
TRAFIKPQLISEN
MER Au

DUBBELT BATTRE

reformerastrafikövervakningPolisens

SEED
Betänkande Trafikpolisutredningenav



KB Oc



utredningaroffentligaStatens
353W 199281

få Justitiedepartementet

Trafikpolisen
bättredubbeltänmer

llafikpolisutredningenBetänkande av
1992Stockholm



SOU kan frånoch Ds köpas Allmänna också pá uppdrag regeringskanslicetsFörlaget, avsom
törvaltningskontor ombesötjer remissutsändningar dessa publikationer.av

Adress Allmänna Förlaget
Kundtjänst
106 47 Stockholm

087 39 96Tel 30
Telefax 087 39 95 48

Publikationerna kan också köpas i Informationsbokhandeln, Malmtorgsgatan Stockholmn.

ISBN 91-38-13146-6-3
ISSN O375-25OXGraphicSystemsAB,Göteborg1992



SOU 199281

Statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

beslutGenom den 16 maj 1991 bemyndigade förregeringen chefen
Civildepartementet tillkalla särskild utredare för överatt atten se
polisens trafikövervakning besluta sakkunniga,attsamt experter,om
sekreterare och biträde åt utredaren.annat

Med stöd detta bemyndigande förordnades den 7 juni 1991av
dåvarande landshövdingen Fridh särskild utredare.Göte som

Att biträda utredningen förordnades dagexpertersom samma
lånspolismästaren, planeringsdirektören Ulf Arvidsson,numera
polisöverintendenten Håkan Jaldung och departementssekreteraren
Lena Rydén.

Till sekreterare i utredningen förordnades 17 juniden 1991 orga-
Öhrströmnisationsdirektören, departementssekreteraren Matsnumera

Utredningen har antagit Trafikpolisutredningen.namnet
Trafikpolisutredningen överfördes till Justitiedepartementet den 1

december 1991 i samband med polisfrågorna överfördes frånatt
Civildepartementet till Justitiedepartementet.

fâr härmedJag överlämna Trafikpolisutredningens betänkande
Trafikpolisen än dubbelt bättre.mer

Till betänkandet Ulfhar fogats särskilt yttrandeett experternaav
Arvidsson, Håkan Jaldung och Rydén.Lena

Betänkandet utformat på sådant det innehåller bådeär sättett att
förslag målangivelser åtgärdsförslag med detoch rad konkretaom en

syftet polisens trafikövervak-förnya och utvecklaattgemensamma
ning. Många åtgärdsförslagen bör det möjligt börjaattav vara
genomföra redan 199293, ochunder det löpande budgetåretnu en
massiv polisinsats för trafik-trafikövervakning bör inplaneras under

1993. Målangivelserna och de framåtsyftan-topparna sommaren mer
de åtgärdsförslagen vidhar den karaktären de bör behandlasatt
redovisningen polisfrågorna i 1993 års budgetproposition. någraIav
delar har utredningens förslag också konkret anknytning till deten
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och trafiksäker-trañksäkerhetsprogrampågående arbetet med ett en
på det härförhoppningproposition. minhetspolitisk Det är att man

fömyelsenföreslagnaigång med densättet snabbt kan komma av
trañkövervakningen.

härmed slutfört.Uppdraget är

1992Stockholm i september

ridhGöte F

ÖhrströmMats
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Sammanfattning

MÅLET för polisens trafikövervakning skall skapaatt trygghetvara
och säkerhet i trafiken. Genom större effektivitet i trafrkövervak-
ningen bör i kombination med andraman trafiksäkerhetsfrâmjande-
åtgärder sträva efter på fem åratt minska antalet dödade och- svårt
skadade i trafiken till hälften nuvarande tal vidav nuvarande
trafikvolym. Med den målsättningen skulle antalet trafikdödade år
1997 ha sjunkit till under 400 och antalet svårt trafikskadade till
under 2 500 motsvarande siffror för 1991 är omkring 750 respekti--

närmare 5 000. Genomve sådan insats skulleen successivtman
under femårsperioden rädda livet pâ l 100 människor och på motsva-
rande sätt rädda 7 500 människor från bli trafikinvalider.att

MEDLEN för nå fram tillatt sådan kraftig minskningen deavsvåra trafikolyckoma skall för polisens del innefatta änmer enfördubbling effektiviteten i trafikövervakningenav inom treårspe-en
riod. Den kraftsamlingen skall ske inom för befintligaramen resurser
och bör omedelbart påbörjas.

Effektivitetshöjningen mätt i antalet trafikkontroller trafik-genom
polisen skall genomföras med minst 20 % under det innevarande
budgetåret 199293 och därefter på den successivt högre nivån med
ytterligare 40 % under ochvart de två följandeett budgetårenav
199394 och 199495. Därutöver skall antalet trañknykterhetskontrol-
ler fördubblas redan under budgetåret 199394, till större delen

ökade insatser i trafikövervakningengenom inom för ordnings-ramen
polisens verksamhet.

Resultatet skall med beaktande de framlagda åtgärdsförslagenav
uppnås ändring i insatsemasgenom inriktningen och genom enförnyelse och utveckling arbetsformer och tekniskav utrustning. En
huvudlinje skall polisen skallattvara mycket på vägarnasynas mer

Åtgärdernaoch i tätortstrañken. skall i enlighet med utredningens
förslag också innefatta fördjupad samverkan meden väghållama och
bilprovningen, liksom med NTF och andra organisationer arbetarsom
för ökad trafiksäkerhet. Sammantaget skall antalet trafikkontroller öka
från 2,5 miljoner till 6,5 miljonernu kontroller år vid treårspe-per
riodens slut, inklusive de särskilda trafiknykterhetskontrollerna.

Kraftsamlingen i polisens trafikövervakning bör kombineras med enbred informationskampanj trafikantemas medverkanom iegen
kampen trafikdödenmot och bör i tiden kunna samordnas med andra
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förvidtasbörFörberedelseråtgärder. entrafiksäkerhetsfrämjande
trafiktoppamaundertrañkövervakningenipolisinsatsmassiv

1993.sommaren

trafiken.iskadadesvårtochdödadeantalethalveraFörsök0
fördubblaväländel attpolisensför merdetGör genom0

trafikövervakningen.ieffekten

iinskrivsmedelochmåldessaföreslårTrafikpolisutredningen att
budget-undertrafikövervakningpolisensförriktlinjerregeringens

åtgärderradGenomförandet199495.199394 av enperioden -
1992.höstenunderredanbörjanmedskeföreslås

trafikövervak-reformeringenförslagTrafikpolisutredningens avom
Depunkter.konkreta166medåtgärdspaketformenhar ettningen av

trafik-polisensutvecklingochförnyelsepå avsikteallatar en
långadenföljerHärdenna.förförutsättningarnaochövervakning

detillsidhänvisningarmed166till1frånåtgärdsförslagraden av
motiveras.åtgärdspunkt närmarevarjedärkapitelrubriker

livräddauppdragmed attTrañkövervalcningen10 -
77-80s.

dödenminskaskalltrafikövervakningaktivochMed öppenD en
1.vägarna

ieffektenfördubblaänviskallåtgärderrad merGenomD en
2.befintligaförinomtrafikövervakning resurserpolisens ramen
viduppgifthögprioriteradframlyftsTrafikövervakningen ensomD

3.samladepolisensdispositionen resurserav
påtrafikövervakningpolisensinriktakonkretdåmåsteVi meraD

4.störstärtrafikolyckorförriskendärsituationerde

arbets-bådeutvecklaochförnyagenomgåendedåmåsteViD mera
5.trafikpolisenförutrustningentekniskadenochmetoderna

in-ochväghållaremedsamarbetetfördjupadåmåsteVi meraD
6.formationsansvariga

trañkanternastillvaraochuppmärksamma tadåmåsteViD mera
intetrafikenimänniskanmöjligheter attinneboende seegna -

7.möjlighetocksåproblem utan enenbart somettsom
gällerdetnärhögtribbanvi läggerattbetyder sammantagetDetD

sådubbeltäntrafikövervakningpolisensi mereffektenökaatt -
8.i daghögt som
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ll Mål och medel s. 81-85

Målet förD polisens trafikövervakning skall skapaatt trygghetvara
och säkerhet i trafiken och då minskaatt antalet dödade och svårt
skadade i trafiken till hälften nuvarande tal 9.av
Medlen iD polisens kamp trafikdödenmot skall innefatta radenkonkreta åtgärder för kraftigtatt öka effektiviteten i trafik-
övervakningen 10.

12 Kritisk granskning leder till förnyelse med krav på
ökad effektivitet s.87-93

En kritiskD tiopunktslista omsätts till tiopunktslista med raden enföresatser för förnyelse och utveckling polisens trafikövervak-av
ning ll.

13 Trañkövervakning där olycksriskerna är störst
s.95-1 18

Ändrad13.1 inriktning trafikövervakningenav
PolisensD trafikövervakning skall konsekvent inriktas på de trafik-
miljöer och trafiksituationer där risken för svåra trafikolyckor är
störst och på tidpunkter då trafikintensiteten är störst 12.

13.2 Alla disponibla in i aktiv trafikövervakningresurser

Alla disponibla resurstimmar hos trafikpolisen skall användas för
aktiv trafikövervakning 13.

Inom för befintligaramen skall antalet aktivaresurser resurstim-
för polisens trafikövervakningmar trafikpolisen ochgenom

ordningspolisen öka från 1,4 till 2,1 miljoner timmar, dvs med
50 % 14.ca

Effekten i polisens trafikövervakning skall än fördubblasmer
inom treårsperiod 15.en

Effektökningen skall dokumenteras ökning antaletgenom en av
kontroller i trafikpolisens trafikövervakning från nuvarande 1,5
miljoner kontroller till 3,5 miljoner kontroller år 16.per
Tillsammans med 0,5 miljoner kontakter för fordonskontroll på
väg och 1,8 miljoner särskilt riktade kontroller med alkohol-
utandningsprov skall det inklusive ordningspolisens ökade
insatser bli 6,5 miljoner kontroller år i trafikövervakningenper -
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direktikommadåfordonsförare attvarjekommergenomsnitti
åretgångertvâtilltrafikövervakning ompolisensmed enkontakt

17.årgång vartannatmot ennu

Tätortstrafiken13.3

18.i tätortÖkning trafikövervakningenD av
19.tätortstrafikeniavsnittolycksdrabbadetillKoncentrationD

högbl.a.påtåtoitstrafikeniövervakningenInriktningD av
rattfylleri samtochljusröttkörning motstopplikt,hastighet,

20.bilbåltesanvändningen

trafikövervakningenförordningspolisenÖkade inom -insatserD
21.årtimmar00700tilltimmar per000340från nu

ord-tilläventrafikövervakningförÄndamålsenlig utrustningD
22.ningspolisen

ordnings-förtrafikövervakningiutbildningsinsatserSärskildaD
23.polisen

24.i tätortinsatsertrañkpolisensinriktningbestämdEn avD

Framkomligheten13.4
aktivinnefattaänskall entrafikövervakning numerPolisensD

25.trafikeniframkomlighetenunderlättaförmedverkan att
avdelaordningspolisenmedsamverkaniskallTrafikpolisenD

föråtgärderandraochtrafikdirigeringförtillräckliga resurser
26.trafikeniframkomligheten

vidområdeprioriterat entillgörs etttrafikeniFramkomlighetenD
dvs.väghâllama,ochpolisenmellansamverkanfördjupad

27.kommunernaochVägverket

Trafiknykterheten13.5
alkoholutandningsprovtrafiknykterhetskontroller genomAntaletD

28.199394fr.o.mårkontrollermiljoner1,8till perfördubblas
såändras attalkoholutandningsprovi lagenBestämmelserna omD alkohol-rutinmässigafâr rätt taorder attsärskildpolisvarje utan

29.utandningsprov
skärpsalkoholutandningsprovföreskrifterRikspolisstyrelsens omD

30.
tjänst-varjegenomförtrañkpolispatrullochordnings-VarjeD
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göringspass visstett antal alkoholutandningsprov 31.
Varje polisman tilldelas sållningsinstrumentett för alkoholutand-
ningsprov 32.

Större samordnade kontroller trafiknykterhetenav anordnas
regelbundet 33.

Särskilda fordon med bevisinstrument för trafiknykterhetskon-
troller anskaffas för trafikpolisen i varje län 34.
Möjligheterna omhändertaatt körkort utnyttjas maximalt vid
rattfylleri 35.

Möjligheterna till beslag fordon utnyttjas likasåav maximalt vid
rattfylleri 36.

13.6 Trafiken pá vägarna utanför tätort
Trafikpolisen skall för systematisktsvara en genomförd trafik-
övervakning på vägarna utanför tätort 37.

Koncentration trafikövervakningenav i tid och till olycks-rumdrabbade vägsträckor i samverkan med Vägverket med särskilda-insatser bl.a. de ökandemot viltolyckoma 38.

Inriktning övervakningen på farligaav trafikantbeteenden 39.

13.7 Hastighetsövervakningen
statsmakterna måste ställningta till vilket hastighetsgränssystem

fortsättningsvissom skall ha i Sverige 40.

Grunderna för fastställaatt hastighetsbegränsningar bör överses41.

Målet för polisens hastighetsövervakning skall trafikan-attvara
följerterna gällande hastighetsgränser det talar för serieen-hastighetsgränser på 40 6080 100 120 kmtim 42.

Strikt tillämpning hastighetsgränsernaav toleranserutan på trafik-
farliga vägar och i trafikfarliga situationer i övrigt mjuken-tillämpning hastighetsövervakningenav med informationmer avtill trafikanterna 43.

Överväg sätta böteratt vid hastighetsöverträdelser i relation till
graden hastighetsöverskridandeav 44.

Radarkontroller för hastighetsövervakningen på trafikfarliga
vägar videoutrustade trafikpoliser för övervakning- trafi-avkantbeteendet 45.
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46.hastighetsövervakningenvidävenskallPolisen mersynasD
metoderochlaserhastighetsmätarebl.a.teknik,Utveckling nyavD

47.fordonmellanavståndmätningför av

Trafikantbeteendet13.8
utsträckningökadibeivrastrafikmötandeOmkörningar trotsD

48.
mellanavståndkontrollförutvecklas avÖvervakningsmetoderD

49.fordon
förvidtas attåtgärderandraochutvecklasÖvervakningsmetoderD 50.landsvägpåvänstersvängs.k.vidriskernaminska

ochövervakasväjningspliktochvidUppträdandet stopp-D
51.påkallatså ärnärskeringripanden

52.rödljuskömingarövervakningFörstärkt avD
viduppträdandefordonsföraresövervakningFörstärkt avD

53.övergángsställen
54.bilbältesanvändningenbeträffandekontrollFörstärktD

trafikpolisenföruppgiftingenEskortema13.9
vakt-utförsvärdetranporter avellerpenning-eskorterAlla avD

55.bolag
ibarautförstransporterellerlånga tungabreda,Poliseskort avD föruttryckligt ansvaretttransportörenundantagsfall ges- 56.framvarningshjälpmedel tastydligareochsäkerheten nya

vidkänsdisjipp0n samtochTV-programtillPoliseskorterD
57.principiupphörvägpåtävlingar

händelserliknandeochstatsbesökvidmedverkanTrañkpolisensD
58.trañksäkerhetsartuppgiftertillbegränsas av

skotertrafikenÖvervakning13.10 av
59.genomförasbör snarastförslagSkoterutredningensD

119-134s.utrustningbättreochsynlighetStörre14

mycketsåbetyderAtt14.1 mersynas
sinipoliseneftersträvas attskallarbetssättetiändringsådanEnD
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trañkövervakning mycket på vägarna och i tätortstrafi-syns mer
ken 60.

14.2 Kritisk granskning utrustningsfrågornaav

Den kritiskaD granskningen utrustningsfrågorna bör leda tillav en
rad förbättringar 61.

14.3 Utveckling den tekniska utrustningenav

Bättre kontakt med deD praktiskt verksamma poliserna vid utveck-
lingen teknisk utrustning 62.av

Utrustningen skallD enkel använda alltför avanceradattvara -
teknik medför fördyringar och större risker för tekniska fel 63.

Förbättrat samarbeteD i utrustningsfrågorna och polisen pådrivande
för kontroll- och säkerhetsutrustning i alla fordon i trafikenny
64.

14.4 Nya former för utrustningsanskaffning

Varje polismyndighetD avgör själv vilken utrustning skallsom
anskaffas 65.

RikspolisstyrelsenD upprättar avropsavtal för trañkövervakningsut-
rustning 66.

Rikspolisstyrelsens föreskriftsrättD används enbart för säkerstäl-att
la rättssäkerheten och utrustningens tekniska kvalitet 67.

Nuvarande föreskrifter förD användandet trafikpolisens ut-av
rustning över 68.ses

Andelen polismålade bilarD ökas 69.

Bilar anskaffas ochD i första hand medutrustas tanke på en-
manspatrullering 70.

UpphandlingenD trañkpolisens fordon till behoven ochav anpassas
till de ekonomiska förutsättningarna 71.

14.5 Samverkan med bl.a. och trafikinstitutetväg- och
kriminaltekniska laboratoriet utrustningsfrågornaom

Rikspolisstyrelsen framD kravspecifikationertar för trañkövervak-
ningsutrustningen 72.

Det praktiska utvecklingsarbetetD beträffande utrustningen för
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och trafikin-väg-på bl.a. Statenstrafikövervakningen läggs ut
73.stitut VTI

för kontrol-anlitaslaboratorium SKLkriminaltekniskaStatens
trafikövervak-förutrustningenrättssäkerhetsaspekternalen av

ningen 74.

Öppen övervakningdoldeller14.6

75.övervakningsynligskallHuvudprincipen vara

fåinte kanendastanvändasskallövervakningDold manom
76.övervakningsynligresultat medgodtagbara

Även polisenövervakning skalldoldingripandenefter omgenom
synligt 77.uppträdamöjligt

förhandsaviserasövervakningsaktiviteter börsynligaStörre
massmedia 78.genom

Patrulleringsformerna14.7

fordonpolismåladeparpatrullering medellerEnmanspatrullering
79.dagsljusundernormaladetskall vara

normaltskallfordonitvå polismänDubbelpatrullering samma
80.särskilda skåldet finnsellermörkerunderske endast om

aldrig före-regelskall ibiltrafikpoliser ieller flerTre samma
81.komma

Ãven parpatrulleringochskallövervakningdoldvid enmans-
82.prioriteras

kontroll änförfordonsförareflerbetydligtPolisen skall stoppa
83.körkortskontrollerföri dag, bl.a.

och skapaförebyggandepolisen arbetaskallkontrollernaVid
84.trafikanternatillrelationergoda

förutsträckningökadianvändas attVideoutrustning skall
samtal medpolisensunderlättaförbevisningen ochförbättra att

85.fordonsförare

kontakterpersonligai formkontrollergenomfördaAntalet av
viktigt måttoch utgöraskall dokumenterastrafikanterna ettmed

effektivitet 86.trañkpolisenspå
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14.8 Informationsinriktad och förebyggande verksamhet

Polisens medverkan iD trafikfostran bör börja redan förskolani
87.

Polisens medverkanD i grundskolans och gymnasieskolans trafik-
undervisning bör läggas fast i läroplanen 88.

Polisens trafikinformationD i samband med våmpliktsutbildningen
utökas 89.

Ökad medverkan från polisenD vid trafikinformation till föreningar
och organisationer 90.

14.9 Administrativ ipersonal trafikövervakningen

Stations- och utredningstjänstenD för trafikpoliser minimeras -
administrativ personal skall i möjligaste mån fullfölja sådana

inte kunnat avslutas fältetrapporter på 91.som

Administrativ personalD medverkar även på fältet t.ex. attgenom-
biträda med dokumentationen vid hastighetsövervakning eller
större trafiknykterhetskontroller 92.

Polisens trafikövervakningD tillförs personal ävenannan genom
samarbete med bilprovningen och Övertagande delgenom av en

TSVs bilinspektörer 93.av

14.10 Poliserna själva och deras fordon synliga i trafikenmer

De enskilda polismännensD uniformering och deras fordon bör
utformas så även det främjar polisensatt synlighet i trafiken 94.

15 Förnyelse arbetsformerna 135-157s.av

15.1 Förnyelse och utveckling positiv utmaningen-
Polisens arbetsformerD och arbetsorganisation behöver generellt

förnyas och utvecklassett delegering och mindre kommen-mer-
dering 95.

15.2 En genomgripande förnyelse arbetsformernaav

En genomgripandeD förnyelse arbetsformerna i polisensav
trafikövervakning genomförs 96.

Den arbetsorganisationenD bygger än på förtroendetnya mer nu
för den enskilda polismannen och hans förmåga tillsammansatt
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försjälvständigt inomhandlai arbetslagetmed kollegerna ramen
97.riktlinjernafastlagdade

rollfördelningoperativaDelegering det15.3 ansvaret nyav -
tydligaretrafikövervakningen börmål förStatsmakternasCl vara

98.förankradepolitisktoch mera

statsmakternasförmedlandetroll vidRikspolisstyrelsensD av
99.intentioner utvecklas

till tillsynsupp-övrigt koncentrerasuppgifterRikspolisstyrelsensD
nationellpåVerksamhetsuppföljningmetodutvecklinggifter, samt

100.basis

målstyming ochpreciserarlänspolismästarnaLänsstyrelserna ochD
101.inom länettrafikövervakningalluppföljning av

verksamhetsansvarÖkat trafikpolisenvidpersonalchefer ochförD
102.

trafikpolisvarjehostrafikövervakningeniför helhetenAnsvarD
103.

länsgränsemasamverkani varje med15.4 Trafikpolis län över-
direktvarje län,trafikpolisen ioperativ ledningsammanhållenD av

104.länspolismästarenunderställd

tilläggmedTRAFIKPOLISEN,införsbenämningEnhetlig avD -
105.länets namn

detutgå frånregelskalltrafikpolisorganisationenDenD somnya
1300totaltvarje län närmaretrafikpoliser inuvarande antalet -
med-organiseradmed ökadtrafikpolistjänster; tillsammans en
totala% dedisponeras 11ordningspolisenverkan avcaav

106.trafikövervakningenföri riketpolisresurserna

genomförslänsgränsernatrafikövervakning överSamordningD av
väghåll-Vägverketsföljerindelninggeografiskmed somen

107.ningsregioner

Ökad trafikpolisen ochmellanorganiserad samverkan15.5
ordningspolisen

ordningspolisen görsochtrafikpolisenmellanRollfördelningenD
108.tydligare
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PolisstyrelsernasD för trafikövervakningen ordnings-ansvar genom
polisen förstärks 109.

Gemensamma insatserD vid vissa aktiviteter 110.

Gemensam planeringD och uppföljning 111.

Samordnad vidareutbildningD och information 112.

15.6 Automatisk hastighetsövervakning

I avvaktan påD regeringens ställningstagande till automatisk
hastighetsövervakning bör den befintliga fasta utrustningen i
stället användas för trafikinformation l 13.

15.7 Rapportering samspelet med åklagare och domstolar-
En ytterligare utveckling med ordningsbotsystemet i enlighetav

Åklagarutredningensmed förslag förenklar trafikärendena och ger
trafikpolisen tid för aktiv trafikövervakning 114.mer

Nuvarande reglerD s.k. trafikliggare ersätts medom mera
praktiskt inriktade bestämmelser upplysning beträffandeom
innebörden lokala trafikföreskrifter 115.av

Översyn15.8 hela trafiklagstiftningenav

Regeringen börD tillsättasnarast utredning med uppdragen att
göra total översyn hela trafiklagstiftningenen l 16.av

15.9 Författningsjustering med anledning JO-utlåtandeav
Bestämmelserna i 5 kap. 5 § polisförordningen ändras så att
polisen får utvidgade möjligheter till rapporteftergift vid före-
byggande trafikövervakningsaktioner 17.l

En bestämmelse införs i vägtrafikkungörelsenny med innebörd
polisen fåratt fordon förstoppa lämna trafiksäkerhetsin-att

formation 118.

16 Fordonskontrollen på förstärksväg 159-166

16.1 Mer fordonskontrollen på vägav

FordonskontrollenD på väg utökas särskilt beträffande tunga-
fordon 119.
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befogen-särskildapolismansfastslåsprincipviktigSom attD en
polisden ärförbehållasskallfordonbl.a.heter att stoppa som--

120.

BilprovningSvenskoch ABpolisenmellansamarbeteGenomD
för fordons-bilprovningensdelanvändsASB resurseraven

121.kontroll på väg

bilprovningenspåTa16.2 resurservara
obligatoriskaminskning i denUtnyttjaD genomsomresurser

fordonskontrollbilprovningen förhosfrigörskontrollbesiktningen
122.på våg

bilprov-registerhållningsavgiften kanpåår20 kronorGenomD per
fordonskontroller000minst 300vidmedverkapersonalningens

123.på väg

planeraspåfordonskontrollen väg treparts-utvidgadeDen genomD
Vägverketochtrafikpolisenbilprovningen,mellansamverkan

124.

för samverkanoch avtalorganisationsmodelltillFörslag16.3
bilprovningenmed

träffaspå vägfordonkontrolltrepartsavtallångsiktigtEtt avD om
BilprovningSvenskoch ABVägverketRikspolisstyrelsen,mellan

125.

trafikpolisenavseendefördelningsbeslutårligalänsstyrelsemasID
fordonskontrollfördisponerassärskildavilka somresurseranges

126.på väg

löpandeför dengivnainomi länetTrafikpolisen ramarD svarar
127.stationscheferbilprovningensfråntjänsterbeställningen av

framtidauppgifter ochbilinspektöremasnuvarande16.4 De
ställning

fordons-sighuvudsak ägnaribilinspektörerTSVsDeD somav
TSVavvecklingenefterpolisentillförs överkontroll väg av

128.
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17 Aktivt samarbete med Vägverket och kommunerna
väghållare s. 167-182som

17.1 Väghállningsansvaret trafiksäkerhetsansvaret-
Samarbetet aktiverasD mellan trafikpolisen och de trafiksäker-
hetsansvariga väghâllarna Vägverket för det statliga vägnätet-
och kommunerna för tätortsvägarna 129.

17.2 Förslag till fördjupad samverkan med Vägverket

Höga krav skall ställasD på effektiv samverkan mellan polisensen
trafikövervakning och Vägverket 130.

Rikspolisstyrelsen ochD Vägverket träffar överenskommelse om
fortlöpande samverkan för trafiksäkerheten och vägverks-om

för särskilt riktade trafikövervakningsinsatser 131.resurser

Regionalt byggsD praktiskt fungerande samverkansformerupp
mellan länspolismästare och vägdirektör, innefattande både
planeringssamverkan och fortlöpande växelspel i denett löpande
verksamheten ända på det lokala planet 132.ut

Samverkan i den länsövergripandeD trafikövervakningen anknyts
geografiskt till Vägverkets väghållningsregioner 133.

Regionala undersökningsgrupperD för större trafikolyckor organi-
under öppen medverkan Vägverket, sjukvårdenseras ochav

polisen och med geografisk anknytning till väghållningsregioner-
134.na

17.3 Samverkan kring Vägverkets databank och statistikfrágan

Vägverket och polisenD utnyttjar i ökad omfattning Vägverkets
databank för analys och planering med syfte åstadkommaatt en

målinriktad trafikövervakning 135.mer

Ny datateknikD utvecklas för samverkan mellan Vägverket och
polisen 136.

Vägverket, kommunernaD och Statistiska centralbyrån bör i
samråd med polisen över trafikolycksfallsstatistikengemensamt se
för göra den enhetligatt och åtgärdsinriktad och då ävenmer
heltäckande 137.

Statistiska centralbyrånsD programråd för trafiksäkerhetsstatistik
utökas med för Vägverket 138.representanten
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kommunernamedSamverkansformerna17.4

trafiksäkerhets-aktivtbedrivsdetförverkarLänsstyrelsen ettattD
139.i länetsamtliga kommuneriarbete

de kanutformas såtrafikföreskrifterlokala attKommunernasD
140.trafikanternade kansåochövervakas accepterasatt av

fördjupatföregåstrafikföreskrifter ettlokalaBesluten avD om
polisen 141.ochmellan kommunernasamråd

Övervakningen anförtrostrafikföreskrifternalokaladeD av
142.ordningspolisen

väghállningsavgiftkommunalFrågan17.5 om
väghållningsan-till sittlevaha rådmåsteKommunerna att uppD

143.på tätortsvägamatrafiksäkerhetsansvarsittochsvar

kommunförbundetsövervägadärförbörRegeringen snarastD
väghållningsavgift 144.kommunalförslag rätt utatt ta enom

trafikövervakningenlokalai denFörnyelse17.6

uppgift förprioriteradtilltrafikövervakningen görslokalaDen enD
145.ordningspolisen

ochpå de platsertåtortstrafikenövervakningeninriktarPolisen avD
olycks-med de störstaförknippadeärtrafiksituationerde som

146.riskerna

parkeringsvakternakommunala17.7 De

trafikövervakningenisamverkanmedförsöksverksamhetEnD
genomförspolisenochparkeringsvaktemakommunalademellan

147.stadStockholmsi

i enlighetupphörfelparkeringsavgiftermedbefattningPolisensD
Åklagarutredningen 148.förslag frånmed

beträffandeRäddningsverket transportermedSamverkan17.8
farligt godsav

del iskallfarligt godstillsynPolisens transporter vara enD avav
149.verksamhetentrafikövervakandeden

fungerandevälpåställer kravgodsfarligtKontrollen enD av
150.länsgrânsernasamverkan över
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Kontrollema farligtD gods ökas 151.av

En löpande kompetensutvecklingEl säkras för de polismän som
arbetar med farligt gods 152.

Öppna18 verksamhetsformer trañkanternas attityder-
s. 183-189

Trafikantema harE1 positiv attityd till polisens trafikövervakningen
den bakgrundenmot år det viktigt i polisens trafik-att- man

övervakning alltid har öppet sinne förett öppna verksamhets-
former 153.

Vid utformningenEI polisens arbetsformer för trafikövervak-av
ningen bör trafikanterna och möjlig-man se mera som en resurs
het än enbart problem 154.ettsom

Trafikpolisen iEI varje län bör initiativ för ytterligareta utvecklaatt
kontaktforrnema med lokalradion liksom med massmedia i övrigt
155.

Nya friska iD polisens medverkantag i skolornas trafikundervis-
ning alla i den generationen får lära trafikpolisenunga äratt-
deras vän på vägen och vid övergångsstället... 156.

Trafikpolisens samverkansformer i förhållande till NTF och
andra informationsinriktade organisationer bör vidareutvecklas så

varje vecka blir någotatt kampanjvecka 157.av en

Kraftsamlingen förE1 polisens trañkövervakning bör kombineras
med bred informationskampanj trafikantemasen om egen
medverkan i kampen trafikdöden 158.mot

19 Samlade målstyrs regeringen s. 191-202resurser av

Utredningens förslagE har utformats på sådant sättett deatt ger
regeringen möjlighet i 1993 års budgetpropositionatt lägga fast
målangivelser och riktlinjer för polisens trafikövervakning för
den då aktuella budgetperioden 199394 199495 159.-
Startsignal redanE1 under hösten 1992 för påbörja genomföran-att
det åtgärdsförslagen i kapitlen 13 18 160.av -
Utredningens förslag till utformningen regeringens riktlinjerav
för polisens trafikövervakning innebär trafikövervakningenatt
blir högprioriterad uppgift vid dispositionenen polisensav
samlade 161.resurser
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polisenbild hurtydligför fåskärpsEffektuppföljningen att aven
effekti-trañkövervakningenspåangivna kraventill delever upp

visering 162.

trafikpolisenskostnadsredovisning förtillfredsställandeEn
163.genomförsverksamhet

länsramarnadispositionenårligavid denskallLänsstyrelserna av
förskall avsättasmedelvilkabeslutapolisväsendetför somom

för trafik-kostnadsramennuvarandedentrafikpolisen i länet -
miljoner kronortal 700till iberäknaspolisorganisationen runt

164.

regeringensi över-utgångspunktmedskallLänsstyrelserna
konkretariktlinjer medvarje årmålsättningargripande ange

likaså förochi länetverksamhettrafikpolisensförresultatmått
165.trañkövervakningenimedverkanordningspolisens

och utveck-förnyelsenföreslagnadengenomförakunnaFör att
viktigtsärskiltdettrafikövervakning är attpolisenslingen av

medeltillräckligaresursfördelningen avsättervidlänsstyrelserna
utrustningsanskaffningochpersonalutbildningtrafikpolisen förtill

166.



SOU 199281 27

1 Utredningens tillkomst

1.1 Bakgrund

Trafikövervakningen är polisens brottsförebyggande ochen av
brottsuppdagande uppgifter enligt polislagen 1984387.

I samband med polisväsendets förstatligande år 1965 inrättades
särskilda enheter länstrañkgrupper för regional trafikövervakning.- -
Lånstrafnkgruppema skulle i första hand övervaka trafiken på de
större vägarna. Vid de större och medelstora polismyndighetema
inrättades dessutom trafiksektioner inom ordningsavdelningama
huvudsakligen för trafikövervakningen inom tätorterna. Samtidigt fick
Rikspolisstyrelsen befogenheter meddela föreskrifteratt för och leda
polisverksamhet i fråga trafikövervakning berörde två ellerom som
flera län och krävde samordning och samverkansom över läns-
gränserna. Polisens trañkövervakning bedrevs därefter i denna
Organisationsform under nära 20 år.

På grundval betänkanden 1981 års polisberedningav föreslogav
departementschefen i proposition 19838489 polisens organisa-om
tion Rikspolisstyrelsensatt rättm.m. meddela föreskrifteratt för och

leda trafikövervakningsverksamhetatt borde upphöra. Departements-
chefen konstaterade Rikspolisstyrelsenatt hade utnyttjat sina
ledningsbefogenheter på trafikområdet i ganska liten utsträckning. Det
hade mestadels varit fråga beslut tillfällig karaktär,om av t.ex.mera
föreskrifter trafikrazzioratt skulle anordnasom vid bestämtett
tillfälle eller trafikövervakningenatt under bestämd tidsperioden
skulle viss inriktning. Genom föreskrifternasges en bindande
karaktär hade inom polisorganisationen varit skyldigman att
genomföra de aktiviteter Rikspolisstyrelsen hade bestämt,som oavsett
de lokala förutsättningarna för sådana åtgärder. Liksom polisbe-
redningen ansåg departementschefen Rikspolisstyrelsensatt uppgifter
när det gäller trafikövervakning borde, styrelsen formelltutan att
binder dessa myndigheter vid vissa åtgärder, kunna begränsas till ett

på det nationella planet föransvar samordning de regionala ochen av
lokala myndigheternas aktiviteter inom detta område. Samordning och
samverkan över lânsgränserna borde dessutom enligt departements-
chefen kunna åstadkommas länsstyrelsemas försorg. Riks-genom
dagen godtog förslagen JuU 19838416, rskr 182.

I proposition 1984858l polisens arbetsformer på lokal ochom
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borde ankommadetdepartementschefenförklarade attregional nivå
trafik-allmännadenordnapolismyndigheternalokalapå de att

uppgifternabetonadeadministrativtoch deövervakningen sommer
polisdistrikt.varjeilämpligtärpå det sättområdedettatillhör som

departements-föreslogtrafikövervakningenregionaladenfrågaI om
inomregional enhetendastborde finnasprincipidetchefen att en

kundeförhållandengeografiskaskiftandetillMed hänsynlän.varje
Riksdagenprincip.från dennagöraskäldock finnasdet avstegatt

164.l98485zl8, rskrJuUförslagdessaävengodtog
därefter polisensomorganiseradesbeslutriksdagensgrundvalPå av

med verkantrafikövervakningsverksamhetlokalaochregionala
trañksek-lokalainrättadesärskilt1985. Denovemberden lfr.o.m.

trafikavdel-tillöverfördesdärPolispersonalenin.drogstionerna
övrigaPåorganiserades.avdelningarsådanadärpå deningarna orter

övriga verksam-polismyndigheternastillpersonalen överfördesorter
het.

poliseninomförnyelse155198990propositioniförslagEfter om
regerings-polismyndigheterna ettharförnyelsepropositionen genom

organisations-ibeslutafrihetfått ökad1990juni attden 21beslut
organisation,grundläggandePolismyndigheternasfrågor. som

polismyndig-samtidigtmindregjortsregeringen, harbestäms somav
grundläggandedenutvidgats. Iharfrias.k.heternas resurser

trafikövervakning.förfunktionerregionalaingår bl.a.organisationen
199293 föreslogbudgetåretavseendebudgetpropositionenI

verksamhet bl.a.polisensdecentraliseringytterligareregeringen aven
förbudgetårdetta ansvaretfr.o.m.länsstyrelserna gesattgenom

organisatoriskytterligareEnpolisensfördelning i länet resurser.av
polismyndigheterna.lokalaför dejuli 1992från den lgällerfrihet

kraft den 1iträddelänsstyrelseorganisationdenGenom somnya
trafiksäkerhetsom-pålänsstyrelsensocksåvidgades1991juli ansvar

rådet.
1992beslutocksåtrafikövervakningen är ettförbetydelse avAv

införandet124rskr.JuU9,19919252, enriksdag prop. avårs om
länspolismästarmodel-den s.k.ledningsorganisation,regionalenhetlig

len.

översyn1.2 Behovet enav

för polisensgrundernanuvarandedeår sedansjuärDet snartnu
trafikövervakningpolisensFrågornafast.ladestrafikövervakning om

desssedanhararbetsformerochorganisationdå desssärskiltoch
denpåpekatsbl.har attDetsammanhang.skildaidiskuterats a.

standardtekniskafordonenspåverkarutvecklingentekniskasnabba
arbets-och vilkautrustningvilkenförbetydelsehardettaoch att
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metoder polisen kan använda i sitt trafikövervakningsarbete.
Under år 1988 riksdagen regeringensantog proposition Trafik-

politiken inför 1990-talet prop. 19878850, TU 16, rskr 201. I
riksdagsbeslutet lades de övergripande riktlinjerna för det framtida
trafiksäkerhetsarbetet fast. beslutetAv framgår bl.a. det krävsatt en
effektiv trafikövervakning för nå de trafiksäkerhetsmålatt som
statsmakterna har angett.

