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Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för automatisk hastighets-
övervakning med kameror. Målet med trafiksäkerhetskameror är att sänka 
medelhastigheten på våra mest olycksdrabbade vägar och att på det sättet få 
ner antalet döda och svårt skadade. Systemet förvaltas av Trafikverket och 
Rikspolisstyrelsen. 
Det finns ett gemensamt samarbetsorgan mellan Trafikverket och Rikspolis-
styrelsen för systemet med trafiksäkerhetskameror – ATK-rådet. Rådets funktion  
är att förvalta ATK-systemet på effektivaste sätt och att vara rådgivande inom 
respektive myndighet.
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Ordföranden i ATK-rådet har ordet

Effekten av systemet med trafiksäkerhetskameror är god, enligt en uppföljning. Medel-
hastigheten vid kamerorna är samma som skyltad hastighet, och andelen trafikanter  
som kör för fort ligger på den nivå vi har som mål.Den kapacitet vi har planerat för är 
230 000 ärenden per år. Totalt har 232 104 ärenden kommit in till Rikspolisstyrelsen, 
och 64 000 av dessa har lett till lagföring. Trafiksäkerhetskamerorna har fått stor 
uppmärksamhet i massmedier och hos trafikanter. Trafikanterna har stort förtroende för 
trafiksäkerhetskamerorna, vilket Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät visar även i år.

Särskilda satsningar 2011
Ett försök med att flytta runt trafiksäkerhetskameror mellan mätplatser enligt ett 
fastställt schema – Flyttbar ATK – har avslutats under året. Försöket omfattade fem 
sträckor, och resultatet visar på goda effekter och hög acceptans. Rikspolisstyrelsen och 
Trafikverket samarbetade om försöket. 

Underlag inför en eventuell upphandling av mätsystem började tas fram under 2011. 
Anledningen är att nuvarande avtal upphörde att gälla vid årsskiftet 2011/2012. Arbetet 
bedrivs som ett gemensamt projekt mellan Rikspolisstyrelsen och Trafikverket. 

Andra har fått del av våra erfarenheter, och vi har genomfört workshoppar med olika 
intressenter och användare. En omvärldsstudie visar att det svenska systemet håller  
god klass. 

Claes Tingvall
Ordförande i ATK-rådet 2011
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Inledning

Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för automatisk hastighetsöver-
vakning med kameror. Trafiksäkerhetskamerorna finns på vägavsnitt och platser där 
risken för olyckor är stor och där hastigheterna var höga innan kamerorna sattes upp. 
ATK-systemet förvaltas av Trafikverket och Rikspolisstyrelsen. Det övergripande målet 
är att få ner medelhastigheten på våra mest olycksdrabbade vägar och att på det sättet få 
ner antalet döda och svårt skadade.

Trafikverket och Rikspolisstyrelsen har ett samarbetsorgan för systemet med trafiksäker-
hetskameror – ATK-rådet. Rådets funktion är att förvalta ATK-systemet på effektivaste 
sätt och att vara rådgivande inom respektive myndighet. I ATK-rådet behandlas frågor 
om ATK-systemet inom områden där det är angeläget att myndigheterna agerar gemen-
samt. Några exempel:

• långsiktig planering för utveckling och användning av ATK-systemet
• systemets totala storlek, antalet stationer och antalet ärenden
• trafiksäkerhetseffekter och samhällets acceptans för systemet
• information.

Representanter i ATK-rådet under 2011
Mattias Andersson     Rikspolisstyrelsen
Sven-Olov Hansson     Rikspolisstyrelsen
Björn Lidö     Rikspolisstyrelsen
Åsa Ersson     Trafikverket
Jan Pettersson/Helena Eriksson    Trafikverket
Claes Tingvall  Ordförande  Trafikverket
Anders Drugge  Adjungerad  Rikspolisstyrelsen
Eva Lundberg  Adjungerad  Trafikverket
Thomas Forsberg/ Bengt Svensson  Adjungerad   Rikspolisstyrelsen
Erik Stigsmark  Adjungerad  Trafikverket
Ulf Carlsson  Adjungerad  Extern konsult
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Mål för ATK-systemet  
och måluppfyllelse 2011

Det övergripande målet för ATK-systemet är att sänka medelhastigheten på våra mest 
olycksdrabbade vägar och att på det sättet få ner antalet döda och svårt skadade. Vi 
redovisar här de mål ATK-rådet har satt upp för ATK-systemet 2011 samt målupp- 
fyllelsen för varje mål.

