längs vägar. Dessa 

kameraskåp innehåller bl.a. en radar och en kamera. ATK enheterna är direkt-

anslutna till Rikspolisstyrelsen i Kiruna där man förutom att utreda de hastighets-

överträdelser som ATK registrerar även styr kamerorna. Dvs. man bestämmer vilka 

kameror som ska vara aktiverade och när dessa ska vara det. Dock innehåller trafik-

säkerhetskamerorna teknik som kan mäta trafikflöden och registrera tid och 

hastighet för förbipasserande fordon även när den inte är aktiverad. När en kamera 

är aktiverad och ett fordon närmar sig ett kameraskåp mäts hastigheten med hjälp av 

en radar. Om ett fordon överskrider den på platsen gällande hastighetsgräns foto-

graferar kameran det fordonet. Bilden förses med plats och fordonets hastighet som 

krypteras och skickas automatiskt till Polisen. Vid Polisen finns en särskild enhet, 

som utreder hastighetsöverträdelser som registrerats av trafiksäkerhetskameran. 

Enheten tillhör Rikspolisstyrelsen och finns i Kiruna (Vägverket, 2008a). 

 

För att minska antalet olyckor i trafiken finns flera olika åtgärder. Beroende på var 

olyckorna inträffat, hur de har inträffat, varför och tidpunkt för när de har inträffat 

kan man vidta olika åtgärder som bl.a. farthinder, sänkt hastighet, delade körfält och 
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ATK (Sveriges kommuner och landsting, 2007). Innan man väljer åtgärd bör man 

utreda hur effektiva de olika alternativen är för den aktuella sträckan.  

Nedanstående åtgärdsschema är ett exempel på hur man kan gå tillväga för att 

komma fram till den mest effektiva och lämpliga åtgärden (Andersson, Gunnar, 

2004). 

 

 

Fig. 1. Åtgärdsschema. Har man problem längs en vägsträcka där efterlevnaden av 

hastighetsbestämmelserna är dålig finns det tre åtgärdsinriktningar att välja 

mellan. (1) Hastighetssänkande åtgärder såsom fysiska farthinder och dynamiska 

farthinder. Dynamiska farthinder är ett hinder som består av en klaff i vägbanan. 

Normalt fjädrar den tillbaka när ett fordon rullar över. Men när en bil som kör för 

fort ska passera, låser klaffen sig i uppfällt läge och det smäller till i hjulen 

(Alpman, Marie). (2) ATK. Möjligheter finns att montera en fast eller tillfälligt 

mobil ATK enhet. (3) Attityd och beetendepåverkande åtgärder genom t.ex. 

avskräckande reklam, uppvisande av krockade fordon och informationsskyltar. 

 

ATK har också positiva synergieffekter på andra viktiga samhällsmål inom miljö 

och energi. Enligt Gunnar Anderssons rapport från 2004 finns direkta samband 

mellan ATK och utsläppen av CO
2
, bullernivån och drivmedelsförbrukningen. En 

sänkt medelhastighet resulterar i minskad bränsleförbrukning och därav minskade 

utsläpp, vilket renderar i minskad påfrestning för miljön. 
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2.2  Varför vi kör för fort, neutralisationsteknik. 

I försök att få ett kriminellt beteende som t.ex. hastighetsöverträdelse accepterat hos 

sig själv och sin omgivning finns det olika tekniker, Neutralisationstekniker. Det är 

ett sätt att skapa egna normer och värderingar i det etablerade samhället. Genom att 

tillämpa olika neutralisationstekniker upphäver man tillfälligt den kontroll som 

etablerade normer normalt utövar på individens beteende. Sykes och Matza skrev 

1957 artikeln Techniques of Neutralization och de beskriver fem huvudsakliga 

tekniker för neutralisering av de etablerade samhällsnormerna: 

1. Förnekandet av ansvar. Den som har överskridit på platsen gällande 

hastighetsbestämmelser förlägger ansvaret utanför sig själv och söker 

förklaringar som gör handlingen accepterad. Förklaringar som att ”jag har 

inget val jag är sen till jobbet, mötet osv” faller här under. 

