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Förord
På uppdrag av Vägverket Region Mitt har VTI genomfört projektet Automatisk
hastighetsövervakning under perioden 1998-01-01 till 2000-11-30. Mätningarna
har utförts på försökssträckan E4 mellan Hudiksvall och Iggesund och på
kontrollsträckorna Näsviken mot Delsbo (Riksväg 84) och mellan Norrköping och
Katrineholm (Riksväg 55). Göran Nilsson har varit projektledare, Henrik
Kronberg, Anders Nyberg och Hans-Yngve Berg har utfört fältmätningar, Harry
Sörensen har arbetat med den tekniska utformningen av mätbilen. Analys av
mätdata har utförts av Henrik Kronberg och Behzad Koucheki. Samtliga arbetar
vid Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI). Författare till rapporten
har varit Henrik Kronberg och Göran Nilsson.

Ett varmt tack riktas också till Gunnar Andersson, VTI, Håkan Lundberg,
Polisen i Hudiksvall samt Mats Arvesten och Lise Lotte Pettersson, Vägverket i
Härnösand, för värdefull hjälp i samband med projektarbetet.

Linköping i december 2000

Göran Nilsson Henrik Kronberg
Projektledare och författare Författare
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Automatisk hastighetsövervakning. Hastighetsförlopp före och efter monte-
ring av kameraskåp på E4 mellan Iggesund och Hudiksvall

av Henrik Kronberg och Göran Nilsson
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95  Linköping

Sammanfattning

Lugnare trafikrytm
Utplacering av kameraskåp för automatisk hastighetsövervakning mellan
Iggesund och Hudiksvall minskar hastigheterna kraftigt. Mellan sommaren
1998 och sommaren 1999 minskade reshastigheten med 6 till 7 km/h och
trafikrytmen blev lugnare.

På uppdrag av Vägverket Region Mitt har VTI beskrivit hastighetsförloppet på E4
mellan Iggesund och Hudiksvall före och efter uppsättningen av sju kameraskåp
för automatisk hastighetsövervakning. Skåpen kan förses med kameror som foto-
graferar bilar framifrån om de framförs med hastighet som överstiger hastig-
hetsgränsen med 10 km/h. Utifrån de erhållna fotografierna identifieras registre-
ringsnumret och bilens ägare kontaktas. Fyra skåp är placerade i ena riktningen
och tre skåp i den motsatt riktningen. Sträckan är drygt 6 km lång. Hastighets-
gränsen är 90 km/h

Föremätningarna på E4 mellan Iggesund och Hudiksvall gjordes i början av
juni 1998. Mätningarna upprepades sedan försöket startat i juni 1999 och i juni
2000. Samtidigt gjordes motsvarande mätningar på två kontrollsträckor. Kontroll-
sträckorna var en intilliggande sträcka på riksväg 84 mellan Delsbo och Näsviken
och en sträcka på riksväg 55 mellan Norrköping och Katrineholm.

Junimätningarna visar att medelhastigheten över den övervakade sträckan
minskade med 6 till 7 km/h från juni 1998 till juni 1999. Från juni 1998 till juni
2000 minskade medelhastigheten över sträckan med 4 till 5 km/h. Samtidigt
minskade hastighetsspridningen. Själva fotograferingen har legat på en mycket låg
nivå och i stort sett varit densamma under hela perioden.

På kontrollsträckan mellan Delsbo och Näsviken har reshastigheten generellt
ökat med omkring 2 resp. 1 km/h från 1998 till 1999 resp. från 1999 till 2000,
totalt 3 km/h mellan juni 1998 och juni 2000. En viktig fråga är om denna
hastighetsökning beror på att förarna kompenserar för att de ”tvingas” hålla en
lägre hastighet på E4 eller om hastighetsökningen är en generell ökning av hastig-
heterna. Resultatet från den andra kontrollsträckan pekar på den förra förkla-
ringen. Kontrollsträckan mellan Katrineholm och Norrköping kan anses vara helt
opåverkad av försöket. Det visar sig att hastighetsförloppet på den senare sträckan
varit i stort detsamma i juni 1999 och juni 2000 som i juni 1998.