> MÅL 1 – Minskning av medelhastigheten
Medelhastigheten på vägar med trafiksäkerhetskameror ska vara minst  
5 procent lägre än på motsvarande vägar utan trafiksäkerhetskameror.

Måluppfyllelse
Hastigheterna har mätts vid och mellan ATK-stationer. Resultatet har analyserats av 
Statisticon AB på uppdrag av Trafikverket. Statisticon konstaterar att ”hastigheterna 
sjunkit i samband med etableringen av trafiksäkerhetskameror och att de därefter 
bibehållits på den lägre nivån”.
Målet är uppfyllt.

> MÅL 2 – Andelen fordon som överskrider rapporteringsgränsen
Andelen fordon som överskrider rapporteringsgränsen (högsta tillåtna hastighet 
+ 5 km/tim) ska inte överstiga angivna procentnivåer vid nedanstående hastighets-
gränser.

Måluppfyllelse
Andelen fordon som överskridit rapporteringsgränsen (högsta tillåtna hastighet  
+ 5 km/tim) under 2011 vid olika hastighetsgränser:

Målet är uppfyllt.

Hastighetsgräns Mål Mål Utfall

Upp till 50 km/tim 5 % 2,0 %

50–70 km/tim 3 % 2,9 %
80 km/tim och högre 1 % 0,9 %
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> MÅL 3 – Allmänhetens förtroende för ATK-systemet
Allmänhetens förtroende för trafiksäkerhetskamerorna ska vidmakthållas genom 
information och trovärdig tillämpning av systemet.

Måluppfyllelse
Målet mäts genom en fråga i Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät, där de tillfrågade 
får ta ställning till detta påstående:

”Automatisk hastighetsövervakning (med trafiksäkerhetskamera) är ett bra sätt att 
övervaka hastighetsöverträdelser.”
71 procent av de tillfrågade, fler kvinnor än män, tycker att automatisk hastighetsöver-
vakning är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser. Bland personer som är 65 år 
eller äldre instämmer mer än 80 procent. I åldersgrupperna 20–54 år är däremot ca 60 
procent positivt inställda till trafiksäkerhetskameror.
Målet är uppfyllt. 

> MÅL 4B – Trafiksäkerhetskamerornas tillgänglighet för aktivering 
Minst 90 procent av trafiksäkerhetskamerorna ska vara tillgängliga för aktivering.

Måluppfyllelse
Under 2011 har andelen trafiksäkerhetskameror som varit tillgängliga för aktivering  
i genomsnitt varit 81,9 procent. Tillgängligheten har under året varierat mellan 55 och  
92 procent.
Målet är inte uppfyllt.

> Mål 4C – Användning av mobila enheter
De mobila enheterna ska i genomsnitt användas vid minst 100 mättillfällen per 
enhet och år.

Måluppfyllelse
De mobila enheterna har använts vid totalt 2 028 tillfällen under året. Varje enhet har 
använts vid 81 tillfällen under år 2011.
Målet är inte uppfyllt.
De mobila enheterna (släpvagnar) ska uppdateras med nya mätsystem. Inför uppda-
teringen kommer en tydligare överenskommelse om lokalisering, användning och 
uppföljning att finnas mellan Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna. En översyn  
av fördelningen av vagnar har också gjorts. 
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> Mål 5 – Utredningskapacitet – inkomna ärenden
Kapaciteten för utredning av ärenden hos Rikspolisstyrelsens centrala utrednings-
enhet ska vara minst 230 000 ärenden under året.

Måluppfyllelse
Under 2011har ATK-sektionen redovisat 232 104 ärenden.
Målet är uppfyllt.

 

> Mål 7 – Andel lagförda av utredningsbara ärenden
50 procent av alla utredningsbara ärenden ska leda till att föraren lagförs.

Måluppfyllelse
Under 2011utfärdade Rikspolisstyrelsen cirka 64 000 böter och strafförelägganden för 
hastighetsöverträdelser registrerade i ATK-systemet. Detta motsvarar cirka 28 procent 
av antalet utredningsbara ärenden.
Orsaken till att utfallet är lägre än målet är att förarens identitet inte har kunnat faststäl-
las efter utredning av överträdelsen och att fotografier inte har varit tillräckligt fullstän-
diga för att det ska gå att inleda en förundersökning. 
Målet är inte uppfyllt.
För att få fler utredningsbara bilder hos Rikspolisstyrelsen, har ett arbete bedrivits med 
bland annat inställningar i kameran och rengöring av stationerna. Detta arbete har pågått 
under 2010 och 2011.