2. Förnekandet av skada. Individen förnekar eller förminskar skadan och 

riskerna med att köra för fort. Uttalanden som ”Jag kör ju inte så fort så att 

det skulle kunna hända en olycka” kan förekomma. 

3. Förnekandet av offer. Individen tillstår och erkänner visserligen sin 

hastighetsöverträdelse, men menar att omständigheterna föranleder att det 

egentligen inte finns något offer. Uttalanden som ”att jag kör för fort drabbar 

ju ingen annan, hastighetsgränsen här är satt bara för att staten ska få in 

pengar för de stackare som kör som vanligt folk”. Själva grundidén är att 

individen förskjuter ansvaret för det inträffade på någon annan person som 

är värd ett fördömande. 

4. Fördömandet av dem som fördömer. Den som överträder hastighets-

bestämmelsen förskjuter fokus från sina egna handlingar till dem som 

fördömer dessa och anklagar dem för t.ex. oärliga eller själviska motiv. I 

dessa sammanhang kan påståenden som att polisen är brutal, korrumperad 

eller rasistisk kan komma till användning. Hit faller uttalanden som ”polisen 

anklagar mig att köra för fort bara för att jag är invandrare” och ”polisen kör 

ju också för fort” 

5. Högre lojaliteter. Föraren av ett fordon känner det som sin skyldighet att 

solidarisera sig med familjen, kamraterna osv., mot samhällets krav. 
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Hastighetsöverträdelsen kan äga rum inte därför att individen förkastar 

rådande samhällsnormer, utan för att denne prioriterar de uppfattningar som 

denne tillskriver närstående personer. 

(Sarnecki Jerzy, 2003). 

 

Precis som beskrivs ovan hittar förare av fordon olika sätt för att legalisera sitt eget 

beteende i trafiken. Att köra för fort skulle därför kunna anses vara så bagatellartat 

att det inte är att anse som något brott över huvudtaget  
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3 Resultat 

Enligt vägverket har man i nollvisionen som mål att noll människor ska skadas och 

dödas i trafiken, delmålet för 2007 var 270 dödade (NTF Nättidningen, 2007). Det 

kan tyckas avlägset med noll dödade och skadade i trafiken men det är mål-

sättningen och en av förutsättningarna för att nå dit är att få ner medelhastigheten på 

våra vägar. En av åtgärderna för att få ner medelhastigheterna på fordon som färdas 

på väg är ATK. Antalet ATK enheter på våra vägar har allt eftersom ökat och de 

övervakade vägsträckorna har blivit längre (Sveriges kommuner och landsting, 

2007). 

 

3.1 Effekter av ATK 

År 1996 monterades de första trafiksäkerhetskamerorna i Sverige upp (Sveriges 

kommuner och landsting, 2007). Allt sedan dess har det successivt blivit fler och 

fler trafiksäkerhetskameror. Idag finns 880 trafiksäkerhetskameror fördelade på 142 

sträckor och cirka 240 mil väg över hela landet. Under 2008 planeras 100 nya fasta 

kameror, fördelade på cirka 25 mil väg (Vägverket, 2008b), se bilaga 4. 

Efterlevnaden av hastighetsgränserna är trots detta dålig i Sverige, vilket har stora 

negativa effekter på trafiksäkerheten. Av fordonen som färdas på våra vägar så kör 

30-50 % mer än 5 km/h för fort på 70 och 90 vägar på landsbygden. Om man tittar 

på de största fartsyndarna som kör mer än 25 km/h för fort på 70 och 90 vägar är 

andelen 5-6 % i Sverige. I England är andelen ca 3 % på platser där man inte har 

trafiksäkerhetskameror men vid kameraplatserna har andelen mer än halverats till 

under 1,5 %. (Vägverket, 2006) 

I utvärderingsplanen från Vägverket kan man vidare läsa att trafiksäkerhetskameror 