Riksdagens justitieutskott har också behandlat rad frågoren om
polisens trafikövervakning och andra åtgärder bl.a. hastig-mot
hetsöverträdelser t.ex. 198990JuU 4. Under de åren harsenaste
diskussionen polisens trafikövervakning fått förnyadom kraft genom
bl.a. antal skrivelserett och förslag från berörda myndigheter på
trafikområdet till regeringen. Kommunfullmäktigei Stockholms stad
och Uppsala kommun har hos regeringen begärt fråganatt om en
ökad komunal medverkan på trafikövervakningsområdet utreds.

Även i den allmänna debatten har frågan polisens trafikövervak-om
ning under år kommit diskuteras alltattsenare Den debatten harmer.
gällt såväl frågor inriktning och metodval i polisensom trafik-
övervakningsarbete frågor hur de kommunala parkerings-som om
vakterna skulle kunna utnyttjas effektivare för trafikövervakning.

I fömyelsepropositionen prop. 198990 155 föreslogs polisensatt
arbete med trafikövervakning skulle bli föremål för särskilden
utredning med avseende på bl.a. organisationsfrågor och arbetsmeto-
der. Riksdagen godtog detta förslag l9909lJuU rskr. 1.

Detta är bakgrunden till fråganatt översyn polisensom en av
trafikövervakning till behandling.tasnu upp

1.3 Direktiven

Mot den angivna bakgrunden beslutade regeringen den 16 maj 1991
tillkallaatt särskild utredare för genomföraen att utredningen om

polisens trafikövervakning dir. 199137. Utredningen arbetar under
Trafikpolisutredningen.namnet

Direktiven för utredningen redovisas i sin helhet bilaga 1 tillsom
detta betänkande.

Enligt direktiven är huvuduppgiften utreda polisensatt om
trafikövervakning kan göras effektivare. Man kan säga utred-att
ningen har Öppet mandatett lägga fram förslagatt i olika avseenden
med ökad effektivitet deten syftet. Effekternasom gemensamma av
olika arbetsmetoder och kostnaderna för dem skall särskilt belysas.
Utredningen skall också undersöka i vilken mån effektiviseringen
kan uppnås än polisutbildadatt personalgenom biträderannan polisen
i trafikövervakningsarbetet.

En upgift är undersöka förutsättningarnaattannan för bättreen
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berörsmyndigheterandraochpolisenmellansamverkan avsom
trafikövervakning.polisens

organisatoris-sådanatillförslaglämnadessutomskallUtredningen
utred-följdgenomförasbehövakanförändringarka avensomsom

i övrigt.förslagningens
direktivenenligtskall attförutsättninggrundläggandeEn vara

ellernuvarandebedrivas inomskalltrafikövervakningpolisens om
begränsademöjligt resurser.

särskildanågrafrånutgåutredningenskalldirektivenEnligt
fattadesbeslutnärhelt klarainteförutsättningar omvarsom

gällerutredningen. Dettilldirektiven

samtliga länilänspolismästarmodellens.k.dengenomförandet av-
1992,ljulidenfr.0.m.

fr.o.mpolisenförtreåriga budgetsystemetdetinförandet nyaav-
1992,juliden l

199179,SOUarbeteTrafiksäkerhetsutredningensresultaten av-
samt

Äklagarutredningens 199261.SOUarbeteresultaten av-
harbudgetsystemetdetlänspolismästarmodellenSåväl nyasom

kraft.iträttnumera
regeringen199293 harbudgetåretavseendebudgetpropositionenI

föreslagitförslagTrafiksäkerhetsutredningens attmedenligheti
iuppgifterdessochavvecklasTSV attTrafiksäkerhetsverket

1992932 harpropositionVV. IVägverkettillöverförshuvudsak
omorganisationdennaförgrundernaredovisatdärefterregeringen

1993.januarilkraft denträda iföreslåssom
betänkandetÄklagarutredningen iförslagredovisat sinanyligenhar

199261.åklagarväsende SOUreformeratEtt
ochkommittéerskall199250dir.direktivregeringensEnligt
sinakonskvensernaregionalpolitiskaderedovisautredaresärskilda av
10kapiteliredovisasförslag,Trafikpolisutredningensförslag. som -

på debyggerorganisationdecentraliseradfortsatt20, innebär somen
verksamhetenuppbyggdadecentraliserade formeriDen24 länen.

fårocheffektiviseraskraftigtförslagutredningensenligt attkommer
regionalpolitiskafrån ut-effektpositiv ävenhadärför anses en

gängspunkter.
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2 Nuvarande organisation för

trañkövervakning

2.1 Central nivå

Den 1 november 1985 upphörde det innebarsystem regering-attsom
beslutade polismyndigheternas internaen organisation.om Vid denna

tidpunkt fanns 846 polistjänster vid länstrañkgrupperna och 488
polistjänster vid trafiksektionerna, således totalt 1 334 tjänster för
trafikövervakning. Dessa tjänster, frånsett mindre antal,ett över-
fördes till de trafikavdelningama sedan dessnya har omfattatsom
närmare 1 300 polismän. Detta kan jämföras med förhållandena den
1 juli 1981 då antalet tjänster I 456 Ds Ju 19824. Genomvar ett
riksdagsbeslut våren 1983 minskades antalet trañkpolistjänster med
100 fr.0.m. den 1 juli 1983 efter i många år haatt varit i huvudsak
oförändrat.

Den 1 november 1985 skedde också övergången till modell dären
regeringen årligen i budgetpropositionen och efter riksdagens-godkännande i regleringsbrev tydligare vilken inriktninganger- som
under det kommande budgetåret bör gälla för olika slag polisverk-av
samhet, bl.a. trafikövervakningen.

Statsmaktemas årliga beslut polisverksamheten skall Riks-om av
polisstyrelsen förmedlas till de regionala och lokala polismyndig-
heterna. Styrelsen skall därefter följa verksamheten och redovisaupp
resultaten till regeringen.

Rikspolisstyrelsens befogenheter meddela föreskrifteratt för och
leda trafikövervakning upphörde den 1 oktober 1984. Däremot får
Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter sådan utrustningom som
används i polisverksamheten för tillgodose behovetatt enhetlighetav
inom polisen. Det innebär nästan all viktigareatt specialutrustning

används i trañkövervakningensom omfattas sådana föreskrifter.av
Som exempel kan nämnas radarutrustning, vågar och s.k. polispilo-
ter.

Inom Rikspolisstyrelsen handläggs flertalet trafikfrågorna vidav
polisbyrån. Arbetet är mycket skiftande. En arbetsuppgiftstor är
författningsfrågorna. Rikspolisstyrelsen deltar mycket aktivt i det
ständigt pågående översynsarbetet inom trafiklagstiftningen, och
många författningsändringar har initierats från styrelsen. Tjänste-
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fårdagligennästantillområdet lederpå attkompetensmännens man
uppgift ärviktigEnpolisorganisationen.frånförfrågningar annan

inspek-Rikspolisstyrelsensockså imedverkarManremissyttranden.
olikakonferenseroch vidutbildningvidtionsverksamhet avsamt

förchefernaförtvådagarskonferensanordnasVarje årslag. en
berördadeflertaletocksådeltarkonferensentrafikavdelningama. I av

förreferensgruppfinnsVidarepolischefema.lokalaochregionala en
Svenskafrånbl.a.representationmedtrafikövervakningsfrågor

sammanträffandenskerverksledningsnivåPåPolisförbundet.
trafikövervak-varvidpolischefema,regionalamed deregelbundet

mindremedellerallmäntdiskuterasningsfrågor grupp.enmera
Ordnings-Polishögskolan ärvidpolismänförgrundutbildningenI

152 timmarmedsärskilt ämneTrafikövervakningpolistjänst ett-
UndervisningenII.grundkursunder42 timmarochIgrundkursunder

iinstruktörerochlärareAntaletpraktisk.teoretisksåvälär som
trafikområdetPolishögskolanvidResursinsatsemavarierar.ämnet

nuvarandevidårligenårsarbetskrafter12omkringtilluppskattaskan
aspirantnivå.

anskaffaochutvecklamedarbetarteknikbyrån attInom man
Tratikövervakningsmateriel utompolisverksamheten.utrustning för

byrån.årsarbetskrafter inomtvâtillungefärsysselsätterfordon en
Riks-tratikövervakningsområdetpåutvecklingsarbete somDet

bådegällerprojektform. Detofta iskerbedriver nyapolisstyrelsen
störreBland deutrustning.utprovningocharbetsmetoder nyav

försöksverksam-år kan nämnasundergenomförtsprojekt senaresom
automatiskförochalkoholutandningsprovförutrustningmedhet

hastighetsövervakning.

verksamhetRegional2.2

enhetlig1992juliden 1fickpolisverksamhetenregionala enDen
ärlänspolismästarefinnsvarje länI somledningsstruktur. en

och utövarpolisfrågorgällervadlänsstyrelseniföredragande
samtidigtärLänspolismästarenbefogenheter.polisiäralänsstyrelsens

länspolismästarensVidi länet.polismyndighetenstörstachef för den
regionalförenhetfunktiondet finnasskallmyndighet enegen

tillmed hänsyndetregeringen kanbeslutEnligttratikövervakning. av
enheterlfunktio-ytterligarefinnasförhållandengeografiskasärskilda

detfinnslänenniotrafikövervakning. Iregionalföri länet avner
funktio-tvâ länoch itratikövervakning treförfunktionertvåsåledes
särskildtrañkövervakningförfunktionenutgörregel enIner.

harhållnågraPâpolismyndighet.respektive maninomavdelning
funktio-37i riketfinnsTotaltorganisation.avvikandenågotdock en

trafikövervakning.regionalförner
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Polispersonalen vid de regionala trafikövervakningsfunktionerna
bedriver i huvudsak sådan trafikövervakning för vilken det krävs
särskild utbildning och utrustning, hastighetsövervakningt.ex. och
kontroll fordon. Antalet polismän med dessaav arbetsuppgifter
uppgår 1992 till närmare l 300.

Till sitt förfogande har cirka 450 bilar varav cirka 165man
civilmâlade, 330 motorcyklar varav endast fåtal civilmålade, 65ett
radarhastighetsmätare, cirka 200 utrustningar för mätning av
medelhastighet s.k. polispilot och 41 vâgsatser för Vägning tungaav
fordon. Fast monterade videoutrustningar i polisfordon har tillkommit
i ökad omfattning under tid och är för närvarande 50.senare ca
Vidare används polisens åtta helikoptrar ofta för trañkövervakning.
Slutligen kan nämnas i tiotalatt polisdistriktett under årman senare
har bedrivit försöksverksamhet med utrustning för s.k. automatisk
hastighetsövervakning.

Dimensioneringen de regionala trafikövervakningsfunktionemaav
beslutas sedan 1986 årligen länsstyrelsen. Det sker på grundvalav av
statsmakternas intentioner och med anpassning till behovet i länet.
Praktiskt innebär detsett länsstyrelsen beslutaratt hur andelstorom

den berörda polismyndighetensav personalresurser oftast mätt i-timmar skall avdelas för regional trafikövervakning.som Länssty--
relsen får också bestämma trañkutredningar skall handläggas vidom
funktionen.

Samtidigt länsstyrelsen beslutar dimensioneringensom denom av
regionala trafikövervakningen riktlinjer för inriktningenger man av
övervakningen. Man kan besluta fördelningent.ex. insatsernaom av
mellan polisdistrikten i länet, fördelningen övervakningen påom av
olika slag vägtyper europavägar, riksvägar,av länsvägar, övriga
vägar fördelningensamt på olika s.k. aktiviteter,om såsom hastig-
hetskontroll, fordonskontroll och allmän trafikövervakning. I delen
fall kan besluten detaljerade. Vissa länsstyrelservara bestämmermer

polispersonalenatt skall utföra minst visst antal alkoholutand-ett
ningsprov för nämnaatt exempel.ett

2.3 Lokal verksamhet

Som har nämnts är för närvarande närmarenyss l 300 polismän
avdelade för regional trafikövervakning.

Ordningspolisen fullgör i huvudsak tjänst, dvs.yttre övervakning.
Antalet övervakningstimmar för ordningspolisen uppgick 1991 till
cirka 9,7 miljoner, jämföras med tidenatt i tjänst vid trañkav-yttre
delningarna, 1,1 miljoner. Inom för sin övervakningstjänst görramen
ordningspolisen också trafikövervakningsinsatser. I viss omfattning
beordras Ordningspolisen fullgöra enbartatt trafikövervakning. Det
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medsamarbeteioftaochtrafikrazziors.k.vid störresker t.ex.
000 timmar340ordningspolisenutförde1991Undertrafikpolisen.

trafikövervakning.renodlad
ordnings-tredjedelungefärvisatharUndersökningar att aven

servicedvs.stationstjänst,s.k.fullgörsarbetstidtotalapolisens som
ordergivning,ochinformationarbetsledning,inreallmänheten,till

utredningsverksamhet. Avrapportskrivningavrapportering, samt
utryckningsverksam-bundenpolispersonalentjänst äritiden avyttre

%15-20genomsnittiarbetsuppgifter tillsärskildavissaellerhet
polismyndigheter.olikamellankraftigtmycketvarierarsiffrorna

dockordningspolisen ärarbetstid hosallhälftenNärmare av
kontrolldärövervakningsuppgifter,slagför olika avdisponibel av

uppgift.viktigingårfordonochtrafikanter ensom
cirkaordningspolisen stopparnämnabrukarexempel attSom man

10026rapporterades1991rattfylleristermisstänkta% alla90 av
ochkörningOlovligrattfylleri.förmisstänktaskäligensompersoner

trafikbrottexempel pâandrabilbälte äranvändaunderlåtenhet att
Ordnings-ordningspolisen.beivrasoftatrafikförseelsereller avsom

påeffektpreventivockså hatordebilarpolismålade storpolisens en
trañkantema.

lokalaochregionalapolisenssamplaneringskerflertalet länI aven
polis-regionaladenledsPlaneringentrañkövervakningsåtgärder. av
inomtrafikövervakningenförperiodplaneriresulterarochchefen

lånet.

planeringsprocessenoch2.4 Budget-

planeringssystemochbudget-heltinfördes1992julil nyttDen ett
huvuddragenöversiktligtredovisaspolisen. Härsvenskainom den
förändringar-viktigastededetaljeratochdet tidigarei systemet mera

i det nya.na

Budgetsystem2.4.1

polisverksamhetenförmedlenfördeladesbudgetsystemetgamladetI
anskaffningföranslagsärskiltfannsBl.a.anslag. avflera ettöver

anslagspos-flerafannspolisverksamhetenlokaladenutrustning. För
s.k.polispersonallönekostnader förden största envarter, -varav -

pågickprincipilönekostnadernainnebarDetförslagsvis attpost.
täckning föralltidfickpolismyndigheternaräkning, dvs.löpande

administrativadenFörlönekostnader.verkligapolispersonalens
polismyndig-iingicklönekostnaderderasgälldepersonalen att
administrativförlönekostnaderförvaltningsanslag. Förutomhetemas

verksamhetenlöpandes.k.denhuvuddelenskullepersonal av
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finansieras inom förvaltningsanslaget. Undantag gällde bl.a. för vissa
kostnader hänföra tillatt förundersökning.som var

Rikspolisstyrelsen fördelade varje år medel till de 117 lokala
polismyndighetemas förvaltningsanslag. Anslaget för inköp av
utrustning disponerades Rikspolisstyrelsen.m.m. Styrelsenav svarade
också för alla kostnader för polisaspiranternas Ävenutbildning.
huvuddelen övriga utbildningskostnaderav inom polisen betalades avRikspolisstyrelsen, även de lokala polismyndighetemaom fick betala
avgifter för del kurser Rikspolisstyrelsenen anordnade.som

Det budgetsystemet innebärnya all regionalatt och lokal polisverk-
samhet i princip skall betalas över enda anslagett under Justitiedepar-

huvudtitel,tementets kallas B 5. Lokala polisorganisationen.som
Medlen under anslaget fördelas över 26 anslagsposter. Anslagsposter-

1-24 står till respektivena länsstyrelses förfogande för de kostnader
inom polisorganisationen inte skall finansierassom över anslagspos-

25 ellertema 26 eller över något anslag. Detannat innebär att
respektive länspost skall täcka alla lönekostnader, kostnader för
utrustning och underhåll, förvaltningskostnader kostnader församt all
utbildning inte är grundutbildning.som Också löner och utrustning
för polis- och polischefsaspiranter kostnader församt passformulär
ingår i länets medelsram. Totalt uppgår anslagsposterna 1-24, dvs.
länsramarna, under budgetåret 199293 till 7 847 024 000 kr.

Varje länsstyrelse har fördela denatt anvisade till polismyn-ramen
dighetema i länet. Länsstyrelsen har dock rätt hålla delatt en avbeloppet eller för vissasom reserv kostnader förgemensamma
polisverksamheten i länet.

Anslagsposten 25 Gemensamma behov inom polisen disponeras avRikspolisstyrelsen. Posten uppgår till l 312 596 000 kr under
budgetåret 199293. Huvuddelen, 850 milj. kr., lokalkostnaderavser
inom den lokala polisorganisationen. I övrigt kan nämnas att
regeringen beräknat minst 75 milj. kr. för anskaffning ut-av
rustning, främst då sådan dyrare utrustning lämpligen inte börsom
anskaffas de lokala polismyndigheterna,av polisbåtar,t.ex. riks-
täckande radioutrustning, telefonväxlar, inventarier tillnya nyapolishus En störrem.m. utgiftspostannan är grundutbild-gemensam
ningen vid polishögskolan, 110 milj. kronor. Polishögskolan
finansieras från den l juli 1992 s.k. 1 0OO-kronors-ettgenom
anslag Det innebär skolan skallatt ha full kostnadstäckning med de
undantag har nämnts.som nyss

Anslagsposten 26 Brottsutredningskostnader disponerasm.m. avRikspolisstyrelsen. Den i huvudsakmotsvaras den tidigare för-av
slagsvisa Förundersökningskostnader.posten Beloppet uppgår bud-
getåret 199293 till 96 907 000 kronor. Polismyndigheterna och läns-
styrelserna får belasta anslagsposten endast för vissa angivnanoggrant
ändamål.
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Planeringssystem2.4.2

ochlänsstyrelsevarjeinnebar attplaneringssystemetgamlaDet
planeringsdokument.upprättaskulle ettårligenpolismyndighet

ellerlänetbeskrivninginnehållabl.a.skulle avDokumentet en
detunderverksamhetsutfalletredovisningpolisdistriktet, aven

underverksamhetenförplankalenderåretavslutade samtnärmast en
tidsmässigtskulleTrañkövervakningenbudgetåret.kommandedet

inreomfattadehuvudsakiaktivitetsindelningmedredovisas somen
ochfordonskontrollhastighetsövervakning,arbetsledning m.m.,

så långtverksamhetövrigskulleDärutövertrafikövervakning.allmän
aktiviteter,flertalunderredovisasmöjligt ett gemensammadet var

såfåaktivitetsindelningen attmed enSyftetutbildning. vart.ex.
resursfördelningentidsmässigadenmöjligtbildheltäckande avsom

vissaredovisningantalsmässigHärtill kom avverksamheten. enav
dessasammanställningöversiktlig avEnåtgärder.repressiva

kapitel 7.ifinnsuppgifterstatistiska
bl.a.innehållerpolisväsendetförplaneringsföreskrifternaDe nya

Årsredovisningen skallverksamheten.årsredovisningpåkrav aven
balans-resultaträkning,delsresultatredovisning,delsbestå enenav

redovis-fmansieringsanalys. Dessaochanslagsredovisningräkning,
tillöverlämnasochRikspolisstyrelsenutförsanalyserochningar av

respektivetillpolismyndigheternaskallunderlagregeringen. Som
verksamhetsredovis-lämnaRikspolisstyrelsentillochlänsstyrelse en

fördelningverksamhetensuppgifterinnehållaskallning. Denna om
ochprestationermyndighetensutvecklingenverksamhetsgrenar,på av
kanverksamheteneffektervilka somproduktivitet avsamt om

iakttas.
nämligenverksamhetsgrenar,fyraiindelasPolisverksamheten

Sam-vidareÖvervakning Brottsutredning,ochhuvudaktiviteterna
slutligen Gemen-informationoch samtförvaltningservice,verkan,

verksamhetengällertrafikövervakningen attverksamhet. Försam
hastighetskontroll,ärDessakodbegrepp.s.k.femunderföljs upp

godsfarligttillsyntrafikövervakning,allmänfordonskontroll, av
internamyndighetensföravseddasistnämndadekoder,lokalasamt

ocksåkodersärskildaantalfinnsVidare somuppföljningsbehov. ett
utredningplanering,ochledning avtrafikövervakningen, t.ex.berör
kontaktverk-ochsamverkanundervisning,information,trafikbrott,

utbildningsamhet, m.m.
lokalaochregionalaersättsplaneringsdokumententidigare avDe

in-ochförmålenplanenregionaladenIverksamhetsplaner. anges
polismyn-förmedelsramarnai lånet,polisverksamhetenriktningen av

länetinomsamverkanbehov,eventuellaochdigheterna gemensamma
lokalaDepolisverksamheten.regionaladenomfattningensamt av

inriktningenochförmåleninnehålla avskallverksamhetsplanerna
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verksamheten vid polismyndigheten, organisationsplanen samt en
resursplan. Resursplanen skall visa dels fördelningen av resurser
mellan personal, investeringar, lokaler och övrigt, dels fördelningen

mellan de olika arbetsenhetema vidav resurser myndigheten.
Därutöver skall varje länsstyrelse årligen till Rikspolisstyrelsen

lämna in underlag till anslagsframställningen.ett Underlaget skall
sammanfattning och analys polisverksamhetenavse en inom länet,av

eventuella förslag till ändrade mål eller ändrad inriktning verksam-av
heten förslag medsamt ett motiv till kommande budgetram för länet.

2.5 Samverkande myndigheter inom
trafikövervakningen

Trafiksäkerhetsutredningen har i sitt betänkande SOU 199179
utförligt beskrivit samverkansfrågoma på trafiksäkerhetsområdet. Här
skall endast i korthet nämnas något den samverkan direktom som
berör trafikövervakningen.

Centralt sker samverkan på högsta ledningsnivå främst inom
trafiksäkerhetsrådet där rikspolischefen ingår. Därutöver sker direkta
kontakter med Nationalföreningent.ex. för Trafiksäkerhetens
Främjande NTF, Trafiksäkerhetsverket TSV och Statens väg- och
trafikinstitut VTI på såväl chefs- handläggamivå i olika frågor.som
Exempelvis brukar Rikspolisstyrelsen i samråd med de regionala
polischefema några gånger varje år initiera riksomfattande trafik-
övervakningsaktiviteter, såsom hastighetsövervakning under vissen
angiven vecka. Sådana aktiviteter brukar samordnas med informa-
tionsinsatser från NTF och TSVs sida.s

På regional nivå sker samverkan i de trafiksäkerhetsråd skallsom
finnas i alla län. Polisen åtar sig för vissaatt övervakningsin-svara

eller andrasatser uppgifter inom för den årliga planramen som
utarbetas. På fältet sker samverkan med TSVs personal, främst
beträffande kontrollen fordon och då speciellt den trafiken.av tyngre
Denna samverkan beskrivs närmare i kapitel 3.5 även innehållersom

del uppgifter AB Svensk Bilprovning.en om
Vägverket och länsstyrelsen är två andra viktiga samverkanspartner

vid trafikövervakningen på regional nivå. Polisen och vägverket
samarbetar när det gäller rad konkreta trafiksäkerhetsåtgärder.en
Som exempel kan nämnas trafikregleringen vid vägarbeten, skylt-
ningen på det statliga vägnätet uppsättandetsamt viltstängsel längsav
viltolycksdrabbade vägsträckor. I del län har samverkan utvecklatsen
så långt vägverketatt regelbundet deltar i polisens planering av
övervakningen. Polisen kan då på smidigt fåsätt kännedomett om
Vägverkets önskemål, övervakningt.ex. den trafiken påom tungaav
vissa vägar. Länsstyrelsens roll beslutande myndighet vad gällersom
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till näraocksåsjälvklartleder ettlänetinomtrafikbestämmelserolika
polisen.medsamarbete

hand med kommu-i förstapolisensamarbetarnivånlokalaPå den
lokaladesamarbetsområdet gällerviktigastekanskeDetnerna.

vägtrafikkungörelsen äribestämmelserEnligttrañkföreskriftema.
beslutarinnanpolisenmedsamrådaskyldig omkommunen manatt

Även övrigtivägnätet.kommunalapå dettrafikföreskrifterlokala
mellandetliknandesamarbete artnäraförekommer somett av

nivå.regionalpåvägverketochpolisen
kommunÖvervakningen iparkeringsbestämmelserna enav

särskilt beslutfattathardensjälv ettpå kommunenankommer om
Polismyndighetenpolisen.föruppgiftdettafall ärIhärom. annat en

felparkeringsavgift.undanröjahar rätt att en
nivålokalregional ochpåskeroch NTFpolisenmellanSamarbetet

och GöteborgStockholmitrañksäkerhetsförbund,med länens
trañksäkerhetskonsulenter. Iderasochtrañksäkerhetsföreningama,

vissa andramedsamarbete ävenförekommeromfattningvarierande
tullverket.myndigheter, t.ex.
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3 Metoder i polisens
trañkövervakning

3.1 Allmänt arbetsmetodernaom

Som redan nämnts genomförs polisens trafikövervakning polisper-av
sonal från trafikavdelningama och ordningspolisen.

Genom trafikavdelningamaatt tilldelats särskild utrustning för
trañkövervakning såsom radarhastighetsmätare, fordonsvågar, buller-
mätare och personalenm.m. att erhåller vissgenom särskild
utbildning kan dessa avdelningar bedriva allsidig trañköver-en
vakning.

Ordningspolisens verksamhet inriktas i huvudsak på kontroll av
trafikanternas behörighet och nykterhet allmänna beteendesamt i
trafiken, eftersom ordningspolisen i allmänhet saknar särskild tra-
fikövervakningsutrustning utöver alkoholmätare.

Oberoende vilken metod tillämpasav och vilkensom utrustning
används finns vissa grundläggandesom frågor har betydelse försom

hur trafikantema upplever polisens arbetsmetoder vid trafikövervak-
ning.

Polisen har allmän rapporteringsskyldighet.en Reglerna om
rapporteftergift i 5 kap. 5 § polisförordningen 1984730 och i Riks-
polisstyrelsens författningssamling 19903 FAP 1012 innebär
emellertid trafikförseelseratt inte alltid polismännen.rapporteras av
Vissa toleransgränser tillämpas beroende på vilken arbetsmetod och
utrustning används, för hastighetsövervakning,t.ex.som eller vilken
praxis tingsrätt eller länsrätt tillämparsom en rörande olika felbeteen-
den i trafikmål.

Vissa arbetsmetoder har utpräglatett repressivt inslag för att
därigenom öka effekterna övervakningen. En sådanav metod är
hastighetsövervakning med radarhastighetsmätare.

Andra metoder är utpräglat preventiva. Allmän och rörlig beteende-
övervakning med polismålat fordon är preventiv arbetsmetod,en
liksom när polismännen rutinmässigatar alkoholutandningsprov på
förarna vid beordrade trafikkontroller enligt lagen 19761090 om
alkoholutandningsprov.

Den repressiva trafikövervakningen fullgörs i huvudsak trafikav-av
delningama. Personalen vid dessa enheter följer ofta inomen
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trafikbrott.olikarapporteringvidpraxisutbildad fastavdelningen av
trafikanter-uppmärksammastrafikenpolisfordoni avNärvaron av

över-allmännaordningspolisenshar ävennämntsförutSomna.
trafiksäkerhetssyn-fråneffektpreventivbravakningsverksamhet en

punkt.
använderpolisendärmetoderarbetsmetodersynligaMed avses

kontrolleraruniformiellerövervakningrörligförfordonpolismålade
synligadenockså främstDet ärkontrollplats.påfordonochförare en

subjektivahöja dentillmedverkar atttrafikövervakningen som
upptäcktsrisken.uppskattningtrafikanternasdvsupptäcktsrisken, av

upptäcktsriskenverkligadenupptäcktsrisk somobjektivMed avses
trafikövervakningsresurser.tillgängligaberoendebl.a. är av

använderpolismännendärmetoderdvs.arbetsmetoder,Dolda
tillämpasplats,ellerviss vägövervakarcivilkläddaellerfordoncivila

hastig-flagrantaingripaskall kunna motpolisenförfrämst att
körningarregelefterlevnaden;brottallvarligaoch mothetsöverträdare

fordonmedmöte annatomkörning m.m.ljus, trotsröttmot
kontrollplat-Påkontrollplatser.påbedrivstrafikövervakningFast

ellerlängs vägarnaanordnadesärskiltlän ärvissainomsomsema,
underkontrollerasliknande, ettellerparkeringsplatskan envarasom

fordon.ochförareantalstörretjänstgöringspass ett
trafikanterkontrollförbådebedrivstrafikövervakning avRörlig

trafikanterpåexempelvisinriktningsärskildmed somochfordonoch
hastighet.gällandeöverskrider

motorcykelmednärvarande främstförbedrivsEnmanspatrullering
bedrivitstidvisomfattning ävenökandeår iunderhar senaremen

med bil.
ellermotorcykelpoliser ettinnebär parParpatrullering ettatt par

vidvarandrabiträdasnabbt kanochsamarbetarbilsinipolismän var
ingripanden.olika slags

ellerrörligvidpolispatrullerflerasamarbetargruppatrulleringVid
kanfordonochtrafikanterantalEttövervakning. stortstationär

övervakning.sådanvidkontrolleras
skerordningspolisenochtrafikavdelningamamellanSamarbete

nykterhet.ochbehörighetförareskontrollervidfrämst av
trafikövervak-samordnadeformisamarbete skerInterregionalt av

hastighetsövervakning,främstdåveckorvissaunderningsaktiviteter
Nationella,trafik ägerkontrollochnykterhetskontroller tung rum.av

vid någraRikspolistyrelseninitieras ävenaktivitetersamordnade av
aktivi-nationellaochinterregionalasamordnadeår. Devarjetillfällen

i vissdärigenomblirochmassmediaoftauppmärksammas avteterna
trafikanternahoskändaomfattning . används.utrustningvilkenoftaArbetsmetoderna somstyrs av

internationellföroftatillverkastrafikövervakningförUtrustning en
Kravspeci-kravspecifikation.s.k.utifrånseriermindremarknad i en
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fikationema varierar från land till land.
Modifiering utrustningen måste ofta genomföras vilket innebärav

ökade kostnader. Särskilt kostsam modifiera för svenska för-att
hållanden utrustning för automatiskär trafikkontroll och bevisin-

för trafiknykterhetskontroll, då våra krav ofta är större änstrument
prestanda på den marknaden tillgängliga utrustningen. Bl.a. har
det svenska försöket med automatisk hastighetsövervakning visat att
utrustningens prestanda arbetsmetodens effektivitet.avgör

Arbetsmetodema också utformningen trafiklagstzfi-styrs av av
ningen. Den svenska trafiklagstiftningen medger långtgåendeen
kontroll trafikanterna. Polisen kan således kontrollera både förare,av
fordon, last, tillstånd och andra transporthandlingar detutan attm.m.
förekommer misstanke trafikbrott.om

Domstolarnas tillämpning gällande trafikförfattningar ärav en
faktor vilkenavgör arbetsmetod polisen skall användaannan som som

sig för upptäcka och förebygga trafikbrott. De arbetsmetoderattav
polisen för närvarande siganvänder och redovisas i detsom av som

följande är prövade domstolarna. vissaFör arbetsmetoder harav
Rikspolisstyrelsen utfärdat tillämpningsföreskrifter och allmänna råd.
Vissa metoder har JO bl.a.prövat, användningen s.k.av genom-
snittshastighetsmätare.

Trafikanternas polisens arbetsmetoder ocksåäracceptans av en
faktor måste beaktas när arbetsmetoder introduceras inomsom nya
trafikövervakningen. Information till trafikanterna arbets-om nya
metoder förekommer iän begränsad omfattning. Sådan infor-om
mation har exempelvis förekommit i samband med införandet av en

metod för med särskild belysning fordon ioch sambandatt stoppany
med polisen rätt rutinmässiga alkoholutandningsprov.att att tagavs

I regeringens budgetproposition har under de årensenaste angetts
trafikövervakningen skall syfta till minska antalet trafikolyckoratt att

och övervakning fordons hastighet skall framskjutenatt av ges en
plats. Dessa direktiv polisen vid val aktiviteter och därmed istyr av
viss omfattning val arbetsmetoder inom trafikövervakningen. Iav
årets budgetproposition sägs huvudmålet för trafikövervakningenatt
skall öka trafiksäkerheten och därvid kontrollenatt attvara av
trafiknykterheten och fordonshastigheten skall framskjutenges en
plats.

3.2 Inre arbetsledning m.m.

Den inre arbetsledningen omfattar i huvudsak analys planeringoch
Övervakningsaktivitettrafikövervakningsverksamheten. och metodav

väljs med utgångspunkt från trafikolycksutvecklingen, vägnät,
trafikplatser, årstid, tillgång övervakningspersonal och dess ut-av
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trañkövervakningenbeslut inriktningbildning och kompetens, avom
m.m.

inre arbetsledningen följs resultatet de valda arbets-Under den av
planerings-hjälp ADB-baserat ochmetoderna med ettupp av

uppföljningssystem föruppföljningssystem, Planerings- ochPUSTA
planeringsdelpolisens trafikavdelningar. PUSTA-programmets ger

aktiviteter.möjligheter fördela på olika I programmetsatt resurserna
möjligheter följa rapporteringsfrekvens ochuppföljningsdel finns att

trafikbrott vid olika arbetsmetoder.fördelning på olika
förför närvarande föremål för revideringPUSTA-programmet är

målstyrning och målanalys enligt det plane-bl.a. underlättaatt nya
inom polisen. kallasrings- och budgetsystemet Det programmetnya

Timredovisning i drift den juliStatistikrutin och 1START togs
1992.

arbetsledningen också utarbetandetsamband med den inre skerI av
planering trañkutbildning förolika tjänstgöringslistor samt en av

förändringarna inom trafiklagstiftningenpoliserna. återkommandeDe
med tillhörande tillämpningsföreskrifter medför att ett stort ut-

samband med sådan utbildning diskuterasbildningsbehov föreligger. I
för trafikövervak-i den aktivitet och det metodvaloch beslutas regel

Ävenförfattningsändringarna medför. olika metodförsökningen som
utbildningsinsatser.initieras i samband medkan

sker samarbete med olikaVid den inre arbetsledningen näraett
trafiksäkerhetsområdet. Samarbetet ledermyndigheter och inomorgan

insatser åtföljande metodval.ofta fram till olika samordnade med

3.3 Hastighetsövervakning

radarhastighetsmätare 1103.3.1 Användning Rcav

i SverigeRadarhastighetsmätare 110 används sedan år 1990 ochRc
Hastighetsövervakning medradarutrustning.då äldreersatte typer av

radarhastighetsmätarenpå följande Vidradar går i till sättstort
polisman.minst skall Närtjänstgör två ettvarapersoner varav en

hastighetenviss bestämd hastighetsgränsfordon överskrider angesen
påuppgiften skrivspå siffertablån samtidigt ut pappersremsa.som en

registreringsnummer,uppgifter fordonetsPolismännen rapporterar om
stoppstationentill stoppstation. Påfabrikat, hastighet enm.m.

överskriditde fordontjänstgör antal polismän stopparett somsom
förarna.hastighetsgränsen och rapporterar

hastighetskontroll meduppgifter framgår vidinhämtadeAv att
minimibemanningen fyra polismän. Ofta krävs störreradar är

hastighetsöverträ-trafikintensitet och antaletbemanning beroende på
försällan i anspråkfrån ordningspolisendelser. Personal tas mer

hastighetskontrollbiträde med radar.vid
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Under de åren har s.k. handradarsenaste prövats dels i fältförsök
inom polisen och dels Statens provningsanstalt. Utrustningenav anses
inte önskade krav för radarteknik.motsvara För närvarande provas
motsvarande utrustning där laserteknik används.

3.3.2 Instrument för mätning genomsnittshastighetav

Mätinstrumenten, s.k. polispiloter, elektroniskaär instrument ärsom
monterade i polismålade eller civila bilar eller motorcyklar. Instru-

är avsedda för mätningmenten fordons genomsnittshastighet.av
Metoden bygger på mätning tid och vägstrâcka uträkningsamtav av
genomsnittshastigheten. Mätvärdena på siffertablå.presenteras en

Fotoanläggning för bil trafñpax har utgått och ersattsnumera
instrument för mätning genomsnittshastighet.av av

3.3.3 Stoppur

Hastighetsmätning med fastställastoppur den tid åtgårattavser som
för fordon mellanett ändpunkternaatt på uppmättpassera en
kontrollsträcka. Hastigheten kan därefter beräknas.

3.3.4 Helikopter

Hastighetsövervakning från helikopter förekommer huvudsakligen på
europavägar och riksvägar.större Metoden bygger på principsamma

tillämpas vid kontroll med Personalen i helikopternsom stoppur.
samarbetar alltid med markpatruller.

3.3.5 Efterföljande

När polisman under patrullering i tjänstefordon konstateraren att en
fordonsförare uppenbart bryter hastighetsbeståmmelsema följermot
polismannen i tjänstefordonet efter fordonet. Polismannen avläser
tjänstefordonets hastighetsmätare under vägsträcka i praxisen som
har kommit uppgå till minst 500att varvid det kontrollerademeter,
fordonets hastighet fastställs.

