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  I 

Sammanfattning 
År 2006 infördes ett nytt ATK-system (Automatisk trafikkontroll) i Sverige i syfte att sänka 

medelhastigheten och antalet olyckor på de svenska vägarna. I detta arbete analyseras trafikolyckor 

som skett i nära geografisk anslutning till ATK-kameror i det nya systemet med hjälp av GIS-verktyg. 

Totalt ingår 1 104 ATK-kameror och 1 975 trafikolyckor i analysen. Samtliga olyckor har skett under 

en tidsperiod tre år före eller tre år efter installation av närliggande kamera, samt inom en sträcka på 

400 m före och 1 000 m efter varje kamera. Antalet olyckor som skett före installation av närliggande 

ATK-kamera jämförs med antalet olyckor som skett efter, för att ge en uppfattning om kamerornas 

effekt på trafikolyckorna. ATK-kameror inkluderades i analysen oavsett den samhörande vägens 

vägtyp, hastighetsbegränsning eller övriga vägattribut. 

Analysen genomfördes i sex delanalyser, var och en med avseende på ett av följande sex attribut; 

olyckstyp, personskador, fordonstyp, väglag, hastighetsbegränsning vid ATK och avstånd från ATK. 

Resultaten visar att den totala reduceringen av trafikolyckor inom de kameraområden som 

analyseras i detta arbete (0–400 m framför och 0–1000 m bakom hastighetskameror) är 18,5 %. 

Avsvängnings-olyckor är den olyckstyp som procentuellt reduceras mest och en stor reducering av 

olyckor med svårt skadade och avlidna påvisas. Däremot påvisas en ökning av omkörningsolyckor och 

motorcykelolyckor. Den största olycksreduceringen sker i avståndsintervallet 0–500 m bakom 

kamerorna. I avstånds-intervallen 0–400 m framför och 500–1 000 m bakom är reduceringen mindre. 

Analysen visar även att kamerorna har en större positiv effekt vid vägar med  

hastighetsbegränsningen 50 eller 80 km/h, jämfört med övriga vägar. Dessutom har kamerorna en 

större positiv effekt vid dåligt väglag. 
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Abstract 
In 2006, a new ATK-system (Automated traffic enforcement system) was introduced in Sweden with 

the purpose to reduce average speed and number of accidents on the Swedish roads. In this study, 

road accidents that occurred close to the speed cameras in the new ATK-system are analyzed with 

GIS-tools. A total number of 1 104 ATK-cameras and 1 975 road accidents were included in the 

analysis. All of the included accidents occurred within three years before and three years after the 

installation of the nearby camera, and also within  a distance of 400 m before and 1 000 m after 

every camera. The amount of accidents that occurred before the installment date was compared to 

the amount that occurred after to give an understanding for the effect ATK-cameras have on road 

accidents. ATK-cameras were included in the analysis regardless of the associated roads road type, 

speed limit or any other road attribute.  

The analysis was done in six parts, each focusing on one of the six following attributes; accident type, 

injuries, vehicle type, road condition, speed limits at the ATK-spot and distance from ATK-camera. 

The results show that the total decrease of accidents within the camera-areas analyzed in this study 

(0–400 m in front of and 0–1 000 m behind speed cameras) is 18.5 %. Road exit collision is the 

accident type with the largest decrease of accidents and a large decrease of accidents with severe 

injuries and death is shown. On the contrary, an increase of overtake collisions and motorcycle 

accidents is shown. The largest decrease of accidents occurs in the distance interval of 0 – 500 m 

behind the cameras. In the intervals 0–400 in before and 500–1 000 m after, the decrease is lower. 

The analysis also shows that the cameras have a greater positive effect on roads with the speed limit 

50 or 80 km/h as compared with other roads. In addition, the cameras have a greater positive effect 

when the road condition is bad.  
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Akronymlista 
 

ATK – Automatisk trafik-kontroll 

GIS – Geografiska informationssystem 

NVDB – Nationella vägdatabasen 

STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition 

ÅDT – Årsmedeldygnstrafik 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hastighetsöverträdelser har tidigare pekats ut som en stor riskfaktor i trafiken, som kan orsaka 

trafikolyckor med allvarliga personskador (Elvik, 2013). Fortkörning ökar dels risken för trafikolyckor, 

men även olyckornas omfattning. För att minska antalet hastighetsöverträdelser och få ner 

medelhastigheten på vägarna installeras hastighetskameror, även kallat automatisk trafikkontroll 

(ATK), som reagerar ifall fordon passerar med för hög hastighet (Vägverket, 2009). ATK-kameror har i 

tidigare studier visat sig ha en reducerande effekt på antal trafikolyckor (Pilkington och Kinra, 2005; 

Wilson et al., 2010) och förare sänker påtagligt hastigheten både i närheten av ATK-kamerornas 

placering, och mellan kamerorna på vägavsnitt där flera är installerade (Vägverket, 2009).  

 

Enligt Vägverket (2005) körde år 2004 nära hälften av alla förare för fort på svenska landsvägar, där 

hastighetsbegränsningarna var 50 eller 70 km/h. 5-6 % av förarna körde mer än 25 km/h för fort. År 

2004 fanns hastighetskameror tillhörande systemet Argus1 längs vissa vägsträckor, men systemet var 

förhållandevis opraktiskt eftersom kamerorna krävde manuella insatser för att fungera (Vägverket, 

2009). Till följd av trafikanternas omfattande hastighetsöverträdelser och ett omodernt 

kamerasystem inleddes under 2006 en satsning på ett modernare, automatiserat system, Argus2. 

Satsningen innebar montering av omkring 700 nya kameraskåp längs ungefär 100 sträckor med en 

total längd av ungefär 200 mil. De nya kamerorna ersatte alla kameror i det gamla systemet, och 

monterades även på sträckor som tidigare saknat hastighetskameror. Sedan införandet av Argus2 har 

nya kameror kontinuerligt installerats längs vägar med utstickande hög drabbning av olyckor, och i  

dagsläget finns omkring 1 600 kameror i Sverige.  

 

Kostnaden för installation av en ATK-kamera varierar, bland annat beroende på vilka bygginsatser 

som krävs och platsens tillgång till elektricitet. Enligt trafikverket (2017) kostar en ATK-kamera upp 

till 500 000 kr att uppföra, inkluderat beredning av plats, eldragning och montering. På grund av de 

höga investeringar som görs på ATK-system i Sverige, och även i andra länder, anses en analys av 

dess effekt vara av intresse och gav anledning till denna studie. Vägverket har tidigare analyserat 

ATK-kamerors effekt på medelhastighet och antal avlidna samt svårt skadade i trafiken. I denna 

studie undersöks effekten av kamerorna med avseende på flera attribut. Studien genomförs med 

spatio-temporala GIS-analyser av olycksstatistik i form av geografiska data från olycksdatabasen 

Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA). 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka ATK-kamerans effekt på trafikolyckor, med avseende på 

olyckstyp, personskador, fordonstyp, väglag, hastighetsbegränsning vid ATK och avstånd från ATK. 