är ett mycket effektivt medel för att reducera hastighetsöverskridandet och att 

hastigheten har ett tydligt samband med hur många som årligen skadas eller dör i 

trafiken. Uppskattningar har gjorts där resultatet har gett en fingervisning att om alla 

trafikanter höll gällande hastighetsbestämmelser så skulle antalet dödade i trafiken 

kunna minska med omkring 30 %. Tidigare försöksverksamhet visar att antalet 

dödade i trafiken mer än halverats på sträckor med ATK.  
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3.2  Statistik rörande ATK och vägtrafikolyckor 

Statistik är dynamisk fakta och kan ändras över tid. Dock finns där information som 

kan utläsas. I det här fallet utvecklingen över tid beträffande döda och svårt skadade 

i vägtrafikolyckor. Antalet dödade och svårt skadade i vägtrafikolyckor i relation till 

samhällskostnaderna för dödade och svårt skadade ger en inblick i den ekonomiska 

situationen beträffande ATK. 

 

3.2.1 Fakta och funktion om ATK 

Det aktuella läget beträffande ATK. 

• Idag finns 880 trafiksäkerhetskameror fördelade på 142 sträckor och cirka 240 

mil väg över hela landet.  

• 880 trafiksäkerhetskameror sparar cirka 20 liv per år. 

• 880 trafiksäkerhetskameror sparar 60 svårt skadade per år 

• Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade. 

• Endast de som kör för fort fotograferas. 

• Samtliga trafiksäkerhetskameror är direktkopplade till polisen. 

• Trafiksäkerhetskamerorna fungerar dag och natt under hela året. 

• Samtliga trafiksäkerhetskameror innehåller både radar och kamera. 

• Bilderna hanteras automatiskt inom en enhet hos Rikspolisstyrelsen (RPS) i 

Kiruna.  

• RPS i Kiruna handlägger ärendena som trafiksäkerhetskamerorna genererar. 

De styr även ATK utifrån olika statiska underlag, dvs. man bestämmer vilka 

kameror som ska vara aktiverade och när dessa ska vara aktiverade.  

• Trafiksäkerhetskamerans mätsystem innehåller teknik som kan mäta trafik-

flöden och registrera tid och hastighet för förbipasserande fordon även när den 

inte är aktiverad. 

(Vägverket, 2008d), (Vägverket, 2008e) 
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3.2.2 Antalet dödade personer vid vägtrafikolyckor 

Trots att de flesta trafikanter är väl medvetna om riskerna med höga hastigheter så 

förekommer det allt för ofta. Nollvisionen med noll döda och noll svårt skadade i 

trafiken kan kännas avlägsen när man ser statistik kring vägtrafikolyckor för 

Sverige. Anledningen till risktagandet med höga hastigheter torde kunna förklaras 

utifrån Neutralisationstekniken (se avsnitt 2.2).  

 

Dödade personer vid vägtrafikolyckor i Sverige
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(SIKA Statistik Vägtrafik, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007) 

Fig. 2. Mellan åren 2000 och 2005 har antalet dödade personer vid vägtrafik-

olyckor i Sverige successiv minskat. Mellan åren 2005 och 2006 har minskningen 

dock stagnerat.  

 

På Vägverkets hemsida (Vägverket, 2008c) uppger man att sedan nollvisionens 

etablering i Sverige har antalet dödade minskat i vägtrafiken. Detta överensstämmer 

även med diagrammet ovan.  
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(SIKA Statistik Vägtrafik, 2001, 2002, 2003, 2004,2005, 2006 och 2007) 

Fig. 3. Antalet dödade personer vid vägtrafikolyckor har i Västerbotten, i motsats 

till Sverige totalt, ökat mellan åren 2000 och 2003. Mellan åren 2003 och 2006 har 

dock antalet minskat för varje per. Den stagnering beträffande antalet dödade som 

synes för hela Sverige mellan åren 2005 och 2006 har inte återspeglat sig i 

Västerbotten. 