3.3.6 Färdskrivare

Genom avläsning diagrambladet i fordons färdskrivare kanettav
fordonets hastighet fastställas. Färdskrivaren har emellertid stor
felmarginal -5kmtim, +8kmtim måste beaktas vid fastställan-som
de hastigheten.av
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trafikövervakning3.4 Allmän

regelefterlevnadenKontroll3.4.1 av

repressivpreventiv ochoch dold,synligrörlig,fast ochGenom
följafå trafikanternapoliseneftersträvartrafikövervakning attatt

trafikregler.gällande
polis-polisen båderegelefterlevnaden använderVid kontroll av

fjällterränghelikopter. Imotorcyklar ochbilar ochoch civilamålade
terrängskoter.används

beteenden iövervakningföranvänds främstHelikoptem av
på svår-omkörningsförbud,omkörningarsåsomtrafiken, trots

vägstrâckor.övervakade
polismålademed bådeförsök genomförtsåren harUnder de senaste

efterTV-monitorkan direkt ifelandevideobilar. Denoch civila en -
användandet dennasitt beteende. Genomstuderaha stoppatsatt av-

polisenlagföringsförfarandet förochrapporterings-metod underlättas
fel-erkänner sittoftast direktbevisningdennadå förarna med

beteende.
underlätta framkom-övervaka ochföranvändsMotorcykel även att

trafiken.ligheten i
Övervakning s.k. sållnings-med hjälpnykterhet skerförarnas avav

trafikkontroller ellerbeordradeblåsa i vidförarna fårinstrument som
trafiknykterhetsbrott skerBevissäkring vidvissa trafikbrott.vid

finns påbevisinstrumentmed hjälputsträckningi stor somavnumera
Vissutveckling.underbevisinstrument ärMobilapolisstationerna.

1991. Erfaren-under årinleddesinstrumentanvändning sådanaav
positiva.genomgåendehittillsheterna detta ärav

med-trañksäkerhetsarbeteförebyggandeled i polisensSåsom ett
och vidi skolornatrafikundervisningtrafikpolisen vidverkar

föreningarolikaliknandeinformationsmöten eller arrangerar.som
Även riksnivålokal- ochradio- och TV-programsamband medi

trafiksåkerhets-rörande aktuellapå olika sätttrafikpolisenmedverkar
frågor.

Fordonskontroll3.5

fordonskontroll3.5.1 Teknisk

fordonenspolisenkontrollerarövervakningfast rörligVid såväl som
ibestämmelsernautgångspunkt frånutrustning medskick och

bullerKontrollföljdförfattningar.fordonskungörelsen och dess av
särskilda bullermätare.hjälpsker med av

omfattningi vissinspektionsverksamheten skerflygandes.k.Den
fordonskontrollentekniskapersonal från TSV. Deni samarbete med
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ställer krav på särskild utbildning. polismän genomgått sådanDe som
utbildning erhåller flygandesärskilt förordnande utföraett att
inspektion fordon.av

3.5.2 Brukskontroll

samband med fordonskontrollverksamhet viktI sker bl.a. kontroll av
och säkring last, farligt skattekontroll, tillståndgods, kontrollav av

Ävenarbetstid.och behörighet och nykterhet kontrolleras.
Kontroll vikt sker hjälp fordonsvågarmed portablaav av som

medförs polisen, stationära vågar vägverket har iordnings-av som
på vissaställt platser eller på vågar hos bilprovningen.

Polisen tillsynsmyndighet förär farligt gods på väg.transporter av
Vid tillsynen kan särskilt ADB-program, Räddningsverkets infor-ett
mationsbank RIB, utnyttjas för erhålla information produkteratt om
m.m.

3.5.3 Bilprovningen

AB Svensk Bilprovning har huvuduppgift genomföraASB attsom
författningsreglerad säkerhets- och miljökontroll fordon. Enav av
dess omfattande uppgifter är genomföra den periodiskamest att
kontrollbesiktningen fordon. Under 1991 genomfördes omkringav
5,2 miljoner fordonsbesiktningar.

Frågan huruvida bilprovningen ha vid for-skall roll ävenom en
donskontroll på väg har behandlats dels Riksrevisionsverket iav
revisionsrapporten statliga fordonskontrollenDen på 1989-01-väg
06, dels Trafiksäkerhetsutredningen. Båda har föreslagit attav
bilprovningen fåskulle utökade uppgifter och utöveratt man
nuvarande kontroller i skullehall även utföra fordonskontroll på väg.

direktivenI till Trafikpolisutredningen hänvisas till iuttalanden
propositionen 1989902155 förnyelse inom polisen där detom
konstateras polisen fortsättningenäven i bör medverka i kontrollenatt

fordon på väg, polisen bör begränsa sina insatser för denattav men
tekniska kontrollen fordonen fordon speciellde och medtyngreav
konstruktion. Trañkpolisutredningen enligt därförbör direktiven
undersöka förutsättningarna och anvisa former för bättreen sam-
verkan mellan de berörda myndigheterna detta område.

Regeringen har vidare den 19 december 1991 tillkallat särskilden
utredare dir. 19922 för genomföra utredning avvecklingett en av

AB Svensk Bilprovnings monopol. Utredningen skall slutfördav vara
den november 1992.1senast
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4 Det internationella perspektivet

4.1 Internationella jämförelser

direktivenAv framgår Trafikpolisutredningen, på deatt punkter där
internationella utblickar kan värde, bör skaffa sig bildvara av en av
hur i andra jämförbara länder har löst eller lösa deman attavser
frågor uppdraget omfattar. Vidare skall utredningen beaktasom
aktuella EG-aspekter.

Inom för uppdraget har utredningen besökt Finland, Norgeramen
och Danmark. Besöken där har främst innefattat diskussioner med
ledningarna för trafikpolisen i respektive land vissa praktiskasamt
studier utrustningav m.m.

EG-perspektivet har studerats utredningen så långt detta f.n. ärav
möjligt. Här sker fortlöpande utveckling.nu en

4.2 Finland

Utredningen besökte Finland den 28 och 29 november 1991. Vid
utredningens besök lämnade chefen för Rörliga polisen polisöverin-
spektör Knut Aas och några hans medarbetare informationav av om
organisation och utrustning. En del besöket ägnades åtstor av
diskussioner med Finlands ledande trañksäkerhetsforskare,en av
Markku Salusjärvi vid Statens tekniska forskningscentral.

Finland har cirka 5 miljoner invånare på yta motsvarar treen som
fjärdedelar Sveriges. Antalet registrerade bilar uppgår till drygtav
2,2 miljoner. Under 1991 dödades 632 människor i trafiken och
skadades cirka 500.11

I Finland finns cirka 8 500 poliser. dessaAv arbetar ungefär 900
eller drygt 10 % med trafikövervakning huvuduppgift.som

Polisen lyder under inrikesministeriet. Inom ministeriet finns en
polisavdelning under ledning polisöverdirektör.av en

På regional nivå leds polisverksamheten de 12 länsstyrelserna.av
Under länsstyrelserna finns 220 länsmansdistrikt på landsbygden samt
26 polisinrättningar i de större städerna.

Rörliga polisen har trafikövervakning huvuduppgift. Därsom
tjänstgör cirka 700 polismän. Ytterligare cirka 200 polismän med
trafikövervakning huvuduppgift finns vid de större polisin-som
rättningama och länsmansdistrikten. Som exempel kan nämnas att
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trafikpolisen90-talHelsingfors harpolisen i ett
förocksåtrafikövervakning harutförRörliga polisen ansvaretmen

polisenRörligavintern harUndersjöpolisverksamheten.finskaden
snöskotrar.till 40-taltillgång ett

biträdandeochbestår chefenorganisationRörliga polisens enav
med länenavdelningaravdelning lladministrativchef, samt somen

Helsingfors-avdelning vidfinnsVidareansvarsområde.operativt en
två ellerindelade iavdelningarnaoperativa ärFlygstation.Vanda De
särskiltstationeringar. Ettsammanlagt 29medflera kommandon

säkerhetsvaktskomman-presidentsRepublikenskommando utgörs av
do.

polisenRörligaövervakningsuppgifter biträderanslutning till sinaI
Rörligaliknande.ordningshållning ochmedlänsmansdistriktenfrämst

det finskainomförstärkningsresursalltså viktigpolisen är en
resurstiden ägnas% totala25 denpolisväsendet. Ungefär av

förstärkningsuppgifter.sådana
metoderi huvudsak medutförsTrafikövervakningen somsamma
verksamhetendominerandeHastighetsövervakning denäri Sverige.

följdresurstiden,% totala tätt25 dencirkaoch upptar avav
åtgår cirka%.cirka 20 nämntsbeteendeövervakningen med Som nyss

Återstående resurstidförstärkningsuppgifter.%25 resurstiden tillav
fordonskontroll,arbetsuppgifter,% andra30knappt ägnas t.ex.

ochsäkerhetsvaktpresidentensflygplatskontroll,eskortverksamhet,
sjöpolisverksamheten.den nämnda

Årligeni Finland.trafiksäkerhetsproblemRattfylleriet är ett stort
cirkajämfört medrattfylleristermisstänktacirka 30 000omhändertas

alkoholutandnings-får utförafinska polisen26 000 i Sverige. Den
svenskadenpå ungefär sättpå fordonsförare somsammaprov

iår 19911,3 miljoneralkoholutandningsprovpolisen. Antalet var
000.1991 cirka 930Sverige år

sin verksamhet.utrustning förgodpolisen sig haRörliga enanser
Fordonsparkenmotorcyklar.bilar och 40bl.a. 220disponerarMan

ochPolispiloti fordonen.utrustningenliksom den lösamodernär
utrustningsmässigi Sverige. Enstandardvågar är somav samma

polisenfinländskaradarutrustningen. Denskillnad gäller dock
handra-beskrivaskanutrustninganvänder närmast som ensomen
kan riktapolisman50 000 kronor. Ensådan kostardar; ensamcaen

digitalpåhastighetenoch avläsafordoninstrumentet mot ett en
mätningen sker inte.registreringtekniskNågoninstrumenttavla. av

kandomstol. görbevis i Detgodtasförfarande attDetta mansom
med småochoch smidigt sättenkeltpå mycketanvända radar ett

personalresurser.
trafik-svenskadenavviker frånheltmetodEn intressant som

fleratvå ellermedradarövervakningrörligarbetssättpolisens är
bilen sitterförstariktning. deni I ettpolispatruller kör sammasom
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instrument i form den s.k. handradam monterad bakom vindrutan,av
riktad mötande trafik.mot Polisbilens förare, ofta är isom ensam
bilen, aktiverar instrumentet mötande bilarmot misstänks körasom
för fort. Om den digitala avläsningen bör föranleda ingripande,ett

polismannenrapporterar detta på radio till nästa patrull, befinnersom
sig på lämpligt avstånd. Denna patrull, kan motor-som vara en
cykelpolis eller polisman i polismålad bil,en ensam pästannaren
lämplig plats och denstoppar mötande bilisten för rapportskrivning.
Om tredje patrull finns ytterligare längreen bak denna övertar
beredskapen fortkörarenästaatt stoppa osv.

Försöksverksamhet med automatisk hastighetsövervakning har ny-
ligen inletts i Finland med liknande förutsättningar och utrustning

i Sverige.som
Tjänstgöringen vid Rörliga polisen är mycket eftertraktad bland

finska polismän. De flesta nyrekryteringar sker bland poliser med
några års erfarenhet, det händer även direktrekryterarmen att man
från polisskolan. Fortbildningen inom rörliga polisen är relativt om-
fattande.

Den finska polisens budget uppgår till cirka 10 miljarder finska
mark år. Rörliga polisens andel budgetenper är cirka 8 %. Enav
statlig utredning har nyligen granskat polisens trafikövervakning och
föreslagit denna bör ökasatt i framtiden. Det lär inte aktuelltvara
med förändra denatt centrala ledningen trafikövervakningen.av

4.3 Norge

Besöket i Norge pågick i dagar och inleddestre den 9 1992 vidmars
Biltilsynsstasjonen i Svinesund och hos Vägdirektoratets Trafikant-
och Fordonsavdelning. Pâföljande dag besöktes Justis- Politidepar-og
tementet Utrykningspolitietsamt UP. Besöket avslutades hos

TÖI.Transportökonomisk Institutt
Norge har 4,3 milj invånare, dvs. hälften jämfört med Sverige.

Antalet registrerade bilar uppgår till knappt 2 miljoner. Under 1991
sjönk antalet dödade i trafiken, således utveckling isamma som
Sverige. Totalt omkom 320 jämfört med 332 året innan.personer,
Under större delen 1980-talet låg antalet dödade kring 400av årper
med minskande tendens under slutet decenniet.en av

Norge har knappt 6 000 polismän anställda vid de större och
medelstora polisdistrikten politikammere. Därtill kommer nära
2 000 polismän i glesbygden lensmannsetaten. Inkluderat vissa

funktioner finns i Norge 8 050gemensamma polismanstjänster. Av
dessa har drygt 200, de flesta i UP, trafikövervakning huvudupp-som
gift.

Huvudman för den norska polisen är Justis- Politidepartementet.og
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undertjänstemänhundratalhari departementet ettPolitiavdelningen
expeditionssjef.ledning enav

fylken.länsgränsemaorganisationpolisensföljernivåregionalPå
organisa-även1986 harSedani Norge.fylken19 enfinns manDet

koordineraskallcheferDessalandsdelspolitimester.femmedtion
trafikövervakningen.bl.a.områden,olikainompolisverksamheten

diskussionpågåroch detbristervissaha omenSystemet uppgavs
inteochstädernaipolitikammere54nivå finnslokalPåförändringar.

landsbygden.pålänsmansdistriktsjälvständiga370mindre än
190anställda,236besökvårtvidhadeUtrykningspolitiet varav

distriktschef.meddistrikt11harMantjänst.förpolismän enyttre
personalsärskildfinnsOslo,poliskamrarna, t.ex.de störreVid

1988 harSedani tätort.främsttrafikövervakning manavdelad för
polismän40sammanlagtinnebär urattockså systemett som

UPtrafikövervakning.avdelas förskall svararårligenlänsmansstaten
tjänstgöring. Depolismänsdessaplaneringenoperativaför den av

ochtrafikövervakningeniförstärkningsresursviktigutgör en
med UP.mycket närasamarbetar

medettårsperioderiskervid UPpolispersonalenförTjänstgöringen
hemmadistriktet.Kommenderingen görsintroduktion.dagars14 av

vid UP.tjänsterfastapersonal haradministrativchefer ochEndast
återkommavillmångaochpoliseninompopulärärTjänstgöringen

%10Omkringtjänstgöring.ettårig avår förnågraefter nyen
tidigare.därtjänstgjortharUPinompoliserna

sittunderradarövervakningmedheltidpåarbetarvid UPpoliser24
polis,lokalÖvervakningen medsamarbeteisker somtjänstgöringsår.

effektivtimmarfyraungefärfårManstoppstationerna. utbemannar
fårtimmar. Detåttatjänstgöringspass ansesunderradartid ett

avståndenbeaktandemedsärskiltSverige,medjämfört avbravara
harTrondheimochOslo, BergeniPolitikamrarna egeni Norge.

radarutrustning.
lasermätningmedförsöksverksamhetpågick avbesökvårtVid
och skötsvideokamera,enkelliknarUtrustningen av enhastighet. en

laserhastighetsmätarenriktarvägkantenFrånpolisman. manensam
400tillkan meterAvståndetsig.närmartrafikpå den uppvarasom

kanfordonkontrolleratFörändå längre.fall ett manvissaeller i
Är kanlångtavståndetdisplay.hastighetenavläsaomedelbart en

pådagsdet ärinnan utmätningar attfleragöramedhinna attman
fortköraren.ochvägen stoppa

besök.vårtvidlångtganskakommithadeFörsöksverksamheten
förtextningsfunktionförsök. EnpraktiskaifannsFyra uteapparater

mätinstru-stadgaför störrestativenkeltdokumentation ettsamt
placerasbatteriKraftkällan ärframtagning. ettunder sommentet var

Laserstrålningenbälte.polismannensi varaväska eller uppgavsi en
åstadkom-till TV-apparatfjärrkontrollvanligvadl20-del enenav
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mer.
Prismässigt räknade med laserhastighetsmâtareattman skulle

hamna 60 000 kronorrunt styck. Detta kan jämföras medper ien
både Norge och Finland använd handradartyp kostarav som ca
50 000 kronor, och med den svenska radarutrustningen Rc 110 som
kostar 300 000 kronor. Norrmännen harca prövat Rc 110, denmen

för Otymplig och dyr.anses vara
En mycket intressant upplysningannan under besöket gällde sättet

genomföraatt och redovisa trafikövervakningsinsatsema. I Norge
strävar efter ha mångaatt personliga kontakterman mellan polisen
och trafikantema. En vanlig enkel körkorts- och bilbälteskontroll är
ofta inledningen till samtal skaparett positiva kontakter. Dessasom
och andra kontroller mäts till antalet och får på så sättman en upp-
fattning effekten i trafikpolisens arbete,om utöver tidsredovisningen.
Stortinget beslutade för några år sedan på regeringens förslag att
kontrollvolymen mätt i antalet kontakter mellan polisen och trafikan-

skulle ökaterna med minst 40 % från 1988 till 1991 med i huvudsak
oförändrade personalresurser. Målet för den ökade effektinsatsen var

minska antaletatt dödade och svårt skadade i trafiken.
Resultatet framgår följande sammanställning.av

År Antal kontroller Antal Antalrapporter trafikdödade

1988 1 241 490 447 199 378
1989 1 520 548 444 924 381
1990 l 406 427 395 165 332
1991 1 941 907 456 666 323

Källa Statistisk ukehefte

Antalet kontroller ökade alltså på år med övertre 700 000 eller med
nära 60 % alltså betydligt över beslutet minst 40 %. Rapporte-- om
ringsnivån i huvudsak oförändrad; det innebärvar i förhållande tillett
antalet kontroller minskad rappoitandel. Av alldelesen särskild
betydelse är antalet trafikdödadeatt stadigt minskade under perioden,
från 380 till 320 på år. Deca norskatre erfarenheternaca i de här
frågorna kommer återspeglas iatt Trafikpolisutredningens förslag.

Ett exempel påannat politiska beslut i Norge avseende trafiksäker-
heten är införandet för automatisksystem trafikkontroll.av Norge har
varit något föregångslandett på detta område.av Den automatiska
trafikkontrollen omfattar för närvarande 105 mätstationer för
hastighetsövervakning och 14 anläggningar för rödljusövervakning.
Erfarenheterna båda systemen iav huvudsak goda.uppgavs vara
Denna uppfattning för polisen, vägmyndigheternavar gemensam och
trafiksäkerhetsforskarna i Norge.
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skerarbetetrañkpolisensÄven för genomprioriteringarandra
nykterhetskontrollemaprioriterasBlandbeslut. annatpolitiska

beteende-år,alkoholutandningsprovmiljonhalv peromkring en
hastighetsövervakning.övervakning samt

förinsatser attgörbeteendeövervakningen storaInom man
Undersökningarbakifrån.påkörning sommedolyckorförhindra

dennaärfordonsolyckor% alla40omkring avvisargjorts att av
innebär attsärskiltutvecklat system manharMan ettolyckstyp. som

tiden 1avståndetOm motsvararfordon.tvåmellantidenmäter
harochrapportering,ovillkorligensker manmindreellersekund en

sekund-regel.s.k.dennatillanpassadeärbötestabellersärskilda som
förutmärktsiglämpartrafikövervakningautomatiskförSystemen

kontrollverksamhet.denna
Vegdirektoratet.påliggeri NorgefordonskontrollenförAnsvaret

kontrollbesiktning, utanårligobligatoriskallmäningenhar ännuMan
följande.huvudsakiinnebärDetflexibeltmycket system.ett

kontrollbesiktning. Igenomgåalltidbilarskall äldreägarbyteVid
omfattade1991kontroller.årligaantaletStortingetbeslutarövrigt om

utfördesdessakontroller. Av000630minstStortingsbeslutet
besiktningshallar,68Vegdirektoratetsnågon000 i250omkring av
Övriga kontrollerkallelsefickslumpvis post.dit fordonsägare peren

direktgjordesfordonskontrollendelenövervägandealltså den av -- inspektörerVegdirektoratetsstickprovskontroller.på vägenute som
pâ väg.fordonkontrolleraochdärvid rätthar stoppaatt

mellanväljafordonsägarenfårvägkontrollellerstations-Efter en
uppsökaelleråtgärdatsfelet attverkstadsintyg attvisa ett omatt upp

kontroll.förbiltilsynsstation nyen
särskiltintebiltilsynspersonalen ärochpolisenmellanSamarbetet

ochorganisationsinharBiltilsynen egnautvecklat.väl egen
fordonskon-medlitetmycketsysslarpolisennorskauppgifter. Den

troll.

Danmark4.4

Huvuddelen1992.april2827 ochDanmark denbesökteUtredningen
trafik-polisensdanskadendiskussionerägnadestiden omav

Rigspoli-avdelningschef hosdeltogdiskussionernaövervakning. I en
iordförandenFatrdselpolitiet,förchefenmedarbetare,tichefen med

polischefer,SverigesFöreningentillmotsvarigheten endanskaden
frånrepresentantKöpenhamnspolisen samtfrånvicepolitidirektör en

justitiedepartementet.danskadet
kommerHärtillpolisdistrikt.politikredseri 54indelatDanmark är

milj5,1DanmarkharTotaltGrönland.påochpå Färöarnapolisen
tjänstemänadministrativaAntaletpolismän.00010ochinvånare ca
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inom polisen är drygt 2 200.
Varje politikreds leds polismästare, också åklagare.ärav en som

Politikredsen är sedan indelad i ordenspoliti, kriminalpoliti och ett
administrativt kontor. Köpenhamnspolisen har dock en annan
organisation. Polischefen där kallas politidirektör, och vice-tre
politidirektörer har och sitt ansvarsområde påvar sätten samma som
i de övriga poliskredserna. Den väsentligaste skillnaden är dock att
Köpenhamnspolisen har trafikavdelning, vilket flertaleten deegen av
övriga politikredsema saknar.

Liksom i Norge och Finland finns det i Danmark centralt ledden
polisstyrka för trafikövervakning Faardselpolitiet. Styrkan består- av

360 poliser och leds inom myndighetenca Rigspolitichefen viceav en
rigspolitichef vid afdelning A. Denne har dock flera andra arbetsupp-
gifter, varför den direkta operativa ledningen utövas chefen förav
Fatrdselpolitiet molitiinspektör.

Fxrdselpolitiet är organiserat i 13 avdelningar. Den största med
130 är stationerad i Köpenhamn harman hela Danmarkmen somÖvrigaarbetsområde. 12 avdelningar är stationerade i de större
städerna. Antalet polismän vid dessa avdelningar varierar, den minsta
består 13 polismän och den största 29.av av

Köpenhamnsavdelningens tjänstgöring omfattar alltså hela Dan-
mark. Grupper avdelningen skickas för underur någonut att eller
några veckor i förstärka dentaget verksamhet bedrivs vid de 12som
utstationerade avdelningarna. Fardselpolitiets verksamhet sker i nära
samverkan med politikredserna.

Fzerdselpolitiet disponerar 88 bilar och IOO-talett motorcyklar.
Ungefär 50 % övervakningen bedrivs från civilaav polisbilar. För
radarkontroller använder utrustning Nedar, d.v.s.man typav
apparater dentyp svenskaav polisensamma hade innansom man
anskaffade Rc 110. Nedarutrustningen dock utsliten ochanses man
hoppas kunna ersättaatt radarutrustningen med laserteknik inom de
närmaste åren. Om detta inte blir möjligt överväger anskaffaattman

tyskt radarmåtningssystemett MESTA. Man disponerar också 12-
videoutrustningar, 11 är monterade i civilmåladevarav bilar och en
på motorcykel.

Trafikolycksutvecklingen i Danmark har visat nedåtgåendeen
tendens under år. Antalet trafikdödade har minskatsenare från 713
år 1988 till 605 år 1991. Under tid har antalet trafikskadadesamma
minskat från 11 790 till 9 916. Totalt ligger antalet polisanmälda
trafikolyckor 30 000 år.runt per

Rattfylleriet är allvarligtett trafiksäkerhetsproblem också i
Danmark. 8Av 311 olyckor betraktades allvarliga undersom som
1991 kunde l 392 hänföras till onykterhet. Antalet omhändertaganden

misstänkta förare har dock minskatav från 19 644 år 1990 till 17 468
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enligtalkoholutandningsprovgörapolis har rättDansk1991. attår
Sverige.iförutsättningarungefär somsamma

ikm tim tätort,50varittidigareharDanmarkiHastighetsgränsema
maj1Denpå motorvägar.kmtim100ochlandsbygdkmtim på80

Polisenkmtim.till 110motorvägarpåhastighetsgränsenhöjdes1992
såärkmtim. Denna10minstpåtoleransnivådocktillämpar en

höjningenbeslutvid sittfolketingetdanskadet avvedertagen omatt
ursprungligaden. Dettilldirekt hänsynmotorvägshastigheten tog

kmtim.120100 tillfrånhöjningfolketingettillförslaget var en
110 kmtimtillhöjningdock baragodtogFolketingsmajoriteten en

kmtim120fick köraändå utantrafikanternamed attresonemanget
hastig-polisensbeslutetförvillkor attrapportering. Ettförrisk var

skulle öka.på motorvägarhetsövervakning
trafikövervakning ärpolisens attdanskai denproblemEtt stort

Allatrafikförseelser.för rapporterordningsbotutfärdafårpolisen inte
föröverlämnaspolisenlokaladenfrånochFaerdselpolitietfrån

Därefteråklagarorganisation.polisväsendetsinomhandläggning
efterfallförekommandestämning, iellerstrafföreläggandeutfärdas

utredning.kompletterandegjortpolitikredsenilokaltdet enatt man
långdetofta tilloch lederbyråkrati tarattbetydandeskaparDetta en

uttryckteFzerdselpolitietpåföljd. Inomochförseelse manmellantid
svenskefterstånd,till gärnaändringfåönskanstark att enomen

modell.
håll ipå andraungefärtrafikpolisdanskövrigt arbetarI som

målstymingplanmässigeftersträvarSkandinavien. Man aven
äraktiviteter. Dessaslaggenomför olikaochtrañkövervakningen av

motsvarig-danskamed densamarbeteioch skertidsbegränsadeofta
till NTF.heten

Sverige harvi iMedanfordonskontrollen.skillnad gällerviktigEn
harområdedettainomuppgiftermedorganisationerstatliga mantre

nämligen denöverfördes1992januarilDenbaraDanmarki en.
undersåledeslyderochpolisväsendet,tillbilinspektionendanska

bilassistenter, de260ochbilinspektörer55Rigspolitichefen.
huvud-fåttdärmedverkstadsutbildning, harmedsistnämnda nyen

tillbilassistenterantaletminskamedräknararbetsgivare. Man att
påomfattningiarbetar uteBilinspektörerna200. storunderstrax

med polisen.tillsammansvägarna
endastDanmark harikontrollsystemetobligatoriskanuvarandeDet
införaövervägerägarbyte. Man attvidfordongällt samt nutunga

Tankenanpassad till EG-normema.kontroll,periodiskformnågon av
auktorisa-formnågonbilverkstäder fåprivata3 000låtaär avatt ca

teststationer.motororganisationernasmed detion tillsammans stora
KöpenhamnspolisenförföreträdaremeddiskussionernaVid

Ålborg,Århus harochpolisen imedi likhetdär,framkom att man
85arbetarpoliser0002knapptKöpenhamnstrafikpolis. Avegenen
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med trafikövervakning huvuduppgift. Flertalet är utbildadesom för
köra polismotorcykel.att Inom Köpenhamnspolisen har nyligenman

vidtagit olika åtgärder för få störreatt ett för trafik-engagemang
övervakning hos ordningspolisen. I samarbete med kommunens
trañkplanerare går regelbundet igenom olycksutvecklingenman och
skickar analysunderlaget till de lokala polisstationema i Köpenhamn.
Därifrån kräver i gengäld rapportering varjeman vecka vilkaen av
insatser ordningspolisen har gjort på trañkområdet.som Effekterna
har hittills varit goda och har under tiden januari 1992man mars-kunnat minskningnotera trañkolyckoma.en av

En intressant upplysning vid besöketannan i Danmark gäller
parkeringsövervakningen. Man har nyligen beslutat underatt en
försöksperiod på två år överlåta allt för parkeringsövervak-ansvar
ningen i Köpenhamns och Fredriksbergs kommuner till respektive
kommun. Ansvaret har hittills i omfattning åvilatstor polisen. Från
polisens sida positiv till den ordningen,var man bl.a.nya som man
hoppas skall polisen större möjligheter ägnage sigatt annan
trafikövervakning. De danska bestämmelserna för den ifrågavarande
försöksverksamheten är särskilt intresse för Trafikpolisutred-av
ningens överväganden i kapitel 17 beträffandeegna de kommunala
parkeringsvakterna.

4.5 Europeiskt polissamarbete

Av regeringens direktiv till Trafikpolisutredningen framgår EG-att
aspekter skall beaktas i utredningsarbetet. Utredningen har genom
bl.a. kontakter med Rikspolisstyrelsen sökt skaffa sig bild huren av
det framtida europeiska polissamarbetet kan komma påverka denatt
svenska polisens trafikövervakning.

Utvecklingen det europeiska polissamarbetet harav under årsenare
gått mycket snabbt. Vid sidan den internationella polisorganisa-av
tionen Interpol har det främst inom EGs vuxit fram rad olikaram en
former för samarbete. Samarbetet sker ofta i eller mindre fastamer

där företrädare för olika ländergrupper diskuterar gemensamma
problem och arbetar med bekämpning grövre brottslighet.av

TREVI är samarbetsorganett för polis- och säkerhetsfrågor inom
EG. TREVI sammanträder på ministemivå två gånger år.per
Ordförandeskapet i TREVI följer ordförandeskapet i Europeiska
rådet. Förutom EG-länderna deltar sju s.k. like-minded istater
TREVI-samarbetet, nämligen Österrike,Sverige, Norge, Schweiz,
USA, Canada och Marocko. Härutöver sammanträder TREVI på
högre tjänstemannanivå eller i arbetsgrupper, vanligen med represen-
tation specialiserade tjänstemän.av

Det finns målsättningar förtre TREVI-samarbetet
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lagstiftningnationelliolikheterföljdtillproblemöverbrygga avatt-
rättsregelsystem,och

åtgärder inombrottsbekämpandesamordningoptimaluppnå avatt-
marknaden,inre samtden

medlemsländernasharmoniseringmöjligahögstaåstadkomma avatt- området.förvaltningsrâttsligaochpolis-detinomlagstiftning

trafikövervaknings-inomsamarbeteeuropeisktorganiseratNågot
vidhar ägtDiskussionerförekommit.intehittills rumområdet har

något1991intillkonstellationer, utanolikaiochtillfällenolika men
1992aprilTyskland iseminarium i togsVidresultat.påtagligt ett

europeiskai 14polisenförRepresentanterförstaemellertid steg.ett
dåDanmark,och ettantogSverige, Norgedäriblandländer,

organiseratframtidabehovetuttalande ett sam-gemensamt avom
konstaterasuttalandetIi Europa.trafikövervakningeninomarbete

miljon män-och överdödasmänniskor att00050överbl.a. enatt
Östeuropatrafikolyckor i Europavidårvarjeskadasniskor

denövervakning åruttalandetiframhålls attDetmedräknat.
trafiksä-minskaförmetodeneffektivaste attochsnabbastebilligaste,

föreliggerdetvidare stortettkonstateras attDetkerhetsproblemen.
övervakningsmetoder.ochlagstiftningharmoniseringbehov avenav

enhetliguttalandetifrågor nämnspåexempelSom gemensamma
fordonsut-bestämmelserlikformigarattfylleri,lagstiftning ommot

viktbeståmmel-ochlast-enhetligabilbältesanvändning,ochrustning
körkortslagstiftninglikformig osv.ser,

detförlösningarorganisatoriskaalternativaredovisasuttalandetI
integrerapågårHuvudförslagen attutsamarbetet. sam-framtida

in-sådanTREVI-arbetet. Ennuvarandedetinomordningen process
TREVIsinomåtagit sigländerna attsedan1992,vårenunderleddes

harrnonise-iuppräknade frågornamed deintensivtarbeta nyssram
frånuttalandeoffentliggjordes1992 ettaugustisyfte. Irande

möjlig-studerarekommenderades attTREVIvilketministerrådet i
trafiksäkerhetsom-påpolissamarbeteförstärktochökattillheterna ett

nationellgällandeförinommedlemsstaternamellanrådet ramen
lagstiftning.



57SOU 199281

5 Dispositionen av resurserna

för trañkövervakning

5.1 Riktlinjerna

den årliga planeringenFör polisens trafikövervakning gäller attav
regeringen gör uttalanden i budgetpropositionen. Under riksdagsbe-
handlingen kan ytterligare synpunkter framkomma, varefter regering-

slutligt statsmakternas beslut i regleringsbrev.en anger
Under de fyra åren har följande i regeringenssenaste angetts

regleringsbrev för polisväsendet riktlinjer för polisens trafik-som
övervakning.

1989 Inom den verksamhetsram gäller för trafik-som
övervakningen skall kontrollen fordonshastig-av
heter och trafik framskjuten plats.tungav ges en
För planeringen bör riktmärke gällaett attsom
minst hälften resursinsatsema föranvänds hastig-av
hetsövervakning. Det angelägetär det beträffan-att
de den trafiken särskildägnas uppmärksamhettunga

farligt gods.transporter av

1990 1991 Huvudmålet för trañkövervakningen skall atto vara
minska antalet trafikolyckor. Därvid skall kontrollen

fordonshastigheten framskjuten plats.av ges en

1992 förHuvudmâlet trafikövervakningen skall attvara
öka trafiksäkerheten. Därvid skall kontrollen av
trafiknykterheten och fordonshastigheten ges en
framskjuten plats.

Statsmaktemas beslut ekonomiska bl.a. för utrustning,om resurser,
har givetvis också betydelse för trañkövervakningen.stor

5.2 Resursfördelningen i stort

tidigareSom har nämnts ankommer fråndet år 1985 i första hand på
de regionala myndigheterna bestämma hur andel de totalaatt stor av
polisiära skall användas för trañkövervakning.resurserna som

Under åren 1985-1991 har antalet personaltimmar i aktiv trafik-
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övervakning hos de särskilda regionala trafikavdelningarna uppgått
till omkring 100 000 timmar år.1 Ordningspolisens medverkanper

1991 340 000 timmar, vilket innebär fortlöpande minskningvar ca en
1986 då resurstimmarsedan antalet 470 000.övervar

5.3 Planeringen på central, regional
och lokal nivå

Rikspolisstyrelsen inte någrahar formella befogenheter centraltatt
polisens trañkövervakning. innebärDetta dock inte styrelsenstyra att

helt saknar möjligheter påverka inriktningen verksamheten.att av
tidigareSom har träffar Rikspolisstyrelsennämnts varje år olika slag

överenskommelser med de regionala polischeferna vissaav om
aktiviteter. kanske viktigaste inflytandetDet övergemensamma

verksamheten har dock styrelsen haft via anskaffningsansvaret och
föreskriftsrätten beträffande utrustning för övervakningen. Genom att
anskaffa vissa slag utrustning har indirekt påverkat arbets-av man
metoderna. Flera exempel kan Rikspolisstyrelsensnämnas. val av
radarutrustning i kombination med föreskriftsråtten i fråga om
utrustningens användning medför radar för närvarande endast kanatt
utnyttjas för stationära kontroller kräver viss bemanning.som en
Anskaffningen s.k. polispiloter och deras placering i motorstarka,av
civilmålade polisfordon inneburithar betydande användsatt resurser
för s.k. dold trañkövervakning. Motsvarande gäller den planerade
anskaffningen videoutrustningar. På Rikspolisstyrelsenav anser man

anskaffningen i huvudsak skett i samråd eller eftermed önskemålatt
från polisorganisationen uppfattning inte helt delasen som av-
trañkpoliserna på fältet.

På nivåregional sker planeringen i huvudsak på det sätt som
beskrivs i kapitel 2.2.

Samordning och samverkan över länsgränserna sker genom
länsstyrelsernas försorg. Sådant samarbete i förstasker hand inom de
regioner finns för polisförstärkning över länsgränsema. I någrasom
fall avviker den geografiska samverkan inom trafikövervakningen
från förstärkningsområdenas gränser.

Hos polismyndigheterna på den lokala nivån sker planeringen av
trafikövervakningen ofta veckovis, i regel på avdelningsnivå. För
dygnsplaneringen ofta de befäl själva skall leda den yttresvarar som
tjänsten; i vissa fall någon befattningshavare inom avdel-svarar
ningens ledning för planeringen.

Utredningen har vid sina besök hos polismyndigheterna och
trañkavdelningama studerat rad olika planeringshandlingar.en

förGemensamt dessa eftersträvarär styrning står iatt man en som
överensstämmelse med överordnade planer. Månads- eller kvar-
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talsplaneringen liggaskall i linje årsplaneringen,med vecko- eller
dygnsplaneringen i linje med månadsplaneringen Man faster storosv.
vikt vid nå de kvantitativa målen, i regel resurstimmar, ställtsatt som

i överordnade planer. Kostnadsaspekter, frånsett traktamentskost-upp
nader och i vissa fall bränsleutgifter, beaktas endast i begränsad

Ävenomfattning. metodval blir i praktiken i första hand frågaen som
ofta avgörs det ansvariga befälet.yttreav

För uppföljning verksamheten vid de trafikövervakande funktio-av
används sedan några år datorstöttett gemensamtnerna program -

PUSTA kapitel 3.2.se Programmet är till uppföljninganpassat av
resurstid och aktiviteter till redovisning trafikolyckor ochsamt av

Vid ordningspolisen sker uppföljningen verksamhetenrapporter. av
ännu i huvudsak med manuella metoder. Ett START,nytt program,

i bruk den l juli 1992 och ersätter PUSTA-programmet.togs
START-programmet har utformats för även kunna användasatt av
ordningspolisen.
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6 Trañkolycksfallen

viktig utgångspunktEn det gäller polisens trafikövervakning ärnär
naturligtvis trafikolycksutvecklingen och trafikskadomas omfattning.
Detta har närmare granskats Trañksäkerhetsutredningen i be-av
tänkandet framtida 199179.Det trafiksäkerhetsarbetet SOU

Enligt Statistiska centralbyråns uppgifter under denSCB har det
tioårsperioden i genomsnitt dödats 800 och skadats drygtsenaste ca

20 000 årligen i trafiken. 5 000dessa har drygtAvpersoner personer
skadats svårt. statistik omfattar polisrapporteradeDenna endast
vägtrafikolyckor med personskada används ofta för beskrivaattmen
samtliga inträffade personskadeolyckor. Olika undersökningar främst
inom sjukvårdsområdet visar statistikdock denna endast täckeratt ca

%60 faktiska % alladet antalet svårt skadade och 30av ca av
lindrigt skadade Uppgifterna antalet dödade kanpersoner. om
emellertid betraktas faktiska antaletsäkra. Detta innebär detattsom
skadade i trafiken under tio åren varje år ide senastepersoner
genomsnitt uppgår till 60 000, vilka 800 dödas och 9 000ca av ca ca
skadas svårt.