Under senhösten 1998 började kameraskåpen sättas upp. Några av skåpen
fanns när VTI gjorde en mätning i oktober 1998 på försökssträckan. Oktobermät-
ningen har upprepats 1999 och 2000. Oktober 1999 var väglagsmässigt dålig
jämfört med oktober 1998, varför jämförelsen blir felaktig. I oktober 2000 är
hastighetsförloppet mycket likt det från 1998. Det är inte otänkbart att hastigheten
redan i oktober 1998 påverkades av försöket.
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Mätmetoden innebär att ett 30-tal fordon i vardera riktning har förföljts vid
varje mättillfälle av en instrumenterad bil från VTI. Instrumenten i bilen mäter
kontinuerligt avståndet till den förföljda bilen och den instrumenterade bilens
hastighet. Härigenom erhålles en hastighetsprofil över sträckan för den förföljda
bilen. För var 50:e meter av sträckan beräknas medelvärdet av hastigheten för de
förföljda bilarna och ett aggregerat hastighetsförlopp erhålles. Samtidigt erhålles
den genomsnittliga hastigheten över sträckan. Totalt har närmare 700 förföljelser
dokumenterats i undersökningen. Samtliga förföljelser har genomförts av samma
förare.

Metoden användes av VTI vid motsvarande försök med automatisk hastighets-
övervakning som genomförde på 16 sträckor i Sverige i början av 1990-talet.
Erfarenheten från dessa försök visade på i stort sett samma resultat. Det finns
således en klar tendens att den initiala hastighetssänkningen minskar genom att
bilförarna ”lär” sig hur den automatiska hastighetsövervakningen fungerar. Därför
krävs hela tiden nya ”överraskningar” för att behålla förarnas osäkerhet rörande
övervakningens förekomst.
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Automatic speed enforcement. Speed behaviour before and after installation
of camera botes on E4 between Iggesund and Hudiksvall

by Henrik Kronberg and Göran Nilsson
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95  Linköping, Sweden

Summary

Decreased speed variation
Installation of camera boxes between Iggesund and Hudiksvall reduces the
speed strongly. From the summer 1998 to the summer 1999 the travel speed
has decreased with 6 to 7 km/h and the speed variation has decreased.

On behalf of Central Directorate of National Road Administration VTI has
described the speed profile between Iggesund and Hudiksvall before and after the
installation of seven camera boxes for automatic speed enforcement. The boxes
can be equipped with cameras, which take a front photo if the approaching car is
driven with a speed exceeding the speed limit with 10 km/h. From the photo the
registration plate number is identified and the owner of the vehicle is contacted.
Four boxes are placed in one direction and three in the opposite direction. The
road section is a little more than 6 km. The speed limit is 90 km/h.

The speed measurements from the before period between Iggesund and
Hudiksvall were made in June 1998. At the same time the corresponding measure-
ments were made on two control sections. The control section 1 was a neighbour
section on Road 84 between Delsbo and Näsviken and control section 2 was on
Road 55 between Norrköping and Katrineholm.

The speed measurements in June verify that the mean speed on the
experimental section decreased 6 to 7 km/h from June 1998 to June 1999. From
June 1998 to June 2000 the mean speed decreased with 4 to 5 km/h. At the same
time decreased the speed variation. The use of the cameras has been very limited
and on the same level during 1999 and 2000.

On the control section between Delsbo and Näsviken the speed level has
increased with 2 km/h between June 1998 and June 1999 and with 1 km/h
between June 1999 and June 2000. An important question is if the speed increase
depends on that drivers compensate for being “forced” to keep a lower speed on
the experimental section or just depends on a general speed increase. The result
from the other control section points at the former explanation. The section
between Katrineholm and Norrköping can be regarded as independent of the
experiment. The speed profile is about the same in June 1999 and June 2000 as in
June 1998.

During the autumn 1998 started the installation of camera boxes. Some of the
boxes exist when VTI made speed measurement in October 1998 on the experi-
mental section. The measurements were repeated in October 1999 and in October
2000. In October 1999 the road condition was bad compared to October 1998,
why a comparison is not relevant. In October 2000 the speed profile is about the
same as in October 1998. It is believable that the speed already in October 1998
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was influenced by the experiment in spite of that the experiment started in
February 1999.