Specifika frågeställningar är: 

o I vilka sammanhang och under vilka förhållanden har ATK-kameran störst respektive minst 

positiv effekt på trafikolyckor? 

o I vilka sammanhang kan ATK-kameran ge en negativ effekt? 

o Var, i förhållande till ATK-kameran, sker den största positiva effekten? 
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1.3 Avgränsning 
I examensarbetet ingår endast ATK-kameror som monterats under åren 2006–2014 och trafikolyckor 

som inträffat under åren 2003–2017. Olyckorna är hämtade ur olycksdatabasen STRADA, vilken 

endast innehåller polis- och sjukvårdsrapporterade trafikolyckor. Olyckor som ej är polis- eller 

sjukvårdsrapporterade ingår ej i analysen. Geografiskt är analysen avgränsad till Sveriges landsgräns. 

Endast ATK-kameror och trafikolyckor inom Sverige ingår i analysen.  
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2. Teori 

2.1 Begrepp 
I trafikanalytiska sammanhang kan det vara bra att känna till ett antal vanligt förekommande 

begrepp. Alla begrepp som beskrivs i detta kapitel används inte i den aktuella analysen, men bör 

ändå kännas till för större förståelse för den tidigare forskning som beskrivs.  

2.1.1 Årsmedeldygnstrafik – ÅDT 

ÅDT är ett mått på trafikflöde som beskriver antalet fordon som i genomsnitt passerar en viss punkt 

eller vägsträcka per dygn under ett kalenderår. ÅDT mäts, alternativt uppskattas, regelbundet på det 

statliga vägnätet. På de platser där mätningar inte görs uppskattas istället ÅDT utifrån den 

information som samlats in på mätplatserna. Ett äldre mått på trafikflöde är medelaxelpar som 

istället för antal fordon/dygn beskriver antal axelpar/dygn. En vanlig personbil motsvarar ett axelpar, 

men exempelvis en lastbil kan motsvara mer än ett axelpar. Axelpar/dygn mäts fortfarande för att 

underlätta jämförelse av nya data med äldre data (Trafikverket, 2013). 

2.1.2 Före-efter-studie 

I en före-efter-studie granskas ett undersökningsobjekt under två tidsperioder, före och efter en viss 

intervention eller händelse. Syftet är att ta reda på eventuella förändringar av det aktuella objektet 

mellan de två perioderna, som i teorin beror på effekten av interventionen (Hauer, 1997). Problemet 

med före-efter-metoden är att andra faktorer kan påverka förändringen av objektet mellan 

perioderna, vilket stör trovärdigheten i den uppskattade effekten av interventionen. Två exempel på 

faktorer som kan påverka förändringen mellan en före- och efterperiod i trafikolycksstudier är 

regression mot medelvärde och långsiktiga trafikolyckstrender. Ett alternativ till före-efter-metoden 

är med/utan-metoden. Då jämförs istället två liknande undersökningsobjekt under samma 

tidsperiod, av vilka endast det ena objektet intervenerats.  

2.1.3 Regression mot medelvärde 

För att en svensk vägsträcka ska utrustas med ATK-kameror måste vissa krav uppnås (Vägverket, 

2009). För det första måste antalet döda och svårt skadade per km och år överstiga ett visst värde 

och för det andra måste medelhastigheten på vägen överstiga hastighetsgränsen med minst 5 km/h. 

Det finns en risk att de vägar som uppnår kraven och väljs ut för installation av ATK, drabbats av ett 

slumpmässigt högt antal olyckor under den period då vägarna testats. Om så är fallet kommer 

antalet olyckor på vägen sannolikt minska under kommande period, även utan installation av ATK. 

Risken med detta är att effekten av ATK överskattas vid en före-efter-studie.  

 

Detta fenomen kallas för regression mot medelvärde, och innebär alltså att värden som varit 

slumpmässigt höga eller låga under en period, tenderar att jämnas ut mot medelvärdet under 

kommande period (Everitt, 2002). En vedertagen metod för att eliminera regressionseffekten från 

resultaten kallas Empirical Bayes-metoden, och beskrivs bland annat av Hauer (1997). I 

trafiksäkerhets-sammanhang används metoden för att matematiskt uppskatta antalet framtida 

trafikolyckor på en viss väg. Uppskattningen bygger dels på jämförelse av den aktuella vägen mot en 

referensgrupp, som består av ett antal vägar med liknande attribut (vägbredd, ÅDT etc.), och dels på 

vägens tidigare olycksstatistik. Den beräknade regressionen kan sedan användas för att korrigera  

resultaten vid en före-efter-studie (Hauer, 1997). 
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2.1.4 Långsiktig trafikolyckstrend 

Antalet dödliga trafikolyckor per år har sedan 1980-talet generellt sjunkit i Central- och Östeuropa 

(Margie et al., 2004). Ett tydligt samband finns mellan ekonomi och trafikolyckor. I låginkomstländer 

tenderar antalet dödliga olyckor att öka, medan de minskar i höginkomstländer. Detta beror troligen 

på att höginkomstländer i regel lägger mer resurser på trafiksäkerhetsåtgärder, så som säkrare vägar, 

krockskydd och trafiklagar. I Sverige analyseras regelbundet trafiksäkerhetsutvecklingen av 

Trafikverket, där bland annat antalet trafikolyckor med avlidna och svårt skadade är av intresse 

(Trafikverket, 2018a). År 2007 omkom 440 personer i trafikolyckor i Sverige och ca 5 400 skadades 

svårt. Tio år senare, år 2017, omkom 253 personer och 4 400 skadades svårt. I figur 1 visas antalet 

trafikolyckor där minst en person skadats svårt eller avlidit under åren 2003–2017. Utöver denna 

reducering av svåra trafikolyckor visar trafikverkets rapport bland annat att medelhastigheten 

minskar och bältesanvändningen ökar, vilket kan vara bidragande faktorer till reduceringen av 

trafikolyckor och dess omfattning.  

Figur 1. Antal trafikolyckor med avlidna och/eller svårt skadade. Källa: STRADA  

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning som är relevant för denna studie. Resultat från tidigare 

studier med liknande frågeställningar samt studier som ger förklaring till förares trafiksäkerhets-

beteenden lyfts fram. 