 

3.3  Kostnadskalkyler beträffande skadade och dödade i vägtrafiken 

Att beräkna vad en dödad eller skadad människa i en vägtrafikolycka kostar 

samhället är svårt och komplext då det är många variabler att ta hänsyn till. T.ex. 

inkomst, antal barn, arbetande eller arbetssökande, sjukdomar osv. Dock har SIKA 

(Statens institut för kommunikationsanalys) gjort en värdering på detta. 

 

Uppskattning av kostnader baserade på SIKAs värdering (2001 priser). 

Kostnad per dödad i trafiken:                   17 500 Tkr. 

Kostnad per svårt skadad i trafiken:                    3 120 Tkr.  

Kostnad per lätt skadad i trafiken:                       180 Tkr.  

(Kolbenstvedt Marika m.fl. 2007). 
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Kostnadskalkyl år 2006 för dödade och svårt skadade i vägtrafiken. 

Kostnad för samtliga döda (445) i trafiken i Sverige:           7 787 500 Tkr. 

Kostnad för samtliga döda (15) i trafiken Västerbottens län:               262 500 Tkr 

Kostnad för samtliga svårt skadade (3 959) i Sverige:          12 352 080 Tkr 

Kostnad för samtliga svårt skadade (96) i Västerbottens län:              299 520 Tkr 

 

Ovanstående kalkyler ger en inblick i vilka kostnader det rör sig om för samhället 

vid vägtrafikolyckor där människor skadas eller dör. Det är stora kostnader som 

samhället måste bära. Huruvida människoliv ska värderas eller inte är en diskussion 

som får fortgå i samhället. Oavsett åsikterna om det moraliska i att värdera 

kostnaderna för dödade och skadade i trafiken så kan man inte bortse från det 

faktum att för varje skadad och dödad människa i vägtrafiken så innebär det stora 

kostnader för samhället. 

 

Översiktlig kostnadskalkyl för etablering av en fast ATK mätplats i tätort 

Ny mätstation                        500 Tkr    

Iordningsställande av mätplats      85 Tkr  

Övriga kostnader           5 Tkr  

Total etableringskostnad per ATK                      590 Tkr  

(Sveriges kommuner och landsting, 2007) 

 

Årliga kostnader (år 1-5) per ATK i tätort. 

Hyreskostnader (avskrivning+ränta)                      112 Tkr  

Driftskostnader       33 Tkr  

Underhållskostnader       37 Tkr  

Totalkostnad per ATK och år                       182 Tkr  

(Sveriges kommuner och landsting, 2007) 

 

Kostnadsberäkning totalt för samtliga ATK i Sverige (år 1-5). 

Antal ATK i Sverige                        880 

Kostnad per ATK och år                        182 Tkr 

Totalkostnad per år för samtliga ATK i Sverige              160 160 Tkr 
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Resultaträkning, Totalkostnad för samtliga ATK i Sverige per år i relation till 

dödade och skadade i vägtrafikolyckor. 

Kostnad per dödad i vägtrafikolycka                                17 500 Tkr 

Antal färre dödade per år med ATK                   20 

Total inbesparing per 20 färre dödade i vägtrafikolyckor                    350 000 Tkr 

 

Kostnad per svårt skadad i vägtrafikolycka                                    3 120 Tkr 

Antal färre svårt skadade per år med ATK                         60 

Total inbesparing per 60 färre svårt skadade i vägtrafikolyckor          187 200 Tkr 

              

Total inbesparing för dödade och svårt skadade                    537 200 Tkr  

   

Ekonomiskt resultat. Total inbesparing för dödade och svårt skadade 

subtraherat med totalkostnad för samtliga ATK i Sverige            377 040 Tkr  

 

Utifrån ovanstående kalkyl beträffande kostnader och intäkter ger ATK ett 

ekonomiskt överskott med 377 040 Tkr per år. Den stora vinsten för ATK är det 

reducerade antalet svårt skadade och dödade i trafiken, vilken får ses som en vinst 

både för samhället och den enskilde individen.  