The measurement method means that about 30 randomly selected cars have
been followed in each direction by an instrumented car from VTI. The instrument
in the car continuously registered the distance to the followed car and the speed of
the instrumented car. Hereby the speed profile of the followed car is received for
the road section. For every 50 meter of the road section the mean value for all
followed cars is calculated and an aggregated speed profile is received. At the
same time the mean speed is calculated for the investigated road section. Close to
700 cars have been followed and documented in the project. The driver of the
instrumented car has been the same at all car-followings.
The method was used by VTI at corresponding trials with automatic speed
enforcement in Sweden on 16 road sections in the beginning of the 90-ties. The
experiences from these trials are showing the same results. There is a tendency
that the decrease in speed in the beginning will be reduced as the car drivers
“learn” about the automatic enforcement system. Therefore “surprises” are needed
all the time in order to keep the drivers uncertainty of the system.
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1 Bakgrund
Automatisk hastighetsövervakning förekommer numera i de nordiska länderna
och är särskilt utbrett i England och Holland (ESCAPE) samt i Australien. I
Sverige gjordes försök med automatisk hastighetsövervakning 1990–1992
(Nilsson, 1992). Försöket på E4 mellan Hudiksvall och Iggesund är det första som
genomförts sedan dess och är det första i en rad försök som påbörjas under år
2000 och 2001 i Sverige.

Sträckan på E4 mellan Hudiksvall och Iggesund är tungt belastad med 9000
(+/- 11%) fordon per årsmedeldygn (1995/12) och av dem är 12% tunga fordon.
Det är en sträcka som tidigare har varit olycksdrabbad. Under åttitalets senare del
(1985–1989) skadades ungefär 11 människor per år på detta vägavsnitt och det
inträffade i genomsnitt 1,8 dödsolyckor per år. En ljustavla uppfördes 1990 i
början av sträckan där man varnade för "olycksdrabbad sträcka". Under de senaste
fem åren har i genomsnitt 10 människor skadats per år och en olycka har varit en
dödsolycka. Situationen har således förbättrats. För att komma till rätta med
olycksproblemet beslutades det att införa automatisk hastighetsövervakning. Detta
skulle reducera hastigheterna på sträckan och därmed även kunna förbättra situa-
tionen vad gällde antalet olyckor. Den 1 februari 1999 var officiell start för
kameraövervakningen, men för att säkerställa systemet hade polisen gjort om-
fattande tester. Kamerorna fanns alltså på plats ett par månader innan den riktiga
starten. Längden av den berörda 90-sträckan är drygt 6 kilometer.

2 Syfte
Syftet med projektet är att beskriva hur automatisk hastighetsövervakning
inverkar på hastighetssituationen på E4 på sträckan Iggesund – Hudiksvall.
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3 Metod
Hastigheten på sträckan övervakas med automatiska kameror som flyttas mellan
sju stationära anläggningar. Fotograferade fordon (och förare) identifieras av
polisen och ägaren erhåller senare meddelande om hastighetsöverträdelsen via
post.

Utrustningens inverkan på hastigheterna har registrerats av VTI genom upp-
repade förföljelser med instrumenterad bil. Slumpmässigt valda personbilar på
sträckan har förföljts och hastigheten har mätts utefter hela sträckan. Mätningar
har även gjorts på en kontrollsträcka nära experimentsträckan samt på en kontroll-
sträcka belägen långt från experimentsträckan i likvärdig miljö.

Den förföljda bilen skall inte vara hindrad initialt av en lastbil eller lång-
samtgående vägfordon. För vissa av förföljelserna har dock den förföljda bilen så
småningom kommit ifatt en lastbil men då har ingen korrektion gjorts för detta i
efterhand. Detta för att återspegla en slumpmässig körning utmed sträckan.
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Figur 1  Kartbilder över de sträckor där mätningar gjorts. Den övre bilden visar
försökssträckan mellan Hudiksvall och Iggesund på E4 och kontrollsträcka 1 från
Näsviken mot Delsbo. Undre bilden visar kontrollsträcka 2 på väg 55 mellan
Norrköping och Katrineholm.

Kontrollsträcka 2
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Valet av mätmetod betingas av att den använda metoden för uppföljning av
hastigheten inte påverkar bilförarens hastighetsval. Problemet med mätning av
hastigheter med slangar är att bilföraren direkt förknippar slangarna med den auto-
matiska hastighetsövervakningen varvid hastigheten påverkas.

Den instrumenterade bilen mäter hastigheten kontinuerligt över vägsträckan
samtidigt som avståndet till den förföljda personbilen registreras. Slutprodukten
blir ett hastighetsförlopp för den förföljda personbilen. De upprepade förföljel-
serna redovisas i ett aggregerat körförlopp efter riktning och för var och en av
sträckorna. På experimentsträckan erhålles den verkliga förändringen av hastig-
heterna och genom kontrollsträckorna kan en eventuell generell hastighetsför-
ändring belysas som skulle erhållas även utan kameraskåpen. Därigenom kan
effekten av den automatiska övervakningen renodlas.