> Mål 8 – Andelen lagförda där förundersökning inleds
Andelen ärenden som leder till lagföring ska vara minst 75 procent av de 
ärenden där förundersökning inleds.

Måluppfyllelse
Under 2011 var andelen lagförda 71 procent av de ärenden där förundersökning 
inleddes. Orsaken till att utfallet är lägre än målet är att förare underlåter att kommuni-
cera med den centrala utredningsenheten. 
Målet är inte uppfyllt.
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> Mål 9 – Tid till underrättelse
Tiden mellan registrering av hastighetsöverträdelsen och utskicket av underrät-
telsedokumentet ska inte överstiga 14 kalenderdagar.

Måluppfyllelse
Under 2011 har tiden från registrering av ärendet till att underrättelsedokumentet har 
skickats ut i genomsnitt varit 10 kalenderdagar.
Målet är uppfyllt.

ndringar under 2010
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Större händelser under 2011

Projekt Mobil ATK III
Rikspolisstyrelsen och Trafikverket genomförde 2010–2011 ett gemensamt projekt med 
namnet Mobil ATK III. Syftet är att utveckla arbetsmetoder, teknik och kvalitet i 
ATK-systemet, för att möjliggöra en effektiv och mer flexibel användning av ATK-sys-
temet. Målet är att

• väsentligt öka den andel av vägnätet som övervakas av ATK-systemet
• ge ökade möjligheter till flexibel hastighetsövervakning med bibehållen acceptans för    
ATK-systemet hos trafikanterna 
• ge ett förbättrat stöd till trafikanter att hålla hastigheten.

Under 2010–2011 har fullskaleförsök med att flytta trafiksäkerhetskameror mellan 
mätplatser pågått enligt ett fastställt schema – Flyttbar ATK. Försöket har omfattat 13 
trafiksäkerhetskameror på 39 mätplatser på 5 sträckor i Mellansverige, varav en på 
kommunalt vägnät. Projektet har slutrapporterats under 2011. Resultatet visar på hög 
acceptans och goda effekter. ATK-rådet rekommenderar Trafikverket att införa Flyttbar 
ATK i systemet.

Projekt ARGUS III
Vid årsskiftet 2011–2012 upphör det nuvarande leverantörsavtalet om leveranser av ny 
utrustning. Trafikverket och Rikspolisstyrelsen har tidigare startat projektet ARGUS III 
med syftet att göra en behovs- och kravanalys samt att ta fram ett underlag inför en 
planerad  upphandling av mätsystem. Underlaget beräknas bli klart under år 2012 och 
upphandlingen planeras till år 2012–2013.

Under 2011 har projektet låtit andra ta del av erfarenheterna och har haft workshoppar med 
intressenter och användare. Projektet har även gjort en omvärldsstudie, som bestod av dels 
litteratur- och internetstudier, dels besök hos brukare och leverantörer i Europa. Omvärlds-
studien visar att det nuvarande svenska systemet håller god klass. 

Förvaltning

Trafikverket
Fronten på mätstationerna har fått ett nytt utförande som ska minimera skadorna vid 
vandalisering. IT-systemet i mätstationerna och de centrala administrativa IT-systemen 
hos Trafikverket har uppdaterats. Vägmärket med kamerasymbolen (E24 Automatisk 
trafikövervakning) har satts upp vid 9 av 10 mätstationer.

Rikspolisstyrelsen
Polisen har uppdaterat sin IT-plattform. Detta arbete har förhindrat ATK-förvaltningen 
att utveckla och förändra systemen för hantering av ATK-ärenden. Förvaltningen har 
därför legat på en låg nivå.
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Utbyggnad under 2011

Under 2011 har 52 nya trafiksäkerhetskameror börjat etableras. Etableringen slutförs 
under 2012.

ATK i siffror

2011

Sträckor 198

Mätplatser 1 117

Mobila 
trafiksäkerhetskameror

Bussar 10

Vagnar 15
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se

Ett samarbete mellan:

Rikspolisstryrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm
Telefon: 08-40 1 90 00

www.polisen.se TR
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