2.2.1 ATK-kamerans effekt på hastighet och trafiksäkerhet 

För att uppskatta ATK-kamerors effekt på genomsnittshastighet och trafiksäkerhet genomfördes en 

undersökning av vägverket i samband med införandet av det nya kamerasystemet Argus2 år 2006 

(Vägverket, 2009). Hastighetsmätningar gjordes i direkt anslutning till 82 nyinstallerade ATK-kameror 

under en veckas tid innan installationen, och under en vecka ungefär ett år efter. 

Hastighetsmätningar gjordes även mellan ATK-kameror vid de vägavsnitt där flera kameror fanns. De 

vägar som ingick i undersökningen hade en hastighetsbegränsning på antingen 50, 70 eller 90 km/h.  

Resultaten visar att medelhastigheten minskar på samtliga vägar efter installation av ATK. Den 

största reduceringen (-5,8 %) visade sig ske på vägar med hastighetsbegränsningen 70 km/h. På vägar 

med hastighetsbegränsningen 90 respektive 50 km/h minskade medelhastigheten med 3,9 % 

respektive 1,4 %. Resultaten visar även att de största hastighetsreduceringarna skedde vid 

mätplatser med direkt anslutning till ATK-kameror, men en tydlig reducering observerades även vid 

mätplatser mellan kamerorna.   
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För att uppskatta ATK-kamerornas effekt på trafiksäkerhet användes två beräknade kvoter i 

undersökningen (Vägverket, 2009): 

 

o D-kvot. Antal dödade i trafiken per axelpar och kilometer. 

o DSS-kvot. Antal dödade och svårt skadade i trafiken per axelpar och kilometer. 

 

Kvoterna är beräknade utifrån ÅDT/axelpar-värden samt antal dödade och skadade i trafiken. Först 

bestämdes normala D- och DSS-kvoter, som gäller på vägar utan ATK. Dessa värden hämtats från 

vägverkets nya effektkatalog. De normala kvoterna jämfördes sedan med kvoter som beräknats med 

observerade olycksdata från mätningarna, före (2003–2005) och efter (2007) installation av ATK. 

Detta är en variant av Empirical Bayes-metoden, som korrigerar för regressionseffekten, där värden 

från en väg utan ATK jämförs med värden från en väg där ATK installerats. Resultaten visar att de 

observerade kvoterna (D och DSS) var något högre än de normala kvoterna före installation av ATK, 

men lägre än de normala kvoterna efter installation av ATK. 

Även i andra liknande studier påvisas positiva effekter av ATK-kameror. I en studie som genomfördes 

i Belgien år 2013 analyserades 65 ATK-platser med fokus på trafikolyckor med personskador samt 

olyckornas avstånd från en ATK-kamera (Pauw et al., 2014). Antalet trafikolyckor som skett under en 

period före installation av ATK jämfördes med antalet trafikolyckor som skett efter. Före- och 

efterperiodernas längd varierade för de olika ATK-platserna, beroende på kamerans installations-

datum, på grund av begränsningar i de olycksdata som användes. Den genomsnittliga före-perioden 

var 3,88 år och den genomsnittliga efterperioden var 2,55 år. Olyckorna delades in i olika 

avståndsintervall (250 m intervall) beroende på hur långt bakom kameran de skett. Resultaten visar 

att trafikolyckor med lindrigt skadade minskade med 8 %. Trafikolyckor med svårt skadade och 

avlidna minskade med 29 %. Resultaten visar även att den största reduceringen av trafikolyckor 

skedde inom 250 m från kamerorna (-27,5 %), men även inom 500 m var reduceringen stor (-26,4 %). 

De positiva effekterna som beskrivs stärks av en metaanalys från 2014, där 15 ATK-studier med totalt 

63 effektuppskattningar granskades (Høye, 2014). Resultaten av metaanalysen visar att ATK-kameror 

minskar det totala antalet trafikolyckor med ca 20 % i kamerornas närhet. Dödliga olyckor minskar 

med 51%. Resultaten visar även att kamerorna har en reducerande effekt upp till 1 km bakom 

kamerorna, men effekten avtar kraftigt i relation till ökat avstånd. Vid 500 m bakom kameran är den 

reducerande effekten 8 %, och vid 1 km är effekten 4 %.  Även Mountain et al. (2004) undersökte 

ATK-kamerans effekt inom tre avståndintervall; 0–250, 250–500 och 500–1000 m. Undersökningen 

gjordes i Storbritannien och omfattade 62 ATK-kameror på vägar med hastighetsbegränsningen 30 

mph (48 km/h). Även här visar resultaten att den största reduceringen sker i det närmaste 

avståndsintervallet bakom kamerorna (-25 %). I nästa avståndsintervall är reduceringen något mindre 

(-15 %), och i intervallet 500–1000 m bakom kameran är reduceringen minst (-12 %). 

2.2.2 Variation i resultat 

Resultaten vid analyser av ATK-kamerors effekt, vilka oftast anges i procentuella förändringar av 

antal trafikolyckor, kan variera mycket beroende på hur analysmetoden är utformad. I en metaanalys 

från 2010 valdes 35 vetenskapliga studier, utifrån vissa kriterier, för att sedan jämföras med varandra 

(Wilson et al., 2010). För att uppnå kriterierna krävdes att analysen genomförts enligt en före-efter-

metod, samt att den omfattar ATK-kamerors effekt på hastighetsöverträdelser, trafikolyckor och 

trafikolyckor med skadade/avlidna. Relevant data från de utvalda studierna extraherades, analys-

metoderna kvalitetsbedömdes och resultaten standardiserades för att kunna jämföras, vilket visade 
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sig vara svårt. Resultaten i studierna skiljde sig mycket från varandra. Procentuella reduceringar av 

antal hastighetsöverträdelser sträckte sig från 8 % till 70 %. Beräknade reduceringar av antal 

trafikolyckor sträckte sig från 8 % till 49 % och beräknade reduceringar av antal trafikolyckor med 

skadade/avlidna sträckte sig från 11 % till 44 %. Detta är några av de resultat som anträffades i 

metaanalysen, och tydligt uppenbaras stora variationer. Anledningen till detta förklaras vara att det 

inte finns någon internationell konsensus i analysmetoderna för denna typ av analys, och så länge det 

inte finns är metaanalyser svåra att genomföra, eftersom resultaten är svåra att jämföra. Analys-

metoderna i de studier som ingick i metaanalysen skiljde sig från varandra bland annat i det att olika 

typer av vägar analyserades, undersökningarna genomfördes på olika sätt och under olika långa 

tidsperioder. I endast tio av studierna kontrollerades regressionseffekten. I diskussionen föreslås att 

en standardiserad analysmetod bör utvecklas, och att hänsyn bör tas till kringliggande variationer 

som kan påverka ATK-effekten, så som trafikflöde (ÅDT), årstider, variationer i vägdesign etc.  

