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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. 
 
Trafikverket och Rikspolisstyrelsen har ett gemensamt samarbetsorgan 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 fortsatt god, enligt den uppföljning 
som Trafikverket gör. Medelhastigheten vid kamerorna är densamma som den skyltade 
hastigheten, och andelen trafikanter som kör för fort ligger på den nivå Trafikverket och 
Polisen gemensamt har satt som mål. Den kapacitet vi har planerat för är 230 000 
ärenden per år. Totalt har 231 900 ärenden kommit in till Rikspolisstyrelsen, och 70 000 
av dessa har lett till lagföring.
 
Trafiksäkerhetskamerorna har fått stor uppmärksamhet i massmedier och hos trafikanter, 
och Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät visar att trafikanterna har stort förtroende 
för trafiksäkerhetskamerorna.

Särskilda satsningar under året 

Upphandling ARGUS III
Trafikverkets upphandling av mätskåp och mätsystem pågår. Syftet är att säkerställa 
framtida möjligheter för reinvestering och eventuell utbyggnad av ATK-systemet med 
mätskåp, mätsystem och underhåll. Upphandlingen annonserades den 26 september 2012.

Eftersöksfunktion
En ny funktion i ärendehanteringssystemet har utvecklats och införts. Funktionen ger 
möjligheter att fastställa, bearbeta och analysera information om fordon som förekom-
mer frekvent. Underlag kan sändas till polismyndigheter för fortsatta åtgärder.

Försök med aktiveringsmodeller
Modeller för aktivering av mätstationer har setts över under året. Den valda modellen 
frigör resurser hos Trafikverket och Polisen och kan på sikt öka andelen lagförda.

Björn Lidö
Ordförande i ATK-rådet 2012
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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 2012
Sven-Olov Hansson    Rikspolisstyrelsen
Liselotte Jergard    Rikspolisstyrelsen
Björn Lidö  Ordförande Rikspolisstyrelsen
Helena Eriksson    Trafikverket
Pär Gustafsson    Trafikverket
Claes Tingvall    Trafikverket
Anders Drugge  Adjungerad Rikspolisstyrelsen
Eva Lundberg  Adjungerad Trafikverket
Bengt Svensson   Adjungerad  Rikspolisstyrelsen
Erik Stigsmark/Rune Hammarberg Adjungerad Trafikverket
Ulf Carlsson  Adjungerad Konsult
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Mål för ATK-systemet  
och måluppfyllelse 2012

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 2012 samt måluppfyllel-
sen med en kommentar för varje mål.

> MÅL 1 – Minskning av medelhastigheten
Medelhastigheten på vägar utrustade med trafiksäkerhetskameror ska bibehål-
las eller sänkas jämfört med föregående mättillfälle.

Måluppfyllelse
Hastigheterna mäts vart tredje år vid och mellan ATK-stationer. Senaste mätåret var 
2011 och resultatet analyserades av Statisticon AB på uppdrag av Trafikverket. Statisti-
con konstaterade att ”hastigheterna har sjunkit i samband med etableringen av trafiksä-
kerhetskameror och att de därefter bibehållits på den lägre nivån”.
Målet är uppfyllt.

Kommentar: Vi har konstaterat att hastigheterna fortsatt att sjunka på vägar med ATK 
efter införandet 2006, och att även hastigheten på omgivande vägar sjunker.

> MÅL 2A – Andelen fordon som överskrider  
rapporteringsgränsen – riksnivå
Andelen fordon på riksnivå som överskrider rapporteringsgränsen för hastig-
hetsöverskridande vid trafiksäkerhetskameror ska inte överstiga angivna 
procentnivåer vid nedanstående hastighetsgränser.

Måluppfyllelse
Andelen fordon som överskridit rapporteringsgränsen vid olika hastighetsgränser:

Målet är inte uppfyllt.