I tabell redovisas trafikskadeutvecklingen för 19811 perioden -
1991, grundad på SCBs statistik antalet polisrapporteradeöver

Årvägtrafikolyckor. 1989 det svåraste olycksåret under perioden.var
totala 15Det antalet olyckor ligger i mellan 000 och 18 000.stort

Antalet dödade varierar mellan 745 904. skadades antal liggeroch De
18 500mellan och 23 500, svårt skadade mellan 4 800 ochvarav

6 100.
Fram år 1989 ökade årenantalet dödade och skadade. Undert.o.m.

1990 och 1991 vände den negativa utvecklingen och det kunde
minskning % %med 18 döda och 17antaletnoteras en ca av ca av

svårtantalet skadade.
Den positiva olycksfallsutvecklingen fortsatte i början år 1992;av

färre trafikanter dödades under tiden januari maj 1992 under iän-
samtliga jämförbara månader sedan år 1988. Därefter blevstort sett

juni månad 1992 på flerade trafikmånaderna år; 103svartasteen av
dödade det 43 fler under förra årets juni-månad preliminärär än-
uppgift.

Enligt statistik ñrSCBs första halvåret 1992 uppgick antalet
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dödade i trafiken 335.till Med beaktande antal svårtatt ettav
skadade erfarenhetsmässigt inte överlever beräknas antaletpersoner
trafikdödade under första halvåret 1992 bli mellan 30 och 40 fler än
under period i fjol, lägre för första halvåret 1989 dåänsamma men
397 miste livet i trafiken.personer

Tabell Antalet polisrapporterade trafikolyckor dödade och skadadesamt
personer

År Olyckor med Antal dödade Antal Därav svårt
personskada skadade skadade

1981 14 801 784 554 518 984
1982 15 288 758 277 5 95019
1983 15 848 779 803 06319 6
1984 53116 801 20 635 6 068
1985 15 929 808 520 671 814
1986 16 677 844 21 614 5 804
1987 15 652 787 20 467 5 423
1988 17 207 813 22 838 5 869
1989 17 969 904 23 531 5 790
1990 97516 772 22 497 5 501
1991 16 003 745 05721 4 832

Källa TrafikskadorSCB, 90 specialbearbetning 1991 års uppgiftersamt av
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7 Statistiska uppgifter polisensom

trafikövervakning

finnsDet i och för sig omfattande statistiskt underlag beträffandeett
polisens trafikövervakande verksamhet, detta är både svårtill-men
gängligt och delvis ofullständigt. detI följande redovisas del statis-en
tikuppgifter huvudsakligen har hämtats Rikspolisstyrelsenssom ur
anslagsframställningar till regeringen.

någraI hänseenden är dessa statistikuppgifter inte direkt jämförbara
mellan olika år. Det beror på Rikspolisstyrelsen ändrat redovis-att
ningen pâ några punkter. I de anslagsframställningama,senaste som

s.k. fördjupadeär anslagsframställningar avseende perioder treom
budgetår, är det statistiska underlaget beträffande trafikövervakningen
endast summariskt redovisat. De uppgifter behövts försom
jämförelsema i de följande tabellerna har för verksamhetsåren 1990-
och 1991 framtagits på sätt.annat-

Det är bakgrunden de i kapitel 6 redovisade trafikolycks-mot av
fallen bör studera utfallet polisens trafikövervakning. Isom man av
det följande redovisas först de totala insatserna för trafikövervakning,
alltså både trafikpolisens och ordningspolisens arbete tabell 2.
Därefter följer redovisning trafikpolisens insatser enligt denen av
aktivitetsindelning regeringen har beslutat tabell 3. Sedansom
lämnas sammanställning över det totala antalet vidrapporteren
polisens trafikövervakning antalet alkoholutandningsprovsamt om
tabell 4.

För kunna göra fördjupad analys effektivitetenatt i polisensen av
trafikövervakning har utredningen själv genomfört särskilden
undersökning verksamheten för 1991. Den redovisas särskilt iav
kapitel 9.

Tabell Antal polispersonaltimmar i aktiv trafikövervakning

År Trafikavdclningar Ordningspolisen Totalt

1986 1341 000 472 000 6061 000
1987 1341 000 466 000 6001 000
1988 089l 000 458 000 5471 000
1989 0001 111 445 000 5561 000
1990 l 086 000 371 000 457l 000
1991 0991 000 341 000 1 440 000

Källa Rikspolisstyrelsens anslagsframställningar utredningenssamt egna
undersökningar
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trañkavdelningarnavid regionala3. polispersonaltimmar deAntalTabell
på aktiviteterfördelat

År Allmän trafik- SummaHastighets- Fordons-
övervakningövervakning kontroll

000134196 000 670 000 11986 268 000
134 000579 000 1339 000 216 0001987

512 089 000220 000 000 11988 357 000
111000487000 1406000 2180001989
086 000000 1210 000 4081990 468 000
099 000209 000 472 000 1418 0001991

Källa tabell 2som

trafikövervakningvid polisensantaletTabell Totala samtrapporter
trañkavdelningaralkoholutandningsprov regionala ochantalet

ordningspolisen

År Övriga Alkohol-Traftk- TotaltHastighet
utandningsprovnykterhet

165 665 100300 326 3001986 137 800 23 200
683 600168 900 324 6001987 132 800 22 900
640 200149 800 336 8001988 162 600 24 400
772 300150 162 800 339 0001989 000 26 200

25 500 166 328 900 769 300137 400 0001990
337 200 930 800200 26 100 167 9001991 143

anslagsframställningarRikspolisstyrelscnsKälla
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8 Forskning trafikövervakningom

8.1 Forskningsinstitutioner m.m.

I Sverige är det främst Väg- och trafikinstitutet VTI i Linköping och
Psykologiska Institutionen vid Uppsala universitet har avsattsom

för forskning rörande trañkövervakning. Visst samarbeteresurser
sker ifråga sådan forskning med Rådet for trafiksikkerheds-om
forskning i Danmark, Transportökonomisk institutt i Norge och Väg-
och trafikinstitutet i Finland.

8.2 Genomförda projekt under 1976åren 1986-

Mellan åren 1976 och 1986 undersökte kommitté inom Transport-en
forskningsberedningen TFB olika effekter övervakning ochav
påföljd på trafikantemas beteeende.

olikaI delprojekt undersökte kommittén tillsammans med vissa
polismyndigheter bl.a. övervakningens effekter på upplevd upptäckts-
risk, övervakningens kort- och långsiktiga effekter på hastigheter,
övervakningens effekter på trafikolyckor, effekter alkoholutand-av
ningsprov på objektiv och subjektiv upptäcktsrisk effekternasamt av

intensifierad övervakning med alkoholutandningsprov.en
Undersökningarna visade trafikantema i allmänhet haatt synes en

realistisk uppfattning hur risken är för upptäckt vid hastig-storom
hetsöverträdelser. Det bekräftar den subjektiva upptdcktsrtlsken,att
dvs. trañkantemas subjektiva upplevelse risken upptäckas, ärattav
högre på sträckor med hög övervakningsintensitet förän motsvarande
sträckor med låg övervakningsintensitet.en

De kortsiktiga effekterna hastighetsövervakning belystes i ettav
projekt med syfte undersöka förareatt uppmärksammatom en som
övervakningen kör långsammare under de perioder då övervakning
sedan inte äger De undersökta metoderna övervakning medrum. var
polismålad bil, helikopterövervakning, hastighetsövervakning med
hjälp radarhastighetsmätare användning civil bil medsamtav av
Trafñpax-anläggning. Utvärderingen visade, de undersöktaatt
metoderna, Traffipax, hade kvardröjande effektutom hos förareen

kört sträckan under pågående övervakning. Andelen föraresom som
körde 90över kmtim och varit med minst övervaknings-ettsom om
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signifi-kvardröjande effektenoch dentillfälle minskade farten var
övervakningstillfället.efter det sistaminst 10 dagarkant i

undersöktes ihastighetsövervakninglångsiktiga effekternaDe ettav
med högfem sträckor över-90 kmtim, därprojekt på medvägar

övervakningsintensitetmed lågfem sträckorvakningsintensitet och
gällandekördeantalet förare överjämfördes. Hypotesen att somvar

med högsträckorna över-mindrehastighetsgräns skulle vara
Effekternaockså bekräftade.experimentetvakningsintensitet, vilket

kmtim där andelen100hastigheter översig dock först vidvisade
%.minskade med 40hastighetsgränsförare överskred denna casom

100 kmtimförst vidminskningen visade sigförklaring tillEn att
tillämpade tolerans-polisenskände tilltrafikanternaattangavs vara

radarhastighetsmätare.hastighetsövervakning medvidgränser
övervakningsin-den normalatvå gångervägsträckor med minstPå

trafikolyck-minskning i andelendet konstaterastensiteteten kunde en
minskade medfordonolyckor mellanmellan fordon. Andelen caor

övervakningsin-den normala% med två gånger13 på sträckor
femrespektive% med fyrapå två sträckoroch med 19tensiteten ca

reduktionenövervakningsnivån. uppmättaDengånger den normala
olycksdrabbadepå särskiltolyckstalentrafikolyckor gälldeav

påkan nåsresultatosäkertsträckor. Det sammavara omanges
olycksdrabbademindre vägar.andra,

tid8.3 undersökningar underNågra senare

forskning rörgenomförts vissunder årenVid har deVTI senaste som
kombinationhastighetsöverträdelservidpolisens toleransgränser samt
trafikanternainformation. fannVTItrafikövervakning och attav

ochtillinte alltid lederhastighetsöverträdelserkände till rapportatt
toleransnivå lokalttill vilkenmånga trafikanter kändeatt som

trafikanternasförtalade ocksåpolisen. Resultatettillämpades attav
liktydigtintehastighetsbegränsningarnaefterlevnadbristande varav

hastighetsövervakning. Detpolisensförmed bristande respekt
toleranssänk-polisenseffekternaunder försöketkonstaterades att av

varit ochkontrollintensitetenstabilare högrening starkare ochär
tid försöket pågick.längre

hastighetsövervak-förhandsannonseradförsök med i dagspressenl
hastig-skyltningforhanzlsannonseradning och längs vägarna om

inteåtgärderi försök dessakonstaterade VTIhetsövervakning attett
jämförelse medii försöksorternahastighetssituationenförändrade

hastighets-Skyltadsamband medförsöket.kontrollorterna i l
anslutning tilliviss inverkan erhöllsövervakning fann attman en

radarkontrollplatsen.
medÖvervakningintensifieradbeträffandeUndersökningar en
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alkoholutandningsprov visar polisen ökat antal sådana,att tar ettom
så ökar inte bara erfarenheten hos dem berörs detutansom av proven
förs också vidare till andra har varit med sådanatt man om en
polisövervakning. Härigenom ökar den subjektiva upptäcktsrisken och
förarna upplever ökad sannolikhet för få genomgå alkohol-atten
utandningsprov, dvs. de upplever ökad risk upptäckas deatten om
druckit alkohol.

Undersökningar hos vissa polismyndigheter visar antaletatt
alkoholutandningsprov med utslag medför bevisprov måsteatt tassom
minskar och färre trafiknykterhetssbrott anmälsatt det totalaom
antalet alkoholutandningsprov ökar. Det kan också konstateras att en
ökad sådan användning alkoholutandningsprov minskar trafik-av
olyckorna nattetid och det sker färre trafikolyckor nattetidatt där
föraren misstänks för trafiknykterhetsbrott.

VTI har under lång följd år genomfört mätningar ochen av
redovisat mätresultat för hastigheterna i landsvägstrajiken. I
fortsättningen kommer Vägverket i sin löpande verksamhetatt svara
för sådana mätningar.

VTIs mätresultat från 1991 visar bl.a. medelhastighetema och
deras förändringar under âret, liksom uppgifter andelen fordonom

överskridit gällande hastighetsgränser. Beträffande det rättsom
omfattande siffermaterialet hänvisas till VTI-meddelande 690 1992

hastighetsuppföljning på landsväg.om
Mätningarna från för förstaVTI halvåret 1992 visar hastighetenatt

genomsnittligt ökat med drygt kmtim1 jämfört med periodsamma
1991 på 90-vägar och motortrafikleder. På de s.k. miljömotor-
vägarna, fått tillbaka sin 110-gräns, medelhastighetenär 7,7som
kmtim högre förstaän halvåret 1991. På llO-motorvägarna har
medelhastigheten ökat med 1,5 kmtim jämfört med våren 1991.

8.4 NORDPOL

Ledningsgruppen för koordinering nordisk forskning rörandeav
trafikövervakningsstrategier NORDPOL har i början 1992 lagtav
fram preliminär med nordiskt forskningsprogram ochrapport etten
redovisat del forskningsresultat beträffande polisens trafikövervak-en
ning. Utredningen hade beretts möjlighet delta vid redovisningatt en

denna vid nordiskt seminarium i 1992.rapport ettav mars
Ledningsgruppen för NORDPOL konstaterar den hittillsatt genom-

förda forskningen rörande polisens trafikövervakning i huvudsak har
syftat till undersöka effekter vid övervakningatt hastighet, nyk-av
terhet och bilbältesanvändning.

NORDPOL har i sitt forskningsprogram sammanfattat kunskapslä-
rörande trafikövervakningensget betydelse för ökad trafiksäkerheten
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punkteri följande

hastighetsövervakning kanvisatMånga studier har att varao
ökadochkriterierbestämdaeftereffektiv den utförs att enom

trafiksä-föreffekterpositivakanhastighetsövervakningsådan ge
kerheten.

antaletökningtyder påforskningsresultatVissa att aven0
förväntasför kunnaalkoholutandningsprov måste attstor gevara

teknik.kostnadsnyttoeffekt med dagensen

välmindreväjningsplikt ärövervakningArbetsmetodema för av0
erfarenheter.polisenshand påi förstautvecklade och grundas

sigvisamöjligenbilbältesanvändningen kanKontroll varaavo
emellertid inteforskningsresultat ärPresenteradeverkningsfull.

lätta tolka.att

trafiksäkerhetsef-osäkerhaförarbehörighetKontroll synes enavo
fekt.

angåendebl.a.forskningSverigebedrivs i1991-1992Under åren
användningbeträffandehastighetsövervakning ochautomatisk av

trañknykterhetsbrott.vidbevissäkringförmobilt bevisinstrument
råttsäker-effektivitet ochundersökning rörandegenomförsVidare en

trafiknykterhetsbrott.bekämpningi polisenshet av
forskningnordiskforskningsprogramföreslår i sittNORDPOL att

trafiksäker-nationellaförhållandet mellangenomförs beträffande
förbetydelseövervakningenstrafikövervakninghetsmål och samt

trafiksäkerhetsarbete.annat
ledningsstrukturer,trañkövervakningsresurser,Dimensionering av

ochinformations-prioriteringsfrågor,utrustningsval,metod- och
trafikövervakningsverksamheten,för analysexpertsystem rappor-av

kunskapslägetområden därenligt NORDPOLärteringssystem m.m.
förMetodersaknas.forskningsavseende heltioklart eller kunskapär

kombinationerÖvervakninghalvautomatiskautomatisk och samt av
NORDPOL.enligtstuderasarbetsmetoder börmed manuelladessa

låtitNORDPOLpolismänenkätundersökning blandEn ge-som
visshartrafikavdelningamavidvisar polismännomföra att en

forsknings-Tillämpningolika forskningsresultat.kunskap avom
trafikövervakningsverksamheten skerutfördai den praktisktresultaten

omfattning.dock i begränsad
medsitt arbetefortsätterför NORDPOLLedningsgruppen ett

i denutgångspunktmedforskningsprogramsamordnat nordiskt
viddennapåSynpunkternaochnämnda preliminära rapporten

1992.seminariet i mars
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9 Uppläggningen utredningensav

arbete

9.1 Målen för trafiksäkerhetsarbetet

Nu gällande trafiksäkerhetsmål behandlades riksdagen senastav
1988 års trafikpolitiska beslut prop. 19878850,genom TU 16,

rskr. 201.

Målen följandeär

Det totala antalet dödade och skadade i trafiken skall fortlöpande-
minskas.

Risken dödas och skadas i trafikenatt skall fortlöpande minskas för-
alla trañkantkategorier.

Risken dödas och skadas iatt trafiken skall minskas i högre grad-
för de oskyddade trafikanterna förän de skyddade. Barnens
problem skall särskilt beaktas.

Våren 1990 riksdagen Trafiksäkerhetsverketsantog förslag till en
kvantifiering det första trafiksäkerhetsmålet fram till år 2000.av
Kvantifieringen innebär det årliga antalet iatt vägtrafiken dödade

år 2000 skall uppgå till högst 600 ochpersoner antalet skadade tillca
högst 40 000, dvs. minskning såväl dödadeca skadadeen av som
med minst fyra årligen med utgångspunktprocent från år 1989.

9.2 Utredningens utgångspunkter för polisens
trafikövervakning

Under 1980-talet dödades årligen i genomsnitt 800 ica personer
trafiken. Cirka 20 000 skadades årligen i trafiken i polis-personer
rapporterade trafikolyckor. dessaAv skadades 5 000 svårt. De
angivna talen således polisrapporterade olyckor enligtavser SCBs
statistik; påpekats i kapitel 6 SCBs statistik intesom fullstän-ger en
dig bild trafikolycksfallen.av

I TSVs preliminära trafiksäkerhetsprogram år 1991 avseende åren
1992-95 redovisas uppgifter från Statens väg- och trafikinstitut VTI

enbart polisensatt nuvarande hastighetsövervakningsom anger
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skadade medantalet400 ochmeddödadeantaletreducerar caca
hastighetsmät-VTIsredovisningentillanslutningI000 årligen.8 av
gjorts bedöm-från VTI8.3 harkapitel1992och se1991ningar

150 ochmellanminska medskulletrafikendödade iantaletningen att
följdes.hastighetsgränsernagällandede200 nuom

efter-minskandedenbakgrundochbakgrund,denna motMot av
päställs kravdetnaturligtdet atttrafikreglerna, är attlevnaden av
inomtillgodosesdåmåsteutökas. Dettatrafikövervakningpolisens

polisensieffektiviteteninnebärDetbefintliga attför resurser.ramen
öka.trafikövervakning måste

hurTrafikpolisutredningen ärförfråganövergripandeDen man
åstadkommaverksamheten kanieffektivitetenökning avengenom

trafikövervakning inompolisenstrafiksäkerhethögre ramengenomen
befintligaför resurser.

in isättsdeeffektmöjligafå störstaFör resurser somutatt av
ochmetoder, arbetssättkrävs bl.a.trafikövervakning attpolisens

idirektivenenligtUtredningen harmöjliga.de bästaorganisation är
avseenden.förslag i dessaoch lämnabedömningaruppgift göraatt

bl.a.på gällerindå kommerutredningenfrågorDe som

används,närvarandeförteknikdenochmetoderde som-
tillämpas,arbetssättdet som-

gäller.organisationden som-
frågorställadå ocksåmåsteUtredningen om

iinsatserrepressivaförebyggande ochmellanavvägningen
trafikövervakningen,

landsväg,ochiinsatser tätorttrafikpolisensmellanavvägningen-
övervakning,doldochsynligmellanavvägningen

beteendeövervak-hastighetsövervakning ochmellanavvägningen-
ning, osv.

används mäteruppföljningssystemviktigt deocksåärDet att som
själv-liggerDetsaker rätt. t.ex.mäterinte baraochsakerrätt

genomförtvälinnebärfaktumi det ettmätproblem attfallet ett som
antallitetiresulterar rapporter.förebyggande arbete ett

trafikövervakning krävspolisenseffektmöjligafå störstaFör att av
åtgärderdeförallmänhetenhosbredfinnsdet acceptansatt en

siniförutsättertrafikövervakningsarbete. Det turi sittvidtarpolisen
denocksåkrävsregelsystem. Det atttrafikanterna accepteratett av

för sinmotiveradvältrafikövervakningen äripolismannenenskilde
uppgift.

arbete.utredningensförutgångspunkterviktigaärAllt detta
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9.3 Många kontakter under utredningsarbetet

Under arbetets gång har utredningen haft kontakter med raden
myndigheter och organisationer. Det gäller bl.a. Rikspolisstyrelsen,
Statens kriminaltekniska laboratorium SKL, Statens räddningsverk,
Vägverket, Trafiksäkerhetsverket, Statens väg- och trafikinstitut
VTI, AB Svensk Bilprovning, Svenska Kommunförbundet, TFK -Institutet för transportforskning, NTF, MHF, Lokalradion Radio
Väst och Radio Malmöhus, Föreningen Sveriges polischefer och
Trafikavdelningschefernas samorganisation.

En särskild avstämning har i utredningens slutskede skett med
rikspolischefen och Vägverkets generaldirektör, liksom med Trafikav-
delningschefernas samorganisation.

Utredningen har vidare sammanträffat med förrepresentanter
Stockholms stad och Göteborgs stad med landshövdingensamt och
länspolismästaren i Stockholms lån.

Berörda fackliga organisationer har informerats vårt arbete ochom
beretts tillfälle lämna synpunkteratt på de utredningen behandladeav
frågorna.

Utredningens referenser omfattar också fortlöpande värdefulla
kontakter med Justitiedepartementet och i vissa frågor även med
Kommunikationsdepartementet. I enlighet med direktiven har

Åklagarutredningen.utredningen haft samråd med Remissyttrande har
över Trafiksäkerhetsutredningensavgetts betänkande SOU 199179.

Regeringen har till utredningen överlämnat vissa skrivelser från
allmänheten. Ytterligare skrivelser från myndigheter, organisationer
och från allmänheten har under arbetets gång inkommit till utred-
ningen. Dessa skrivelser har ingått i underlaget för utredningens
bedömningar och förslag.

Under sitt arbete har utredningen besökt tio polisens regionalaav
trafikavdelningar i Linköping, Norrköping, Karlskrona, Helsingborg,
Malmö, Göteborg, Borås, Vänersborg, Sundsvall och Luleå. Vid
dessa besök har utredningen informerat sig hur trafikavdel-om
ningarna är organiserade, hur bedriver sin verksamhet, vilkenman
teknisk utrustning använder Vid besöken har utredningenman m.m.
haft tillfälle diskutera och fåatt synpunkter på sitt uppdrag från före-
trädare för polisledningen och de personalkategorier i polisorganisa-
tionen berörs utredningens förslag.som av

Det har framstått viktig uppgift för utredningen undersom en att
arbetets gång bevaka trafikpolisensatt hålls intakta under detresurser

löpande budgetåret 199293 i avvaktannu på utredningens be-
tänkande. Det har skett framställningar till Justitiedepartemen-genom

och till rikspolischefen.tet
Utredningen har möjlighetgetts del och följaatt detta arbeteav

bedrivs nordisk arbetsgrupp medsom uppgift åstadkommaav en att
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trafikövervakningen.förforskningsprogramgemensamtett
ländernanordiskaandrai deförhållandenajämförelse medFör en

redo-Danmark. EnochNorgeFinland,besök igjortutredningenhar
kapitel 4.ifinnsför dettagörelse

medkonferenserfleradeltagit iutredningen harförFöreträdare
utredningensamlad lägesrapportEnuppdrag.till dessanknytning om

vidredovisatsJustitiedepartementet ettmedsamförståndihar
1992.augustii börjanTylösanditrañksäkerhetsseminarium av

medseminariumsärskilthållitsharutredningeninbjudan ettPå av
utredningen frånförintressepositivtmassmedia. Ettfråndeltagare

gång.under arbetetskunnathuvudhar noterasmassmedia över taget
Kommuni-deltagit iutredningenharsitt arbeteslutfasenI avenav
anslutningtrafiksäkerhetsutfrågning ianordnadkationsdepartementet

proposition.trafiksäkerhetspolitiskmedtill arbetet en

undersökningarSärskilda9.4 egna

utredningenharförslagochövervägandensinaförgrundSom
dokumentationskriftligmaterialomfattanderätttillgång till ett
från de mångaerfarenheterochiakttagelserkunskaper,likaväl som

gång.utredningsarbetetunderkontakterna
under-särskildagenomförtutredningenharpunkternågraPå egna

trañkpolisensbearbetningomfattandegäller råttsökningar. Det aven
fådärigenom1991 förkalenderåretavseende attverksamhetsstatistik

vidaregällerverksamheten. Detieffektiviteten enett omgrepp
undersökningviktigochradarkontrollerspecialundersökning enom

kontroller. Engenomfördaantaletimätteffektivitettrañkpolisensom
enkätundersök-intresseallmänt ärundersökningsärskild enavannan

trafikövervakning; denpolisenstillattitydertrañkantemasning om
trafikinstitutochStatens väg-medverkanundergenomförtshar av

VTI.
iredovisasundersökningarsärskildadessasammanfattningEn av

delavsnitten.fyraföljandede närmast
ochövervägandenutredningens2010i kapitlenföljerDärefter -

förslag.

trañkavdelningamasBearbetning9.4.1 av
verksamhetsstatistik

finnsintedetkonstaterakunnatutredningen attarbetet harUnder
verkamhettrafikavdelningamasförredovisningingåendenågon mer

redovisasskerverksamhetenuppföljningriksnivå.på Den somav
trafikavdelningama.ochoch förnivåregionalpåendast en avvar

trafikavdel-flertaletvidanvänds5.33.2 ochkapitleninämntsSom
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ningar datoriserat uppföljningssystem PUSTA. Utredningen harett
från samtliga trafikavdelningar begärt in redovisning raden av en
angivna uppgifter PUSTA-materialet avseende kalenderåret 1991.ur
Från de län inte använt PUSTA-systemet under 1991 harsom
motsvarande upgifter erhållits på Utredningensätt. har därefterannat
bearbetat det samlade materialet för riket.

följande tvåI sammanställningar redovisas vissa de grund-av
läggande uppgifter utredningen på detta har fått fram.sättsom

Antalet använda resurstimmar vid trafikavdelningarnas
verksamhet 1991

Hastighetsövervakning 418 000
Fordonskontroll 209 000
Allmän trañkövervakning 472 000 1 099 000

arbetsledningInre 145 000
Utbildning 228 000
Kontaktverksamhet 23 000
Övrig verksamhet 222 000 618 000

Totalt antal använda resurstimmar
i olika verksamheter 7171 000

frånvarotimmarAntalet vid trafikavdelningarna 1991

Kompensationsledighet 51 500
Sjukdom 138 500
Semester 500340
Tjänstledighet 54 000
Övrig frånvaro 29 500

Totalt antal frånvarotimmar 614 000

Redovisningen i PUSTA och motsvarande uppgifter dels antaletavser
använda resurstimmar i olika verksamheter vid trafikavdelningama
och antalet frånvarotimmar under året, dels antalet vidrapporter
trañkavdelningarnas trafikövervakning.

Bearbetningen visar det totala antalet påresurstimmaratt av ca
1 700 000 i olika verksamheter utnyttjades under 1991 två tredjedelar
eller 100 0001 timmar för aktiv trafikövervakning. Beaktarca man
härtill den frånvaro förekommer för sjukdom ochsemester,som
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dylikt på 600 000 timmar reduceras tiden för aktiv trañkövervak-ca
ning till mindre hälften det totala antalet disponibla resurstim-än av
mar.

Trañkavdelningamas trafikövervakning under 1991 fördelades med
% använda resurstimmama på hastighetsövervakning,38 de medav
% %19 på fordonskontroll och med 43 på trafikövervakning.allmän

%hastighetsövervakningen skedde drygt 40 med radar. detAv Av
totala antalet hastighetsöverträdelser rapporteradessom genom
trañkavdelningama innebar

% 1535 överskridande med högst kmtim,ett

55 % överskridande 16-30 kmtimmed ochett

%10 överskridande med 30 kmtim.ärett mer

tredjedel trafikavdelningarnas trafikövervakning skedde iEn tätortav
Cirka 55 %och två tredjedelar på landsväg. trafikövervakningenav

%på riksvägar, 20 på länsvågar 25 % påutfördes och ocheuropa-
övriga vägar.

trafikavdelningarnas trañkövervakningAntalet rapporter som
000. avsåg tvåresulterade i 1991 sammanlagt 200 Däravvar ca

tredjedelar eller drygt 132 000 hastighetsöverträdelser. tabell 4 iAv
kapitel 7 framgår det totala antalet år 1991 inklusiveatt rapporter
ordningspolisens medverkan i trafikövervakningen 337 000.var ca

gjortUtredningens bearbetning PUSTA-materialet har också detav
möjligt översiktliga beräkningar hur lång tid i resurstim-göra överatt

det i genomsnitt gått för varje genomsnitt förIrapport.mar som
två kvarts resurstimme för varjeriket helhet gick det och ensom

vid användning radar. Vidhastighetsöverträdelserrapport avom
hastighetsövervakninganvändning andra metoder för gick detav

fyra och halv resurstimme för varje höga siffrorna förDerapport.en
använda resurstimmar både vid radarkontrollerantalet rapportper

dåoch vid hastighetsövervakning beror bl.a. på polisen harattannan
arbetat i relativt och därmed resurskrävandestora grupper.

12 vidare analys de framtagna uppgifterna medkapitel görsI aven
vissa slutsatser dem.av

Specialundersökning9.4.2 radarkontrollerav

radarhastighetsmä-Under månader vintern 199192 fick polisenstre
för110 därför det företag svarade deninte användasRctare att som

inödvändiga servicen gick konkurs.
effekterna bortfallet 110 genomfördebelysa RcFör att av av

utredningen undersökning. representativt urvalsärskild Ett aven
utredningen sedantrafikavdelningar fick besvara enkät somen



UppläggningenSOU 199281 utredningens arbete 75av

bearbetat och räknat till riksnivå. Enkäten avsåg den ifrågavaran-upp
de tremånadersperioden 7 december 1991 7 1992.t.o.m. mars

Resultaten undersökningen visar hastighetsövervakningenattav
under den aktuella perioden i resurstimmar minskade 35 %.med Den
totala trafikövervakningen under perioden minskade 7 %.med
Antalet rapporterade hastighetsöverträdelser minskade 60 %med -

hastighetsövervakningen med andratrots att metoder än radar ökade
med tredjedel mätt i resurstimmar.en

Undersökningen visar vidare antalet för hastighets-att rapporter
överträdelser i oförändrat när det gällde överskridandestort settvar

hastighetsgränserna 90 och 110 kmtim. Vid hastighetsgränsen 50av
kmtim minskade antalet med 85 %, och vid hastighets-rapporter

70gränsen kmtim minskade antalet %.med 60rapporter
Hastighetsövervakningen fick alltså helt annorlunda strukturen

bortfallet radarkontrollema. Det visar bl.a. hur teknikengenom av
kan bli styrande för verksamheten i stället för tvärtom.

9.4.3 Effektiviteten imätt antalet genomförda kontroller

De mått traditionellt används för effektivitetenmäta i polisensattsom
trafikövervakning är dels antalet dels antalet användarapporter,
resurstimmar. Under utredningsarbetet har konstaterats dessaatt
mätmetoder otillräckliga.är måsteMan också kunna mäta aktiviteten
i trafikövervakningen i form antalet genomförda kontroller,av
varmed antalet personkontakter trafikpolisen underavses som en
angiven tid har haft dessa föranlett eller ej. Enoavsett rapportom
sådan mätmetod har med goda resultat ianvänts Norge.

Några uppgifter antalet genomförda kontroller finns intesom anger
i den löpande redovisningen verksamheten för trafikpolisen iav
Sverige. För få fram sådant underlag har utredningenatt ett genom-
fört enkätunderökning hos samtliga trafikavdelningar för tids-en
perioden 10 april 9 maj 1992 antalet kontroller definieradet.o.m om
på det angivna sättet. Uppgifter begärdes också kontrollernaom
fördelade de aktiviteterna hastighetsövervakning, fordonskon-tre
troll och allmän trafikövervakning. Dessutom in uppgiftertogs om
antalet insatta resurstimmar på motsvarande sätt.

Resultatet undersökningen visade trafikpolisen under denattav
aktuella SO-dagarsperioden genomförde 120 000 kontroller under
83 000 resurstimmar. Uppräknat till helår detta i runda talmotsvarar
1,5 miljoner kontroller på miljoner1,1 resurstimmar.ca

Undersökningen visar också antalet kontroller resurstimme vidper
olika övervakningsformer. Vid hastighetsövervakning sker i genom-
snitt mindre än kontroll resurstimme, vid fordonskontroll 2,2en per
kontroller resurstimme och vid allmän trafikövervakning 1,5per
kontroller resurstimme.per
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trañkanternas attityder9.4.4 Enkätundersökning om

Trafikpolisutredningen har och trafikinsti-Statens väg-På uppdrag av
undersökning bilförares attityder tillredovisat rörandeVTItut en

omfattar helatrafikövervakning. Undersökningen landet de tvåutom
222 bilägare har ombetts pånordligaste länen. Totalt 1 svara en

%.57,5 inkomnauppgick till 703 eller Deenkät. Antalet svar
fördelning på ålder, kön, körsträckor stämmer välm.m.svarens

finns frånursprungliga urvalet och den kunskapmed detöverens som
redovisad statistik för hela bilägarpopula-bearbetningar ocholika

fördärför inga avgörande skäl talartionen. finnsDet attsom
generellt gäller förskulle skilja sig från vadresultaten nämnvärt som

undersökning redovisas bilaga 2bilägarpopulationen. VTIshela som
till betänkande.detta

följandepå frågor ställdes i enkäten kanexempel nämnasSom som

hastighetsgränserna respekterastycker du allmäntHur att-
10 kmtim hastighets-Händer det du själv kör än överatt mer-

gränsen

åkt fast för fortkörningduHar-
hastighetsgränser och ändradVilken kombination ändradeav-

för förbättra trafiksäkerheten itrafikövervakning förordar du att
motorvägar På övriga vägartätorter På

medför körkortet återkallas viddu till de reglerKänner attsom-
fortkörning

minskaantalet dödade och skadade skulle deduTror att om-
gällande hastighetsgränserflesta bilförama respekterade

tycker duJämfört nuvarande förhållanden hurmed stora resurser-
övervakning hastighet alkohol-bör använda på Föratt avman

trañkövervakningkontroller övrigFör

för förbättraVilka åtgärder du i första hand förordaskulle att-
trafiksäkerheteten

anledning18.1 redovisas utredningens slutsater medI kapitel av
undersökning.VTIs
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10 Trafikövervakningen med-

uppdrag rädda livatt

Med öppen och aktiv trafikövervakning skall vi minskaen
döden på vägarna l.

Genom rad åtgärder skall än fördubbla effekten ien mer
polisens trafikövervakning inom för befintligaramen resurser
2

-
Trañkövervakningen lyfts fram högprioriteradsom en
uppgift vid dispositionen polisens samlade 3.av resurser

Vi måste då konkret inrikta polisens trafikövervakningmera
på de situationer där risken för trafikolyckor är störst 4.

Vi måste då genomgående förnya och utveckla bådemera
arbetsmetoderna och den tekniska utrustningen för trafik-
polisen 5.

Vi måste då fördjupa samarbetet med väghållare ochmera
informationsansvariga 6.

Vi måste då uppmärksamma och tillvara trafikanter-tamera
inneboende möjligheter människan i trafikenattnas egna se-

inte enbart problem också möjlighetett 7.utansom som en

Det betyder lägger ribbansammantaget högtatt när det
gäller öka effekten i polisensatt trafikövervakning änmer-
dubbelt så högt i dag 8.som

10.1 Mer dubbeltän bättre utmaningen-
för trafikpolisen

Med öppen och aktiv trafikövervakning skall vi minska döden påen
vägarna 1. Det är uppfordrande utmaning för trafikpolisen. Fören

möta den utmaningenatt och för klara den skall tillatt attav se en
verksamhet med bra personal blir än dubbelt bättre.mer

Då krävs det inriktning polisens trafikövervakning. Dåen annan av
krävs det också förnyelse och utveckling trafikövervakningen.en av
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jagåtgärder,rad konkretavi åstadkommaskallDen somengenom
kapitlen.kommandetill i depunkt återkommerförpunkt

liv10.2 Att rädda

fördubblaänförmöjligtdetår bör stegPå stegatt mertre vara
befintligaförinomtrafikövervakningi polisenseffekten ramen

allsidigefterbedömningsammanfattandeminärDetta enresurser.
förinomgjortjag harverksamhetengenomgång ramennusomav

2.trafikpolisutredningen
verksam-redan braavseendeni vissafrågadet ärEftersom enom

storleksordningenden här etteffektivitetshöjningbörhet, geaven
Mantrafikolyckor.svåraminskat antali formkraftigt utslag ettav

antaletminskaförfemårsperiodpå stegefter stegbör sträva att en
vidnuvarande tal%50trafiken tilliskadadeoch svårtdödade av

trafikvolym.nuvarande
knytahär sättetpå detviktigtmeningminenligtär att sammanDet

nämligensyfte,grundläggandemed desstrafikövervakningpolisens
påpolismanVarjetrafikolyckorna. utesvåranedbringa deatt

arbetehennesellerhanskännaochskalltrafikövervakning attveta
frånmänniskorräddaochmänniskorpåliveträdda attgår påut att

invalidisering.lidande ochförmed risktrañkskadorsvåra

vidarevisarexempel vägen10.3 Goda

ochtrafikövervakningpolisensblirperspektivetdet hårMed
leda tillocksåbörfråga. attviktig Detochdenfömyelsen storenav

viduppgifthögprioriteradframlyftstrañkövervakningen ensom
3.samladepolisensdispositionen resurserav

perspektivetfortskridande vidgatutredningsarbetetsunderharJag
deskekunnathargånger. Detfleraambitionsribbanoch höjt genom

undersökningardeochinhämtatjag harerfarenheter egnagenomsom
skeockså kunnat attharDetutredningen.inomgjortshar genomsom

kunnigaochengageradeutförsvardagentrafikövervakningen i av
verksam-utvecklingochförnyelseförsinnemedpolismän öppet av

förråg iockså fåttutredningsmanharhetsformema. Jag ryggensom
visakanexempelgodamångalångtgående förslagganska somgenom

vidare.vägen
självahosbåde hemmafinnavimakt kanexemplensgodaDe oss

nordiskavårablicken ävenmedoch motverksamheti vår egen
grannländer.

exempelgodaradfinnshemmahärverksamhetenlöpandedenI en
arbetsformer.utvecklingochförnyelseefter motpå strävan nyaen
målmedvetnapå hurbevisglädjandeocksåfinnsDet genomman
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satsningar i samverkan mellan trafikpolisen och väghållarna har
kunnat minska trafikdöden. På nära håll hade jag under min lands-
hövdingetid tillfälle uppleva hur sådanatt satsning på riksväg 40en
mellan Borås och Göteborg uppenbart påtagliga resultat. Dödensgav
väg blev engagerade trafikpoliser i samverkangenom med andra
goda krafter i stället och säker trafikmiljötrygg och det väcktesen -
samtidigt medvetenhet det hosen trafikanternany ansvaretom egna
själva.