2.2.3 Beteenden i trafiken 

Tidigare forskning visar att många förare väljer att överskrida hastighetsbegränsningar. I en israelisk 

undersökning svarade ett par tusen förare på frågor om bland annat deras hastighetsbeteende på 

fyra olika typer av vägar, däribland landsvägar (Yannis et al., 2013). För samtliga vägtyper uppgav 

omkring 50 % av förarna att de kör för fort. I fråga om landsvägar avgav 48 % att de kör för fort. 

Denna siffra stämmer i stora drag överens med vägverkets undersökning angående svenska 

landsvägar som gjordes år 2004 (Vägverket, 2005). Hur förare beter sig i trafiken beror på en mängd 

olika faktorer. Fordonets motorkapacitet, förarens ålder och andra förares trafikbeteenden är tre 

faktorer som har visat sig ha koppling till förares benägenhet att överträda hastighetsbegränsningen 

(Yannis et al., 2013).  

En annan faktor som kan påverka trafikbeteendet är rådande väder och väglag. I en finsk studie 

svarade 1 437 bilförare på frågor om deras hastighet, omkörningsfrekvens och andra trafikbeslut vid 

olika typer av väder och väglag (Kilpeläinen och Summala, 2007). Studien visar att förarnas 

försiktighet ökar vid dåligt väder, samt att medelhastigheten minskar med 6–7 %. Studien 

kompletterades även av trafik- och vädermätinstrument, placerad längs finska vägar under tre 

vintermånader, som kontinuerligt mätte fordonens hastighet och rådande väder samt väglag. 

Mätinstrumentens insamlade data visade sig i stora drag stämma överens med förarnas 

självrapporterade hastighetsreducering vid dåligt väglag.  

I en studie av skillnader I trafikbeteende mellan motorcykelförare och bilister påvisas att 

motorcykelförare i större utsträckning kör snabbare än den tillåtna hastigheten i situationer då 

föraren anser att det är säkert (Broughton et al., 2009). Studien visar även att motorcykelförare 

finner större nöje i att köra fort, i jämförelse med bilister. Motorcykelförare anser i större 

utsträckning att kontrollen över fordonet inte försämras vid högre hastigheter, och de känner mindre 

stress och lägre risk för olyckor än bilister i höga hastigheter. I studien framgår även att den 

vanligaste orsaken till överskridning av hastighetsbegränsningen, för motorcykelförare, är 

omkörningar. Troligtvis på grund av att det är lättare att genomföra en omkörning med en 

motorcykel.  
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2.3 Geografiska informationssystem 
Geografiska data används ofta som underlag i kartor och analyser, där verkligheten återges eller 

analyseras. För att hantera geografiska data används datoriserade system, s.k. geografiska 

informationssystem (GIS). Dessa system har funktioner för insamling, lagring, bearbetning, analys och 

visualisering av geografiska data. Med hjälp av detta kan geografiska analyser genomföras. I enkla fall 

kan det exempelvis handla om att ta reda på arean för en skog, eller avståndet mellan två objekt 

(Harrie, 2013).  

2.3.1 Geografiska data 

Geografiska data kan representeras genom två olika modeller, antingen fältmodellen eller 

objektmodellen (Harrie, 2013). Fältmodellen bygger på pixlar med kontinuerligt varierande värden 

som på något sätt återspeglar verkligheten, detta kallas för rasterdata. I objektmodellen används 

istället objekt som representerar element som är definierade i rummet. Elementen kan exempelvis 

vara byggnader, vägar etc. Objekten som representerar elementen utformas av tre geometriska 

grundtyper; punkter, linjer och ytor. Dessa tre grundtyper tillhör vad som kallas vektordata.  

Punkter används när endast det geografiska läget är av intresse. Utbredning och form kan ej 

återspeglas genom punkter. Linjer används när endast utbredningen i en dimension är av intresse, 

men inte bredden (exempelvis vägar). Ytor används vid återspegling av homogena områden med 

tydliga gränser.  

Linjer utformas av ett antal linjesegment, som var och ett har två koordinatpar. Koordinatparen 

beskriver det geografiska läget i vilket linjesegmenten startar och slutar. I och med att 

linjesegmenten har ett startläge och ett stoppläge, har de även en riktning (i denna rapport kallat 

linjeriktning), från start till stopp. 

Utöver de rumsliga egenskaper som återges av geometriska objekt, finns även övriga egenskaper och 

information kopplade till objekten. Dessa egenskaper kallas för attribut. Attributen innehåller 

beskrivningar av de element som objekten representerar. Det kan exempelvis vara information om 

en vägs hastighetsbegränsning eller bredd.  

2.3.2  Analysverktyg 

ArcMap (en del av ESRIs ArcGIS) är ett GIS-program för hantering av geografiska data, som innehåller 

alla funktioner som krävs för genomförandet av denna studie. Det innebär att det bland annat finns 

möjlighet för analys och visualisering av data, vilka är nödvändiga steg inom studien. I ArcMap 10.5 

finns en mängd verktyg för hantering och analys av data, varav följande används i detta arbete:     

o Merge – Sammankopplar flera separata dataobjekt till ett enskilt objekt.  

o Network analyst – En expansion till ArcMap innehållande en mängd funktioner för analyser i 

linjenätverk. Det är exempelvis möjligt att skapa nya linjer med en önskad längd utifrån en 

bestämd punkt, längs linjerna i ett befintligt nätverk.   

o Select by attribute – Selekterar objekt i en datamängd, utifrån en eller flera önskade 

attributvärden. De önskade attributvärdena beskrivs med SQL-formler. 

o Select by location – Selekterar objekt i en datamängd utifrån dess läge I förhållande till andra 

objekt. 

o Spatial join – Sammankopplar attributinformation från ett dataskikt till ett annat, baserat på 

objektens geografiska förhållande till varandra 
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3. Metod

3.1 Indata 
I denna analys användes data från tre olika källor; vägnät från trafikverkets nationella vägdatabas 

(NVDB), ATK-mätplatser från trafikverkets statliga vägdata och trafikolycksplatser från 

transportstyrelsens databas STRADA. All data som behandlas i analysen hämtades från Lastkajen 

(Lastkajen.se) i mars 2018. Indata visualiseras i figur 2. 