Förföljelserna har resulterat i en datafil med hastighetsdata per förföljelse.
Detta material får sedan bearbetas för att åstadkomma en hastighetsprofil för varje
förföljelse. Eftersom datautrustningen ger mätvärde flera gånger per sekund så
innebär det att det ibland förekommer en del mätvärden där inte hastighetsdata
registrerats. Dessa punkter har vid efterbearbetningen rensas bort.

När samtliga filer är efterbearbetade har de slagits ihop till en aggregerad data-
fil. Först har medelhastigheten beräknats för var femtionde meter för varje för-
följelse. Sedan räknas en genomsnittlig medelhastighet för var femtionde meter ut
för samtliga förföljda fordon. När dessa punkter visualiseras i ett linjediagram har
en hastighetsprofil för vägavsnittet erhållits. Ungefär 30 förföljelser gjordes i
vardera riktningen vid varje mättillfälle.

3.1 Instrumenterad bil
Den instrumenterade bilen som använts i projektet är en Volvo 855. I Volvons
frontparti, under registreringsskylten, sitter en laser som mäter avståndet fast-
monterad. Lasern är i sig kopplad till en dator i bilen som registrerar avståndet till
det lasern träffar med sina "skott". I detta projekt har mätfrekvensen varit 5–7 Hz.
Fem till sju mätvärden (hastighetsvärden) har således erhållits per sekund under
förföljelsen.

3.2 Beskrivning av kontrollsträckor
Kontrollsträcka 1 ligger på riksväg 84 mellan Näsviken och Delsbo och ligger
relativt nära försökssträckan. Denna sträcka är ungefär sju kilometer lång och har
en belastning på 3010 fordon per årsmedeldygn (+/- 10%) och av dessa är 11%
tung trafik. Skadesituationen på denna vägsträcka var under åttitalets sista del 3,2
skadade per år. Ingen olycka var en dödsolycka. Under nittitalets senare del så har
situationen försämrats till 4,6 skadade per år. Det har inträffat 0,2 dödsolyckor per
år.

Kontrollsträcka 2 ligger mellan Norrköping och Katrineholm på riksväg 55.
Belastningen på sträckan är 4660 fordon per årsmedeldygn (+/-10%) och av dem
är 13% tung trafik. Skadesituationen på denna sträcka var 3,2 skadade per år i
slutet av åttitalet. Ingen dödsolycka inträffade. Under nittitalets senare del har 8
personer skadats per år och ingen olycka har varit en dödsolycka.
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3.3 Automatisk hastighetsövervakning – Utrustning
Den automatiska hastighetsövervakning på sträckan består av sju kameraskåp och
två kameror som slumpmässigt placeras ut under vissa tidsintervall. Kamerorna
rymmer 36 bilder. Dessa töms av en polisman i Hudiksvall. På polisstationen görs
bilderna färdiga efter viss efterbearbetning.

Funktionen är sådan att en radar mäter hastigheten på de ankommande for-
donen. Om något fordon färdas med högre hastighet än 100 km/h skickas en
signal till kameran som tar ett foto på 15 meters avstånd. Filmen framkallas på
stationen i Hudiksvall. En ordningsbot skickas sedan ut till ägaren av fordonet
som då får välja mellan att betala eller att vägra erkänna "förseelsen". Om per-
sonen vägrar kan en kopia av fotografiet skickas hem till honom/henne för att
bevisa skulden. Nattetid märks det att fotografier tas (det blixtrar till), men dagtid
märks inget. Innan fordonen kommer i kontakt med kameraskåpen anges med
skylt i god tid att man kommer att komma in i ett område med automatisk hastig-
hetsövervakning.

Det är även fullt möjligt att förlora sitt körkort till följd av att man kört förbi
kamerorna i för hög hastighet. Kamerorna har samma "befogenheter" som en
vanlig polisman.
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4 Resultat, junimätningar
4.1 Försökssträckan
Första mätningarna i projektet gjordes i juni 1998. Då fanns ingen automatisk
hastighetsövervakning på sträckan och hastigheten borde således vara fri från på-
verkan och ge en bild av hastighetssituationen utan övervakning. När sedan
systemet startade i februari 1999 upprepas mätningarna sommaren 1999 och 2000
för att mäta effekten av detta system. Hastighetssituationen utan övervakning
visar på en medelhastighet på 90,7 km/h i riktningen Hudiksvall mot Iggesund
och 89,3 km/h i riktningen Iggesund mot Hudiksvall. Hastigheten varierar givetvis
över sträckan, vilket framgår av figurerna.