Utanför landets gränser behöver vi bara åka till Norge för finnaatt
goda exempel på trafikövervakningens inneboende möjligheter. Det
norska justitiedepartementet för treårsperioden 1989-1991angav som

målsättning 40 % ökning effekten i polisensen trafikövervakning,av
mätt i antalet genomförda kontroller. Målsättningen den ökadeom
effektiviteten kombinerades med angiven strävan betydligt fåatten

antalet dödade i trafiken underner period. Det godasamma ex-
emplets makt framkommer när del snabbttar genomfördman av en
utvärdering den här satsningen. Effektökningen blev 60 %av nära
under den angivna treårsperioden, och antalet trafikdödade i Norge
under tid nedbringades från storleksordningensamma 380 till 320 per
år.

Nog skall vi här hemma kunna åstadkomma detsamma ...

10.4 Lägg ribban högt

Jag kommer i utredningens följande kapitel redovisa kritiskatt en
granskning polisens nuvarande trafikövervakning ochav effekterna

den. Det är min uppgift enligt regeringensav utredningsdirektiv. Men
jag vill inte kritiken något självändamål. Kritiken fårse intesom
undanskymma det faktum det naturligtvisatt också finns många goda
inslag i den nuvarande trafikpolisverksamheten. Jag vill i stället
konstruktivt kritiken utgångspunktta för rad förslag tillsom en
förnyelse och utveckling polisens trafikövervakning.av

När det är vill jag gärna vidgasagt perspektivet till det synsätt som
jag inledningsvis har i de närmast föregåendeangett avsnitten.

Det gäller tydligt påvisaatt möjligheternao med polisensmera att
trafikövervakning nedbringa de svåra trafikolyckoma och låtaatt
detta komma till uttryck i grundläggande målsättning fören
verksamheten.

Det gäller konkret inriktaatt polisenso trafikövervakning påmera
de situationer där risken för trafikolyckor är störst 4.

Det gäller genomgåendeatt förnyao och utveckla bådemera
arbetsmetodema och den tekniska utrustningen för trafikpolisen
5-
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ochväghållaremedsamarbetetfördjupagällerDet att mera0
6.informationsansvariga

trañkanternastillvaraochuppmärksamma tagällerDet att mera0
trafiken inteimänniskanmöjligheterinneboende att seegna -

7.möjlighetocksåproblemenbart utanett ensomsom
följandei dettillåterkommerjagutgångspunkternade hårMed som-

bör kunnaviuppfattningbestämdamin attutryck ñrjaghar gett- trafik-polisensieffektenökagällerdetnärribban högt attlägga
8.dagiså högtdubbeltänövervakning sommer-
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11 Mål och medel

EI Målet för polisens trafikövervakning skall skapaattvara
trygghet och säkerhet i trafiken och då minska antaletatt
dödade och svårt skadade i trafiken till hälften nuvarandeav
tal 9.

El Medlen i polisens kamp trafikdöden skall innefattamot en
rad konkreta åtgärder för kraftigt öka effektivitetenatt i
trafikövervakningen 10.

Ökad11.1 trygghet och säkerhet i trafiken

Under 1991 polisrapporterades enligt Statistiska centralbyråns
redovisning 16 000 vägtrafikolyckor med personskada. Det 6 %ärca
färre trafikolyckor än 1990. förhållandeI till det genomsnittliga
antalet trafikolyckor för åren 1986-1990 är minskningen 5 %.
Minskningen är procentuellt större utanför inomän tätbebyggt
område. Utanför tätbebyggt område inträffade 6 500 trafikolyckorca
under 1991 9 500 inom tätbebyggtmot område.ca

Så samtliga olyckstypergott visar färre antal trafikolyckorsom ett
1991 än under de närmast föregående två till åren. Motorfordons-tre
olyckor med oskyddade trafikanter inblandade har minskat med 6 %
jämfört med 1990. Störst är denna minskning då gående har varit en

de inblandade trafikanterna. Singelolyckor med motorfordonav har
minskat med 8 % sedan 1990. Omkömings- och mötesolyckoma
utanför tätbebyggt område har minskat med 11 respektive 16 %. Det
har i hög grad bidragit till färre skadade i trafiken under 1991,
eftersom dessa olyckstyper medför allvarligare skador än andra
olyckstyper. Trots singelolyckoma har minskatatt i antal under 1991
svarade de för fjärdedel alla polisrapporterade trafikolyckoren av
med personskada. Andelen har inte förändrats nämnvärt under de

fem åren.senaste
Antalet dödade i trafiken under 1991 enligt SCBspersoner var

definitiva statistikuppgifter 745. Det är lägre antal trafikdödadeett än
under tidigare år. Den största procentuella minskningen antaletav
dödade gäller trafikantgruppen mopedister. Därefter följerpersoner

Ävenmotorcyklister, gående och cyklister i nämnd ordning. antalet
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minskat.dödade bilförare har
4 800. Antaleti trafikensvårt skadade1991 antaletUnder cavar

lägrei båda fallen16 är000 Detlindrigt skadade personer.var ca
föregående år.siffror än

polisrapporteradeomfattar endastrefererade statistikenhärDen
ofta liksomanvänds ändåpersonskadavägtrafikolyckor med men -

ipersonskadeolyckorinträffadesamtligaför beskrivahär att-
intetrafikolyckorantalhar visattrafiken. Undersökningar att ett stort

polisende tillundersökning harSCBtill polisen. Irapporteras aven
hälftentill knapptuppskattatsrapporterade personskadeolyckorna av

Andra under-med personskada.inträffade trafikolyckorsamtliga
imörkertalhögremed iblandvisar liknande resultat ännusökningar

kapitelbehandlats i 6.frågan harstatistiken. närmareDen
för 1990harpolisrapporterade trafikolyckornaStatistiken deöver

ii trafikendödadepositiv utveckling. Antalet1991 visatoch varen
750 år 1991.och800 år 1990900 år 1989,storleksordningen

storleksord-trafikskadade isvårtsiffror för antaletMotsvarande var
5 OOOår 1991. Enunder500 år 1990 och6 000 år 1989, 5ningen

underlägre1991 äntrafikvolymenförklaringarna kan att varvaraav
trafikvolymen.hittills högstadå vi hade den1989

ökningvissåterfram till maj månadvisade statistiken1992För en
olyckorna.ökningnågonomfattning så långttrafikens utan avav -
i börjanfortsattetrafikolycksfallenutvecklingenpositivaDen avav

1992januari maj änunder tidentrafikanter dödades1992, och färre -
Därefter1988.sedanjämförbara månaderi samtligaunder stort sett

årpå fleratrafikmånaderna1992 deblev juni månad svartasteaven
förraundervilket 43 fler änuppgift, ärpreliminärmed 103 dödade

uppgick1992första halvåretför helaårets juni-månad. Sammantaget
svårtantal335. beaktandetill Medantalet dödade i trafiken ettattav

beräknas antaletöverlevererfarenhetsmässigt inteskadade personer
under30-40 fler änhalvåret 1992 bliförstatrafikdödade under

halvåretför förstafortfarande lägre änperiod i fjol, mensamma
1989.

600totalt 7polisrapporterades1992första halvåretUnder ca
% jämfört7ökning meddetmed personskada; ärtrafikolyckor en

1992 skadatshalvåretunder förstafjol. Fler harhalvåret imed första
tidjämfört medtrafikantgrupperinom samtligai trafiken samma

inomdubbelt så mycketrelativtökadeTrafikolyckorna1991. sett
medtrafikolyckornapå landsvägarna.område Avtätbebyggt som

% på 70-vägar,% 24på 90-vägar,inträffade 40utgångdödlig ca
35 döds-sammanlagt% 110-vägar.12 på Av% 50-vägar och24 på

motorväginte22 påinträffade vägarpå 110-vägarolyckor varsom
fordonochpå landsvägmotortrafikled. vänstersvängareller Möten,

någrahastighetmed hög ärframförvarande fordonsignärmar ettsom
1992 jämfört medhalvåretökat förstaolyckstyperde sammasomav
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period 1991.
De ökade olyckstalen för första halvåret 1992 tankeväckandeär och

olyckstoppen för juni månad alarmerande.är Detta har med rätta
föranlett TSV och Vägverket genomföra analysatt en noggrann av
trafikolyckoma i juni. Det finns säkert flera olika orsaker till de
ökade olyckstalen. Resultaten från TSVs och Vägverkets under-
sökningar föreligger inte vid tidpunkten för färdigställandet dettaav
betänkande.

Vad ändå långsiktigt intressantär i anslutning tillsom mer
frågeställningarna polisens trafikövervakning är det bevisligenattom
går minska antalet svära trafikolyckor.att Det visar siffrorna för
1990 och 1991 då antalet dödade i trafiken minskade %med 18 och
antalet svårt skadade minskade %med 17 på två år. Med en
effektiviserad trafikövervakning i kombination med andra trafiksäker-
hetsfrämjande åtgärder bör det finnas goda möjligheter till fortsatten
sådan utveckling.

Varje trafikolycka med dödade eller svårt skadade måste vi alltid
uppleva för mycket... Det finns här möjligheter visom en som mer
aktivt måste Vi bör då realistiskt kunna mindreta tag antalettange
dödade och svårt trafikskadade den grundläggande målsättningensom
för polisens trafikövervakning. Jag i det avseendet skallattanser
ställa in siktet på betydande fortsatta framsteg. För 1990 och 1991
minskade antalet trafikdödade faktiskt med i %genomsnitt 9 för vart
och de båda åren. Mot den bakgrunden framstårett det inteav som
någon omöjlig uppgift under den kommande femårsperioden strävaatt
efter i genomsnitt 10 % årlig minskning antalet trafikdödade ochav
antalet svårt trafikskadade vid nuvarande trafikvolym. Jag är
medveten det är högt ställd målsättning, innebäratt attom en som
skall försöka halvera antalet dödade och svårt skadade i trafiken på
fem år. För polisens del skall försöka detgöra änattgenom mer

Ökadväl fördubbla effekten i trafikövervakningen. trygghet och
säkerhet i trafiken skall öppet och målinriktat läggas fastmera som
den grundläggande uppgiften för trafikpolisens verksamhet.

Att sådant mål jag den huvuduppgiften företto ange ser som ena
min utredning polisens trafikövervakning.om

Sätter målet högt, så måste också höja ribban ordentligt närman man
det gäller kraven effekten i polisens tratikövervakning. Genom en
rad åtgärder bör effekten kunna än fördubblas under loppetmer av

treårsperiod.en

hurAtt det skall gå till jag den andra huvudupp-o ange ser som
giften för min utredning polisens trafikövervakning.om

Målet och medlen är det min uppgift utredningsman.att ange som
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åtgärdskataloggenomförandet min årMåluppfyllelsen och enav
operativaingen skall ha detuppgift polisen och ansvaretannansom

årligsin skall utkrävasför. iDet är tur ett engenomansvar som
uppföljning verksamhetens resultat.av

11.2 Mål

MÅLET skapa trygghetpolisens trafikövervakning skallför attvara
i trafikövervak-effektivitetsäkerhet i trafiken. störreoch Genom

trafiksäkerhetsfrâmjandeandraningen bör i kombination medman -
och svårtår minska antalet dödadeefter på femåtgärder sträva att-

nuvarandetal vidtrafiken till hälften nuvarandeskadade i av
trafikdödade årmålsättningen skulle antalettrafikvolym. Med den

trafikskadade till400 antalet svårt1997 ha sjunkit till under och
750 respekti-för 1991 omkring2 500 motsvarande siffror ärunder -

successivtinsats skulle5 000. sådannärmare Genom manve en
på100 människor ochfemårsperioden rädda livet på 1under

trafikinvaliderbli500 människor frånmotsvarande rädda 7sätt att
9

.

11.3 Medel

minskning de svårakraftigför nå fram till sådanMEDLEN att aven
fördubblingtrafikolyckorna för polisens del innefatta änskall mer en

treårsperiod.inom Deneffektiviteten i trafikövervakningen enav
börbefintliga ochkraftsamlingen skall ske inom för resurserramen

påbörjas.omedelbart
trafik-trafikkontrollerEffektivitetshöjningen i antaletmätt genom

innevarande% detminst 20 underpolisen skall genomföras med
nivån medsuccessivt högre199293 därefter på denbudgetåret och
budgetårenföljande40 % och de tvåytterligare under vart ett av

trafiknykterhetskontrol-199394 199495. skall antaletoch Därutöver
till delenbudgetåret 199394, störreler fördubblas redan under

ordnings-föri trafikövervakningen inomökade insatser ramengenom
polisens verksamhet.

åtgärdsförslagenResultatet beaktande de framlagdaskall med av
för-inriktning ochuppnås ändring i insatsernas genom engenom en

utrustning.teknisk Enutveckling arbetsformer ochnyelse och av
mycket på vägarnahuvudlinje skall polisen skallatt synas mervara

Åtgärderna utredningensi enlighet medoch i tätortstrafiken. skall
ochmed väghâllamaförslag fördjupad samverkanockså innefatta en

organisationer arbetarbilprovningen, liksom med och andraNTF som
ökatrafikkontrollerför skall antaletökad trafiksäkerhet. Sammantaget

år vidkontrollerfrån 2,5 miljoner kontroller till 6,5 miljoner per
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treårsperiodens slut 199495, inklusive de särskilda trañknykter-
hetskontrollema.

Kraftsamlingen i polisens trañkövervakning bör kombineras med enbred informationskampanj trafikantemas medverkanom iegen
kampen trafikdödenmot och bör i tiden kunna samordnas med andra
trañksäkerhetsfrämjande åtgärder. Förberedelser bör vidtas för en
massiv polisinsats i trañkövervakningen under trañktoppama

1993 10.sommaren
Trañkpolisutredningen handlar hur dessa mål och medel skallom

kunna förverkligas skrivas in iatt regeringensgenom riktlinjer för
polisens trañkövervakning och det i enlighetatt medgenom ut-
redningens âtgärdskatalog vidtas lång rad konkreta offensivaen
åtgärder i trafikövervakningen.
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12 Kritisk granskning leder till
förnyelse med krav ökadpå
effektivitet

El En kritisk tiopunktslista omsätts till tiopunktslista meden en
rad föresatser för förnyelse och utveckling polisens trafik-av
övervakning 11.

12.1 Utredningens arbetssätt

Jag har med hjälp utredningensstor och sekreterare för-experterav
sökt fram allsidig aktuellatt ta bild polisens trafikövervakning.en av
Under den delen utredningsarbetet har jag träffat många och fåttav
många värdefulla uppgifter och synpunkter. Jag demår alla ett stort
tack skyldig det gäller de många poliser i olika ställning och-
funktion jag har träffat, och det gäller företrädarna för allasom de
myndigheter och organisationer jag har haft kontakter och över-som
läggningar med. Under utredningsarbetets gång har jag också kunnat
glädja mig livligt och positivt intresseett från massmedia, och jag
har vid några tillfällen även haft möjlighet medverka vid konferen-att

med polisens trafikövervakning påser En utförligprogrammet. mer
redovisning dessa olika kontaktmönster har redovisats i kapitel 9.av

På grundval det insamlade utredningsmaterialet har jag sedanav
försökt bilda mig uppfattningatt frågeställningarna kringen egen om
polisens trafikövervakning. För kunna fullgöra mittatt uppdrag har
jag också inom för utredningen genomfört delramen en egna
undersökningar. Det gäller bl.a. frågan trafikanternas attityder tillom
polisens trafikövervakning, också några rätt omfattande under-men
sökningar för få deatt grundläggandeett frågornagrepp om om
effektiviteten i trafikpolisens verksamhet.

Det har varit både lätt och svårt genomföra den kritiskaatt gransk-
ningen trafikpolisens verksamhet och effektiviteten i den.av

Det har varit lätt därför polisledningarna och polisernao att iute
verksamheten har ställt med öppet visir både då detett gälltupp

lämna uppgifter och då detatt har varit fråga diskuteraattom
verksamhetens problem och möjligheter.
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min mening grund-enligtmångadärförvarit svårtharDet att0
samladi någontillgängligafunnitsinte haruppgifterläggande

arbeteganskavaritfaktiskthar attredovisning. Det tungtett
fram dessanödgasutredningstidenbegränsadeunder den ta

undersökningar.antaluppgiftergrundläggande ett egnagenom
kunskaperdärigenom tillförtsutredningenSamtidigt har avnya

Även i den här delenutredningsresultatet.förbetydelsestor av
i landettrañkpolisavdelningamaharutredningsarbetet runt om

i uppgiftsläm-medverkatföredömligt sättoch påställt ettupp
underlagsma-sammanställningenitill deloch ävennandet aven

terialet.

utgångspunktmedarbetsmetodenvaltutredningsmanhar attJag som
utforma radtrañkpolisverksamhetengranskningenkritiskai den enav

och utvecklasyftet förnyamed detåtgärdsförslag attgemensamma
tillämpathar jagarbetetUnder dettrafikövervakning.polisens

utvecklingsmöjligheterochskall lösasproblem tassynsättet att
tillvara.

trafikpolisensutvecklingochförnyelsefråganJämsides med avom
uttrycksformerockså finnafunnit det angelägetjagverksamhet har att

trañk-för polisensmålsättningenfrågangrundläggandeför den om
övervakning.

dessmin utredning ochgälleri kapitel llframhållitsredanSom
trafikövervakning.för polisensoch medlenbåde målendärförförslag

så långtutredningsman, ochhuvuduppgifterbådaminaärDetta som
i kapitel llvill liksomJagdess slutsatser.för arbetet ochstår jag

min åt-genomförandetochmåluppfyllelsenunderstryka att av
har detingenpolisen ochuppgiftgärdskatalog sedan är annansomen
yrkes-och godkompetensfinns högför.operativa Däransvaret enen

avseenden hari mångautredningsarbetetjag underkunskap som
löpande verksamheteni denpolisendär hosDet ärkunnat konstatera.

i deskall omsättasmin utredningintentionerna ivardagsarbeteti som
praktiska resultaten.

trafikpolisensgranskning12.2 kritiskEn av

verksamhet

effektivitetengranskaskall jagutredningsdirektivregeringensEnligt
olika samarbets-deoch effekternatrafikövervakningi polisens av

trafikpolisen.hosformerna
i fleraverksamhetenbedömning ärsammanfattandeMin att av-

klartsaknas dessutomfâror. Detfast i gamlahar körtseenden en
polisensmedverksamhetenmålsättning for helaövergripandeuttalad

mâlangivelsei bådegrundläggade bristertrafikövervakning. Dessa
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och verksamhetsformer har jag funnit den berörda polispersonalenatt
till delar är medvetenstora Jag har inte minst från polismannenom.
på fältet glädjande öppennoterat attityd till förnyelse ochen
utveckling arbetsformema och till klarare målangivelse förav en
verksamheten.

12.3 Några slutsatser den kritiska granskningenav

Vid behandlingen de olika sakfrågoma i de följande kapitlenav
återkommer jag utförligt till innebörden i den genomfördamera
kritiska granskningen verksamheten med polisens trafikövervak-av
ning. För överblick förochatt belysa den kritiskaatt gransk-ge en
ningens inriktning skall jag här punktvis några de viktigasteange av
slutsatserna den.av

En klart och öppet uttryckt målangivelse för trafikpolisens
verksamhet saknas.

2. Trots statistik i mängder saknas löpandestora uppgifter för iatt
grundläggande avseenden kunna verksamhetenstyra mot en
bestämd målinriktning.

En del trafikpolisens disponiblastor används förav resurser
än aktiv trafikövervakningannat betydande effektiviseringen-

kan ske varenda resurstimmeatt sätts in i aktiv trafik-genom
övervakning.

4. Trafikövervakningen sker i omfattning på fastlåstastor rutiner
tillräckligt flexibel inriktningutan på situationer där risken fören

trafikolyckor är störst.

5. Det är ofta dålig samverkan mellan trafikpolisen och den
kapacitet för trafikövervakning bör finnas även hos ordnings-som
polisen de trafikövervakande insatserna ordningspolisengenom-

oftaär mycket begränsade.

6. Det råder obalans mellan trañkövervakningen på vägarna ochen
i tätortstrafiken till tätortstrañkens nackdel.-

7. Polisen alldeles för litet både på vägarna och i tätortstrañ-syns
ken.

8. Arbetsformerna för trañkövervakningen är stelt fastlåsta och
dåligt styrda och därför i många avseenden ineffektiva.-
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efter betänkligttrafikövervakning släparpolisensförUtrustningen9.
toppstyming i stället förineffektivmedstorskaliga system en-

trafikpolisen ochhjälpmedel för bådesmidigasatsning på nya
trafikövervakningen.poliser iandra

för trafik-resultatuppföljning saknasKostnadsredovisning och10.
inte kunna mätaeffektivt sättverksamhetpolisens attett-

effektiviteten.

nuvarandei polisenslista bristersummarisk kritisk överhärsådanEn
helafördömandeuppfattaslätttrañkövervakning kan ett avsom

i flerauppfattas. inrymmerinte DenSå skall denverksamheten. en
i grundenverksamhetenjagallvarlig kritikavseenden tror attmen-

många godanaturligtvis ocksåfinnsDettåla den.starkär attnog
mina besök hoshar vidtrañkpolisverksamheten. Jagiinslag

förnya degodaflerakunnattrafikavdelningarna ansatser attnotera
behövs.dettamedvetenhetocharbetsformema attomenegna

utvecklingförnyelse ochtilluppfordran12.4 En

trafikövervakningpolisensav

trañkövervakningpolisensgranskningenkritiskaredovisadeDen av
understrykaåterigensjälvändamål. villJagnågot attintefår ses som

för ändradutgångspunktergranskningenden ärsyftet med att enge
arbets-utvecklingförnyelse ocherforderligochinriktning aven

formerna.
möjlig-finnshelt klart detbedömningenligt min storaDet är att

jagtrafikövervakning. Someffektiviteten i polisensökaheter att
möjligtbördet på årinledningsvis jagredan trenämnt att varaanser

trañkövervak-polisenseffekten ifördubblaför änstegatt steg mer
blir uppfordranbefintliga Detför attinomning enresurser.ramen

genomgåendetillleda framgranskningenkritiskadenlåta en
trafikövervakning 11.utveckling polisensochförnyelse av

utvecklingförnyelse ochförföresatser12.5 Några

förslagantalredovisajagkapitlen kommerföljandede ett stortI att
ochförnyasyftetmed detkonkreta åtgärdertill attgemensamma

målangi-denkombination medtrafrkövervakning. Ipolisensutveckla
i kapitelredovisatjag hartrafikövervakningför polisensvelse som

förutsättningar. Somoch bättreverksamhetenskall det11 ennyage
skallkapitlenföljandeåtgärdskatalogen i detillbakgrundöversiktlig

gransk-kritiskabeträffande denmotsvarande sättpåjag här som-
åtgärdspunktema.viktigastenågra deningen avange-
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En klar målangivelse för polisens trafikövervakning effekten av-
verksamheten mäts trañkolyckoma.mot

2. Mer än fördubbling effekten i trafikövervakningen inomen av
för befintliga genomförd på år.ramen treresurser -

3. Optimalt utnyttjande varje tillgänglig resurstimme hos trafik-av
polisen i aktiv trafikövervakning och ökad organiserad med-
verkan ordningspolisen i trafikövervakningen.av

4. Kraftfull satsning på polisen skall mycketatt påsynas mer
vägarna och i tätortstrafiken.

5. målmedvetenEn inriktning insatserna på trafiksituationer medav
den största risken för trafikolycksfall.

6. Förnyelse till effektiva arbetsformer, bl.a. med störremer
för den enskilde polismannensutrymme eller trafikgruppens egna

initiativ och bra utbildning för trafikpolispersonalen.-
7. Ny teknisk utrustning för trafikövervakningen med smidiga

effektivare hjälpmedel för varje polisman i trafikövervakningen -
nuvarande toppstyrningutan och i utvecklingssamarbeteett nytt

med bl.a. Statens väg- och trafikinstitut.

Fördjupad samverkan med våghållarna och bilprovningen liksom
med NTF och andra informationsinriktade organisationer.

9. Större stadga i organisationen effektiv kostnadsredovisning och-
resultatuppföljning bättre statistik i stället för mycket statistik.-
Ökad10. uppmärksamhet trafikanternas attityder till polisens
trafikövervakning människan i trafiken inte barase ettsom-
problem möjlighet på.utan att tasom en vara

Mina förslag kommer också innefatta enkel sammanfattandeatt en
metod för översiktligt effektenmäta iatt trafikpolisens verksamhet.
I det avseendet kommer jag föreslå effektmätningenatt att man anger
i antalet genomförda kontroller uttryckt i antalet personkontakter som
trafikpolisen haft under år eller angiven tidsperiod.ett Enen annan
sådan mätmetod används med framgång i Norge brasom ettger- -
mått på trafikpolisens aktivitet i trafiken och i förhållande till
trafikanterna. Ett sådant effekttal kan sedan kombineras med andra
effektmätningar i den löpande uppföljningen trafikövervakningen.av

återkommerJag i det följande närmare till de frågorna. Det blir då
också anledning klara hur centraltatt och regionaltut kanman
organisera effektuppföljningen på både smidigt och effektivtett sätt.
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12.6 i siffertalEffektiviteten

undersökningar harredovisat särskildakapitel 9.4 har jag deI som
undersökningar harTvå dessagjorts inom för utredningen. avramen

effektengrundval för i siffror mäta itill syfte få framhaft attatt en
dels bearbetning trafik-trafikpolisens verksamhet. Det gäller aven

effekttalredovisningverksamhetsstatistik 9.4.1, delspolisens aven
9.4.3.i antalet genomförda kontrollermått

grundläggande slutsatsernasammanfatta några devill härJag av
från dessa båda undersökningar.

300visar de nuvarande närmare 1undersökningenDen att0 ena
är.på 2,3 miljoner timmartrafikpolisema resursvolym perger en

sjukdom dyliktgrund ochEfter avdrag för frånvaro semester,av
miljonerdessa används 1,1kvarstår 1,7 miljoner resurstimmar. Av

0,6 miljoner timmar gårtill aktiv trafikövervakning, medantimmar
150siffran fördelas på 000till verksamhet. Den senareannan

230 000 timmar för utbildning ochför inre arbetsledning,timmar
hälften den totala000 timmar för övrig verksamhet. Mer än220 av

trafikövervakningtill aktivresursvolymen går alltså åt till änannat
i trafiken.ute

huvudsakliga uppgift skalltrafikpolisernasviOm är överens attom
resurstim-det uppenbart de befintligatrafikövervakning, är attvara

för aktiv trafikövervakning.i ökad omfattning måste sättas avmarna
i aktiv trafik-antalet resurstimmarkapitel 13.2 föreslår jagI att

miljoner till 1,4skall höjas från 1,1övervakning trafikpolisenav
%. föreslår jag imed 30 Samtidigtmiljoner timmar år, dvs.per ca

medverkan i trafik-för ordningspolisenskapitel 13.3 volymenatt
0,7 miljoner0,35 miljoner timmar tillövervakningen ökas från

för polisensresurstimmartimmar. Totalt betyder det antaletsett att
%50 till 2,1trafikövervakning ökas med inemotsammanlagda

år.miljoner timmar per

trafikövervakningi aktivnuvarande resurstimmarnaMed deo
träffa påpå 10 mil i genomsnitt kunnaskulle på vägsträckaman en

trafiktimmar på vecka,trañkpoliser i verksamhet under tiotvå en
trafiktimme varje dag. göreller och Detunder halv man nuen en

i ochinte, på trafikpolisen i regel uppträder störreberoende att mer
åtgärdsförslag, bl.a.personalkrävande Mina olika tarsomgrupper.

mindre och mycketsikte på polisen skall iarbetaatt synasgrupper
siffrorna påmöjligt betydligt höja de härpå detvägarna, gör attmer

nämnda ökningenpolisens synlighet; ytterligare förstärkt dengenom
aktiv trafikövervakning.antalet resurstimmar iav

aktiv trafikövervakningsiffror för resurstimmarna iAlltså ökadeo
synlighet påoch ökade siffror för trafikpolisens vägarna.



SOU 199281 Kritisk granskning leder till förnyelse 93

Den andra undersökningen visar trafikpolisen0 i denatt löpande
verksamheten på år genomför 1,5ett miljoner kontroller, uttrycktca
i antalet personkontakter polisen har haft i trafikövervakningensom

de har föranlettoavsett eller ej. Dettaom effekttalrapport är
anmärkningsvärt lågt. I Norge med bara hälften vår folkmängdav
och med dess betydligt lägre resursvolym för trafikövervakning ligger
motsvarande siffra på 2 miljoner kontroller. Effekttalet påmätt detca
här sättet visar också det blir iatt genomsnitt mindre än ochen en
halv personkontakt timme slår samtliga resurstimmarutper om man
på samtliga trafikpoliser förödande låg siffra har sinen som-
förklaring i ineffektiva arbetsformer där poliserna i utsträckningstor
uppträder i större grupper.

Slutsatsen i mina förslag i det häro avseendet i kapitel 13.2 är att
antalet kontroller trafikpolisen bör öka med minst 20 % underav det
innevarande budgetåret 199293 och därefter på den successivt högre
nivån med ytterligare 40 % under och de två följandevart ett av
budgetåren 199394 och 199495. Det betyder ökning frånen
nuvarande 1,5 miljoner till 3,5 miljoner kontroller år, dvs.per mer
än dubbelt bättre på år. Därutövertre bör i huvudsak genom-
ordningspolisens ökade insatser i trafikövervakningen antalet-nykterhetskontroller öka från 0,9 miljoner till 1,8 miljoner fr.o.m
budgetåret 199394. Härtill kommer 0,5 miljoner kontakter för
fordonskontroll på väg och ökning ordningspolisens insatser ien av
trafikövervakningen till 0,7 miljoner kontroller år utöverper
nykterhetskontrollerna. Sammanlagt skall det bli 6,5 miljoner
kontroller âr i tratikövervakningen i genomsnitt kommerper varje-
fordonsförare då komma i direktatt kontakt med polisens trafik-
övervakning till två gånger året gången år.motom vartannatnu en

Undersökningen antalet genomfördao kontroller visar ocksåom
hur antalet kontroller resurstimme skiljer sig vid olika över-per
vakningsformer. Vid hastighetsövervakning sker i genomsnitt mindre
än kontroll resurstimme, vid fordonskontrollen 2,2 kontrollerper per
resurstimme och vid allmän trafikövervakning 1,5 kontroller per
resurstimme. Den särskilt låga siffran för hastighetsövervakning beror
i grunden på radarkontrollernaatt binder större antal polismänett än
vid andra övervakningsformer och vissa åtgärderatt är tidskrävande.
Mina åtgärdsförslag med arbetsformer kommer i grundennya att
förändra de här relationerna och göra det möjligt lättare nå tillatt upp
de angivna högre effekttalen.nyss
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13 Trañkövervakning där

olycksriskerna är störst

Ändrad13.1 inriktning trañkövervakningenav

D Polisens trañkövervakning skall konsekvent inriktas på de
trañkmiljöer och trañksituationer där risken för svåra
trafikolyckor är störst och på tidpunkter då trañkintensiteten
är störst 12.

Trafikövervakningen bör inriktas på de trafikmiljöer och de trañksitu-
ationer där risken för svåra trafikolyckor är störst. Det sker i dag till

del långt ifrån i så utsträckning bordeen stor fallet.men som vara
Som jag tidigare har framhållit i kapitel 12 beror det huvudsakligen
på den nuvarande trañkövervakningenatt i omfattning fastlåstärstor
i stela verksamhetsformer. Det behöver byggas in flexibilitet ochmer
fantasi i verksamhetsformema. Själva arbetsformema och den
tekniska utrustningen för verksamheten återkommer jag till i kapitel
14 och 15. Här vill jag frågan verksamhetsinriktningen,tanu upp om
dels principiellt, dels i konkret prioriteringsdiskussion meden
åtskilliga förslag till konkreta åtgärder.

Den mig föreslagna målangivelsen för polisens trafikövervakningav
sikte på kraftigttar nedbringaatt antalet dödade och svårt skadade i

trafiken. En rätt given konsekvens den målsättningen är attav
verksamheten än skall inriktas på de trafikmiljöer ochmer nu
trafiksituationer där olycksrisken är störst och på tidpunkter då
trañkintensiteten är störst. Mitt övergripande förslag i det här
avseendet är sådan inriktningatt polisens trafikövervakningen av
konsekvent genomförs 12.

Men jag vill inte vid detstanna övergripande förslaget. Detmer
behöver utvecklas och konkretiseras i flera avseenden. Det kommer
jag göra i de följandeatt avsnitten i detta kapitel.

Mina undersökningar visar del trañkpolisensatt stor till-en av
gängliga resurstimmar används till än aktiv trafikövervakningannat
på vägarna; kapitel 9 och kapitel 12. De innefattar allvarligse en
kritik resursdispositionen i den nuvarande verksamhetenav detsom
finns all anledning på allvar. Enligtatt minta mening blir slutsatsen
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trafikövervak-prioriteragrad måsteifortsättningsvis högreviatt
trafikpolisen sättsförresurstimmevarendadå krävaningen, och att

tätortstrafiken.och ipå vägarnai aktiva insatserin ute

aktiviindisponibla13.2 Alla resurser

trafikövervakning

användasskalltrafikpolisenresurstimmar hosdisponiblaD Alla
trafikövervakning 13.aktivför

aktivaskall antaletbefintligaD förInom resurs-resurserramen
trafikpolisentrafikövervakningför polisenstimmar genom

miljoner timmar,1,4 till 2,1frånordningspolisen ökaoch
% 14.50meddvs. ca

fördubblasskall äntrafikövervakningpolisensD Effekten i mer
15.treårsperiodinom en

ökningskall dokumenterasEffektökningenD avgenom en
trafikövervakning fråntrafikpolisensikontrollerantalet

kontroller3,5 miljonertillkontroller1,5 miljonernuvarande
16.årper

fordonskontrollkontakter för0,5 miljonermedD Tillsammans
kontroller medriktadesärskiltmiljoneroch 1,8på väg

ordningspolisensinklusiveskall detalkoholutandningsprov
i trafik-årkontroller6,5 miljonerbliökade insatser per

dåfordonsförarevarjegenomsnitt kommeriövervakningen -
trafikövervakningpolisensmedkontakti direktkommaatt

17.årgångåret vartannattvå gångertill mot nu enomen

förinomundersökningarmedarbetemycketEfter ramenegna
deför hurhållpunkterfram delfålyckatsjagutredningen har en

används.närvarandeförtrafikpoliseninomdisponibla resurserna
i kapitelredovisningenframgårbild; detdysterResultatet avger en

befintligavisar de12. Deti kapiteloch analysen att9 resurserna -
omfattningbetydandeitrafikpoliser300 polismän1närmare som -

minavisarDessutomtrafikövervakning.aktivanvänds för änannat
aktivbedrivs i formlikvälverksamhetdenundersökningar avatt som
klaraochineffektivdelar är utantilltrafikövervakning stora

målangivelser.
konstaterakunnatutredningsarbetet attundergångerhar mångaJag

självapolismändeänförhållandenade häringen beklagar sommer
bristandeoftaupplevertrafikövervakningen. De ettutövaär satta att

oftaäröverordnade. Detsinadelhosför verksamhetenintresse aven
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tendens jag visar det på flera håll i utredningenen trafikpolisenatt- -
kommer i sista hand; den upplevs lågprioriterad.att som

Nu måste vi i de här frågornata tag och till trafikövervak-attse
ningen får det lyft den så väl förtjänar. Vi måste bryta desom ner
negativa förtecknen och i stället visa vägen till förnyelse ochen
effektivisering verksamheten med klara målangivelser.av

En given slutsats sådan föresats är alla disponiblaattav en resurs-
timmar hos trafikpolisen skall användas för aktiv trafikövervakning
13.

Mina undersökningar visar inom föratt trafikpolisensman ramen
befintliga bör kunna höja antalet resurstimmar i aktivresurser
trafikövervakning från 1,1 miljoner timmar till 1,4 miljoner timmar,
dvs. med 30 %. Parallellt med den förändringen inomca trafik-
polisens verksamhet bör ordningspolisens medverkan i trafikövervak-
ningen öka i takt med vakanta polismanstjänsteratt successivt blirnu
besatta inom de närmaste åren. Enligt mitt förslag i kapitel 13.3 bör
volymen för ordningspolisens medverkan i trafikövervakningen
successivt öka från 0,35 miljoner timmar till 0,7 miljoner timmar per
år.

Det sagda innebär antalet aktiva resurstimmaratt för polisens
trafikövervakning trafikpolisen och ordningspolisen skall ökagenom
från 1,4 till 2,1 miljoner timmar det är ökning med 50 %en ca-
14.