3.1.1 Vägnät 

NVDB förvaltas av Trafikverket och innehåller allehanda information om det svenska vägnätet i 

vektorform. Informationen är antingen lagrat i linjesegment som utformar själva vägnätet, eller i 

punkter med geografisk anknytning till vägnätet (Vägverket, 2005). I denna analys användes linjedata 

med information om vägnummer som vägnät. De vägar som saknar vägnummer finns inte med i 

detta vägnät, men behövs inte heller i analysen. Även linjedata med information om 

hastighetsbegränsningar användes i en av delanalyserna.   

3.1.2 ATK-mätplats 

Alla svenska ATK-mätplatser (ATK-kameror) finns att tillgå i Trafikverkets statliga vägdata. ATK-

mätplatserna utformas av punkter med geografisk anknytning till vägnätet i NVDB. Varje punkt 

innehåller bland annat information om kamerans installationsdatum och riktning i förhållande till 

väglinjesegmentens linjeriktning. I denna analys ingår ATK-kameror som installerats från och med år 

2006, till och med år 2014, totalt 1 104 kameror (Trafikverket, 2018). 

3.1.3 Trafikolycksplatser 

I databasen STRADA lagras alla polis- eller sjukvårdsrapporterade trafikolyckor som skett sedan 2003 

(Trafikverket, 2016). I denna analys ingår olyckor som skett från och med år 2003 till och med år 

2017. Varje olycka representeras av en punkt med geografisk anknytning till vägnäten i NVDB. 

Olycksdatum finns i punkternas attribut tillsammans med en mängd information om omständigheter 

kring olyckan. Följande information från STRADA behandlades i den aktuella analysen: 

o Olyckstyp. Beskriver på vilket sätt olyckan skett (singelolycka, omkörningsolycka etc.). 

o Personskador. Anger antalet lindrigt skadade, svårt skadade och avlidna i samband med 

olyckan. 

o Fordonstyp. Anger antalet av olika fordonstyper som varit inblandade i olyckan. 

o Väglag. Anger rådande väglag vid olyckstillfället. 

 

 

 

 

 

                             

Figur 2. Visualisering av indata som används i analysen. 
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3.2 Datagallring 
Vid det tillfälle då databasen STRADA hämtades inför analysen innehöll den 202 597 trafikolyckor. 

Eftersom endast olyckor med nära anslutning till ATK-kameror är av intresse för analysen, gjordes 

först en geografisk gallring. Kameraområden skapades framför och bakom varje ATK-kamera, inom 

vilken olyckor ansågs vara relevanta för analysen. Olyckor belägna utanför kameraområdena 

exkluderades. Därefter gjordes en attributgallring med avseende på olyckstyper, där olyckstyper som 

ej ansågs kunna påverkas av ATK-kameror exkluderades. Till sist gjordes en tidsgallring i syfte att få 

olyckor från en lika lång föreperiod (period före installation av ATK-kamera) som efterperiod (period 

efter installation av ATK-kamera). Olyckor utanför bestämt tidsintervall exkluderades. 

3.2.1 Geografisk gallring 

För att gallra bort olyckor baserat på avstånd från ATK-kameror skapades kameraområden vid varje 

kamera. Alla olyckspunkter som låg utanför kameraområdena exkluderades. Följande steg 

genomfördes för att skapa kameraområden: 

o Vägsegment med samma vägnummer i vägnätet kopplades samman med verktyget merge, 

för att skapa en enda sammanhängande linje för varje vägnummer.  

o Väglinjer som korsar minst en ATK-punkt markerades med Select by location. De markerade 

väglinjerna exporterades till en ny shape-fil1. 

o ATK-punkterna delades upp i två nya shape-filer2, beroende på deras riktning i förhållande till 

väglinjernas vektorriktning.  

o Ett vägdataset skapades av väglinjerna i den nya shape-filen1, tillsammans med de två 

shapefilerna2 med ATK-punkter. 

o Med hjälp av verktyget Network analyst skapades servicearea-linjer längsmed väglinjerna 

utifrån varje ATK-punkt, vilka utgör kameraområdena. För att skilja på framför- och 

bakåtriktning (framför och bakom ATK-kameran) angavs riktningsrestriktioner i vägdatasetet. 

Framförsträckor skapades först för alla ATK-punkter vars kamerariktning var densammas som 

linjeriktningen. En riktningsrestriktion angavs då för den omvända riktningen, alltså mot 

linjeriktningen (se figur 3). Servicearea-linjerna skapas då endast i den tillåtna riktningen 

utifrån ATK-punkterna, i detta fall med linjeriktningen. För att skapa bakomsträckor ändrades 

restriktionen till den motsatta riktningen. Detsamma gjordes sedan för de kameror som är 

riktade mot linjeriktningen. Framförsträckorna som skapades sträcker sig 400 m framför ATK-

kamerorna och bakomsträckorna sträcker sig 1 000 m bakom (se figur 4).  

Figur 3. Exempel på riktningsrestriktion.               Figur 4. Framför- och bakomsträcka. 



  10 

3.2.2 Attributgallring 

För varje olycka i databasen STRADA finns attribut som beskriver olyckans olyckstyp. Vissa 

olyckstyper ansågs vara irrelevanta i analysen, eftersom de inte påverkas av ATK-kameror, och 

exkluderades därför från analysen. Alla olyckor med olyckstypen ”Gående singel, Cykel/Moped m.fl.” 

och ”Tåg/Spårvagn” markerades med Select by attribute och raderades. 

3.2.3 Tidsgallring 

För att möjliggöra jämförelse av antalet olyckor vid varje ATK-kamera innan kamerans 

installationsdatum och efter installationsdatumet, gjordes urvalet av olyckor från en lika lång 

föreperiod som efterperiod. I denna analys är före- och efterperioderna 3 år. För varje ATK-kamera 

analyserades alltså olyckor i ett tidsintervall på 6 år. I figur 5 visas ett exempel på tidsintervallet för 

en kamera som installerades i mitten av år 2008. Intervallet sträcker från mitten av år 2005 till mitten 

av år 2011. Kameror som istället är installerade exempelvis i slutet av 2014, har ett intervall som 

sträcker sig från slutet av 2011 till slutet av 2017. Följande steg genomfördes för att göra denna 

tidsgallring: 

o Information om varje ATK-kameras installationsdatum fördes över till kamerans kamera-

område med verktyget Spatial join. 

o Installationsdatumet fördes sedan vidare från kameraområdena till alla olyckspunkter inom 

varje kameraområde, återigen med Spatial join. Alla olyckspunkter innehöll då information 

om olycksdatum och installationsdatum för den ATK-kamera som olyckspunkten är belägen 

vid.  

o Själva tidsgallringen gjordes med SQL-formler i verktyget Select by attribut. 