Hastighetsgräns Mål (%) Utfall (%)

Upp till 50 km/tim 2 1,9

60 km/tim 2 1,6
70 km/tim 2 2,8
80 km/tim 1 0,9 
90 km/tim 1 0,6
100 km/tim och högre 1 0,1
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Kommentar: Målet har skärpts jämfört med tidigare år. En uppföljning av hastighetsef-
terlevnaden för hastighetsgränserna 50, 70 och 90 visar att den ökat kontinuerligt från 
etableringen av systemet år 2006.
Den höga andelen för hastighetsgränsen 70 km/tim beror på låg hastighetsefterlevnad på 
ett objekt i Stockholms län (Södra länken). Trafikverket beslutade under 2012 att 
avveckla objektet.

> MÅL 2B – Andelen fordon som överskrider rapporteringsgränsen 
– länsnivå
Andelen fordon på länsnivå som överskrider rapporteringsgränsen för hastig-
hetsöverskridande vid trafiksäkerhetskameror ska inte överstiga de angivna 
procentnivåer för riket enligt mål 2A med mer än 50 procent.

Måluppfyllelse
Andelen fordon (procent) som överskridit rapporteringsgränsen vid olika 
hastighetsgränser:

Endast län som inte uppfyller målet redovisas.
*Se även kommentar för mål 2a 
    
Målet är delvis uppfyllt.

Kommentar: Målet är inte uppfyllt för hastighetsklass 60 i Dalarnas och Gävleborgs län 
och inte heller för hastighetsklass 70 i Stockholms län. I dessa län är det en plats eller 
en sträcka där hastigheten är så hög att målet inte uppfylls. Tillsammans med Trafikver-
kets regioner och polismyndigheterna vidtas olika åtgärder, till exempel manuella 
poliskontroller och användning av mobila ATK-vagnar. 

> MÅL 3 – Allmänhetens förtroende för ATK-systemet
Att vidmakthålla allmänhetens förtroende för trafiksäkerhetskamerorna 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:

Hastighetsgräns
Mål

≤50	km/tim
3%

60 km/tim
3%

70 km/tim
3%

80 km/tim
1,5%

90 km/tim
1,5%

≥100	km/tim
1,5%

Dalarna 5,2 3,2
Gävleborg 3,5
Stockholm 6,9*
Kronoberg 2,7
Södermanland 4,8
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”Automatisk hastighetsövervakning (med trafiksäkerhetskamera) är ett bra sätt att 
övervaka hastighetsöverträdelser.”
72 procent av de tillfrågade, fler kvinnor än män, tycker att automatisk hastighetsöver-
vakning är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser. Det starkaste stödet finns 
bland 15–17-åringar och bland personer som är 65 år eller äldre.
Målet är uppfyllt.

Kommentar: Acceptansen för övervakning med trafiksäkerhetskameror har sedan 
etableringen 2006 varierat mellan knappt 70 och drygt 73 procent. Det går inte att se 
någon tendens att acceptansen minskar för kvinnor eller män eller i någon åldersklass. 
 

>	Mål	4B	–	Trafiksäkerhetskamerornas	tillgänglighet	för	aktivering
Tillgängligheten för aktivering av trafiksäkerhetskameror ska vara 90 procent eller 
högre.

Måluppfyllelse
Under 2012 har andelen trafiksäkerhetskameror som varit tillgängliga för aktivering i 
genomsnitt varit 80,3 procent. 
Målet är inte uppfyllt. 

Kommentar: Kommunikationsfel, administrativa fel och fel på utrustningen för 
vägmärkeskontroll hos Trafikverket har påverkat tillgängligheten negativt. Under året 
har felorsaker i mätstationen analyserats, och kommunikationsfel har varit en domine-
rande felorsak. Under året har den fasta uppkopplingen bytts ut mot trådlös överföring 
av ärenden. Utbytetet har radikalt minskat kommunikationsproblemen. Hastighetsför-
ändringar och vägnummerändringar har påverkat tillgängligheten negativt. 
 

> 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 1 304 tillfällen under året. Genomsnittet är 
65 tillfällen per enhet och år (bussarna togs ur drift vid halvårsskiftet). 
Målet är inte uppfyllt.