Det ökade antalet aktiva resurstimmar bör sedan i sin kunnatur
utnyttjas effektivare i enlighet med det åtgårdsbatteri jag föreslårsom
i betänkandet. Det realistiska förutsättningar för än välger att mer
fördubbla effekten i trafikövervakningen. Det kravet på verksamheten
skall uppfyllas inom treårsperiod 15.en

Effektökningen bör och följas i antalet genomfördaanges upp
kontroller, uttryckt i antalet personkontakter polisen har haft isom
trafikövervakningen de har föranlettoavsett eller ej. Inomrapportom
trafikpolisens verksamhet bör antalet kontroller öka med minst 20 %
under det innevarande budgetåret 199293 och därefter på den
successivt högre nivån med ytterligare 40 % under ochvart ett av
budgetåren 199394 och 199495. Det innebär ökning frånen
nuvarande 1,5 miljoner kontroller till 1,8 miljoner 199293, 2,5
miljoner 199394 och 3,5 miljoner kontroller år 199495 16.per

På motsvarande börsätt ske effektmätning ordningspolisensen av
Ävenmedverkan i trafikövervakningen. de effekterna bör under den

nämnda treårsperioden ökas i motsvarande grad.
Till de nämnda 3,5 miljoner trafikpoliskontrollema kommer inemot

0,5 miljoner kontakter för kontroll fordon på väg vid genomföran-av
det mina förslag i kapitel 16 samarbetsavtal medav bilprovningenom
och överförande TSVs nuvarande bilinspektörer för flygandeom av
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kontrollerlöpandeantaletbetydertill polisen. Detinspektioner att
kontrollermiljoner4sammanlagttilltreårsperiod skall ökainom en

år.per
trafik-löpandeår i denkontroller4 miljonerdessaUtöver per

13.5 genomföraskapitelförslag ienligt mittskallövervakningen en
alkoholutandnings-1,8 miljonerformresursinsats iriktadsärskilt av

sådanamiljoner0,9199394budgetåretfr.o.m. mot nuprov
kontroller.

ökadeordningspolisensinklusivedettabetyderSammantaget
jämförtårkontroller6,5 miljonerpåinsatsvolymtotalinsatser peren

trañknykterhetskontroller-inklusivekontroller,2,5 miljonermed nu
medräknakunnafordonsförare attvarjegenomsnitt kommer attIna.

tvåtilltrafikövervakningpolisensmeddirekt kontaktikomma en
år 17.gångåretgånger vartannatmot nu enom

kapitelieffektmätningenfrågornatillåterkommer närmareJag om
19.

13.3 Tätortstrañken

Ökning 18.itrafikövervakningen tätortD av

tätortstrañkeniavsnittolycksdrabbadetillD Koncentration
19.

högpå bl.a.tätortstrañkeniövervakningenD Inriktning av
rattfylleriljus ochstopplikt, körning rött samthastighet, mot

20.bilbältesanvändningen

Ökade trañkövervakningenförordningspolisenD insatser inom
21.år000 timmar700timmar till340 000från pernu-

Ändamålsenlig tilltrañkövervakning ävenförutrustningD
22.ordningspolisen

ord-förtrafikövervakningiutbildningsinsatserD Särskilda
23.ningspolisen

24.iinsatser tätorttrafikpolisensinriktningD bestämdEn av

hostrafiksektionema1985, dåpolisreformengenomförandetEfter av
länstrañkgruppemaorganiseradesärskiltoch depolismyndigheterna

skettminskninghartrañkavdelningar,tillslogs avensamman
ordningspolisensberortätortstrañken. Detövervakningen attav

väsentligt;minskathartidenunder dentrañkövervakningeniinsatser
resurstimmarordningspolisens72 i kapitelframgår tabell varsom av

timmar000med 472jämfört341 000år 1991trafikövervakningför
år 1986.
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Ordningspolisen har inom de nämnda genomförtresursramama
olika insatser för förbättra trafiksäkerheten.att De viktigaste
insatserna vid ordningspolisen inom trafikområdet gäller trafiknykter-
hetskontrollen; ordningspolisen huvuddelenrapporterar antaletav
trañknykterhetsbrott upptäcks i samband med rörligsom övervak-
ning. Det sker efter tips från allmänheten, i samband med trafik-
olyckor ordningspolisen kallas till Dessutomsom medverkarosv.
ordningspolisen vid de organiserade trafiknykterhetskontrollema; den
frågan återkommer jag till i kapitel 13.5.

Jag har funnit övervakningenatt tätortstrafiken måste ökas.av
Detta bör i huvudsak ske ökade insatser från ordningspolisengenom
i trafikövervakningen. En väsentlig ökning den synliga över-av
vakningen i tätort bedömer jag innebära bl.a. ökad upptäcktsrisk.en
Trafikantema uppfattar polisens aktiviteter i tätortstrafiken, och en
ökad regelefterlevnad med hastigheter bättre anpassade till trafiksitua-
tionen kan uppnås 18.

Övervakningen i tätort måste koncentreras till platser inom
tätorterna där olycksrisken är störst och där kraven på goden
regelefterlevnad är störst 19. De oskyddade trafikantemas situation
skall särskilt uppmärksammas vid genomförandet övervakningen.av
Trafikregleringama och deras effekter för regelefterlevnaden måste
också ägnas ökad uppmärksamhet från övervakningssynpunkt.

Inriktningen övervakningen i tätortstrafiken måsteav ägnas större
uppmärksamhet. Olycksframkallande faktorer måste övervakas mer
intensivt och systematiskt än för närvarande. Det gäller för hög
hastighet, brott stopplikt och företrädesregler,mot körfältsbyten, för
kort avstånd mellan fordon, körning rött ljus och rattfyllerimot samt
bilbältesanvändningen 20.

En i förhållande till dagsläget ökad övervakning trafikanternasav
beteende särskilt inom tätortema är viktig och angelägen uppgiften
för ordningspolisen. Jag trafikövervakningenatt vid ordnings-anser
polisen behöver ökas under treårsperiod, inte minst i storstäderna,en
från 341 000 timmar 1991 till 700 000 timmar år. Som jag nämntper
i kapitel 13.2 bör detta möjligt i takt med vakantavara att nu
polismanstjänster successivt blir besatta inom de närmaste åren 21.

Jag är medveten ordningspolisenatt redan i dag till delom en
bedriver planmässig trafikövervakning. Sammantaget insatsernaen är
dock begränsade. De måste bedrivas med högre intensitet och
konsekvens. Det är angeläget polismyndigheterna vidatt fördelningen

ordningspolisens totala skaparav för den angivnautrymmeresurser
resursinsatsen, med fördel kan läggas över dygnetssom allaut
timmar.

Jag har funnit ordningspolisensatt utrustning för trafikövervakning
är begränsad eller också saknas helt sådan utrustning. Fordon med
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ordningspoliseniblandanvändsgenomsnittshastighetsmätare menav
utsträckning.betydligt störreihjälpmedelpraktisktbör kunna ettvara

tilltillsägelsedirektförorderhögtalareanvändningökadEn yttreav
trafik-ochordnings-vidbådemetodförordastrafikanter ensom

inom tätortertrafikanternapåverkaföranvändaskanpolisen. Den att
påuppmärksamhetenriktaförregelefterlevnad ochökad att entill en

trafiksituation.aktuell
effektivareutövamöjligheterordningspolisens attökaFör enatt

föreslåruppgiftenförmotivationenhöjaoch förtrafikövervakning att
utrustningändamålsenligskaffaformedel avsättssärskilda attjag att
skullebedömningminEnligt ettutbildningen.förbättraföroch att

s.k.i formkronormiljoner10storleksordningenibelopp av en
ändamål.för dettaförstabraengångsanvisning utgöra stegett

ordningsavdel-såfördelaslänsstyrelserna attskall viaBeloppet
utrustningfår denpolismyndighetrespektivevid manningarna

22.utbildningförsärskilt avsättasbörbeloppetdelbehöver. En av
nöd-alltsåtrafikfrågorna ärikunskapochmotivationökadEn

trafikövervakningeninominsatserordningspolisensvändig för att
åstadkommaskunnabör ävenverkningsfulla. Detbliskall genom

iutbildningsärskildochtrafikpolisenhospraktiktjänstgöring
ocksåkanordningspolisen. Detbefäl vidtrafikövervakning yttreav

ordningspolisenochtrafikpolisenmellansamverkanökadske genom
informationökadochtrafikkontrolleri olika genomgemensamma

trafikövervakningtrafik,ordningspolisentrafikpolisen tillfrån om
23.trafiksäkerhetsfrågoroch

angelägenhetÖvervakning ocksåsjälvfallettätortstrafiken är enav
platsersvårövervakadesärskiltGenomfartsleder,trafikpolisen.för

därområdenärtrafikbrottsvårbedömdagatuavsnitt,och m.m.mer
traditio-Deinom tätortema.insatserökademåste göratrafikpolisen

och tillsynsupp-trafikrörandeövervakningsomrâdena tungnella
insatsområdenandragods ärfarligtbeträffandegifterna transporter av

behövs.trafikpolisens kompetensdär
samråd skernäraviktdet är ettunderstryka attvill storJag att av

skallTrafikpolischefernaordningspolisen.ochtrafikpolisenmellan
beträffande över-ansvarsfördelninglämpligföraktivt verka en
genomförandeochplaneringoch förinom tätortvakningen av

trafikövervak-församladepolisensdärinsatser resursergemensamma
24.utnyttjasning

trafikövervakningenförinsatserordningspolisensFrågan om
dessaiåtgärdsförslagkonkreta15.5 däri kapitelvidarebehandlas

fram.läggsavseenden
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13.4 Framkomligheten

U Polisens trafikövervakning skall än innefatta aktivmer nu en
medverkan för underlätta framkomlighetenatt i trafiken 25.

El Trafikpolisen skall i samverkan med ordningspolisen avdela
tillräckliga för trafikdirigering och andra åtgärderresurser
för framkomligheten i trafiken 26.

El Framkomligheten i trafiken görs till prioriterat områdeett
vid fördjupad samverkan mellan polisen och väghållama,en
dvs. Vägverket och kommunerna 27.

TFK-Institutet för transportforskning redovisade i Stör-rapporten
ningar i vägtrafiken i november 1991 förstudie belyser bl.a.en som
frågan har för framkomlighetenansvaret i trafiken.om vem Isom
förstudien pekas på ingen myndighetatt är ansvarig för få trafikenatt

flyta, polisensatt föratt åtgärda trafikstömingaratt harresurser
minskat, och det sannolikt finnsatt samhällsekonomiskastora vinster

göra förhållandevismedatt enkla förbättringar för framkomligheten.
I samband med publiceradesatt anordnaderapporten TFK möteett
där även för min utredning deltog.representant Som följden en av
mötet bildades arbetsgrupp i vilken finns företrädare fören numera
bl.a. TFK, Vägverket, Polisen, Svenska Kommunförbundet, Stock-
holms, Göteborgs och Malmö kommuner SOS Alarmeringsamt AB.
Arbetsgruppen driver projekt med inriktningett på framkomlig-nu
heten i tätortstrafiken, särskilt i de storstadsomrâdena.tre

Enligt min mening bör polisens trafikövervakning idagänmer
innefatta aktiv medverkan för underlätta framkomlighetenen att i
trafiken 25.

En sådan inriktning polisens trafikövervakning framför allt påav -
hårt belastade vägstrâckor och i tätortstrafiken tjänar två syften. Det-

är sådana insatseratt i form trafikdirigeringena genom o.d.av
påtagligt kunna medverka till tidsvinster för trafikanterna. Det har

betydelse alldelesstor särskilt för yrkesförama och den yrkesmässiga
trafiken. Det andra syftet tillgodoses trafikpolisinsatsersom genom
för framkomligheten är, därigenom konkretatt kan bidra tillman ett
smidigare trafikflöde och minskade irritationsmoment i trafiken. Ju
bättre trafiken flyter, desto mindre blir riskerna för trafikolyckor.

En prioritering sådana trafikövervakningsinsatser ligger i linjeav
med min grundläggande uppfattning polisens synlighet i trafikenom
och inriktningen dess insatser på trafiksituationer där olycksriskenav
år störst. Jag föreslår trafikpolisen i sinatt verksamhetsplanering i
samråd med ordningspolisen fortlöpande skall avdela tillräckliga

för trafikdirigering och andra åtgärder förresurser underlättaatt
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trafiken 26.iframkomligheten
trafikeni näraframkomlighetökadföri arbetetTrafikpolisen bör

iinsatservid sådanaFramför alltordningspolisen.medsamarbeta
skekunnadelentill störreresursinsatsemabörtätortstrafiken genom

förbör insatsernatätortstrañkenordningspolisen. Ifrånpolismän
lämpadvälverksamhet ärocksåtrafikeniframkomlighet somvara en

parkeringsvakter;kommunernaspolisen ochmellansamverkanför en
föreslår för-17.7 där jagi kapiteltilljagåterkommerfrågadenna en

Stockholms stad.isyftetmed detsöksverksamhet
också kräverfrågasjälvfallettrafiken äriFramkomligheten somen

statligaför deVägverketdvsväghållama,fråninsatserbetydande
Genomför tätortsvägama. attrespektive kommunernavägarna en

olycksriskerna iminskakraftigt kanpåframkomlighet vägarnaökad
trafiksäkerhets-viktigasteallraväghållamasdet härtrafiken, är aven

inhär närmareför långtföraskulleuppgifter. Detfrämjande att
väghållarnafrånåtgärdererforderligaradenlångapå den av

trafikanordningama,nderhålletvägstandarden våguvägdragningama, ,, uppdrag villmittutgångspunktiVad jag medtrañkregleringama osv.
områdeprioriteratblirtrafikeniframkomligheten ettföreslå är att

väghållarnaochpolisenmellansamverkanfördjupadevid den som
till 27.återkommer17.4och närmare17.2kapiteljag i

Trafiknykterheten13

alkoholutand-trafiknykterhetskontrollerD Antalet genom
årkontrollermiljoner1,8tillfördubblasningsprov per

199394 28.fr.o.m.

såändrasalkoholutandningsprovi lagenD Bestämmelserna om
rutinmässigaorder får rättsärskildvarje polis att tautanatt

29.alkoholutandningsprov

alkoholutandningsprovföreskrifterRikspolisstyrelsensD om
30.skärps

varje tjänst-genomförtrafikpolispatrullochordnings-D Varje
31.alkoholutandningsprovantalvisstgöringspass ett

alkohol-försållningsinstrumenttilldelaspolismanD Varje ett
32.utandningsprov

anordnastrafiknykterhetenkontrollersamordnadeD Större av
33.regelbundet

trafiknykter-förbevisinstrumentmedfordonD Särskilda
varje län 34.itrafikpolisenföranskaffashetskontroller
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El Möjligheterna omhänderta körkortatt utnyttjas maximalt vid
rattfylleri 35.

El Möjligheterna till beslag fordon utnyttjas likaså maximaltav
vid rattfylleri 36.

Många undersökningar visar polisens trafiknykterhetskontrolleratt
har betydelse.stor Det beror dels på polisen omedelbartatt kan
avbryta trafikfarligt beteendeett och dels på rutinmässigaatt
alkoholutandningsprov visar alla trafikanter det finnsatt reell risken
för upptäckt vid trafiknykterhetsbrott.

Polisen har successivt ökat antalet rutinmässiga alkoholutandnings-
från 250 000 år 1976 till överprov; 900 00ca år 1991.prov prov

Det är positiv utveckling måste fortsätta,en vilket jag kraftigtsom
vill understryka.

I 1990 års trafiksäkerhetsprogram 1,5 miljonerattangavs ca
alkoholutandningsprov bör realistiskt målett på längre sikt.vara

Verksamheten med alkoholutandningsprov är så betydelsefull för
trafiksäkerheten och för polisens kontakter med trafikanterna denatt
måste högprioriteras inom trafikövervakningen både vid ordnings-
polisen och hos trafikpolisen. Iänspolismästama bör därför med-stöd och uppföljning från Rikspolisstyrelsens sida tillse trafik-att-
polisen och polismyndighetema inom lånen prioriterar denna verk-
samhet, så det fr.o.m. budgetåretatt 199394i landet 1,8 miljonertas
särskilda alkoholutandningsprov år 28. Som nämnts i kapitelper
13.2 skall denna riktade resursinsats till större delen bör kunnasom-
göras ordningspolisen ske utöver de löpandeav kontrollerna i-
trafikövervakningen.

Lagen alkoholutandningsprov polisen möjlighetom rutin-attger
mässigt genomföra alkoholutandningsprov det föreliggerutan att
misstanke trafiknykterhetsbrott vid beordrade trafikkontroller,om vid
trafikolyckor i samband medsamt vissa trafikbrott.

I skrivelse till justitiedepartementet i januarien 1988 intagen i
regeringens proposition 198889ll8, bilaga 2 föreslog Rikspolis-
styrelsen vissa ändringar i lagen alkoholutandningsprov. Förslagetom
innebar polisman rutinmässigtatt skulle få alkoholutandningsprovta

det förelågutan misstankeatt trafiknykterhetsbrott ochom utan att
beordrad sådana elleratt ta devara andra förutsättningarattprov

förelåg, lagen uppställer för sådana rutinmässigasom Syftetprov. var
den enskilde polismannensatt initiativförmåga och intresse för

verksamheten skulle tillvaratas bättre, resurstimmama skulleatt
utnyttjas bättre och polisens bekämpningatt trafiknykterhetsbrottav
därigenom avsevärt skulle effektiviseras.
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därförochlångt,sågick integångendenbeslutStatsmaktemas
vidrutinmässigtfåskallalkoholutandningsprov tasi dag förkrävs att

befilsställ-ipolismanbeslutatskontrollen hartrafikkontroll att aven
upprätthållerellerinnehardenendastinnebärning. Detta att som

polisverksamhet harlederochinspektörlägst yttretjänst somsom
beslutsrätt.sådan

ändringtillförslagRikspolisstyrelsensmening harminEnligt av
polismanmedlikhetaktualitet. Ialltjämt atti lagenpunktenden här

behörighetförarnaskontrollerarutinmässigthar rätt genom enatt
kontrollerarutinmässigträttpolismanbörkörkortskontroll attges

denGenomalkoholutandningsprov. attnykterheten gegenom
alko-rutinmässigagenomförabefogenhetpolismannenenskilde atten

stöds dendärtill,beordradsärskiltholutandningsprov attutan vara
alkohol isamhället visarocharbetei sitt attpolismannenenskilde

trafiken inte accepteras.
denförbeläggfunnit klarajaghar attutredningsarbetemittUnder
ochkonkretförmycketbetyderinitiativ attpolismannensenskilda

närmaretrafikövervakning. Sompolisensieffektenökahandfast
angelägetocksåmin meningenligt attdetkapitel 15 ärutvecklas i

innefattartrafikövervakningpolisensiarbetsformernaförnyelsen av
omdöme.initiativ ochpolismannensenskildadensatsning på egeten

rörande rutin-beslutsbehörighetförändringardeföreslårJag att om
föreslagit iRikspolisstyrelsenalkoholutandningsprov,mässiga som

iändringarmöjligtgenomförs1988,skrivelse snarastsin genomnu
29.alkoholutandningsprovlagen om

lagentillämpningenrörandeföreskrifterRikspolisstyrelsensI omav
skallalkoholutandningsprovbl.a. tasalkoholutandningsprov attanges
medgerarbetsbelastningenhastighetsöverträdelse, dåkonstateradvid
andelenframgårtagit deljagundersökning attdetta. Av avsomen

medsambandiupptäckstrafiknykterhetsbrottmisstänkta som
deförhållandevis procenthastighetsöverträdelse är stor; avca en

veckaunderhastighetsöverskridandenförrapporteradesförare som
detfinnerJagtrafiknykterhetsbrott.förmisstänktes199119 år vara

medföreskriftersinaändrarRikspolisstyrelsenändamålsenligt att
hastig-vid allaskallalkoholutandningsprov tasinnebördsådan att

30.hetsöverskridanden
sin färdfortsättaförhindrasochupptäckasmåsteRattfylleristen

ordningspolisensochTrafikpolisensinträffar.trafikolyckainnan en
bedrivasdärförmåstealkoholutandningsprovmedtrafikövervakning

ökarupptäcktsriskenintensitetmed sådanochtider attpå sådana
varjejagföreslårbakgrundenden attMotpåtagligt dygnet runt.

varje tjänst-åläggsövervakande enhetervid atttjänstpatrull i yttre
alkoholutandnings-antalvisstgenomföradygnet ettgöringspass, runt,

genomförde1991polis årfinskframhållavill här31. Jag attprov
erfarenheterbl.a.alkoholutandningsprov, att1,3 miljoner samtca
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från Australien visar polisens aktiviteter med alkoholutand-att
ningsprov för upptäcka rattfyllerister har positiv effekt både föratt en
trafikövervakning i allmänhet och polisiär verksamhet.annan

För öka möjligheten upptäcka rattfyllerister böratt varjeatt
polisman vid ordningspolisen och hos trafikpolisen tilldelas lämpliga
sållningsinstrument för alkoholutandningsprov personligsom
utrustning. fortsattEn utveckling lämpliga sållningsinstrument börav
ske med syfte minska kostnaderna alkoholutandningsprov.att per
Initiativ i den frågan bör Rikspolisstyrelsen 32.tas av

De regionala, interregionala eller landsomfattande kontrollerna med
alkoholutandningsprov jag funnithar viktigt inslag iettvara en
planmässig bekämpning trafiknykterhetsbrott. Resultaten från deav

ochstörre samordnade aktiviteterna visar fler rattfylleristeratt
upptäcks under dessa aktivitetsveckor än vad är fallet.som annars
Många trafikanter kommer under relativt kort tidsperiod i kontakten
med polisens trafikövervakning. Som exempel vill jag nämna att
under vecka 19 år 1991 över 37 000 alkoholutandningsprov itogs
poliskontroller i samband med samordnade aktiviteter rattfylleri.mot

fåFör ordentligt genomslag och ökad uppmärksamhetatt ett hos
trafikanterna föreslår jag dessa större kontroller sker i samverkanatt

informationsorganmed och andra arbetar med förebyggande tra-som
fiksäkerhet, NTF. Sådana kontroller bör göras väl synligat.ex.

lämplig skyltning. Trafikpolisen bör ökat samord-ettgenom ges
ningsansvar för dessa trafiknykterhetskontroller i förhållande till
polismyndigheterna inom länet och i kontakterna infonnationsor-med

och massmedia 33.gan
Under de åren har polisen vid trafiknykterhetskontrollernasenaste

tillförts bevisinstrument finns placerade på polisstationema.som
Dessa ersätter den traditionella blodprovstagningen vid misstanke om
trafiknykterhetsbrott. Under vissa förutsättningar kan bevisinstrumen-

även användas i fordon. har funnitJag hela förfarandetten medatt
bevissäkring, rapportering, körkortsomhändertagande, förhör m.m.
kan effektiviseras ytterligare när bevisinstrumenten används mobilt.
Förfarandet med bevisinstrumenten direkt tillgängliga i fordon vidett
den rörliga kontrollen på vägarna bör därför väsentligt utökas.ute
Trafikpolisen i varje län bör disponera minst fordon för rörligett

Övergångsvisanvändning bevisinstrument. kan vissa län brukaav
sådana fordon 34.gemensamt

För vidare utveckling dessa arbetsformer finner jag deten av
angeläget Rikspolisstyrelsen i samverkan med instrumenttillverkareatt

fram lämpligt mobilt bevisinstrument kantar ett användas ävensom
i polisens vanliga Övervakningsbilar, på Snöskotrar eller i båt.
Rikspolistyrelsen bör i sin metod- och teknikutveckling snabbt kunna
slutföra sådant arbete.ett
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Ansvariga för bevisinstrument hos polismyndighetema bör genom
kontakternära med länsstyrelsernas allmänna ombud i körkortsfrågor

förverka enhetlig praxis tillskapas beträffande förut-att en mer
sättningar för körkortsomhändertagande vid analysresultat överstrax
den nedre straffbarhetsgränsen 35.

Många rattfyllerister låter sig inte ådömdarättas påföljder ellerav
täta ingripanden från polisens sida vid olovlig körning. denMot bak-
grunden borde det finnas möjligheterstörre beslagta fordon vidatt
rattfylleri 7än vad § trafikbrottslagen medger. En skärpningnu av
den ifrågavarande lagbestämmelsen enligt minär mening angelägen

led i kampen rattfylleriet. I avvaktan på sådan skärp-ett motsom en
ning lagen får polisen följa domstolarnas avgöranden rörandeav noga
åklagamas förverkandeyrkanden och sina beslut beslaganpassa om

fordon till dessa 36.avgörandenav
Även det inte ligger inom mitt uppdrag vill jag ändå minom som

mening framhålla hela frågan påföljderna vid trafiknykterhets-att om
brott grundläggandeår betydelse i kampen rattfylleriet. Jagmotav
vill hoppas miggärna de föreslagna åtgärderna föratt attav nu
skärpa polisens övervakning trafiknykterheten möjligt följssnarastav

skärpta straffsanktioner rattfylleri.motav

13.6 Trafiken på utanförvägarna tätort

El Trafikpolisen förskall systematiskt genomfördsvara en
trafikövervakning på vägarna utanför 37.tätort

EI Koncentration trafikövervakningen i tid och tillav rum
olycksdrabbade vägsträckor i samverkan med Vägverket -
med särskilda insatser bl.a. de ökande viltolyckomamot
38.

E] Inriktning övervakningen på farliga trafikantbeteendenav
39.

En systematisk övervakning trafiken utanför tätort är primärtav en
uppgift för trafikpolisen 37. trafikpolisenGenom kraftsamlar sinatt
övervakning i tid tilloch platser och med hög olycksbe-vägarrum
lastning kan antalet trafikolyckor reduceras väsentligt. finner detJag
därför angeläget länsstyrelserna i sina direktiv för trafikövervak-att
ningen inom länen klart prestations- och effektmål för trafik-anger
övervakningen på utanför åliggervägnätet tätortema. Det sedan tra-
fikpolischefen i länet under länspolismästaren tillse de angivnaatt att
målen uppnås. Jag återkommer till den frågan i kapitel 19.

För trafiksäkerhetsarbetet skall påtagliga effekter måsteatt ge
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Övervakningen koncentreras till platser och tider där risken för
trafikolyckor är störst. börDet också innefatta det besvärliga
problemet med risken för viltolyckor olyckstypen som numera-

för mycket andel trafikolyckoma.storsvarar en av
Ett ordentligt underlag förgrund olika beslut övervak-som om

ningen på vägnätet utanför förutsättertätort nära samarbete mellanett
trafikpolisen och Vägverket, liksom med andra trafiksäkerhetsorgan
38. måsteDetta innefatta utvärderingar och insatsbe-gemensamma
dömningar för polisen skall kunna besluta lämpligaatt över-om
vakningsinsatser och dessanär skall in.sättas Dessa frågor behandlas

iäven kapitel 17.
I kapitel 13.8 behandlas de trafikantbeteendennärmare trafik-som

polisen måste koncentrera sina insatser för minska antaletatt
Övervakningentrafikolyckor utanför tätort. bör inriktas på farliga

trafikantbeteenden. Jag vill här liksom förut beträffande tåtortstrañ--
ken särskilt framhålla betydelsen riktad hastighetsövervakningav en-
i kombination med övervakningen farliga omkömingar, för kortav
avstånd mellan fordon, brott stopplikt företrädesregler,ochmot
körning ljusrött rattfylleri. Kontroll bilbältesanvänd-mot samt av
ningen måste också ha framskjuten plats i övervakningen 39.en

13.7 Hastighetsövervakningen

D statsmakterna måste ställning till vilket hastighetsgräns-ta
fortsättningsvis skall ha i Sverige 40.system som

D Grunderna för fastställa hastighetsbegränsningar böratt ses
över 41.

D Målet för polisens hastighetsövervakning skall attvara
trafikanterna följer gällande hastighetsgrånser det talar för-

serie hastighetsgränser på 406080/ 100120 kmtim 42.en

D Strikt tillämpning hastighetsgränserna toleranser påutanav
trafikfarliga vägar och i trafikfarliga situationer i övrigt en-
mjuk tillämpning hastighetsövervakningen medav mer av
information till trafikanterna 43.

ÖvervägD sätta böter vid hastighetsöverträdelser i relationatt
till graden hastighetsöverskridande 44.av

D Radarkontroller för hastighetsövervakningen på trafikfarliga
vägar videoutrustade trafikpoliser för övervakning trafi-av-
kantbeteendet 45.

D Polisen skall även vid hastighetsövervakningensynas mer
46.
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El Utveckling teknik, bl.a. laserhastighetsmätare ochav ny
metoder för mätning avstånd mellan fordon 47.av

Hastighetsöverträdelser det vanligaste trafikbrottet. Flera under-är
sökningar gällande ju bättre desto fortare kör vi ochgör vägar,att

hastighet vi få i ökad säkerhet.vi alltså i ökad vad kundeatt tar ut
fordon både risken för trafik-Hastigheten hos påverkarett att en

inträffa omfattning olycka inträffar.olycka skall och skadornas när en
fullt klarlagts det förtjänstfulla forskningsarbeteDetta har ut genom

genomfört beträffandeoch trafikinstitutet VTI har dessaVäg-som
frågor. Hastighetsövervakning måste därför i fortsättningenäven vara

viktig del i polisens trafikövervakning. det följande lämnar jagIen
förslag till utveckling arbetsmetodema detden bakgrunden närmot av

gäller hastighetsövervakning.
Frågan hastighetsgränssystem har TSV påett nytt utrettsom av

uppdrag Kommunikationsdepartementet. Från mina utgångspunkterav
med mitt uppdrag polisens trafikövervakning det viktigtär attom
statsmakterna ställning till vilket hastighetsgränssystemklart tar som

40.vi fortsättningsvis skall ha i Sverige Lika viktigt det iär att
sådant ställningstagande sker desamband med översynett en av

fastställs 41.faktorer skall in hastighetsgränservägas närsom
inte längre. bekräftasnuvarande hastighetsgränserna håller DettaDe

nyligen har redovisat.också undersökning VTI Denav en som
%i kapitel 8.3, visar 85undersökningen, redovisas attsom av

personbilama de gällande hastighetsgränserna på 70-kör över
40 85 %motsvarande tal för 90-vägarna ligger mellan ochvägama;

%mellan 40 och 60beroende på vägbredderna och för llO-vägarna
.

Målet för polisens hastighetsövervakning måste trafikanter-attvara
följer hastighetsgränser. då skall också kunnagällande Menna man

utformas sådant dekräva hastighetsgränserna sättatt ett att
trafikanterna i allmänhetupplevs motiverade och accepteradesom av

42.
har i sina undersökningar och från försök vid polisensVTI

funnit förare finnshastighetskontroller det hos många benägen-att en
het hastighetsvalet till polisens toleransgräns änatt snarareanpassa
till gällande hastighetsgräns vid mycket intensiv övervakning.även

får reell hastighetsgränsToleransgränsen därmed karaktären av en
får för genomsnittliga hastighetsnivån.och betydelse denstor

har kunnat konstatera den utrustning polisenJag att som numera
använder för hastighetskontroll har mycket små mätfel. finnsDet
således inte från tekniska utgänsgpunkter några skäl tilllängre att
använda sig vid konstaterade hastighetsöverskridan-avdragstoraav

betingade polisenden. tillämpade toleransgränsernaDe är attavmer
mätutrustningtidigare i sin verksamhet inte hade tillgång till med stor

mätnoggrannhet.
generellt exempelvis 20-Den nuvarande ordningen polisenatt ger
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procentiga rabatter eller på 50 km-sträckor eller 10-procentigamer
på 90-sträckor kan inte hållbar i längden. Om vill uppnåvara man en
ökad anpassning till gällande hastighetsgränser framstår det som
förödande polisen i praktiken tillämpar hastighets-ett egetom
gränssystem.

tidpunktenDen rätta för slopa de gällande toleransgränsernaatt
eller radikalt sänka dem bör vid samtidigt ställningstagandeettvara
till det framtida hastighetsgränssystemet. Då kunde det hos trañkan-

inpräntas fastställdade hastighetsgränserna iockså deärtema att
praktiken gällande. för minJag är del övertygad medattom man en
serie hastighetsgränser på 406080/ 100120 kmtim alltså motsva--
rande vad i dag gäller inklusive de polisen tillämpadesom av
toleransgränsema skulle få bättre hos trafikanterna iacceptansen-
allmänhet. skulle dåMan också kunna skapa ordentlig förrespekt att
det deär hastighetsgränserna och inga andra gäller.som

I avvaktan på det framtida hastighetsgränssystemet får iman
polisens trafikövervakning göra det bästa möjliga utifrån de förut-
sättningar gäller. Enligt min mening bör kunna övervägasom nu man

vid polisens hastighetsövervakning slopa ordningen med generellaatt
toleransgränser. På platser och vägar med hög olycksfrekvens och vid
trafiksituationer med farligt trañkbeteende i kombination med hög
hastighet bör hastighetsöverskridanden strikt ochrapporteras
konsekvent så trafikanterna upplever gällande hastighetsgräns ochatt
polisens rapporteringsnivå överensstämmande. Hastighetsöver-som
vakningen i övrigt bör kunna tillämpa med i fallen vidade rättman
toleransgränser och med högre informativagrad insatser.en av

Alltså strikt tillämpning hastighetsgränserna på trafikfarligauteav
vägar och i trafikfarliga situationer i övrigt tillämpningmjuken av-
hastighetsövervakningen med information till trafikanternamer av
43.

villJag i detta sammanhang väcka frågan ändrad utformningom en
bötesbeloppen så de skärps betydligt vid hastighets-svåraattav

överträdelser. Det skulle då innebära bötesbeloppet kontinu-ökaratt
erligt, exempelvis med grundbelopp på 100 kronor km tillett per upp

överskridande på 10 kmtim 300 i föroch med kronor tilläggett
varje därefter överskriden kmtim. I förening med gällande praxis om
körkortsindragning vid hastighetsöverskridanden på 30änmer
kmtim, skulle det kunna bli verksamt medel svåra hastighets-ett mot
överträdelser 44. De nuvarande bötesbeloppen 800-1200 vidkronor
hastighetsövenrädelser upplevs knappast straffsanktion utansom en

kalkylerad risk få betala slags avgift.attmera som en en
En fortsatt användning metoden med radarhastighetsmätareav

förordas för minska medelhastigheten på särskilt olycksdrabbadeatt
vägavsnitt och det skall då verkligen koncentration tillmedvara en-
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vägsträckor med risk för svåra trañkolyckor. vill kraftigt betonaJag
det viktigt verksamheten på stoppstationen störstaäratt att ges

möjliga synlighet. i ökadAdministrativ personal bör kunna användas
omfattning för arbetsuppgifter inte med dehörsom samman rena

rapporteringpolisuppgiftema fordon och beslutaatt stoppa m.m.om
Vid hastighetsöverskridande i förening med trañkfarligtannat

beteende videoutrustningen hos trafikpolisenöppnar den nya nya
45.möjligheter till effektiv övervakning trafikfarligt beteendeen av

framhållits trafikpolisens verksamhet skalljagSom attanser
bedrivas med möjliga synlighet. gäller i högsta gradstörsta Det

föreslårpolisens hastighetsövervakning och då videobilarna.även Jag
undantagsvis vidmetoden med dold övervakning tillämpas endastatt

hastighetskontrollerna polisen under sådan övervakning ioch att
trañkbrott.väsentligt ökad omfattning ingriper andraäven mot

Polisen civila pilot-bilar medbör i all möjlig omfattning sinaersätta
videoutrustning. övertygadpolismålade fordon med tillgång till Jag är

hastighetsövervakningsådan utveckling polisens äratt ettom en av
verksamt effekten i trafikövervakningen 46.sätt ökaatt

nordiska trañkpolisorganisatio-Samarbetet med de andra ländernas
inom teknik-inom samarbetsorganet SANT bör också utvecklasner

och metodområdet. Kunskaper och erfarenheter rörande ut-ny
till ochrustning, exempelvis laserhastighetsmätare, bör tas vara

snabbt i praktisk tillämpning. förordar också teknik ochsättas Jag att
övervakning hastighet och avstånd mellanmetoder utvecklas för av

fordon 47.

13.8 Trañkantbeteendet

D Omkörningar trafik i ökad utsträckningmötande beivrastrots
48.

ÖvervakningsmetoderD avståndutvecklas för kontroll av
mellan fordon 49.

ÖvervakningsmetoderD utvecklas och andra åtgärder vidtas för
50.på landsvägminska riskerna vid s.k. vänstersvängatt

D väjningsplikt övervakas ochUppträdandet vid ochstopp-
så påkallat 51.ingripanden sker ärnär

D 52.Förstärkt övervakning rödljuskörningarav

D vidövervakning fordonsförares uppträdandeFörstärkt av
övergångsställen 53.

D bilbältesanvändningen 54.Förstärkt kontroll beträffande
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Med beteendeövervakning kontroll trafikanternas allmännaavses av
uppträdande i trafiken i vissa speciellt riskabla situationer.samt
Exempel på trafikantbeteenden är särskilt viktiga från över-som
vakningssynpunkt är omkömingar, för korta avstånd mellan fordon,
uppträdandet vid och väjningsplikter liksomstopp- uppträdandet vid
trafikljus, övergångsställen och s.k. vånstersväng.

Gemensamt för dessa beteenden är de ofta svåraär övervakaatt att
för polisen. svårigheterna kan bero på den komplicerade trafikmiljön
i tätortema eller på lagstiftningen kan svår tillämpa.att Iattvara
detta avsnitt skall jag behandla några mycket centrala områden inom
beteendeövervakningen områden där jag polisens insatserattanser-
kan effektivaregöras olika slag åtgärder.genom av

Omkömingsolyckor förekommer framför allt utanför tätbebyggto
område. Ofta får olyckorna allvarliga konsekvenser, främst beroende
på de inblandade fordonen haratt höga hastigheter. Omkömingso-
lyckoma behöver dock inte ha sin grund i hastighetsöverträdelse.en

flestaDe omkörningsolyckoma torde bero på fordonsföramaatt
antingen missbedömer trafiksituationen eller helt enkelt tar en
medveten risk.

Det är framför allt den sistnämnda kategorin fordonsförare de som-
medvetet risker bör föremåltar för polisövervakning.som vara-

förareDessa vi dagligen köra på våra landsvägar och derasser
körsätt är karakteristiskt på två sätt. När de kommer ikapp ett
framförvarande fordon och det finns mötande trafik ligger de tätt
bakom och avvaktar varje möjlighet köra Ofta blinkaratt om. man
med helljuset för få den framförvarande förarenatt hålla sidan.att
Om detta inte resultat gör ändå omkörning i slagsger man en en
förvissning den mötande trafiken håller sidan såatt bilaratt treom
kan mötas i bredd.

Dessa fordonsförare oftaär mycket rutinerade och många upplever
säkert själva inte sitt körsätt direkt otillåtet och ännu mindresom som
vårdslöst. Icke desto mindre finns det direkta ansvarsbestämmelser i
vägtrafikkungörelsen båda dessa beteenden. Problemet baramot är att
polisen mycket sällan ingriper i dessa situationer. Det beror enligt
min mening både på resursbrist inom övervakningen och allt fören
hög toleransnivå hos polis, åklagare och domstolar.