 

Följande SQL-formel angavs för att filtrera ut alla olyckor som skett tre år före ATK-kamerans 

installationsdatum: 

[Olycksdatum] < [ATKdatum] AND [Olycksdatum] > ([ATKdatum] – 00030000)  

Markerade olyckor exporterades till en ny shape-fil. 

 

Följande SQL-formel angavs gör att filtrera ut alla olyckor som skett tre år efter ATK-

kamerans installationsdatum: 

[Olycksdatum] > [ATKdatum] AND [Olycksdatum] < ([ATKdatum] + 00030000)  

Markerade olyckor exporterades till en ny shape-fil. 

Denna tidsgallrinngsmetod är anledningen till att endast ATK-kameror från åren 2006–2014 ingår i 

analysen. I STRADA finns olyckor från år 2003 till nutid, men har i denna analys begränsats till 2017. 

För att ha tre helår med olycksdata till förfogande, både före och efter varje ATK-kameras 

installationsdatum, krävdes denna begränsning av ATK-kameror.  

Figur 5. Exempel på tidsintervall för olyckor vid en ATK-kamera som installerats i mitten av 2008. 
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3.3 Analysmetod 
Efter fullständig gallring av olyckspunkter kvarstod 1 975 trafikolyckor för analysen. Analysmetoden 

går ut på att antalet olyckor före och efter installation av ATK-kamerorna räknas och antecknas, för 

att sedan jämföras med varandra. För att räkna olyckorna användes Select by attribute. Olyckorna 

räknades totalt sex gånger, varje gång med avseende på olika olycksattribut. 

Först genomfördes analysen med avseende på olyckstyp. I shape-filen med de olyckor som skett 

under en föreperiod markerades alla olyckor med olyckstypen ”singelolycka”. Antalet markerade 

objekt antecknades. Därefter markerades alla olyckor med olyckstypen ”mötesolycka”, och antalet 

antecknades. Detsamma gjordes för alla olyckstyper av intresse, och även i den shapefil med olyckor 

som skett under en efterperiod. På samma sätt genomfördes analysen med avseende personskador, 

fordonstyp och väglag. 

Utöver den olycksinformation som finns tillgänglig i databasen STRADA, analyserades även 

hastighetsbegränsningens påverkan på ATK-kamerors effekt. Hastighetsbegränsningen vid ATK-

kamerans geografiska punkt överfördes med Spatial join från vägnätet med information om 

hastighetsbegränsning, till respektive kamerasträcka. Denna information fördes sedan, på samma 

sätt, vidare till varje olyckspunkt inom kamerasträckorna. Antalet olyckor för varje 

hastighetsbegränsning räknades sedan enligt samma mönster som tidigare.  

Till sist analyserades även avståndet mellan olyckorna och ATK-kamerorna, för att undersöka vart 

kameran ger störst effekt. Kamerasträckorna delades upp i tre kortare; 0–400 m framför kameran, 0–

500 m bakom kameran och 500–1 000 m bakom kameran. Vissa kamerasträckor överlappar varandra 

(se figur 6). I dessa områden är det omöjligt att avgöra om olyckan skett framför en kamera eller 

bakom, eftersom det beror på i vilken riktning olyckan skett i. Information om olyckornas riktning 

finns ej i STRADA. På grund av detta exkluderades alla överlappande kameraområden från denna del 

av analysen. 

 

 

 

 

 

                           

Figur 6. Överlappande kameraområden. 

Sammanfattningsvis analyserades ATK-kamerans effekt med avseende på följande sex attribut: 

o Olyckstyp 

o Personskador 

o Fordonstyp 

o Väglag 

o Hastighetsbegränsning 

o Avstånd från ATK-kamera                      
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4. Resultat  
Den totala reduceringen av olyckor inom de kameraområden som analyseras I detta arbete (400 m 

framför och 1 000 m bakom ATK-kamera) är 18,5 %. Följande tabeller redovisar samtliga delanalysers 

resultat. Alla tabeller är uppbyggda på samma sätt. De två första kolumnerna redovisar antalet 

olyckor som skett under en före- och efterperiod, den tredje kolumnen redovisar förändringen 

mellan före- och efterperioden i antal, och den fjärde kolumnen redovisar förändringen i procent. 

Ökning av olyckor mellan före- och efterperioden är markerade med röd färg. 

4.1 Olyckstyp 
Resultaten av olyckstypsanalysen beskriver antalet trafikolyckor av respektive olyckstyp (se tabell 1). 

Tabell 1. Resultat av  olyckstypsanalys. 

 

4.2 Personskador 
Resultaten av personskadeanalysen beskriver antalet trafikolyckor där minst en person blivit lindrigt 

skadad, svårt skadad, eller avliden (se tabell 2). 

Tabell 2. Resultat av personskadeanalys. 

Skadenivå Antal olyckor  Förändring  

 Föreperiod Efterperiod Antal Andel 

Lindrigt skadade 791 690 -101 -13 % 
Svårt skadade 231 154 -77 -33 % 
Avlidna 61 26 -35 -57 % 

 

4.3 Fordonstyp 
Resultaten av fordonstypsanalysen beskriver det totala antalet fordon, indelade i sex olika 

fordonstyper, som varit inblandade i de aktuella trafikolyckorna (se tabell 3).  

Tabell 3. Resultat av fordonstypsanalys. 

Fordonstyp Antal olyckor  Förändring  

 Föreperiod Efterperiod Antal Andel 

Personbil 993 797 -196 -20 % 
Lastbil – okänd vikt 27 11 -16 -59 % 
Lastbil – lätt 72 69 -3 -4 % 
Lastbil – tung 102 92 -10 -10 % 
Motorcykel  59 62 3 5 % 
Buss 25 14 -11 -44 % 

Olyckstyp Antal olyckor  Förändring  

 Föreperiod Efterperiod Antal  Andel  

Singel 413 354 -59 -14 % 
Möte 138 101 -37 -27 % 
Omkörning 11 22 11 100 % 
Upphinnande 181 164 -17 -9 % 
Avsvängning 108 62 -46 -43 % 
Korsande 80 58 -22 -28 % 
Vilt 58 44 -14 -24 % 
Övrigt 45 39 -6 -13 % 
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4.4 Väglag 
Resultaten av väglagsanalysen beskriver antalet olyckor som skett vid respektive väglag (se tabell 4).  

Tabell 4. Resultat av väglagsanalys. 