När mätningarna upprepades under 1999 hade medelhastigheten minskat med
drygt 7 km/h i ena riktningen och knappt 6 km/h i andra riktningen, se tabell 1.
Trafikrytmen var betydligt lugnare även om det tycktes som om trafikanterna
körde något tätare än förut. Under år 2000 hade medelhastigheterna gått upp
ungefär 2 km/h från föregående år, se figur 2 och 3.
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Figur 2  Hastighetsförlopp från Hudiksvall mot Iggesund juni 1998, juni 1999
och juni 2000.
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Figur 3  Hastighetsförlopp från Iggesund till Hudiksvall juni 1998, juni 1999 och
juni 2000.

Den automatiska hastighetsövervakningen har en direkt effekt på hastighetsnivån.
När utrustningen varit på plats en tid stiger medelhastigheten något. Bilisterna
”letar” efter den hastighetsnivå som innebär att man inte kan åka fast. Troligen
kommer nivån under 2001 vara ytterligare något högre än år 2000. Även varia-
tionen i hastighet kommer att öka. Den minskade medelhastigheten till 83 km/tim
som erhölls första mätåret med relativt låg variation har luckrats upp något till år
2000 då hastigheten var högre och variationen i hastighet ökade.

Tabell 1  Medelhastigheter på försökssträckan.

Period Hudiksvall mot Iggesund Iggesund mot Hudiksvall
Juni 1998 90,7 89,3
Juni 1999 83,5 83,4
Juni 2000 85,8 85,1

Ett annat mått på att beskriva hastighetssituationen är att titta på variationen i
hastighet på sträckan. Första mätåret 1998 (då inga kameror fanns på plats) är det
en större variation i hastighet än för 1999 och 2000. Detta gäller för båda rikt-
ningarna mellan Hudiksvall och Iggesund. Resultaten från båda kontrollsträckorna
visar att variationen ligger på ungefär samma nivå under alla tre mätåren och be-
tydligt högre än vid automatisk hastighetsövervakning på försökssträckan, se
tabell 2.
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Tabell 2  Standardavvikelser av medelhastigheten på de olika sträckorna med
hänsyn till riktning från junimätningarna.

Sträcka 1998 1999 2000
Hudiksvall mot Iggesund 8,5 5,6 7,2
Iggesund mot Hudiksvall 9,1 5,5 6,4
Delsbo mot Näsviken 10,3 9,2 9,7
Näsviken mot Delsbo 9,9 10,1 9,3
Katrineholm mot Norrköping 10,3 8,8 8,6
Norrköping mot Katrineholm 8,3 9,3 7,9

Kamerorna har varit igång effektivt under närmare 450 timmar fram till hösten år
2000. Under den perioden hade polisen bötfällt drygt 400 förare. Noterbart är att
bland dessa förare bor majoriteten utanför länet. I 250-talet fall har fotografisk
bevis funnits men av olika skäl har man inte gått vidare med bötfällning. Det har
då rört sig om bland annat dåliga fotografier och bilar från utlandet. Ingen skade-
görelse har hitintills skett.

Olyckssituationen är väsentligt bättre under åren efter att man infört det nya
systemet med automatisk hastighetsövervakning. Det har inte skett några döds-
olyckor ännu, endast någon enstaka olycka med svåra skador och några få med
lindriga skador. Tidigare var sträckan mycket olycksdrabbad. Se bilaga 1.
Olyckorna i bilaga 1 omfattar hela sträckan mellan Iggesund och Hudiksvall, dvs.
inte enbart 90-sträckan. Under 1999 och fram till den 31.10.2000 har endast en
person skadats lindrigt i en trafikolycka på själva 90-sträckan (försökssträckan).

Liknande resultat kan ses i olycksstatistiken kring 1990 då det infördes en ljus-
tavla i början av sträckan där man varnade för "olycksdrabbad sträcka". Då sjönk
olycksnivån på ett liknande sätt. Trenden bröts för att efter ett par år återgå till
nivån som rådde innan ljustavlan sattes upp.



VTI meddelande 906 19

4.2 Vägbeskrivning för försökssträckan
För att bättre förstå hastighetsvariationerna över sträckan presenteras vad man
som bilist träffar på under sin färd mellan Iggesund och Hudiksvall. Den belagda
bredden är 11,5–13,0 meter.