 

3.3.1 Kostnadsberäkning Västerbottens län, dödade och skadade 

Kostnadsberäkning för ATK i Västerbottens län (år 1-5). Totalkostnad för samtliga 

ATK i Västerbottens län per år i relation till dödade och skadade i vägtrafikolyckor. 

 

Antal ATK i västerbottens län     88 

Kostnad per enhet/år                        182 Tkr 

Totalkostnad ATK och år i västerbottens län.                            16 016 Tkr  

(Sveriges kommuner och landsting, 2007) 

 

Eftersom att underlag saknas för antalet reducerade döda och skadade i trafiken för 

sträckor med ATK i västerbottens län, är en rättvis kalkyl för att bedöma huruvida 

ATK är en kassako eller livräddare inte möjlig att upprätta. För att nå ekonomisk 
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balans i Västerbottens län krävs det att ATK räddar cirka 0,92 liv per år eller 

reducerar antalet svårt skadade i vägtrafikolyckor med cirka 5,1 personer per år. 

 

3.4 Kritisk granskning av resultatet 

1995 fanns inga ATK enheter längs Sveriges vägar. Tretton år senare, 2008, finns 

880 trafiksäkerhetskameror fördelade på 142 sträckor och cirka 240 mil väg i 

Sverige. Att göra kalkyler samt dra slutsatser från förutsättningar som är under 

ständig utveckling och förändring skapar en osäkerhet i resultatet. ATK är ett 

projekt som är under uppbyggnad vilket innebär att aktuellt material snart blir 

inaktuellt.  

I resultaträkningen för ATK ingår inte omsättningen för ordningsböterna. Att 

inkludera omsättningen från ordningsböterna skulle dock påverka det ekonomiska 

resultatet positivt och ytterligare förstärka bilden av att ATK är ekonomiskt lönsamt. 

Slutsatsen att ATK räddar liv och är lönsamt för samhället påverkas dock inte av att 

dess omsättning inte ingår i resultaträkningen. ATK räddar liv och beräkningar visar 

att 880 trafiksäkerhetskameror räddar cirka 20 liv årligen, dvs. cirka 0,023 liv per 

kamera och år.  

Kostnaderna för varje omkommen människa i trafiken är hämtat från SIKA:s kalkyl 

som har sin grund i år 2001. Det innebär att SIKAs kalkyl är sju år gammal och 

sedan 2001 torde vissa förändringar beträffande kostnaderna per omkommen 

människa i vägtrafiken ha förändrats.  Med tanke på samhällskonjunktur, generell 

löneutveckling, ränteutveckling, BNP och samhällets övriga utveckling är det troligt 

att kostnaderna per omkommen människa i vägtrafiken har ökat. 

 

3.5 Resultatsammanfattning 

ATK har visat sig spara liv främst genom att den genomsnittliga hastigheten för 

fordon som passerar vägsträckor med ATK har minskat. Det har visat sig att en 

lägre genomsnittshastighet resulterar i färre antal döda och skadade i vägtrafiken, 

vilket föranleder de senaste årens ökade trafiksträckor som är bevakade av ATK. 

Beräkningar visar att man med 880 ATK stationer minskar antalet omkomna i 

trafiken årligen med cirka 20 personer, dvs. ungefär 0,023 liv per kamera och år.  
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Den stora ekonomiska vinsten ligger i det faktum att färre människor behöver sätta 

livet till tack vare ATK. Utan att ta hänsyn till inkomsterna som ATK resulterar i 

vid hastighetsöverträdelser och endast se till samhällsvinsten i färre omkomna i 

vägtrafiken, resulterar ATK i ekonomisk lönsamhet.  

377, 040 Mkr blir det ekonomiska överskottet för samhället med 880 

trafiksäkerhetskameror (medtaget i den kalkylen är drifts och etableringskostnader 

samt de insparingar av döda och svårt skadade som ATK beräknas resultera i, 

ordningsböternas omsättning gällande hastighetsöverträdelser ingår ej).   

Det faktum att ATK räddar liv och är ekonomiskt lönsamt för samhället ger en bild 

av ATK som både livräddare och kassako.  