Väglag Antal olyckor  Förändring  

 Föreperiod Efterperiod Antal Andel 

Torrt 584 493 -91 -16 % 
Vått/fuktigt 277 216 -61 -22 % 
Tjock is/packad snö 25 21 -4 -16 % 
Tunn is 89 65 -24 -27 % 
Lös snö 73 51 -22 -30 % 
 

4.5 Hastighetsbegränsning 
Resultaten av hastighetsbegränsningsanalysen visar antalet olyckor som skett på vägar med 

respektive hastighetsbegränsning (se tabell 5).  

Tabell 5. Resultat av hastighetsbegränsningsanalys. 

Hastighetsbegränsning  Antal olyckor  Förändring  

[km/h] Föreperiod Efterperiod Antal Andel 

50 70 61 -9 -13 % 
60 65 47 -18 -28 % 
70 365 282 -83 -23 % 
80 228 198 -30 -13 % 
90 226 171 -55 -24 % 
 

4.6 Avstånd 
Resultaten av avståndsanalysen beskriver antalet olyckor inom varje avståndsintervall (se tabell 6). 

Tabell 6. Resultat av avståndsanalys. 

Avstånd Antal olyckor  Förändring  

 Föreperiod Efterperiod Antal Andel 

0–400 m framför 187 174 -13 -7 % 
0–500 m bakom 396 315 -81 -20 % 
500–1000 m bakom 164 157 -7 -4 % 
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5. Diskussion 
Analysen av olyckstyper visar att ATK-kamerorna har störst effekt på avsvängningsolyckor, vilket är 

rimligt eftersom kamerorna ofta är monterade i anslutning till vägkorsningar.  Resultaten visar även 

att antalet omkörningsolyckor har fördubblats. En rimlig förklaring till detta skulle kunna vara att 

antalet omkörningar i området bakom ATK-kameran ökar. Detta på grund av att förare, som vill öka 

hastigheten när kameran har passerats, väljer att köra om förare som fortsätter hålla låg hastighet 

efter kameran. Antalet omkörningsolyckor inom kameraområdena är dock mycket få i jämförelse 

med övriga olyckstyper. 

Analysen av personskador visar att en reducering sker för samtliga skadenivåer. Antalet avlidna står 

för den största procentuella reduceringen (-57 %), men även svårt skadade reduceras mycket (-33 %). 

Lindrigt skadade står för den minsta reduceringen (-13 %). Detta mönster återfinns i tidigare 

forskningsresultat, bland annat i Høyes metaanalys (2014). Där påvisas att reduceringen av dödliga 

trafikolyckor är 51 %, medan den totala reduceringen av samtliga olyckor är 20 %. Även Pauw et al. 

(2013) påvisar en större reducering för olyckor med svårt skadade och avlidna, jämfört med den 

generella reduceringen för samtliga trafikolyckor. Detta innebär att ATK-kamerans positiva effekt är 

större än vad den aktuella analysen visar i övrigt, vilket är extra viktigt att tänka på i de fall då 

analysen påvisar negativa effekter av ATK. Om exempelvis en viss fordonstyp visar en ökning i 

olycksantal efter installation av ATK, kanske ändå samma fordonstyp minskar i antal svårt skadade 

och avlidna.  

Den största reduceringen vid analys av fordonstyp sker för lastbilar med okänd vikt. Den höga 

reduceringen beror dock förmodligen inte på installation av ATK, utan förslagsvis att det på senare år 

blivit enklare att avgöra lastbilars viktklass. Det skulle även kunna vara en ren slump att reduceringen 

är hög, eftersom antalet olyckor med lastbilar av okänd vikt är mycket få. Motorcyklar är den enda 

fordonstypen som visar en ökning i antal olyckor. Detta skulle kunna bero på att motorcyklar 

vanligtvis inte har någon registreringsskylt framtill, och att förarens ansikte ofta skyms av en hjälm. 

Motorcyklister kan därför inte identifieras ifall de fångas av en ATK-kamera, vilket innebär att de 

slipper undan eventuella straff. 

Analysen av väglag indikerar att ATK-kameror ger större positiv effekt vid sämre väglag. Antalet 

olyckor visar en större procentuell reducering vid våt, isig eller snötäckt väg, än vid torr väg. Detta 

skulle exempelvis kunna bero på att förare är mer försiktiga vid dåligt väglag, viket påvisas i tidigare 

studier (Kilpeläinen och Summala, 2007), och i större utsträckning avstår från riskfyllda manövrar, så 

som omkörningar. Dessutom minskar troligtvis antalet motorcyklar på vägarna när vädret och 

väglaget är dåligt, vilka enligt resultaten står för ökning i antal trafikolyckor efter installation av ATK. 

Det skulle även kunna bero på att trafikflödet minskar vid dåligt väglag. Om så är fallet visar 

resultaten istället att ATK-kameror har större effekt vid lägre trafikflöden. Ett undantag är andelen 

minskade olyckor vid väglag med tjock is eller packad snö, vilken är densamma som vid torrt väglag. 

Det låga antalet olyckor vid tjock snö/packad is bidrar dock till osäkerhet i det resultatet. 

ATK-kamerorna verkar enligt hastighetsbegränsnings-analysen ha en mindre positiv effekt på vägar 

där hastighetsbegränsningen är 50 eller 80 km/h (-13 %). På vägar med hastighetsbegränsningen 70               

(-23 %) eller 90 km/h (-24 %) är den positiva effekten högre. Bäst effekt ger ATK-kameran, enligt 

analysen, på vägar där hastighetsbegränsningen är 60 km/h (-28 %). Dessa resultat kan jämföras med 

vägverkets undersökning, som påvisar en större reducering av medelhastighet på vägar med 
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hastighetsbegränsningen 70 eller 90 km/h, än på vägar med hastighetsbegränsningen 50 km/h 

(Vägverket, 2009). 

Resultaten av avståndsanalysen visar att den största reduceringen av trafikolyckor sker 0–500 m 

bakom kameran. I övriga avståndsintervall är reduceringen mindre. Även i Høyes (2014) metaanalys 

påvisas att den största reduceringen sker direkt bakom kameran. Samma studie visar att 

reduceringen vid 500 m bakom kameran är 8 %, och vid 1 km är reduceringen 4 %. I den aktuella 

analysen sker ett stort bortfall av kameraområden för denna delanalys, eftersom överlappande 

kameraområden exkluderades. Alla kameraområden som ingår i denna delanalys har endast en ATK-

kamera i ena riktningen. Förare som färdas i den andra riktningen i dessa kameraområden påverkas 

inte av kamerans effekt, men olyckor som sker i denna riktning räknas ändå med i analysen. I de 

övriga delanalyserna ingår ett stort antal kameraområden med ATK-kameror i båda riktningarna. 

Följden av det blir att resultaten i avståndsanalysen visar en större positiv effekt. På grund av detta 

kan inte resultaten från denna del av analysen jämföras med övriga resultat. 