Kommentar: De tio bussarna har tagits ur drift under året. Av de femton vagnarna har 
en (1) till stor del använts för utvecklingsarbete för ny programvara. Den har därför inte 
kunnat användas fullt ut under 2012. Användningen av vagnarna varierar över landet.
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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 2012 har ATK-sektionen redovisat 231 900 ärenden.
Målet är uppfyllt.

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

Måluppfyllelse
Under 2012 utfärdade Rikspolisstyrelsen cirka 70 000 böter och strafförelägganden för 
hastighetsöverträdelser registrerade i ATK-systemet. Detta motsvarar cirka 35 procent 
av antalet utredningsbara ärenden.
Målet är uppfyllt.

> Mål 9 – Tid till underrättelse
Tiden mellan registrering av hastighetsöverträdelsen och utskicket av underrättel-
sedokumentet ska inte överstiga 14 kalenderdagar.

Måluppfyllelse
Under 2012 har tiden i genomsnitt varit 16 kalenderdagar.
Målet är inte uppfyllt. 
 
Kommentar: Ledtiden har påverkats av tekniska störningar i det it-baserade utrednings-
systemet och till viss del av det försök med aktivering som genomfördes under 2012. 
(Se även punkten ”Försök med aktivering” nedan.)



12



13

Större händelser under 2012

Försök med aktivering
Under 2012 har försök med aktivering av mätstationer genomförts för att utvärdera 
effekter av olika typer av aktiveringsmodeller. Resultatet har lett till att det myndighets-
gemensamma administrativa arbetet med aktivering av mätstationer har effektiviserats. 
Resultatet har dessutom lett till en ny modell som ger ett jämnare inflöde av ärenden till 
den centrala utredningsenheten i Kiruna. Modellen infördes under senare delen av 2012.
Detta skapar förutsättningar för att minska ledtider och frigöra tid för utredning och 
efterforskning. Därigenom kan andelen lagförda på sikt öka.

Vision 2020
”Trafiksäkerhetskameror är ett nationellt system som bidrar till ökad trafiksäkerhet. 
Systemets höga acceptans bibehålls genom god kommunikation och fortsatt hög 
rättssäkerhet”
Trafikverket och Rikspolisstyrelsen tog under 2012 fram en vision 2020 för ATK. 
Visionen togs fram i samråd med trafiksäkerhetsexperter från bland annat Trafikverket, 
Rikspolisstyrelsen, Umeå universitet, Åklagarnas utvecklingscentrum och Transportsty-
relsen. Vision 2020 fastställdes av ATK-rådet den 21 februari 2013.

Upphandling ARGUS III
Trafikverket och Rikspolisstyrelsen driver projektet ARGUS III, med syfte att säker-
ställa framtida möjligheter för reinvestering och eventuell utbyggnad. Projektet omfattar 
upphandling av mätskåp, mätsystem och underhåll, som är en del av hela ATK-systemet.
Projektet har under 2012 avslutat erfarenhetsåterföring och omvärldsstudier. ATK-verk-
samheterna hos Trafikverket och Rikspolisstyrelsen har sammanställt verksamhetskrav 
för ATK-systemet. 
 
Projektet har sammanställt krav och upprättat kravdokument och upphandlingsunderlag 
i samarbete med Trafikverkets upphandlingsenhet. Upphandlingen sker i tre separata 
upphandlingar för mätskåp, mätsystem och underhåll. 

Upphandlingsunderlagen för mätskåp och mätsystem var klara i september 2012. Den 
26 september annonserades dessa två upphandlingar. Anbudstiden gick ut den 6 mars 
2013. Upphandlingen av underhåll planeras att bli genomförd under 2013.

Eftersöksfunktion
Ett led i att upprätthålla acceptansen för ATK-systemet är att se till att en högre andel 
förare som gör sig skyldiga till hastighetsöverträdelser lagförs. Av detta skäl har en ny 
funktion i systemet för ärendehantering utvecklats och införts. Detta innebär utökade 
möjligheter att fastställa, bearbeta och analysera information om fordon som förekom-
mer frekvent och om förare som medvetet försvårar identifiering i syfte att undkomma 
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lagföring och straff.  