Slutsatsen i den här rapporten blir att ATK är lönsamt, för varje enskild medborgare 

och för samhället. 

Om vi ser till ATK i västerbotten så behöver ATK resultera i att man spar cirka 0,92 

liv per år eller reducerar antalet svårt skadade i vägtrafikolyckor med cirka 5,1 

personer per år för att nå samhällsekonomisk balans.  
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4  Diskussion 
Enligt beräkningar sparar 880 ATK enheter cirka 20 liv per år. En dödad i trafiken 

kostar samhället enligt SIKA 17,5 Mkr. Av dessa 17,5 Mkr är det endast en liten 

andel som är en direkt utgift i form av sjukvård, räddningstjänst och polis. Den 

största delen av kostnaden består av uteblivna inkomster för samhället. De här 

uteblivna inkomsterna är något som gäller för fler år framåt och drabbar inte 

samhället bara för stunden. Dvs. om den som dödas i en vägtrafikolycka är 30 år 

gammal så har denne många år kvar att leva. Om man utgår från att personen skulle 

leva 40 år till så måste de 17,5 Mkr slås ut över de 40 år individen har kvar att leva 

för att få fram samhällskostnaden per år. Men detta sätt att räkna på kan anses som 

osäkert då det är svårt att veta hur länge en människa lever och vad denne kommer 

att kosta respektive inbringa till samhället, ekonomiskt sett. 17,5 Mkr får därför ses 

som en uppskattning av kostnaderna. När man har detta i åtanken och därefter ska 

göra en jämförelse med kostnaderna för ATK så uppstår en konflikt. Kostnaderna 

för ATK är faktiska och gäller per år, vilket inte egentligen gäller kostnaden per 

dödad och skadad i vägtrafikolyckor. Men eftersom att resultatberäkningarna utgår 

från det reducerade antalet döda och skadade per år skapar det ändå en viss stabilitet 

och förankring i resultatet.  

Att det finns många hemsidor med information som redogör för olika sätt att 

undkomma ATK och därav ordningsböterna som kan följa av en hastighets-

överträdelse på en övervakad sträcka kan tyckas märkligt. Trots statens syn på 

hastighetsöverträdelser, kriminaliserad och bötesstraff som följd, samt det faktum 

att risken för att allvarligt skadas eller rent av dödas i en vägtrafikolycka så finns det 

ändock bilister som överskrider gällande hastighetsbestämmelser. En sökning på 

ordet ”Trafiksäkerhetskamera” hos internetsökmotorn google resulterar i 1140 

träffar där 8 av de 10 första träffarna redogör olika sätt att undkomma ATK. Det 

finns många sätt att bortse och bortförklara riskerna med höga hastigheter. Många 

fordonsförare tycks inte kännas vid det faktum att hastighetsöverträdelse är ett 

kriminellt beteende. Förare av fordon bortser allt för ofta från riskerna med att skada 

både sig själva och andra trafikanter som uppstår med höga hastigheter. Att förneka 

ansvar eller bortse från riskerna, enligt Neutralisationstekniken, räddar inte liv och 

minskar inte antalet vägtrafikolyckor. Att ATK är både kassako för staten och 

livräddare på samma gång resulterar inte att vi kan acceptera höga hastigheter och 
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olyckor i trafiken. Nollvisionen är det som måste gälla. Trots det i rapporten 

redovisade resultatet på 377,04 Mkr. För om vi accepterar att människor skadas och 

dödas i trafiken kan vi fråga oss. Vem ska vi utse att dö eller skadas i nästa 

vägtrafikolycka? 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

Slutsatserna utifrån denna rapport är att ATK räddar liv och är en kassako på samma 

gång. För varje liv ATK räddar så ger det ändå mer ekonomisk bäring till samhället. 