Jag omkörningar mötande trafikatt måste beivras itrotsmenar
ökad utsträckning 48. Visserligen sker det övervakning och
rapportering redan i dag, inte i tillräcklig omfattning. Ansvars-men
bestämmelserna är klara och polisen bör med hjälp både video-av
utrustning och direkta vittnesmål kunna få betydligt fler fordonsförare
fällda för denna förseelser, i vissa fall dessutomtyp ärav som
straffbara vårdslöshet i trafik. skärptEn attityd från polisens sidasom
borde god effekt på dessa förare.ge en
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håller för kortaingripanden föraredet gällerNär mot somo
ansvarsbe-problemen Deframförvarande trafik större.avstånd till är

i praktiken det nästanfinns ganska oklara, och ärstämmelser ärsom
tillämpas.ansvarsbestämmelsema Härbara vid s.k. kö-krockar som

den svenskatrafikpolisen kommit betydligt längre änhar den norska
framför allti Sverige4.3 jag harkapitel ävense noterat att manom

videobilar.med hjälp Jagbörjat bearbeta problemeti storstäderna av
förebild börpolisen medden svenska Norge snarastatt somanser

mellan fordonkontroll avståndutveckla övervakningsmetoder för av
49.

många svårai trafiken orsakarbeteendeproblemEtt annat somo
Tregäller den s.k. vänstersvängen.främst på landsväg,olyckor,

inträffarförsta närförekommande. Detolycksförlopp de vanligastär
hos mötandemissbedömer hastighetenden svängande föraren ett

sidokollision. andrafrontal- eller Denfordon, vilket leder till en
farten innanvänstersvängande minskarsituationen denär när strax

företarförstår avsiktenbakomvarande inteochsvängen, utan enen
tredjesidokollision.också ofta Detomkörning. blir detHär en

bakomvarandeavstånd mellanpå för kortaolycksförloppet beror
fordon.

polisensmycket svårtEnligt min bedömning detär att genom
frånsett avstånds-dessa problemövervakning komma tillrätta med -

undersöker detskulle dockproblematiken. Jag gärna att omse man
Samtidigtövervakningsmetoder.effektivaregår utveckla någraatt

vidtas. kankan Manstår det klart vissa åtgärder redan t.ex.att nu
iordningsställaellerpå särskilt farliga platserförbjuda vänstersväng

vanligenvänstersvängande trafik,särskilda avfarter för genom
viktig roll i dialogenspelamålning på vägbanan. kan polisenHär en

med väghâllaren 50.

polisuppgift.okompliceradKontroll stopplikt egentligenär eno av
stoppskyltenstopplinjen, ellerfordonsföraren vidAntingen stannar

denhjälpmedel,inte. videon braockså han det Här ärgör ett men
aldrig behövabör normaltenskilde polismannens iakttagelser

svår-väjningspliktvidifrågasättas. uppträdandetDäremot är mer
vilket i ochväjningsplikter,ändras tillövervakat. Allt fler stopplikter

ordentligdetta kräverriktig utveckling. Menför sig kan envara en
sin pliktkaraktär. Enväjningsplikten förlorarså inteövervakning att

på störreinträffar fordon körsnärhel del de olyckor ut enav som
felbe-elleruppmärksamhetpå bristandeberor säkertväg rena

nonchalans hosockså åtskilligförekommerdömningar. Men det
uppträdandet vidviktigtDärför detmånga fordonsförare. är stopp-att

såingripanden sker när ärochväjningsplikter övervakas,och att
påkallat 51.
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Körning ljusrött är demot allvarligasteett problemeno främstav
i tätortstrafiken. Det tycks också problem har ökat iettvara som om-
fattning. I bl.a. Göteborgs kommun har gjort undersökningarman

visar det sker mycketatt antal kömingarettsom stort rött ljusmot
inom kommunen. Bara bråkdel blir rapporterade polisen. Nären av
olyckan väl inträffar blir konsekvenserna ofta förödande för de in-
blandade.

Uppenbarligen har många bilister sin körning ljusanpassat röttmot
till de s.k. säkerhetsmarginaler finns vid varje trafikljusanlägg-som
ning. Den korsande trafiken får normalt aldrig grönt ljus i samma
ögonblick det röda ljuset tänds för den andra trafiken. Därförsom
kan det upplevas ofarligt köra ljusröttatt justmot harettsom som
tänts.

Efter hand tåtortstrafiken ökar måste trafikregleringsåtgärdemasom
till behovet. Jag det inte omöjligt ianpassas näraattser som man en

framtid kommer minska säkerhetsmarginalernaatt vid signalreglerade
vägkorsningar för på så sätt öka framkomlighetenatt och minska
stillaståendet i trafiken. Om det sker med nuvarande dåliga trafik-
moral vid trafikljus kan befara allvarliga följder. Inte minstman
därför, naturligtvis också kraven på respekt för det rödamen av
trañkljuset, krävs förstärkt övervakning från polisens sidaen mot
rödljuskörningar. Allra främst motiveras det naturligtvis skyddetav
för de berörda gångtrafikanterna 52.

Ett område där trafikmoralenannat hos många fordonsförareo är
låg, gäller uppträdandet vid övergångsställe. För 20-tal år sedanett
skärptes kraven både for gående och fordonsförare. De gående ålades
skyldighet använda övergångsställeatt sådant fanns i närhetenettom
och fordonsförama skyldighet gåendeatt visadestanna avsiktom en

beträda övergångsställe.att ett Numera har de gåendes formella
skyldigheter minskat, till skillnad från fordonsföramas. I praktiken

dock många fordonsförarestruntar i de regler gäller, vilketsom
fotgängama därmed i praktiken har tvingats Jagatt acceptera. anser
det angeläget förstärkeratt övervakningen fordonsföraresman nu av
uppträdande vid övergångsställen 53. Här liksom vid körning mot
rött ljus i tätorter bör i första hand ordningspolisen kunna göra
betydande insatser.

Enligt mätningar gjorda NTF varierar bilbältesanvändningenav
mellan 65 % och %.80 Forskningsrapporter har visat 100-att en
procentig bilbältesanvändning i såväl framsäte baksäte skullesom- -
medföra hundratal färre döda iett trafiken år och väsentligtper
minska skadetalen i övrigt. Den enkla åtgärden alltid på sigatt ta
bilbältet skulle alltså medföra betydande trañksäkerhetsvinster.
Underlåtenhet använda bilbälte är förseelseatt i normalfalleten som
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därförrapporteftergift ärs.k.förursäktlig ochinte är utrymmet
ingripapolisen förhos attochlitet. Intressetmycket engagemanget

väsentligt. Iökameningenligt minförseelser måstevid dessa
godaskapadettaskulleinformationsinsatsermedkombination

minsk-möjligaredovisadeforskarnaför denförutsättningar att av
förverkligas.skall kunnaskadadesvårtochdödadeantaletningen av

bilbältesanvåndningenkontroll ettutökaddärförJag somavenser
börkan ochdessutommedeloch verksamtbetydelsefulltytterst som

54.dröjsmålhelstnågotinsättas utan som

trafikpolisenuppgift föringen13.9 Eskorterna

utförsvärdetranporterpenning- ellerD eskorterAlla avav
55.vaktbolag

utförsellerbreda, långaD transporterPoliseskort tungaav
uttryckligtundantagsfall transportörenibara ett ansvarges-

framvamingshjälpmedeltydligareoch tassäkerhetenför nya
56.

vidkänsdisjipponochtill samtD TV-programPoliseskorter
57.principupphör ipåtävlingar väg

liknandestatsbesök ochmedverkan vidD Trañkpolisens
58.trafiksäkerhetsartuppgiftertillbegränsashändelser av

olika slag. Detutföra eskorteruppgiftofta tillfårTrafikpolisen att av
ellerlångabreda,värdetransporter, tungapenning- ellergällakan

slagsvid olikaeskorter persontransporterlastbilstransporter samt
påtävlingar väg.vid vissaliksom

trafikpolisensgånger idet mångaingåreskortverksamhetenI
övervakarde hastighetsgränseruppgift köra överatt annarsmansom

trafikregler.gällande gängseövrigtioch även mot
eskortverksam-ärtrafikavdelningamanuvarandedel deFör aven

kanexempel nämnasarbetsuppgift. Sombetungandemycketheten en
472 timmars15utfördeår 1991underStockholmtrafikpolisen iatt

årsarbetskrafter. Insatserna12nästanvilketeskorttjänst, motsvarar
ellerlångabreda,eskorter tunga944 timmarpå 3fördelas av

eskorter653 timmarstatsbesökvid233 timmar10transporter, m.m. ,
eskortverksamhettimmar642värdetransporterpenning- eller samtav

på väg.vid tävlingar
itotalteskortverksamhetenuppgifterexaktaingafinnsDet om

förårsarbetskraftertiotalflerasigsammanlagt rörriket. detAtt om
klart.står dock heltpolismän

trafikpolisensviktigtdetpåpekat ärhar attjag tidigareSom



SOU 199281 Trafikövervakning där olycksriskerna 115är störst

inriktas på huvuduppgiften, nämligenresurser förhindra trafiko-att
lyckor och därmed rädda liv.ytterst Det är därför nödvändigt att
pröva trafikpolisens eskortverkamhet kan minskaom i omfattning.

Jag är medveten antalet väpnadeatt rån penning- ochom mot
vårdetransporter har ökat under år. Dessa brott är alltidsenare
mycket I tragiskt fall tidigareett i år skötsgrova. trafikpolis tillen
döds i samband med sådant överfall.ett Jag kan till del förståen
ambitionen låta polisen utföraatt bevakningen vissa särskiltav

Ändåskyddsvärda transporter. visar den tragiska dödsskjutningen att
polisens närvaro inte alltid är brottsförhindrande.

Jag snabbt måsteatt åstadkommamenar tekniskman utvecklingen
gör polisen inte längreatt skall behövasom binda till attresurser

eskortera och bevaka denna typ Nyatransporter. tekniskaav
skyddssystem i kombination med vaktpersonal i dettasom samman--
hang har befogenheter och möjligheter till beväpningsamma som
polisen bör kunna leda till tillfredsställande skyddsnivå. Enligten-
vad jag erfarit har Rikspolisstyrelsen redan tagit denna fråga medupp
riksbanken, bankerna,posten, vaktbolagen och andra berörda. En
förstudie problemen har gjorts och påtagligtav samarbeteett förmer

snabbt åstadkommaatt förändringar skall enligt uppgift inledas under
hösten 1992. Jag vill understryka betydelsen förändringarnaattav
sker snabbt och jag bedömer det fullt möjligt relativtattsom man

skall ha nått dithänsnart alla eskorteratt penning- eller värde-av
utförsavtransporter vaktbolag 55.

Tillstånd utföra breda, långaatt eller tunga utfärdastransporter av
Vägverket i Borlänge berör flertransporten än län. Inomom ett ett
län utfärdas tillståndet vägverket i länet. Om endastav transporten
berör det kommunala vägnätet meddelas tillståndet kommunen. Iav
samband med tillståndsgivningen lämnas föreskrifter transportvägom

de vamingsanordningarsamtm.m. erfordras.om som
Om är bredaretransport än 450en normalt tillåten högstaca cm

fordonsbredd är 260 ellercm längre än 35 tillåten maxlängd 24m
brukarm tillståndsmyndigheten föreskriva polis skall eskorteraatt

Detsammatransporten. kan ske vid extremt tunga därtransporter,
framkomligheten för övriga trafikanter kan bli besvärlig attgenom

måstetransporten framföras i mitten på brobana.t.ex. en
Denna eskortverksamhettyp är inte baraav personalkrävande i

samband med polisen utför självaatt eskorten. Det krävs också ett
omfattande planeringsarbete. Dispensinnehavaren skall beställa
poliseskorten hos den regionala polischefen i det län där transporten
börjar. Beställningen sker normalt vecka föresenast transporten.en
Det ankommer därefter på startlänet planera hela eskortenatt med
avlösningar i kanske antal län. Oftaett skerstort planerings-m.m.
arbetet under tidspress, eftersomstor dispensinnehavaren gärna vill
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tidigarelägga transporten osv.
skyldighetenfrånbefriashuvudak kan attipolisenJag attanser

i ställetbörMan trans-härden transporter.eskortera getypen av
samtidigtför säkerheten,uttryckligt nya,portören somett ansvar

56.framvarningshjälpmedeltydligare tas
framuppdrag ettRikspolisstyrelsen bör att taochVägverket ges

varningsanordningarMed bättreändamål.för dettaregelverklämpligt
behövas. Jaginte längrenärvaropolisenshjälpmedel börfrämstasom

förmöjligheterfinnsi dagredandeterinraocksåvill attom
vidSå skertrafikreglering.personal för t.ex.avdelavåghållaren att

personalsådandispensmyndigheten attasfalteringsarbeten. Om anser
VägverketskallGivetvisden.tillhandahållasjälvså börbehövs, man
hjälp.för dennatransportörenersättninghakommuneneller av

vidmedverkarpolisenpå TVochtidningaremellanåt i attMan ser
någonsigrörakan attDetvissa t.ex. personpersontransporter. om

elleri TV-program,medverkahinnaför ettpoliseskortfått enatt
ellersig tillhjälppolisensfått taunderhållningsartist attkänd som
införskepsisstarkkännerJagnågot slag.från ett enavevenemang

Justitieombudsmannenskepsis delaspolismedverkan. Dennasådan av
uppgiftingen95. harJag198182ämbetsberättelseJOsse t.ex. s.

tillvill storförekommande detta är,vanligthur manamenom
eskorter.beträffande dennaåterhållsamhet typ av

ovanliga. Ettinteärpå vägtävlingarvissavidPoliseskorter
fleraellerOftacykeltävlingar.exempel störreär enmanser

ifrågasättercykeltävling. Jagpå störremotorcykelpoliser i täten en
haåläggasnormalt kan atttävlingarsådanaarrangöreninte avom

ochbredavidföreslagitjagvarningsanordningar typ somsammaav
vidpolismedverkanbehovetskulleHärigenomlånga transporter. av

nödvändighetenockså attifrågasätterminska. Jagtävlingar på väg av
specialsträck-s.k.allainspekterarrallytävlingariförepolisen starten

i så högaochsådan tidspressunderoftainspektioner skerDessaor.
börInspektionenifrågasättas.kaninspektionenvärdetfarter att av

säkerhetenBrister istickprov.och dåundantagsvisskeendast genom
påföljd förallvarligtillledaböruppmärksammasdå arran-ensom

avbryts.omedelbarttävlingengören, attt.ex. genom
tillpoliseskorterpunkterdessajagSammanfattningsvis attanser

principipå vägtävlingarvidkändisjipponoch samtTV-program
57.upphörabör

händelser ärliknandestatsbesök ochvidmedverkanTrañkpolisens
Stock-speciellt förmedverkan,karaktär. Dennaspeciell somav

intevill jagarbetsuppgift,betungandedelholmspolisens är en
förståttjag harsyften. Somsärskildatill dessmed hänsynifrågasätta

tvåsammanhangspecielladessaeskortuppgifter ipolisensharsaken
jag fullharoch härsäkerhetennaturligtvisfrämsta ärsyften. Det

fylla. Detuppgiftviktighartrafikpolisen attförförståelse att en
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andra syftet protokollär dvs. den besökandenatur,synes vara av mer
skall visas officiell uppmärksamhet i former är gängseen som
förekommande. Med min utgångspunkt utredare polisenssom av
trafikövervakning jag så långt möjligtatt bör strävaanser man som
efter begränsa trafikpolisensatt medverkan vid statsbesök och
liknande händelser till uppgifter trafiksäkerhetsart 58.av

Övervakning13.10 skotertrañkenav

D Skoterutredningens förslag bör genomföras 59.snarast

Skoterutredningen tillsattes Rikspolisstyrelsen den l novemberav
1991. Utredningen lämnade i juli i år sina förslag till Rikspolisstyrel-

Den har haft till uppgift kartlägga problemen kring skotertra-sen. att
tiken utarbeta förslag till åtgärder.samt att I utredningen, lettssom

polismästaren Olof Ersgård i Vilhelmina, har ingåttav representanter
för de fyra norrlandslänen. Benämningen skoter utgör kortform fören
begreppet terrängskoter är den lagtekniskt rätta benämningen.som

Bakgrunden till Skoterutredningen det snabbt ökande antaletvar
skotrar och den oroande olycksutvecklingen i skotertrafiken, främst
i de fyra norrlandslänen. Utredningen konstaterar det är svårtatt att

klar bild utvecklingen antalet olyckor. Det beror bl.a.ge en påav av
sig polisens, sjukvårdensatt eller försäkringsbolagens statistikvare

är anpassad för detta behov. Utredningen belyser, utöver olycks-
fallsutvecklingen, den tekniska utvecklingen skotem, polisensav
övervakning skotertrafrken antalet överträdelser inomsamtav
områden skyddats skotertrafik med hänsyn tillmot rennäring,som
skogsbruk eller jordbruk.

På grundval ingående analys problemen lägger Skoterut-av en av
redningen fram antal förslag.ett

Man föreslår bl.a.

den högsta tillåtna hastighetenatt för terrängskoter i terräng skall-
70 kmtim,vara

terrängskoter skallatt utrustad med avgasrening från ochvara-
med 1995,

obligatoriskt förarbevisatt skoterkort införs,- - -
hjålmtvång för skoterförareatt och införs,passagerare-

skoterledsystemet byggsatt och förbättras i såväl fjälltrakterut-
skogs- och kustomrâden,som
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i skoternsskall finnasregistreringsnummersnöskotemsatt-
skoterspåret,stämplas iså dettadrivmatta att

skallundantagslöstterrångskoterförregistreringsskyltatt-
framtill på skotern,placeras

medframtideniSnöskotrarhar utrustaspolismyndighetatt som-
laserhastighetsmâtare,

ordningsbotsyste-iinterrångskotermedförseelservissa tasatt-
samtmet,

skoter-statistik översärskildföraåläggslandstingen attatt-
olyckor.

följt arbeteti åritvå dagarunderharTrañkpolisutredningen mars
polisdistrikt. Det ärVilhelminaiskotertrafikenövervakningmed av

helt lättinte årövervakningsproblemharvi häruppenbart ettatt som
Skoterutredningenförslagdemening ärEnligt minlösa. nuatt som

59.genomförasdärförböravvägda. Deväl snarastlämnat
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14 Större synlighet och bättre

utrustning

14.1 Att betyder så mycketsynas mer

EI En sådan ändring i arbetssättet skall eftersträvas polisenatt
i sin trafikövervakning mycket på vägarna och isyns mer
tätortstrafiken 60.

Vid min kritiska granskning den nuvarande trafikövervakningenav
har jag polisens bristandenoterat synlighet i trafiken ettsom
grundläggande problem. Omvänt betyder detsett kanatt göraman

effektivitetsvinsterstora arbetssätt där polisenettgenom mycketsyns
på vägarna och i tätortstrañken.mer Att eftersträva sådanen

förändring i arbetssättet är därför deett övergripande för-av mera
slagen i min åtgärdskatalog 60.

Genom polisen i sin trañkövervakningatt mycket iutesyns mer
trafiken kan alltså göra betydande effektivitetsvinsterman i verksam-
heten. Det är viktigt lika viktigt är polisens ökadenog, attmen
synlighet i trafiken i hög grad kan medverka till lugnare ochen
säkrare trafikrytm och leda till förtroendeskapandeett samarbete
mellan trafikanterna och polisen. Därför är det också viktigt införaatt

mätmetod för trafikpolisens verksamheten primärt antaletsom anger
genomförda kontroller i form antalet personliga kontakter medav
trafikanterna i trafikpolisens verksamhet. Den frågan behand-senare
lar jag särskilt i kapitel 13 och kapitel 19.

Polisens synlighet i trafikövervakningen inrymmer flera konkreta
frågeställningar, bl.a. patrulleringsformema och dold ellerom om
öppen övervakning, liksom den viktiga frågan trafikpolisensom
medverkan i informationsinriktad förebyggande verksamhet. Men
polisens synlighet i trafiken är också fråga förse trafik-atten om
polisen med flexibel och lätthanterlig och tillgängligen mer ut-
rustning. Utrustningsfrågoma liksom de andra konkreta åtgärderna
för öka polisensatt synlighet i trafiken behandlas i de närmast
följande avsnitten.
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utrustningsfrågornagranskning14.2 Kritisk av

ledabörutrustningsfrågomagranskningenkritiskaD Den av
61.förbättringarradtill en

beroendepolisentrafrkövervakning åreffektivutförakunnaFör att en
motorcyklar,jag bilar,utrustningMedutrustning.bra menarav en

Exempelspecialutrustning.fordontill dessahörutrustning samtsom
fordonsvågar,portablaradarhastighetsmätare,specialutrustning ärpå

s.k.medelhastighetmätningförinstrumentbullermåtare, av
automatiskutrustning förfordon,ivideoanläggningarpolispilot,

alkoholutandningsprovförinstrumenthastighetsövervakning,
luftutandningsprovförbevisinstrumentsållningsinstrument, m.m.

vidteknikbyrånutrustningssidanutvecklingsarbetetFör svarar
Rikspolisstyrelsen.

meddela före-rättRikspolisstyrelseninstruktion har attEnligt sin
anskaffarstyrelsenutrustningsådananvändningenförskrifter somav

denskaffaför merpartenpolisverksamheten. Ansvaret attför av
Rikspolissty-påjuli i årtill den llåg framutrustningenovannämnda

detankommerinförtsbudgetsystemetdetSedanrelsen. numeranya
utrustningen.inköpapolismyndighetrespektivepå atthuvudsaki

s.k.inköpendock underlättaskallRikspolisstyrelsen genom av-
ropsavtal.

mångavidhar jagarbetetrafrkpolisensgranskningminVid av
del deEnutrustningsfrågoma.medkommit i kontakttillfällen av om-

jag fångatföljande harredovisar i detjagoch förslagdömen uppsom
beslutatjag självharAndratrafikpolisema.kontakter medminavid
bedöm-mina allmännabakgrunddiskussiontill motatt ta avupp

arbetsformer.organisation ochtrafikpolisensningar av
trañkpolisenspåsynpunkterjag kritiskaharhänseendenföljandeI

utrustning.nuvarande

för liten.polisbilar ärpolismåladeAndelen

dubbelpatrullering.med tankeenbartanskaffadeBilarna är

fabrikatganska dyragenomgåendemotorcyklar ärochBilar av
mycket högamedfordonvalt motor-oftaharoch modeller. Man

situa-ekonomiskansträngdiskett ävenharprestanda. Detta en
fordon.brist pådel håll harpåtilloch har letttion att man en

långmycket110Rcradarhastighetsmätaren togAnskaffningen4. av
ochavanceradonödigtradam ärtrafikpoliserMångatid. attanser

månader vinternfleraunderDriftavbrottetkomplicerad.tekniskt
under-dåligtskandalartatpå närmastha berott199192 ettsynes

hållsavtal m.m.
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5. Tillförseln polispiloter och videoutrustningar i civila bilar harav
skett klar strategisk på övervakningsbehovet.utan en syn

6. Utrustningsanskaffningen har enbartnästan tagit sikte på trafik-
polisens behov. Ordningspolisen är bortglömdnärmast i samman-
hanget.

7. Anskaffningen har ofta skett i skala, med små möjligheter tillstor
lokala anpassningsbehov.

har samtidigtJag kunnat konstatera goda insatser från Rikspolisstyrel-
sida exempelvis när det gäller framtagandet bevisinstrumentetsens av

för trañknykterhetskontroller.

kritiskaDe Synpunkterna är naturligtvis lätta formulera med facitatt
i hand. ocksåJag år medveten Rikspolisstyrelsen har haftattom en
svår uppgift i många fall. Redan avvägningen mellan behovet,
tekniken och priset kan skapa svårigheter. Men jag är samtidigt
övertygad det går nå hel del förbättringar påatt att utrust-om en
ningssidan följer de förslag jag lämnar i de följandeom man som nu

avsnitten 61.tre

14.3 Utveckling den tekniska utrustningenav

El Bättre kontakt med de praktiskt verksamma poliserna vid
utvecklingen teknisk utrustning 62.av

D Utrustningen skall enkel använda alltför avanceradattvara -
teknik medför fördyringar och risker förstörre tekniska fel
63.

El Förbättrat samarbete i utrustningsfrågoma och polisen på-
drivande för kontroll- och säkerhetsutrustning i allany
fordon i trafiken 64.

En grundläggande fråga gäller kontakterna mellan dem som svarar
för utvecklingsarbetet och dem arbetar på fältet. Jag har hörtsom
åtskilliga kritiska röster detta. Det värsta exemplet är utveck-om
lingen radarhastighetsmâtaren Rc 110. Om jag är rätt underrättadav

det tionästan år från det började med kravspeciñkationentog att man
till den första leveransen. Tidplanen fick ständigt revideras nästa
vår blev nästa höst, före sommaren blev efter vintern 0.s.v.
Irritationen på fältet förväntningarna höga. Närsteg, men var
leveranserna så småningom kom igång besvikelsen på mångastorvar
håll. Klumpig, onödigt avancerad, krånglig och dyr någravar av
omdömena.
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Det dock serviceavtaletvärsta och villkoren i godkännandetattvar
från provningsanstaltStatens skapade totalt beroende till till-ett
verkningsföretaget. När detta gick i konkurs i slutet 1991av
tvingades helt upphöra med all radarkontrollverksamhet iatt treman
månader Jag har låtit utvärdera vad hände med polisenssom
hastighetsövervakning under denna tid. Min undersökning redovisas
i kapitel 9.

Detta leder fram till två viktiga slutsatser från min sida. För det
första måste det bättre kontakt med de praktiskt verksammavara en
poliserna vid utvecklingen teknisk utrustning 62. För det andraav
skall utrustningen enkel Alltföranvända. avancerad teknikattvara
medför fördyring och risker för felstörre tekniska 63.

Både anskaffningen polisens fordonsvågar och 110 gjordesRcav
i kontakt med svenska leverantörer.nära bör ocksåMen man noga
följa utvecklingen utomlands. Polispiloten är exempel på specialut-ett
rustning utvecklats och tillverkas på andra håll i Skandinavien.som
Över huvud har jag känsla kan förbättrataget atten av man sam-
arbetet i utrustningsfrågorna. I sammanhanget vill jag också erinra

måste beakta kommande EG-krav vid utrustningsanskaff-attom man
ningen.

kan också finnas anledningDet vidga perspektivet påatt utrust-
ningsfrågoma på det intresserarsättet än sig förävenatt man mer nu

del utrustningen för alla fordon i trafiken. Ett i varje bilen av
inbyggt instrument för automatisk hastighetsregistrering för de senast
körda milen lätt kan avläsas polisen vid rutinkontrollsom av en
skulle effektivisera polisens trafikövervakning och dessutom troligen

dämpande på alltför höga farter i trafiken. sådantEtt instrumentvara
skulle också konkret information hastigheten vid utredningenge om

inträffad trafikolycka och värde för bevisningen iav en vara av
skuldfrågan. En tänkbar utrustningsdetalj s.k. alko-låsärannan som

kanske kunde införa villkor för återge körkortet till denattman som
dömts för rattfylleri.grovtsom

ligger utanförDet väl mitt uppdrag gå in pånärmare de häratt
frågorna utrustningen på bilarna. exempel jagDe nämntom som nu
visar ändå det sättet skulle kunna polisen möjlig-att man ge nya
heter i trafikövervakningen, samtidigt sådana utrustningsdetaljersom
i sig skulle tjäna det grundläggande syftet öka tryggheten ochatt
säkerheten i trafiken. sådantEtt kan sedan vidgas tillsynsätt gällaatt
även säkerhetsutrustningar i bilarna air-bag liknande.ochtypenav

Jag polisen bör pådrivande för på det här fåsättetatt attanser vara
fram kontroll- och säkerhetsutrustningar i alla fordon i trafikennya
64-
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14.4 Nya former för utrustningsanskaffning

D Varje polismyndighet avgör själv vilken utrustning skallsom
anskaffas 65.

D Rikspolisstyrelsen upprättar föravropsavtal trafikövervak-
ningsutrustning 66.

D Rikspolisstyrelsens föreskriftsrätt används enbart för att
säkerställa rättssäkerheten och utrustningens tekniska kvalitet
67.

D Nuvarande föreskrifter för användandet trañkpolisensav
utrustning över 68.ses

D Andelen polismålade bilar ökas 69.

D Bilar anskaffas och i första hand med tanke påutrustas en-
manspatrullering 70.

D Upphandlingen trafikpolisens fordon till behovenav anpassas
och till de ekonomiska förutsättningarna 71.

Det budgetsystemet innebär varje polismyndighet själv skallattnya
avgöra vilken utrustning skall anskaffas. Denna princip måstesom
tillämpas fullt även när det gäller fordonut och utrustning för
trañkövervakning 65. Rikspolisstyrelsen bör upprätta s.k. av-

förropsavtal trañkövervakningsutrustning 66.
Rikspolisstyrelsens rätt meddela föreskrifter för användningenatt
trafikövervakningsutrustning måste tillämpas restriktivt. Enligt minav

uppfattning skall föreskriftsrätten bara användas för säkerställaatt att
rättssäkerhetskraven uppfylls och utrustningen handhas påatt ett
sådant sätt den tekniska kvaliteten inteatt äventyras 67.

Det finns också anledning över alla de föreskrifter föratt ut-se
Översynenrustningsanvändning gäller. bör ske i ljuset densom nu av

på trañkövervakningen jag i detta betänkande.nya syn som anger
Som exempel vill jag nämna enmanspatrulleringen. Tekniska
föreskrifter får inte slentrianmässigt hindra ökad enmanspatrulle-en
ring. Jag föreslår därför alla nuvarande föreskrifter föratt trañk-
övervakningsutrustningen över 68. kanDet ändamålsenligtses vara

sådan översyn skeratt vad brukar kalla solned-en genom man en
gångsbestämmelse, dvs. regeringen beslutar alla föreskrifteratt som
inte omarbetats före visst datum skall upphöraett gälla från dettaatt
datum.

I övrigt vill jag med hänvisning till min kritiska granskning av
utrustningsfrågoma i avsnitt 14.2 lämna följande principiella förslag.

Andelen polismålade polisbilar skall ökas 69. De exakta pro-
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betydandeportionema kan jag inte det handlarange nu, men om en
relationen civilmålade och polismålade bilar.förändring mellanav

utvecklingen bör civilmålade trañkpolisbilarpåskynda denFör att
föras till kriminalpolisen kriminalpolisbilarkanske kunna över när

för civil kriminalpolisbil köper inskall bytas ställetIut. en ny man
polismålad bil för trafikpolisen.en

anskaffasbilar för trafikövervakning skall och iAlla utrustasnya
på ökande enmanspatrulleringen 70.första hand med tanke den

utrustning lyktor möjliggör stoppandeExempel på sådan är som
så billig och effektiv den börbakifrån. utrustningen ärDen att snarast

förpå alla trafikpolisens bilar med undantag de skallmonteras som
inom kort.bytas ut

upphandlingen trañkpolisensvill också understrykaJag att av
behoven och till de ekonomiska förutsätt-fordon bör tillanpassas

ningarna 71.

14.5 och trañkinstitutetSamverkan med bl.a. väg-
kriminaltekniska laboratorietoch om

utrustningsfrágorna

D kravspecifikationer för trafik-Rikspolisstyrelsen framtar
72övervakningsutrustningen

.
D utvecklingsarbetet beträffande utrustningen förpraktiskaDet

trafikövervakningen läggs på bl.a. väg- ochStatensut
trafikinstitut 73.VTI

D laboratorium anlitas förkriminaltekniska SKLStatens
på utrustningen förkontrollen rättssäkerhetsaspekternaav

trafikövervakningen 74.

uppgift på utvecklingssidan börRikspolisstyrelsens viktigaste attvara
trafikövervakningsutrustningen 72.fram kravspecifikationer förta

i samarbete medjag tidigare har bör detta ske näraSom nämnt
beträffandepraktiska utvecklingsarbetetpolismannen på fältet. Det
upphandlatrafikövervakningen Rikspolisstyrelsenutrustningen för bör

olika lämpliga I deti pådrivande konkurrens mellan expertorgan.en
trafikinstitut i Linköpingoch VTIsammanhanget bör Statens väg-

beträffande de häri sitt utvecklingsarbetekunna aktiveras även
jag fått klart för migutrustningsfrågoma 73. Vid besök på VTI har
för arbetsupp-och intresse dessadär har både kompetensatt man

gifter.
kriminaltekniska laborato-med i LinköpingGranne VTI är Statens

med provnings-rium redan i dag tillsammans StatensSKL. SKL har



Större synlighet ochSOU bättre 125199281 utrustning

anstalt för det kontrollsystem finns för polisensansvaret som
bevisinstrument för luftutandningsprov. Den uppgiften bör kunna
utvidgas till gälla även trañkövervakningsutrustning. Vidatt annan
kontakt med harSKL jag fått bekräftat där bereddäratt attman
biträda Rikspolisstyrelsen vid kontrollen rättsäkerhetsaspekternaav
beträffande trañkövervakningsutrustningen 74.

Öppen14.6 eller dold övervakning

El Huvudprincipen skall synlig övervakning 75.vara

l] Dold övervakning skall användas endast inte kan fåom man
godtagbara resultat med synlig övervakning 76.

ÄvenEl efter ingripanden dold övervakning skallgenom
polisen möjligt uppträda synligt 77.om

EI synligaStörre övervakningsaktiviteter bör förhandsaviseras
massmedia 78.genom

finnsDet i dag inga säkra uppgifter hur andel polisensstorom av
övervakning är öppen respektive dold. Det beror bl.a. på detattsom
inte finns några klara definitioner dessa begrepp. Patrullering medav
polismålade bilar eller motorcyklar givetvisär öppen över-en
vakningsform, medan civilmålad pilotbil med civilklädd personalen
självfallet är dold övervakning. Men hur skallatt anse som man
bedöma radarkontroll, där mätningen sker från civil bil medanen en
stoppstationen år bemannad uniformerad personal Och ärav
helikopterövervakningen dold eller öppen övervakningsformen
Exemplen kan göras fler.

visstEtt mått på proportionerna mellan dold och öppen övervakning
år andelen polismålade respektive civilmâlade fordon hos trafik-
polisen. framgårSom kapitel 2.2 disponerar trafikpolisen 450av ca
bilar, 165 civilmålade, 330 motorcyklar, endastsamt ettvarav varav
fåtal civilmålade.är

Under år har det skett utveckling allt andelstörremotsenare en en
civilmålade bilar hos trafikpolisen. Det framförär allt civila bilar
med polispilot har Ökat i antal. Den ökande användningensom av
videoutrustningar i trafikövervakningen har också medfört andelenatt
civilmålade fordon stigit. Intresset för fler civilmålade motorcyklar
med polispilot ocheller video är också bland del trafik-stort en
poliser.

Själv känner jag stark skepsis inför den fördelningennuvarandeen
mellan öppen och dold övervakning med avsevärdaav resurser

för den dolda övervakningsformen. Jag ocksåär oroadresurser av
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utvecklingstendensema med ytterligare ökad dold övervakning.en
Vid mina kontakter under utredningsarbetet med allmänheten,
motororganisationer, olika myndigheter, massmedia inteoch minst
trañksäkerhetsforskare, har jag blivit alltmer övertygad denattom
synliga trañkövervakningen är verksamt medel för öka effektenett att
i trafikövervakningen. Denna uppfattning delas också mångaav
trafikpoliser jag har talat med.som

Jag vill därför slå fast huvudprincipen för trafikpolisens arbeteatt
i framtiden skall synlig övervakning 75. Denna övervaknings-vara
form inte bara goda effekter i sig; den leder också till ökadger en
förståelse för trafikpolisens arbete och därmed till bättre good-will för
trafikpolisen.

Den nuvarande andelen dold övervakning leder med nöd-stora
vändighet till den synliga övervakningen blir i motsvarande månatt
mindre. leder i sinDetta till trafikanterna upplever över-tur att att
vakningen i själva verket mindre vad den i verkligheten.är än är Om

synlig övervakning påverkar trafikanterna i positivtror attman
riktning vilket entydiga forskningsresultat visar den doldaär- -
övervakningen principiellt egentligen missriktad.sett

Jag vill dock inte gå så långt jag helt vill avskriva påtankenatt
dold trafikövervakning i vissa situationer. den doldaMen över-
vakningen skall endast användas inte kan få godtagbaraom man
resultat med synlig övervakning 76.

exempel på situation trafikpolisenSom där kan behövaett en
uppträda i civila fordon vill jag observationenpeka på vissaav
särskilt trafikfarliga beteenden. Man bör dock ständigt pröva om man
inte kan nå syftet med övervakningen använda polismåladeattgenom
fordon uniformeradoch personal.

särskilt hastighetsövervakningJag är skeptisk med polispilot imot
civilmålade polisbilar. övervakningsform resulterar normaltDenna
endast i fåtal under arbetspass. Två polismän har dåett rapporter ett
gjort resursinsats på 16 varvid mil tilltimmar, kört mångaen ca man

Övervakningeninte obetydlig kostnad. har lett till endastatten en
handfull trafikanter har uppmärksammat polisens arbetsinsats. Om
sådana civilmålade bilar huvud skall finnas i framtidenöver taget
måste användningsområdetde förses med videoutrustning och
begränsas jagpå det harsätt angett.som

Även efter ingripanden dold övervakning skall polisengenom om
möjligt uppträda synligt 77. fordonsförare har skallNär stoppatsen
polismannen vidta för skapa synlighet kringomgående åtgärder att
ingripandet. på parkeringsplat-Polisbilens blåljus bör tändas även

skylten med Polis-kontroll bör Detta skallser, sättas ut o.s.v.
för övriga trafikanter skall uppmärksamma polisensgöras ävenatt

på platsen.närvaro
Inför helger och vid vissa andra tillfällen brukar massmediastörre
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särskilt uppmärksamma trafikpolisens arbete. Man beskriver vilka
insatser planeras och ofta intervjuas även någon eller någrasom
poliser. Jag mycket positivt på detta och alla störreattser menar
synliga övervakningsinsatser bör förhandsaviseras massmediagenom
78. börDet leda till positiva reaktioner hos många fordonsförare
och förhoppningsvis till viss eftertanke hos några. Det är docken
oerhört viktigt all förhandsaviseradatt övervakning är trovärdig, och

den leder till konkretatt övervakningsupplevelse hos trafikanterna.en
Detta ställer krav både på dem planerar och informerar mediasom

övervakningen och på de polisman genomför övervakningen.om som
Det finns tyvärr exempel på polisen tidigare inte levt tillatt deupp
förväntningar övervakningens intensitet själv skapat. Deom som man
trafikanter då kört timme efter timme på eller riksvägarsom europa-

enda polispatrullutan att naturligtvis förtroendet förtapparse en
polisens trañkövervakning.