Underlag från ATK-sektionen med information om fordon, fordonsägare, tider och 
platser skickas till polismyndigheter som bereds möjlighet att verka med större preci-
sion när det gäller förebyggande trafiksäkerhetsåtgärder, exempelvis hastighetsmätning 
med laserinstrument.

Mobila enheter
De tio mobila ATK-bussarna har under 2012 tagits ur bruk, och de femton ATK-vagnar-
na har omfördelats mellan polismyndigheterna. Vagnarna har omfördelats med utgångs-
punkt från hur de har använts. En teknisk uppgradering av vagnarna har påbörjats under 
2012. Uppgraderingen kommer att införas under 2013.

Målöversyn
Trafikverket och Rikspolisstyrelsen har gemensamt sett över de mål som används för att 
följa ATK-verksamheten. ATK-rådet har fastställt följande mål för 2013:

Mål 1 – Medelhastighet
Medelhastigheten på vägar utrustade med trafiksäkerhetskameror ska bibehållas eller 
sänkas jämfört med föregående mättillfälle.

Kommentar: Målet behålls oförändrat från föregående år.

Mål 2 – Hastighetsefterlevnad
A: Andelen fordon på riksnivå som överskrider rapporteringsgränsen för hastighetsöver-
skridanden vid trafiksäkerhetskameror ska inte överstiga angivna procentnivåer vid 
nedanstående hastighetsgränser.
B: Andelen fordon på länsnivå som överskrider rapporteringsgränsen för hastighetsöver-
skridanden vid trafiksäkerhetskameror ska inte överstiga angivna procentnivåer för riket 
enligt mål 2A med mer än 50 procent. 

•  ≤ 50 km/tim 2 %
•  60 km/tim 2 %
•  70 km/tim 2 %
•  80 km/tim 1 %
•  90 km/tim 1 %
•  ≥ 100 km/tim 1 %

Kommentar: Målet behålls oförändrat från föregående år.

Mål 3 – Acceptans
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Att vidmakthålla allmänhetens förtroende för trafiksäkerhetskamerorna genom informa-
tion och trovärdig tillämpning av systemet.

Kommentar: Målet behålls oförändrat från föregående år.

Mål 4 B – Tillgänglighet 
Tillgängligheten för aktivering av trafiksäkerhetskameror ska vara 90 procent eller högre.

Kommentar: Målet behålls oförändrat från föregående år.

Mål 4 C – Mobila enheter 
Varje enhet ska vara placerad efter väg och aktiverad för registrering under minst 400 
timmar per år.

Kommentar: Detta mål är förändrat mot tidigare mål som angav antal tillfällen.

Mål 7 – Lagföring
35 procent av alla utredningsbara ärenden ska leda till att föraren lagförs.

Kommentar: Målet föreslås öka från 30 till 35 procent jämfört med föregående år.

Mål 9 – Utredning
För 90 procent av alla ärenden ska tiden från det att hastighetsöverträdelsen registreras 
till det att underrättelsen skickats ut inte överstiga 10 kalenderdagar.

Kommentar: Målet förändras från att ange tid till underrättelse till att ange en andel som 
ska ha fått underrättelse. 

Följande mål har utgått: 

Mål 5 – Kapacitet
Kapaciteten för utredning av ärenden hos RPS centrala utredningssektion ska vara minst 
230 000 ärenden.

Organisation
Under 2012 har Erik Stigsmark tillträtt en annan tjänst inom Trafikverket. Rune 
Hammarberg har ersatt honom som tekniskt ansvarig för ATK hos Trafikverket.