Enligt vägverket räddar 880 ATK enheter cirka 20 liv per år i form av minskade 

antal vägtrafikolyckor. Sveriges kommuner och landsting anger att etablerings-

kostnaden för en ATK enhet i tätort uppgår till 590 Tkr. Det kan tyckas som stora 

summor om man ser till att det idag finns 880 ATK enheter i Sverige. Men det är 

ändock så att ATK ger ett ekonomiskt överskott till samhället. Med denna kunskap 

om ATK som både livräddare och kassako anser jag att fler ATK enheter måste 

etableras längs våra vägar. Alternativet till lösningen med fler ATK i syfte att 

minska antalet vägtrafikolyckor är andra hastighetssänkande åtgärder. I rapporten 

från Sveriges kommuner och landsting, 2007 anger man tre olika huvudalternativ till 

hastighetssänkande åtgärder. Här anser jag att man har glömt bort den enskilde 

polismannen. Samtidigt som den enskilde polismannen likt ATK kan mäta 

hastigheten på fordon och utdela ordningsböter så kan denne även påverka attityd 

och beteende hos bilisten. Den enskilde polisens insatser är inte att förringa då jag 

anser att det viktigaste och effektivaste sättet att åstadkomma färre vägtrafik-olyckor 

med skadade och döda som följd är attityd- och beteendepåverkande åtgärder. Att 

bestraffa en bilist som överskridit gällande hastighetsbestämmelser kan fungera i 

avskräckande syfte och möjligen överträder denne inte hastighets-bestämmelserna 

igen. Dock anser jag att när denne person som överskrider hastigheten fångas upp av 

ATK sker ingen omedelbar åtgärd och riskerna som finns med höga hastigheter 

fortgår då denne passerar ATK enheten i sin fortsatt höga hastighet. Om en polis-

man fångar upp fortköraren så hindrar denne den fortsatta färden, åtminstone för 

stunden. Till skillnad från ATK har polismannen möjlighet att påverka attityd och 

beteende hos fordonsföraren samtidigt denne hindrar föraren från att fortsätta i den 

höga hastigheten som också medför större risk för vägtrafikolycka.  
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ATK är en effektiv åtgärd för att sänka hastigheten på våra vägar, men kan inte 

ersätta den enskilda polismannens viktiga insatser. Antalet skadade och dödade i 

vägtrafiken måste minska och enligt mig sker det bäst i kombination med ATK 

övervakning och fler poliser längs våra vägar. 
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Bilaga 1. Antal döda och svårt skadade vid vägtrafikolyckor. 

Antalet dödade och svårt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor för 

Sverige och Västerbottens län. 

 

  Sverige    Västerbotten 

  Dödade Skadade  Dödade Skadade 

2000 591 4 103  15 145 

2001 583 4 058  19 172 

2002 560 4 592  21 172 

2003 529 4 664  31 181 

2004 480 4 022  22 122 

2005 440 3 915  18 134 

2006 445 3 959  15 96 

      

      

(SIKA Statistik Vägtrafik, 2001, 2002, 2003, 2004,2005, 2006 och 2007. 

Vägtrafikskador)  
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Bilaga 2. Dödade och svårt skadade personer på vägsträckor med ATK 

Antal dödade personer på vägsträckor utrustade med trafiksäkerhetskameror under 

tidsperioden januari-oktober för år 2003 till 2007. 

 

 

(Vägverket, 2008. Nollvisionen.) 

Antal svårt skadade personer på vägsträckor utrustade med trafiksäkerhetskameror under 

tidsperioden januari-oktober för år 2003 till 2007. 

 

 

(Vägverket, 2008. Nollvisionen.) 
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Bilaga 3. Vägmärket automatisk trafikövervakning 

 
Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande sker på en plats 

eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning. Märket 

anger vidare att personuppgifter kan registreras enligt personuppgiftslagen (1998:201), 

lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller annan registerlag. (Vägverket, 2007. E24 

Automatisk trafikövervakning). 
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Bilaga 4. Sverigekartan över vägsträckor utrustade med ATK 

Vägsträckor i Sverige med automatiska trafiksäkerhetskameror 2008-04-01. (Vägverket, 

2008. Här finns trafiksäkerhetskamerorna) 

 

 