Iggesund – Hudiksvall
0m Utfart från grusväg
80m Vägskylt med avståndsangivelse (Hudiksvall 8 km)
250–350m Vänsterkurva
1400–1800m Högerkurva i svagt uppförslut
2020m Varningsskylt ”Annan fara”
2300–2500m Vänsterkurva i svagt nedförslut
2600m Infart till rastplats
2800m Utfart från rastplats
3500m Reklamskylt om "Glada Hudik"
3600–3850m Vänsterkurva
4200m Utfart från grusväg
4350m Infart till rastplats
4500m Utfart från rastplats
4650–5000m Högerkurva
5200m Bro över vägen
5300m Bro över vägen
5550m Vägskylt om Hudiksvall
5900m Stopp

Hudiksvall – Iggesund
0m Infart och vändplats för vägmaskinfordon
200m Digitaltavla som visar ”90 km/h”
500m Bro över vägen
600m Bro över vägen
800–1200m Vänsterkurva
1350–1550m Högerkurva
1650m Infart rastplats
1850m Utfart rastplats
2500m 90km/h skylt
3000m Infart till rastplats på motsatt sida vägen
3150m Skylt med varning för "annan fara"
3250m Infart till rastplats
3450m Utfart från rastplats
3400–3500m Högerkurva i svagt uppförslut
4000–4500m Vänsterkurva i svagt nedförslut
4400m Utfart från grusväg
4800–5700m Högerkurva
5900m Stopp
6300m Fyrvägskorsningen i Iggesund
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4.3 Vägverksmätningar
Vägverket har gjort slangmätningar under maj 1998, maj 1999 och maj 2000 mitt
på den långa raksträckan mellan Iggesund och Hudiksvall. Resultaten framgår av
figur 4.

Mätningarna omfattar en vecka. Medelhastigheten är något högre än VTI:s
mätning men detta beror på skillnad i mätmetod. VTI mäter medelhastigheten
över hela sträckan medan Vägverkets hastighetsmätning gäller för en punkt på
sträckan. Vägverkets mätning täcker in alla dygnets timmar medan VTI har mätt
trafik dagtid. Trafiken dagtid är normalt sett långsammare än nattrafiken.
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Figur 4  Kumulativ hastighetsfördelning från punkthastighetsmätningar avseende
båda riktningarna på sträckan Hudiksvall–Iggesund maj 1998, maj 1999 och maj
2000. Källa:Vägverket

Förändringen i hastighet uppvisar en god överensstämmelse mellan de båda mät-
metoderna. Som framgår av Vägverkets mätningar är hastighetssänkningen störst
bland fortkörarna, vilket är en naturlig följd av automatisk hastighetsövervakning.
Mycket få överskrider den hastighet som eventuellt leder till fotografering sedan
kameraskåpen satts upp. Under föreperioden 1998 överskred ungefär 25% av
förarna 100 km/h mot mindre än 5% åren 1999 och 2000.
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4.4 Kontrollsträckorna
I anslutning till försöket valdes två kontrollsträckor. En kontrollsträcka ligger på
riksväg 84 mellan Delsbo och Näsviken. Denna sträcka ligger i närheten av för-
sökssträckan. Sträckan valdes för att undersöka hur hastighetsnivån förändrades i
närområdet. Härvid fanns två hypoteser:

•  Hastigheten minskar på närliggande vägar till följd av den lokala massmedia-
bevakningen, och lokala informationskampanjer i anslutning till försöket.

•  Hastigheten ökar på omgivande vägar som en form av kompensation för att
bilförarna ”tvingas” sänka sin hastighet på försökssträckan och/eller att bil-
förarna i närområdet upplever att polisens övervakningsresurser koncentreras
till försöket och uteblir på omgivande vägnät.

Det är svårt att styrka den första hypotesen eftersom resultatet från försökssträcka
1 stöder den senare hypotesen. Hastigheterna har ökat på vägen mellan Delsbo
och Näsviken (se figur 5 och 6) medan hastigheten på försökssträcka 2 mellan
Norrköping och Katrineholm är i stort sett densamma juni 1998, 1999 och år 2000
(se figur 7 och 8). Det senare styrker ytterligare den senare hypotesen eftersom
bilisterna i Östergötland inte är i närheten av försökssträckan med automatisk
hastighetsövervakning. Hastighetsövervakningen på Rv 55 har emellertid på
östgötadelen varit mer dokumenterat aktiv under 1999 och 2000, då polisen för-
annonserat övervakningen, än under 1998.

Tabell 3  Medelhastigheter på kontrollsträcka 1.