Det är svårt att komma fram till en tillförlitlig siffra för ATK-kamerans generella effekt på 

trafiksäkerheten. Denna analys pekar på en reducering med 18,5 % av trafikolyckor inom 

kamerasträckorna, men det är tveksamt om den siffran stämmer överens med verkligheten. Detta på 

grund av ett antal faktorer och problem som finns i analysmetoden. 

Till att börja med har kameraosträckornas längd troligtvis en stor påverkan på samtliga resultat i 

analysen. Enligt resultaten av avståndsanalysen sker den allra största reduceringen av trafikolyckor 

0–500 m bakom ATK-kamerorna. I sträckan 500–1000 m bakom kamerorna är reduceringen mycket 

liten. Om kamerasträckorna kortades ner till förslagsvis 0–200 m framför och 0–500 m bakom 

kamerorna, skulle resultaten se annorlunda ut. För att förbättra avståndsanalysen hade 

avståndsintervallen kunnat vara fler och kortare. En mer tidskrävande analysmetod hade då varit 

nödvändig, men resultaten hade gett en bättre bild av ATK-kamerans effektvariation beroende på 

avstånd. Det är stor skillnad i olycksreducering mellan de intervall som analyserades i denna studie, 

och det framgår inte exakt vart i kamerasträckorna som ATK-effekten avtar.  

En annan faktor som kan påverka resultaten är tidsgallringen. Ett stort bortfall av relevanta 

trafikolyckor sker i samband med denna gallring, som görs i syfte att omfatta en lika lång före-period 

som efter-period, för att kunna jämföra antalet olyckor mellan perioderna. Tidsgallringen hade 

kunnat undvikas genom att istället räkna ut ett genomsnittligt antal trafikolyckor per år. Då hade fler 

trafikolyckor inkluderats i analysen och resultaten hade blivit mer tillförlitliga. En positiv aspekt med 

tidsgallringen är att för varje kameraområde jämförs olyckor inom ett tidsintervall som endast är sex 

år. Detta innebär att resultaten inte påverkas speciellt mycket av den generella långsiktiga 

reduceringen av trafikolyckor som kontinuerligt sker på alla svenska vägar, till följd av modernare 

bilar, bättre vägar etc. 

Ett stort problem i analysmetoden grundar sig i avsaknaden av information om fordonens 

färdriktning vid de olyckor som analyseras. Det är omöjligt att veta om ett fordon som råkat ut för en 

trafikolycka, inom exempelvis ett framförområde (0–400 m framför en ATK-kamera), var på väg mot 

kameran eller bort från kameran. Om fordonet var på väg bort från kameran borde olyckan ej 

inkluderas i analysen. Detta problem innebär att ett stort antal olyckor, som omöjligt kunnat 

påverkas av ATK-kameror, ändå räknas med i analysen. Följden av detta blir att ATK-kamerornas 
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effekt förmodligen underskattas, eftersom de olyckor som är felaktigt inkluderade rimligtvis inte 

minskar under efterperioden.   

I denna studie gjordes ej någon beräkning av eventuell regressionseffekt. Detta bidrar till en 

överskattning av ATK-kamerornas effekt. Beräkning av regressionseffekt anses ändå vara onödig i 

detta fall, med tanke på den osäkerhet som orsakas av de andra faktorerna som beskrivs ovan. I 

analysmetoden finns faktorer som bidrar till både överskattning och underskattning av effekten, vissa 

är omöjliga att kompensera för. 

Trots osäkerheten i hur väl de procentuella reduceringarna/ökningarna som resultaten visar stämmer 

överens med verkligheten, är det möjligt att jämföra siffrorna med varandra, eftersom de har tagits 

fram under samma omständigheter (med undantag för avståndsanalysen). Resultaten visar 

exempelvis en reducering av bussolyckor på 44 %, och en ökning av motorcykelolyckor på 5 %. Dessa 

resultat kan ej tolkas som att ATK-kameror minskar risken för bussolyckor med 44 %, utan snarare 

som att ATK-kameror generellt har en större effekt på busschaufförer än på motorcyklister. 
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6. Slutsatser 
Den totala reduceringen av olyckor inom de kameraområden som analyseras I detta arbete (400 m 

framför och 1000 m bakom ATK-kamera) är 18,5 %. 

Avsvängningsolyckor är den olyckstyp som minskar mest efter installation av ATK-kameror (-43 %). 

Även korsande-olyckor (-28 %),  mötesolyckor (-27 %) och viltolyckor (-24 %) minskar mycket. 

Antalet omkörningsolyckor ökar efter installation av ATK-kameror (100 %). Antalet är dock få i 

jämförelse med övriga olyckstyper. 

Antalet döda i de analyserade trafikolyckorna minskar i stor omfattning efter installation av ATK-

kameror (-57 %). Även antalet svårt skadade minskar (-33 %), såväl som antalet lindrigt skadade (-13 

%). 

Antalet motorcykelolyckor ökar något efter installation av ATK-kameror (5 %). 

ATK-kameror har en aning högre positiv effekt då vägbanan är våt, snötäckt eller isig, jämfört med 

när vägbanan är torr. Det är dock oklart om detta beror på väglaget i sig, eller andra faktorer som kan 

förändras när väglaget förändras, exempelvis trafikflöde. 

ATK-kameror har en aning lägre positiv effekt vid vägar med hastighetsgränsen 50– eller 80 km/h, 

jämfört med övriga vägar. 

Den  största reduceringen av trafikolyckor efter installation av ATK-kameror sker 0–500 m bakom 

kamerorna. 

För framtida utveckling av denna studie kan personskadeanalysen inkluderas i samtliga delanalyser, 

för att ge en mer ingående bild av ATK-effekten på varje attribut som analyseras. Attribut som i 

denna analys ökar i antal olyckor efter installation av ATK och därmed bedöms påverkas negativt av 

ATK, kanske i själva verket påverkas positivt i det att antalet svårt skadade eller avlidna reduceras. 

Dessutom kan avståndsintervallen delas upp i flera, kortare intervall för att få en bild av hur ATK-

effekten varierar beroende på avstånd. Alla delanalyser skulle kunna genomföras för varje intervall, 

för att på så sätt kunna jämföras med tidigare studier, oberoende av de tidigare studiernas storlek på 

analysområde. För att inkludera en större mängd relevant olycksdata kan årsgenomsnittliga 

olycksantal beräknas istället för antal olyckor under en bestämd tidsperiod. Detta skulle bidra till 

ökad säkerhet i resultaten. Slutligen anses kompensering för regression mot medelvärde vara 

lämpligt för framtida studier av denna typ.  
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