Modernisering	av	it-system	hos	Trafikverket	–	ATK2
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Utfört 2012
Bakgrunden till det pågående projektet ATK2 är att Trafikverkets delar av it-systemet 
för ATK har några år på nacken och behöver moderniseras med ny teknik och it-arkitek-
tur. Syftet är att få en effektivare förvaltning genom att modernisera it-arkitekturen och 
minimera antalet delar i it-systemet. Detta leder till enklare förvaltning och sänkta 
förvaltningskostnader. Moderniseringen avser både serversidan (kärnan) och användar-
sidan (tillämpning). I samband med översynen av it-systemet hos Trafikverket tas 
ATK-verksamhetens erfarenheter och krav till vara.

Under 2012 har projektet ATK2 
• utvecklat och driftsatt Kalliope
 Kalliope är en webbapplikation anpassad för läsplatta som används av ATK-projektle-

darna på Trafikverket för att inventera och registrera de vägmärken som finns ute efter 
vägen. Inventeringen utgör underlag för den periodiska kontrollen av vägmärken vid 
trafiksäkerhetskamerorna. Det tidigare manuella systemet har helt ersatts av denna 
applikation. Risken för felregistrering minskar avsevärt.

• utvecklat och driftsatt en ny sms-tjänst för att skicka och ta emot sms i ATK
• ersatt fast teleanslutning med trådlösa modem för överföring av ärenden och trafik-

data på cirka 600 mätstationer (Arbetet utförs av en extern leverantör.)
• jobbat med krav, användbarhet, testfall och utveckling.

Inför 2013
ATK 2 ska vara driftsatt senast i november 2013. Samtliga mätplatser ska vara utrustade 
med trådlösa modem vid halvårsskiftet 2013

Utökad funktionalitet i ärendehanteringsprogram hos Polisen
Under 2012 har utvecklingsåtgärder kontinuerligt genomförts i systemstödet för 
ATK-ärendehantering, i syfte att effektivisera och förenkla utredningsprocessen. 
Utveckling och driftsättning har omfattat funktioner som eftersöksregister och utveck-
ling av övergripande funktionalitet. Arbetet har skett i nära samverkan med ATK-sektio-
nens användarrepresentanter, och det speglar verksamhetens erfarenheter över tid. 
Åtgärderna har sammantaget förbättrat systemstödet, bland annat när det gäller 

• utredningsstatus 
• granskning av handlingar 
• utskrift vid skyddad identitet
• inskanning av RIOB-handlingar
• varning vid fel körkortsbehörighet
• förenklade sökningsfunktioner
• förbättringar i ”trädstrukturen”
• förbättrade bedömningskoder
• förbättrade överlämningsalternativ.

Översyn av kriterier för etablering
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ATK-mätstationer etableras på platser som bäst uppfyller de kriterier som Trafikverket 
tagit fram och fastställt efter ATK-rådets rekommendation. De nu fastställda kriterierna 
togs fram 2006–2007. Under 2012 har en översyn påbörjats och den avslutas under 
2013. Översynen genomförs av en arbetsgrupp med representanter från Trafikverket 
nationellt och regionalt samt två storstadskommuner och med kompetens från trafiksä-
kerhet, miljö och effektsamband.

Avtal med andra väghållare
ATK-mätstationer finns främst på det statliga vägnätet. För att ge kommuner möjlighet 
att etablera ATK har ett avtal tagits fram som reglerar ansvarsförhållanden mellan 
kommunen och Trafikverket. Avtalet innebär att Trafikverket äger mätstationerna och 
ansvarar för drift, underhåll och vägmärkeskontroll. Kommunerna ansvarar för plats 
och el och betalar en årlig avgift till Trafikverket för löpande kostnader. Avtalet innebär 
inte att en kommun fritt kan besluta om etablering av ATK-mätstationer. Trafikverket 
beslutar om etablering ur ett nationellt perspektiv, med utgångspunkt från fastställda 
kriterier (se ovan).

 
Utbyggnad under 2012

Under 2012 har inga nya trafiksäkerhetskameror etablerats. Dock har den pågående 
etableringen från 2011 slutförts.

ATK i siffror 

*Bussarna har avvecklats under 2012

2012

Antal mil väg med ATK 300

Mätplatser 1 107

Mobila 
trafiksäkerhetskameror

Bussar 0*

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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