Period Delsbo mot Näsviken Näsviken mot Delsbo
Juni 1998 91,8 91,6
Juni 1999 92,4 94,4
Juni 2000 93,7 95,4

Tabell 4. Medelhastigheter på kontrollsträcka 2.

Period Katrineholm mot
Norrköping

Norrköping mot
Katrineholm

Juni 1998 89,5 93,7
Juni 1999 89,4 92,0
Juni 2000 88,3 92,1
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Figur 5  Hastighetsförlopp från Delsbo mot Näsviken juni 1998, juni 1999 och
juni 2000.

Väg 84 Näsviken-Delsbo
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Figur 6  Hastighetsförlopp från Näsviken mot Delsbo juni 1998, juni 1999 och
juni 2000.
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Väg 55 Katrineholm - Norrköping
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Figur 7  Hastighetsförlopp från Norrköping mot Katrineholm juni 1998, juni
1999 och juni 2000.

Väg 55 Norrköping - Katrineholm
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Figur 8  Hastighetsförlopp från Katrineholm mot Norrköping juni 1998, juni
1999 och juni 2000.
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5 Resultat, oktobermätningar
I projektet har även ingått att mäta hastigheten vid ett tillfälle i oktober varje år.
Nivån har under de två första åren varit lägre jämfört med sommarmätningarna.
Medelhastigheten 1998 var omkring 87 km/tim i båda riktningarna. Vid mättill-
fället hade dock ett par kameraskåp monterats upp (automatisk hastighetsöver-
vakning startade senare under februari 1999). Man kan därför inte ange någon
"nollnivå" vad gäller höstmätningarna, se tabell 5.

Även väderförhållandena har varit något olika. Under 1999 års oktobermätning
var det sämre väder än under 1998 vilket bör ha påverkat hastigheterna. Sålunda
torde hastighetsnivån i mätningen för 1998 vara för låg. Detta styrks av mät-
ningarna i oktober 2000 då hastigheterna är tillbaka till 1998 års nivå, se figur 9
och 10.

Standardavvikelsen av medelhastigheterna var av samma storleksordning i
oktober 2000 som i oktober 1998, se tabell 6.

Tabell 5  Medelhastigheter på försöksträcka, oktobermätningar.

Period Hudiksvall mot Iggesund Iggesund mot Hudiksvall
Oktober 1998 86,5 88,4
Oktober 1999 82,6 84,0
Oktober 2000 86,9 87,3

Tabell 6  Standardavvikelser av medelhastigheten på försöksträckan, oktober-
mätningar.

Period Hudiksvall mot Iggesund Iggesund mot Hudiksvall
Oktober 1998 6,9 7,8
Oktober 1999 6,1 5,7
Oktober 2000 7,5 7,4
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E4 Hudiksvall - Iggesund
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Figur 9  Hastighetsförlopp från Hudiksvall mot Iggesund oktober 1998, oktober
1999 och oktober 2000.
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Figur 10  Hastighetsförlopp från Iggesund mot Hudiksvall oktober 1998, oktober
1999 och oktober 2000.
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6 Övriga kommentarer
Vad finns det för acceptans bland allmänheten att bli filmad? Innan automatisk
hastighetsövervakning startade skickades det ut en folder till hushållen i
Hudiksvall. Foldern innehöll information och syfte med utrustningen. Det poäng-
terades att avsikten inte var att "sätta dit" bilister utan att försöka rädda liv.

David Healy från TAC, Victoria, Australien berättade på ett seminarium som
hölls på VTI att man använt övervakningskameror sedan 1990 i Australien. 40000
böter delas ut per månad vilket betyder cirka en halv miljon böter per år. Nivån
har dock under 1999 sjunkit till 35000 per månad. Australierna använder sig av
mobil utrustning, vilket gör att man kan använda nya platser hela tiden för över-
vakningen. Allmänheten accepterar det i viss mån men det pågår en debatt i
ämnet. Pengarna som inkasseras på detta sätt reinvesteras i trafiksäkerhet, vilket
gör allmänheten mer positivt inställd.

Verksamheten med automatisk hastighetsövervakning kommer att utökas de
närmaste åren. Vägsträckor i Västerbotten, Stockholm (Huddingevägen),
Göteborg, Västergötland, Östergötland (Ödeshög–Vadstena) och i Dalarna (Rv
70) kommer att få övervakning enligt uppgjorda planer.

Under åren 1990 till 1992 genomförde VTI mätningar för att se effekten av
automatisk hastighetsövervakning på ett antal tvåfältsvägar (90 km/tim) och ett
antal sträckor i tätorter (50 km/tim). Det visade sig att hastigheten sänktes med
igenomsnitt 3 km/tim på båda sortens vägar. På de kontrollsträckor som använts
under projektet steg hastigheten med i genomsnitt 0,5 km/tim. (Nilsson 1992).
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7 Slutsatser
Efterlevnaden av gällande hastighetsgränser påverkas i hög grad av den hastig-
hetsövervakning som bedrivs av polisen. Polisens resurser medför att hastighets-
övervakningen bara kan ske korta perioder på särskilt utvalda vägavsnitt. Det är
härvid normalt att vägavsnitt som har hög olycksbelastning väljs. Automatisk
hastighetsövervakning genom kameraskåp innebär att vissa vägavsnitt kan över-
vakas kontinuerligt. På sträckan, Iggesund–Hudiksvall, som sedan den 1 februari
1999 har automatisk hastighetsövervakning genom kameraskåp, har såväl hastig-
heterna som hastighetsspridningen minskat och den förväntade trafiksäkerhets-
förbättringen tycks ha infriats. Den senare effekten kan emellertid inte helt säker-
ställas. Tendensen att den första tidens hastighetssänkning minskat under de två år
försöket pågått, innebär att junimätningarna bör upprepas under år 2001 samtidigt
som polisens mobila hastighetsövervakningsinsatser utvärderas både på försöks-
sträckan som i närområdet.
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Olycksstatistik

Olyckor längs E4 mellan Iggesund–Hudiksvall under åren 1985–2000 (31.10)

År Döda Svårt Skadade Lindrigt Skadade Summa
skadade

1985 1 4 6 11
1986 0 1 6 7
1987 3 5 13 22
1988 2 1 5 8
1989 2 0 7 9
1990 2 1 2 5
1991 0 2 0 2
1992 0 0 1 1
1993 0 4 8 12
1994 1 2 4 7
1995 1 3 5 9
1996 3 4 7 14
1997 0 2 9 11
1998 0 2 8 10
1999 0 1 4 5
2000 0 0 1 1
Summa 15 32 86 133

Olyckor längs Väg 84 mellan Näsviken–Delsbo under åren 1985–2000 (31.10)

År Döda Svårt Skadade Lindrigt Skadade Summa
skadade

1985 0 1 5 6
1986 0 0 1 1
1987 0 1 1 2
1988 0 0 2 2
1989 0 1 4 5
1990 0 0 6 6
1991 0 0 1 1
1992 2 0 7 9
1993 0 0 6 6
1994 0 0 1 1
1995 0 0 2 2
1996 1 1 3 5
1997 0 1 8 9
1998 0 0 6 6
1999 0 0 9 9
2000 0 0 1 1
Summa 3 5 63 71
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Olyckor längs Väg 55 mellan Norrköping–Katrineholm under åren 1985–
2000 (31.10)

År Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Summa
skadade

1985 0 2 2 4
1986 0 0 5 5
1987 0 0 5 5
1988 0 0 2 2
1989 0 0 0 0
1990 0 0 0 0
1991 0 0 3 3
1992 0 0 4 4
1993 0 1 3 4
1994 0 1 10 11
1995 0 1 8 9
1996 0 1 3 4
1997 0 0 6 6
1998 0 3 7 10
1999 0 1 3 4
2000 0 1 10 11

Summa 0 11 71 82
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Mätperioder

Förföljelser har skett :
980506–980508 på kontrollsträckan Norrköping – Katrineholm, Väg 55
980608–980609 på försökssträckan Hudiksvall – Iggesund, E4
980610–980611 på kontrollsträckan Näsviken – Delsbo, Väg 84

981027–981028 på försökssträckan Hudiksvall – Iggesund, E4

990607–990608 på försökssträckan Hudiksvall – Iggesund, E4
990609–990610 på kontrollsträckan Näsviken – Delsbo, Väg 84
990614–990615 på kontrollsträckan Norrköping – Katrineholm, Väg 55

991012–991013 på försökssträckan Hudiksvall – Iggesund, E4

000605–000606 på försökssträckan Hudiksvall – Iggesund, E4
000607–000608 på kontrollsträckan Näsviken – Delsbo, Väg 84
000613–000614 på kontrollsträckan Norrköping – Katrineholm, Väg 55

001010–001011 på försökssträckan Hudiksvall – Iggesund, E4
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