Jag är medveten mitt ställningstagande i fråganatt öppenom om
eller dold övervakning kan komma skapa debatt. Särskilt inomatt
trafikpolisen jag på del håll kommertror skeptisk.att attman en vara
Men jag år ändå övertygad trafikpolisen i längden har alltatt attom
vinna på mina förslag genomförs.att Jag har faktiskt övervägt om

helt skulle kunna upphöra med all dold övervakning,man men
kommit till den slutsatsen tiden inteännu år för sådantatt ettmogen
förslag. Men jag hoppas redan några år kan denatt taman om upp
förlängningen frågeställningen till allvarlig diskussion.av en

14.7 Patrulleringsformerna

D Enmanspatrullering eller parpatrullering med polismålade
fordon skall det normala under dagsljus 79.vara

D Dubbelpatrullering två polismän i fordon skallsamma
normalt ske endast under mörker eller det finns särskildaom
skäl 80.

D Tre eller fler trafikpoliser i bil skall i regel aldrigsamma
förekomma 81.

ÄvenD vid dold övervakning skall och parpatrulleringenmans-
prioriteras 82.

D Polisen skall betydligt fler fordonsförare för kontrollstoppa
än i dag, bl.a. för körkottskontroller 83.
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förebyggande och skapapolisen arbetaD kontrollerna skallVid
84.till trafikanternagoda relationer

utsträckning förökadanvändas iD Videoutrustning skall att
samtalpolisensunderlättaoch förförbättra bevisningen att

85.fordonsföraremed

kontakterpersonligakontroller i formD Antalet genomförda av
viktigtoch utgöraskall dokumenterastrafikanternamed ett

effektivitet 86.trafikpolisensmått på

pågrundsynredovisat minutförligtavsnitthar i föregåendeJag
väsentligttrafikövervakning, nämligeninom polisensstrategin att en

ieffektivitetenmedel för ökasynlighet verksamtförbättrad är attett
patrullerings-påeffekteromedelbarafårövervakningen. Detta

formerna.
s.k.trafikövervakning skerpolisensHuvuddelen genomav

viktigastefordon. Detitvå polismändubbelpatrullering samma
enmanspatrulle-skermotorcykelpatrulleringundantaget allär att som

övergågivetvisökad synlighet ärnåenklastering. Det sättet attatt en
Teoretiskt lederenmanspatrullering.tillfrån dubbelpatrullering en

därtill läggersynligheten. Omfördubblingåtgärd tillsådan manaven
övervakning kanfrån dold till öppenövergångeffekterna manav en

synlighet ipolisensökningkraftigytterligarei slag nåett aven
trañken.

undersöka desärskiltskall jagutredningsdirektivminaEnligt om
realistiska.enmanspatrulleringen ärinvändningar kan motresassom

startade,utredningsarbetetjag, närerkännaskall gärnaJag att
enmanspatrulle-motståndstarktganskaväntade mig möta motatt ett

blivit. haremellertid inte JagdetSå hartrafikpoliserna.ringen bland
patrulleringsformdennaförförståelsemötttvärtom nyttanstor aven

särskiltsaken,medjag talattrafikpoliserhos de flesta omomsom
påverksamhetpatrulleringsformen tillfrågan denavgränsat omman

budskap. Vidarejag fåttfrån håll harfackligtdagtid. Också samma
vanligtganskaredanenmanspatrulleringen ärförståtthar jag att

trafikavdelningar.vid fleraförekommande
kvarståendeändå kunnathar jagdel polismän noteraHos enen

skulle kunnaenmanspatrulleringmotiveradinställning,negativ attav
patrulleringsformenriskerpoliserna. Derisker förinnebära som

tvåsärskilt Genominte attmedföraskulle kunna stora.varasynes
arbetarmotorcykelpåi bil ellertrafikpoliserenmanspatrullerande

parpatrulleringradiosambandfungerandemed välvarandranära --
dubbelpatrullering.vidsäkerhetsnivåofta uppnåkan somsammaman

ellerenmanspatrulleringdärföruppfattning börbestämdaEnligt min
patrulle-normaladefordonpolismålademedparpatrullering vara
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ringsformema under dagsljus 79. sådan utveckling underlättasEn
kan förse alla polisbilar med utrustning görattav man numera som

det möjligt framförvarande fordon först göraatt stoppa utan att en
omkörning.

Riskerna för polispersonalen ökar naturligtvis under mörker,
särskilt vid enmanspatrullering. kan därför nödvändigtDet attvara
genomföra patrullering under mörker med två polismän i varje bil.
Dubbelpatrullering, med två polismän i varje bil, skebör normalt
endast under mörker eller det finns särskilda skäl för dennaom
patrulleringsform 80.

ellerTre fler trafikpoliser tratikövervakning iutövarsom samma
bil bör huvud aldrigöver förekomma, föräntaget annat trans-rena
portändamål 81.

Även vid den dolda övervakningen skall enmanspatrulleringen och
parpatrulleringen prioriteras 82.

Vid sidan den ökade synligheten aktivt uppträdandeär ettav av
trañkpolisema den viktigaste effektivare trafik-komponenten i en
övervakning. Det bästa och enklaste uppträda aktivtsättet är attatt

fordon för kontroll. laglydiga trafikanterna skall upplevaDestoppa
varje kontroll något positivt. skapar respekt och förståelseDettasom
för trafikpolisens arbete. En ökad kontrollaktivitet leder också till
större upptäcktsrisk för rattfyllerister, förare andrakörkortslösa och

olika anledningar inte sköter sig i trafiken. Behovetsom av av
körkortskontrollerna verifieras 46 000 olovliga körningaratt utanav
körkort rapporterades 1991. kontrollDet uppenbara behovet ökadav
beträffande trafiknykterheten har jag utförligt i 13.5.redovisat kapitel

alltsåJag polisen i framtiden skall betydligt fleratt stoppaanser
fordonsförare för kontroll i dag 83. de laglydiga förarnaän För att
skall uppleva kontrollerna meningsfulla positiva skall polisenochsom
arbeta förebyggande vid dessa kontakttillfällen och därmed skapa
goda relationer till trafikanterna 84. på sittEn trafikpolis är expert
område och jag är övertygad de flesta trafikanter gärnaatt tarom

goda råd. kan gälla risken förDet några vamingsordemot om
viltolyckor, upplysning väglaget, tips trafiksäker-etten om om en
hetsdetalj på fordonet osv.

Samtidigt måste polisen naturligtvis ingripa med fasthet och
bestämdhet trafikförseelser olika ankommer detslag. Härmot av

på den enskilda polismannen vill s.k.han lämnaavgöraytterst att om
rapporteftergift eller förseelsen skall föranleda rättsligom en annan
åtgärd.

finns flera metodfrågorDet har anknytning till patrullerings-som
formema. villJag särskilt peka på användandet videoutrustningar.av

förordarJag ökad användning video för förbättra be-atten av
visningen vid vissa förseelser, också hjälpmedel närettmen som
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polisen vill föraregöra uppmärksam på olämpligt eller olagligtetten
beteende i trafiken 85.

Antalet genomförda kontroller i form personliga kontakter medav
trafikanterna skall dokumenteras och viktigt måttutgöra på trafik-ett
polisens effektivitet 86. Den nuvarande verksamhetsuppföljningen

dessvärremäter i huvudsak bara resultaten polisens repressiva,av
dvs. rapporterande åtgärder. Frågan hur skall demätaom man
förebyggande insatserna har diskuterats i många år. På grundval av

undersökning inom för utredningen lägger jag framen egen ramen nu
konkreta förslag i dessa avseenden i kapitel 13.2 och i kapitel 19.

14.8 Informationsinriktad och förebyggande
verksamhet

D Polisens medverkan i trafikfostran bör börja redan i ñr-
skolan 87.

D Polisens medverkan i grundskolans och gymnasieskolans
trafikundervisning bör läggas fast i läroplanen 88.

D Polisens trafikinformation i samband med vämpliktsutbild-
ningen utökas 89.

ÖkadD medverkan från polisen vid trafikinformation till före-
ningar och organisationer 90.

Som nämnts redan i inledningen till detta betänkande trafik-är
övervakningen polisens brottsförebyggande och brottsupp-en av
dagande uppgifter enligt polislagen. Jag har hittills uppehållitmest
mig vid olika slag övervakningsinsatser. Emellertid också denärav
informationsinriktade och direkt förebyggande verksamheten storav
betydelse när vill nå ökad effekt i trafiksåkerhetsarbetet.man en

Det väl käntär människors attityder och beteenden i samhälletatt
grundläggs under barn- och uppväxttiden. därför viktigtDet är att

in informationsåtgärdemasätter och den förebyggande verksam-man
heten på trafiksåkerhetsområdet mycket tidigt, och haratt man en
kontinuitet i arbetet. Detta gäller polisensäven medverkan.

Min första slutsats är därför polisens medverkan i barnensatt
trafikfostran bör börja förskolanredan i 87. Jag dettavet att
förekommer på sina håll redan i dag, här finns det ett utrymmemen
för väsentligt utökade insatser. Det behöver inte nödvändigtvis vara
trañkpoliser utför detta arbete. kompetensDeras bör tvärtomsom
utnyttjas andra målgrupper, vilket jag återkommer till. Imot strax
stället är detta utmärkt uppgift för ordningspolisen, inomen ramen
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för den utveckling pågår fler kvarterspoliser och utökatmot ettsom
lokalt områdesansvar för ordningspolisen i övrigt. Jag är övertygad

inom förskolan gärna dennaatt kontaktverk-tar emot typom man av
samhet från polisens sida.

denI nuvarande läroplanen för grundskolan trafikundervisningenär
mycket oklart reglerad. I många rektorsområden är polisens medver-
kan ganska sporadisk. Man har kanske någon timmes undervisning
i vardera låg-, mellan- och högstadiema. I andra rektorsområden där-

polisensär medverkan mycket planmässig.emot Man kanske t.0.m.
anordnar särskilda temadagar kring ämnet trafik och trafiksäkerhet.
På gymnasienivån är sådan planmässig medverkan mycket ovanlig.en
I många gymnasieskolor förekommer ingen trafikundervisning alls.

Jag polisens medverkan i grundskolans och gymnasiesko-attanser
lans trafikundervisning bör läggas fast i läroplanen 88. Trafik och
trafiksäkerhet måste viktig del i människors fostranses som en unga
och utbildning. Jag föreslår därför Rikspolisstyrelsen ochatt
Skolverket, antingen självmant eller på regeringens uppdrag, snarast
utreder de närmare formerna för hur detta skall kunna förverkligas.

fårDetta inte fråga blir begravd i långvarigtettvara en som
utredningsarbete. Med god vilja bör mitt förslag förhoppningsvis
kunna genomföras redan nästa läsår, alltså fr.o.m. hösten 1993.

En viktig målgrupp deär värnpliktiga. De är särskiltannan en
kategori i trafiken. Visserligen erbjudsutsatt många värnpliktiga fria

hemresor med allmänna kommunikationer eller särskilda bussresor,
antal har bilar. Vid många militäraett stort förbandmen egna

bedriver redan i dag bra informationsarbete för ökad trafiksä-ettman
kerhet. skulleHär utökat stöd från polisens sidaett stortvara av
värde. förordarJag därför polisens trafikinformation underatt
vämpliktsutbildningen utökas 89.

När ungdomar kommer i IS-årsåldem och däröver väcks oftaupp
intresse för trafik.och Många skaffar sig moped, motorcykelmotorer
eller bil. Gentemot dessa ungdomar viktigtär det polisen kanatt
uppträda med sakkunskap. Därför bör trafikpolisen med dessstor
särskilda kompetens på olika biträdasätt ordningspolisen vid
trafikinformationen till de åldersgrupperna. Exemplen på sådan
medverkan från trafikpolisens sida kan många förevisningvara av
trafikövervakningsutrustning, information risker vid moped- ochom
motorcykelkörning, besvärande frågor teknisk artav av osv.

Polisens informationsinriktade och förebyggande verksamhet på
trafikområdet bör inte vid de angivna målgruppema. Detstanna nu
bör ske ökad medverkan polisen vidäven trafikinformationen av som

till föreningar och organisationer 90. oftaHär är NTF och dessges
länsförbund den drivande kraften. återkommerJag till denna fråga i
kapitel 18.4.
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14.9 trañkövervakningenAdministrativ personal i

D för trafikpoliser minimerasStations- och utredningstjänsten -
fullfölja sådanaadministrativ personal i möjligaste månskall

på fältet 91.inte kunnat avslutasrapporter som

D fältetAdministrativ personal medverkar påäven t.ex.-
dokumentationen vid hastighets-biträda medattgenom

92.övervakning trafiknykterhetskontrollereller större

D trafikövervakning tillförs personalPolisens ävenannan
bilprovningen Övertagandesamarbete med och genomgenom

del bilinspektörer 93.TSVsav en av

tjänstemän ökatpolisväsendet har andelen s.k. administrativaInom
1965. viktigaste skälet harkraftigt sedan polisen förstatligades år Det
från arbetsuppgifter intevarit polispersonalen skall befriasatt som

sig åtkräver fullständig polisiär för i stället ägnakompetens, att
renodlat polisarbete.

polisverk-utveckling har gått olika långt inom olika delarDenna av
ordnings-samheten, och geografiska skillnader. Inomuppvisar även

inkommande tele-polisen det inte ovanligt polisradion ochär att
radioexpeditör, underfonsamtal- polisiär handhas s.k.naturav av en

överinseende servicesidan sköts hittegods,polisbeñl. Påettav
myndighetsärendenpassansökningar, passkontroll och många andra

administrativadministrativ personal. kriminalpolisen arbetarInomav
i vissa fall medpersonal med anmälningsupptagning och även ut-

redningar enklare brott.av
någon motsvarandetrafikpolisens del har det inte skettFör

utveckling tala administrativa personalen arbetarDen mestatt om.
trafikavdelningarmed personal- och ärendeadministration. Vid delen

utredningsuppgifter.arbetar administrativ personal vissadock med
förfortfarande trafikpolisema inneDet är ganska vanligt stannaratt

komplettera eller fullfölja rapporteringen olika åtgärderatt som avav
lärnågon anledning inte i tjänsten. Detkunnat göras klara den yttre

jämnapå sina håll i trafikpoliser medhat.o.m. satts system att
ändamål.mellanrum skall ha s.k. innedagar för detta

har tidigare trafikpolisen i ökad utsträck-Jag starkt poängterat att
nämligen övervakaning måste sig sin huvuduppgift,ägna att

förtrafiken. Därför stations- utredningstjänstenmåste bl.a. och
itrafikpolisema minimeras. administrativ personalI stället skall

påmöjligaste mån fullfölja sådana inte kunnat avslutasrapporter som
fältet 91.

enligt principfråga. medvetenDetta år min mening viktig Jag ären
administrativadet finns trafikpoliser denatt attom som anser
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personalen inte har kompetens för sådana arbetsuppgiñer. Men skulle
det behövas, så kan alltid höja kompetensen utbildning.man genom
Och den rapporterande polismannen eller förundersökningsledaren
skall alltid företa slutlig granskning ärendet, innan det gåren av
vidare till åklagaren.

jagDet har leder kanske på del håll till måstesagt attnu en man
administrativaöka den personalen hos trafikpolisen. Det bör då kunna

finansieras rationaliseringarmotsvarande admini-genom av annan
strativ verksamhet inom polisväsendet. trafikpolisensInom eget
område kan tänka sig personal i dag är bunden vidt.ex. attman som
polisens befattning med parkeringsöverträdelser i stället får andra
arbetsuppgifter. vill faktiskt ytterligareJag i dennata ett steg
riktning. Administrativ personal bör enligt min mening även kunna
medverka på ñltet, biträda med dokumentationen vidt.ex. attgenom
hastighetsövervakning eller trafiknykterhetskontroller 92.större

kapitelI 16 kommer jag föreslå organiserad samverkan medatt en
bilprovningen, innebärande del dess personal deltar iatt en av
trañkövervakningen tillsammans polisenmed det gäller fordons-när
kontrollen på förslagväg. Ett tillföra polisens trafik-annat attom
övervakning arbetsmöjligheter återkommer jag till i kapitel 16.4nya
där jag föreslår de TSVs bilinspektörer i huvudsak ägnaratt av som
sig åt fordonskontroll på överförs tillväg polisen efter avvecklingen

93.TSVav

14.10 Poliserna själva fordonoch deras mer

synliga i trafiken

EI enskildaDe polismännens uniformering och deras fordon bör
utformas så det främjar polisens synlighetäven i trafikenatt
94.

kapitel 13 och 14I har jag gjort bred detöversyn praktiskaen av
arbetet med trafikövervakningen. Enbart i dessa båda kapitel
redovisar jag sammanlagt 80-tal konkreta åtgärdsförslag,ett som

har genomförtsnär de kommer leda till heltsammantaget att en ny
inriktning verksamheten och till förbättrad synlighetavsevärtav en

polisen på våra och vägar.gatorav
Till dessa förslag vill jag bara göra viktigt tillägg. Polismännenett

skall inte bara välja arbetssätt och taktik skapar synlighet;som man
måste också individer uppträda på främjar densättettsom som
positiva bilden i trafiken väl synlig trafikpolis. den doldaAttav en
övervakningen i enlighet med mina förslag begränsas och ersätts av

synlig övervakning får följd övervakningen med poliseratten som en
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i uniform ökar markant. Det då viktigtär poliserna själva ocksåatt
blir synliga i trafiken både i bilarna och utanför dem.mer -

Polisens blå overaller för biltjånst och blå skinnkläder för motor-
cykeltjânst inteär särskilt iögonfallande, särskilt inte på längre håll.
Utomlands använder trafikpolisen i många länder lätta västar av
fluorescerande material har mycket god synlighet. Trafik-som
polisernas uniformering bör också i Sverige kunna utformas på ett
sådant sätt även den främjar polisens synlighet i trafiken 94. Jagatt
utgår från Rikspolisstyrelsen har möjligheter snabbt och tillatt att
låga kostnader fram utrustning detta slag till trafikpolisen. Detta av
bör också möjligt trafikpolisensgöra bilar och motorcyklarattvara
bättre synliga i trafiken.
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15 Förnyelse arbetsformemaav

15.1 Förnyelse och utveckling positiven-
utmaning

El Polisens arbetsformer och arbetsorganisation behöver gene-
rellt förnyas och utvecklas delegering och mindresett mer-
kommendering 95.

deI närmast föregående kapitlen 13 och 14 har jag redovisat raden
förslag till åtgärder med syftet dels inrikta trafikövervakningen påatt
de trafikmiljöer och trafiksituationer där olycksrisken är störst, dels

öka polisens synlighet på vägarna och i tätortstrafiken.att Det år
åtgärder i sig möjligheter till väsentlig förnyelsesom ger en av
verksamheten. Detsamma bör gälla själva arbetsformema sådana,som
och jag vill förnyelsen och utvecklingen arbetsformernase av som en
positiv utmaning för trafikpolisen i dess fortsatta verksamhet. Mot
den bakgrunden redovisar jag i de närmast följande avsnitten antalett
konkreta åtgärdsñrslag med det syftet och avseende trafik-även
polisens framtida organisation.

Enligt min mening grundad på obunden granskning denen av-
nuvarande verksamheten måste vid behandlingen dessaman av-
frågor också i några generella frågeställningar sättetta tag attmer om
organisera och driva polisens verksamhet. Jag har valt inte väjaatt
undan från de frågorna gällande bl.a. den inre arbetsorganisationen-

även det till äventyrs kan missuppfattas och hävdas det ärattom-
frågor skulle ligga utanför mitt utredningsuppdrag.som

Vi från gjorda undersökningar poliserna ofta känner sigvet att
begränsade i sina arbetsupppgifter, de för enahandagör saker ochatt

de inte får för det de har kompetens för. Enligt mittatt ta ansvar som
sätt saken bör de här förhållandena utgångspunkt föratt tasse som

förnyelse polisens arbetsformer och arbetsorganisation generellten av
Min på den frågeställningen kan sammanfattas i börsett. attsyn man

eftersträva arbetsorganisation påbygger delegeringen som mera av
och mindre kommendering 95.av



136 Förnyelse arbetsformerna SOU 199281av

15.2 En genomgripande förnyelse av
arbetsformerna

EI genomgripandeEn förnyelse arbetsfonnema i polisensav
trafikövervakning 96.genomförs

El Den arbetsorganisationen bygger på för-ännya mer nu
troendet för den enskilda polismannen och förmågahans att
tillsammans med i arbetslaget handla självständigtkollegema
inom för de fastlagda riktlinjerna 97.ramen

25Under de drygt är gått sedan polisväsendet förstatligades årsom
1965, har polisverksamheten successivt förändrats. Ordningspolisens
arbetsuppgifter håller på omvandlas. Ordningspolisema fåratt ett
bredare arbetsfält utökat för förstahandsåtgärder vidgenom ansvar
brott och ökad vikt läggs vid brottsförebyggandedetattgenom

Kriminalpolisenarbetet. har brottsutvecklingen tvingats tillgenom en
ökad specialisering. Tillkomsten narkotikarotlama under 1970-taletav
och EKO-rotlarna i början 1980-talet belyser detta. endaDenav

förändringen för trafikpolisenstörre under årsenare var samman-
slagningen länstrafikgrupperna trafiksektionernaoch till trafikav-av

1985.delningar den novemberl
förnyelsen inomsagda visar trañkövervakningenDet inte haratt

varit särskilt omfattande, jämfört med andra delar polisverksam-av
trafikpolisensheten. Visserligen har utrustning förnyats, varkenmen

inom trafikövervakningenteknik eller metoder uppvisar något
Vissaegentligt nytänkande. utvecklingstendenser kan rent av

1970-taletifrågasättas. början blev s.k. traffipax-bilarI alltav
ökadevanligare och därmed den dolda övervakningen på bekostnad

den synliga övervakningen. utvecklingenöppna, Den fortsatteav
under 1980-talet när traffipaxen, och underpolispilotema ersatte
1990-talet har planerat ytterligare utöka den dolda över-attman
vakningen civilmålade frågorna behandlar jagvideobilar. Degenom
utförligare i kapitel 14. vill peka på denVad jag här allmänt årmera
uppenbara risken för blir styrande förtekniken och valet denatt av
verksamhetsformerna i stället för hjälpmedel i arbetet.ettatt vara

Till del kan det förklarasbristande utvecklingsperspektiveten av
otydliga målbeskrivningar från statsmakternas sida. En annan
förklaring kan Rikspolisstyrelsen har metodval ochatt styrtvara
Verksamhetsinriktning prioritera visst teknikstöd utanattgenom
egentlig koppling till effektivitetsfrågoma. trañkpolisema får flerOm
polispiloter så det klartär använder dem. Och polisheli-att man om
koptern finns tillgänglig antal under månad, såvisst dagarett en
organiserar naturligtvis övervakning med samarbetandeman en
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markpatruller, Men värdet och polispilotövervakningosv. nyttan av
eller helikopterövervakning har aldrig klarlagts. Exemplen kan
mångfaldigas. Jag hänvisar i det avseendet till den i kapitel 12
redovisade kritiska genomgången hela trafikpolisverksamheten.av

Som redan framhållits vill jag den kritiskata genomgången som en
utgångspunkt för genomgripande förnyelse arbetsformernaen iav
trañkövervakningen och därmed bättre betingelser för verksam-ge
heten 96. I betänkandet redovisas lång rad konkreta förslag meden
det syftet. Jag vill understryka raden åtgärdsförslagatt skallav ses

helhet, där de olika åtgärdernasom är beroendeen varandra.av
Vad jag också vill understryka, det är mina åtgärdsförslagatt i

viktiga avseenden innefattar radikal omprövning självaen av
arbetsformerna. Sättet organiseraatt och driva verksamheten blir
enligt mina förslag annorlunda än i dag. Detsamma gäller den inre
arbetsorganisationen och behovet förnya den.att Mina mångaav
åtgärdsförslag förutsätter genomgående arbetsorganisationen som

än i dag bygger på förtroendet förmer den enskilda polismannen och
hans förmåga tillsammansatt med kollegerna i arbetslaget handla
självständigt inom för de fastlagda riktlinjerna 97.ramen En sådan
utformning arbetsorganisationen leder i sinav också tilltur ökaden
effektivitet i verksamheten.

Jag har vid mina samtal med olika befattningshavare inom polisvä-
sendet fått känsla på mångaatt hållen betraktarav trafik-man
övervakningen lägre prioriterad verksamhet.som en Med den
resursknapphet i dag råder generellt är detsom naturligt att man
ifrågasätter olika slag verksamhet. Ordningspolisen kanav då alltid
peka på behovet snabb utryckningsberedskap,av påen allmänhetens
önskemål ökad polisiär synlighet och närvaroom på arbets-samt nya
uppgifter i form brottsförebyggande och brottsutredandeav verksam-
het. Kriminalpolisen kan åberopa ökat antal brottett och minskan-en
de uppklarningsprocent. För trafikpolisens del är det sällsynt attmera

pekar på dess grundläggandeman uppgift rädda människolivatt i
trafiken och överhuvudatt skapa störretaget trygghet och säkerhet
i trañken.

Mot den här bakgrunden jag det viktig uppgift förser som en
Trañkpolisutredningen lyfta framatt polisens trafikövervakning som

högprioriterad verksamhet. Det vill jagen göra både klargenom en
målangivelse ñr trafikövervakningen och lång rad konkretagenom en
förslag till förnyelse och utveckling trafikpolisens verksamhets-av
former. Det är i själva verket detta hela mitt betänkande handlarsom

På den grunden skall polisensom. trafikövervakning i fortsättningen
ha sin plats bland de högprioriterade uppgifterna inom polisväsendet.

Inför övergången till det budgetsystemet den 1 juli i årnya uttalade
regeringen i sina planeringsdirektiv den 19 1992 för polisväsen-mars
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följande199293budgetåretavseendedet

närvarande ärtrafikövervakning förpolisensbakgrundMot attav
kommittévåsendet seförinomförföremål översyn propramen

förändringarbetydande57, ingabörbil.199l92100, nus.
verksamhet.trafikpolisensplaneringendet gällergöras när av

iockså återgesuttalandeskall dettabedömningminEnligt som-
199293budgetåretpolisväsendet förförregleringsbrevregeringens -

polisenssidaregeringensfrånmarkeringtydlig attavsom enses
ärförnyas. Detden behöverocksåbehövstrafikövervakning attmen

för-med dettaigångsnabbt kommermycketnödvändigt att man
antalframefter läggaDärför har jag strävat ett stortnyelsearbete. att

snabbt kanåtgärdspunkter166blivitharförslag detkonkreta som--
i gång.sättas

fridlysabehovjag ingetbudgetår attInför nästa resursernaavser
löpandeför detsättpåtrañkövervakningenför nusomsamma

resurspriori-grund förfinnasdetDå kommerbudgetåret. att en egen
kraftfullin iåtgärdsbatteri sättaskanmitthelateringen att engenom

levaockså kunnadetdå gällerMen attverksamheten.förnyelse av
jagarbetsformernaförnyelsegenomgripandetill den somavupp

arbets-förnyelseså,kan blikanske attföreslår. Det rent avenav
förnyelsefortsatttillvisakan vägentrafikpolisenhosformerna en

polisverksamheten.delarandrainomäven av

operativadetDelegering15.3 ansvaretav

rollfördelningny-

tyd-börtrafikövervakningenmål förStatsmakternasD vara
förankrade 98.politisktochligare mera

statsmakternasförmedlandetvidrollRikspolisstyrelsensD av
99.utvecklasintentioner

till till-övrigt koncentrerasuppgifter iD Rikspolisstyrelsens
Verksamhetsuppföljningmetodutvecklingsynsuppgifter, samt

100.nationell basispå

målstyrningpreciserarlånspolismästamaochLänsstyrelsernaD
101.inom länettrafikövervakningalluppföljningoch av

Ökat trafik-personal vidochcheferförverksamhetsansvarD
102.polisen

trafik-varjehostrafxkövervakningeniför helhetenD Ansvar
103.polis
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Den nuvarande ansvarsfördelningen beträffande trafikövervakningen
mellan central, regional och lokal nivå inom polisorganisationen är
oklar. Jag bygger detta påstående på rad uttalanden olikaen av
befattningshavare inom polisen jag talat med under utrednings-som
arbetet.

Ett viktigt skäl till den rådande oklarheten är statsmaktemasatt
beskrivning målen för polisens trañkövervakningav hittills har varit
ganska diffusa. Målbeskrivningen i 1988 års trafikpolitiska riksdags-
beslut och riktlinjerna i regeringens årliga regleringsbrev för
polisväsendet är mycket allmänt formulerade. Det enda egentliga
undantaget är i regleringsbrevet för budgetåret 198990, där det som
riktmärke för planeringen bl.a. att minst hälften resursin-anges av

användssatserna för hastighetsövervakning.
Denna precisering väckte kritik inom trafikpolisen. Visserligen

ökade polisens hastighetsövervakning under år 1990, nåddemen man
aldrig än 43 % den totala resursinsatsen.mer Följandeav år har
formuleringen i denna del i stället varit kontrollenatt fordonshas-av
tigheten skall ges framskjuten plats. Som direkten följd häraven
minskade hastighetsövervakningen till knappt 38 % under 1991.

Den här målformuleringartypen bidrar enligt minav uppfattning
knappast till lösa de svåraatt avvägningsproblem finns inomsom
trañkövervakningen. Ett exempel är detannat jag tidigare harsom
nämnt ökningen den dolda övervakningenom på bekostnadav denav
synliga. Jag har svårt denatt tro utvecklingenatt hade kommit till
stånd med starkare politisk styrning och kontroll.en

Hur polisens trafikövervakning bedrivs är samhällsintresse.stortav
Därför jag statsmaktemasatt mål föranser trafikövervakningen i
framtiden bör tydligare och politiskt förankradevara 98. Jagmera
lägger fram konkreta förslag i detta avseende i kapitlen 11 och 19.

För Rikspolisstyrelsens del innebar organisationsförändring denen
1 oktober 1984 styrelsensatt operativa föreskriftsrätt försvann.
Samtidigt fick styrelsen ganska opreciserad uppgift,en nämligen ett

på det nationella planet föransvar samordning de regionala ochen av
lokala myndigheternas aktiviteter när det gällde vissa landsom-
fattande och i tiden begränsade trafikövervakningsinsatser. Riks-
polisstyrelsen skulle i stället koncentrera sin verksamhet till teknik-
och metodutveckling. Vidare fick styrelsen viktig rollen som
förmedlare statsmaktemas beslut.av

När det gäller den sistnämnda uppgiften har Rikspolisstyrelsens roll
naturligtvis försvårats de rådande oklarhetema. kapitelIav 19.3
föreslår jag den år 1984 infördaatt begränsningen i Rikspolisstyrel-

befattning med trafikövervakningensens ersätts med föreskrifter som
i fortsättningen Rikspolisstyrelsen aktiv rollger i genomförandeten

de i detta betänkande redovisadeav åtgärdsförslagen.
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årende gångnaunderRikspolisstyrelsen ävenharavseendenvissaI
pådrivande. Ettstarktvaritförtjänstfullt sättochmålmedvetetpå ett

alkoholutand-antaletdärtrañknykterhetskontrollerna,gällerexempel
1991000 år930till1986665 000 årfrånökatharningsprov caca
medkombinationiarbeteRikspolisstyrelsensresultatett avsom

luftutandnings-förbevisinstrumentteknikutvecklingenochmetod- av
idirekt harstyrelsen textenanammatexempel därEtt annatprov. -

Från drygtgods.farligttillsynengällerregleringsbrevårs1989 av-
nivåbetydligt högrenåttpolisen1986 harkontroller år1000 ennu

År harkontroller. Här4 500utfördes nära1991avseende.i detta
spelatsäkertutbildningsinsatserochRikspolisstyrelsens engagemang

roll.storen
statsmakternasförmedlandetvidrollRikspolisstyrelsens av

klarastyrelsenviktigtär tar99. Detutvecklas attbörintentioner
givetvis inommening,positivipådrivandeoch ärinitiativ ramenen

Riks-statsmakterna,mellanansvarsfördelningengällandedenför
konkretmigLåtövrigt.ipolisorganisationen etttaochpolisstyrelsen

inomolycksutvecklingenstatsmakternaexempel. Antag att avoroas
in-bördärövervakningenuttalardärföroch atttåtortstrañken,
Dåbeteenden.olycksframkallandesärskiltpåsikteochtensiñeras ta

regionaladehandförstamed idialogstyrelsenbör ta enupp
effektivareåstadkommakanbästhurpolischeferna enmanom

olyckssituatio-analysbättrebehövskanskeövervakning. Det aven
detta ärAlltteknikförbättradövervakningsmetoder, osv.nyanen,

därochuppgifter,viktigaRikspolisstyrelsen harområden där
i detviktiga komponenterblirarbetestyrelsensresultaten av

nivå.lokalregional ochpåarbetetoperativa
tillsynsmyndig-rollRikspolisstyrelsenspåpekaocksåvillJag som
uppgift årpolisväsendet. Dennainomverksamheten somhet över

ochkraft ochmedmåste utövaspolislageniinskriven engagemang
inomfömyelsearbetetgenomförandetled iviktigtingå avettsom

irikspolischefenmedkontakterminaVidtrafikövervakningen.
försäkringarfått attjagharutredningsarbetet omslutfasen av

avseende.i dettasittfullgörabereddRikspolisstyrelsen är att ansvar
metod-tillkoncentrerasövrigt böriuppgifterRikspolisstyrelsens

100. NärbasisnationellpåVerksamhetsuppföljningochutveckling
finnsdetjag konstaterathar attverksamhetsuppföljningengällerdet

START-programmen,ochPUSTA-teknikerfungerandevälganska
otillfredsställande.mycketsådan ärresultatmätningenatt sommen

områdepå dettaförbättringsnabbskerdetförutsätterJag att ennu
på allvar.igångkommitbudgetsystemetdetnår nya

ocksåuppgifterochrollRikspolisstyrelsensbeträffandevillJag
kapitelmig ivid deninsatserstyrelsensbetydelsenframhålla avav

vill jagVidaretrafiklagstiftningen.översynen15.8 föreslagna av
europeiskaoch detnordiskai detRikspolisstyrelsensframhålla ansvar
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polissamarbetet; kapitel 4.5.se
Rikspolisstyrelsen har nyligen fått regeringens uppdrag utredaatt

sin framtida organisation. I den frågan vill jag endast framhålla att
trafikfrågorna inom styrelsen måste helhet. Metodutveck-ses som en
ling, teknikutveckling, Verksamhetsuppföljning, författningsöversyn
och utbildning; dessa och andra viktiga komponenter för effektiven
trafrkövervakning kräver samordnad organisatorisk lösningen som
bör utformas på bättre sättett än vad falletär i dag. Det blirsom
också viktigt Rikspolisstyrelsenatt tillräckliga för singes resurser
medverkan i genomförandet åtgärdsförslagen i detta betänkande.av

På den regionala nivån blir det viktigt länsstyrelsernaatt och
länspolismästarna preciserar sin målstyming och uppföljning allav
trafikövervakning inom länet 101. På grundval statsmakternasav
intentioner och i samklang med Rikspolisstyrelsens insatser bör varje
länsstyrelse kunna formulera klara och mätbara mål och medel för
trañkövervakningen. Det borde möjligtt.ex. mycket konkretattvara

mål för hurett olycksminskningange stor skall eftersträvassom
under angiven tidsperiod och dessutomen att vilka medel inteange
bara ävenutan personalinsatser, teknikpengar och metoder som
skall användas. Jag återkommer till de frågorna i kapitel 19.

Denna målstyming skall inte gälla bara trafikpolisen i länet. Inom
för sin tillsynsverksamhet måste länsstyrelsenramen också följa upp

den trafrkövervakning de lokala polismyndighetema bedriversom
ordningspolisen. Här vill jag framhållagenom polisstyrelsernaatt

också måste tydligtta ett för vid varje polismyndighetattansvar man
bedriver bra lokal trafikövervakning. Jag återkommeren till den
frågan i kapitel 15.5 där jag också frågantar organiseradupp om en
samverkan mellan trafikpolisen och ordningspolisen.

Ytterst ankommer det dock på trafikpoliserna själva tillatt attse
effektiviteten i trafikövervakningen blir bättre. Statsmaktemas
intentioner, Rikspolisstyrelsens stimulansåtgärder målstymingensamt
från länsstyrelserna och polisstyrelsema blir i sista hand beroende av
motivationen inom trafikpolisen. Det är gammal sanning atten
motivation och hör ihop. Därför jagansvar det krävsatt ettmenar
ökat verksamhetsansvar ñr chefer och personal vid trafikpolisen
102. Först då kan nå verklig framgång i arbetet.man

Varje trafikpolis skall känna för helhetenett i trafikövervak-ansvar
ningen, inte bara för delar denna 103. Jag vill gärna detav attse
dagliga arbetet inte upplevs så ovanifrånatt varjestyrsman -trafikpolis skall tillsammans med kollegema i arbetslaget själv kunna
organisera arbetet med ledning de riktlinjer lagts fast.av som
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medvarje länTrafikpolis i15.4 -
länsgränsernasamverkan över

varje län,trafikpolisen iledningoperativsammanhållenEl av
104.länspolismästarenunderställddirekt

tilläggmedTRAFIKPOLISEN,införsbenämningE] Enhetlig -
105.länets namnav

utgå frånregelskalltrafikpolisorganisationenEl Den somnya
totalt närmarevarje läntrañkpoliser iantaletnuvarandedet -

organise-ökadmedtillsammanstrafikpolistjänster;1300 en
% de11disponerasordningspolisenmedverkanrad avcaav

106.trafikövervakningenföri riketpolisresursematotala

länsgränsematrafikövervakning överEl Samordning genom-av
Vägverketsföljerindelninggeografiskmedförs somen

107.väghållningsregioner

Sverige.itrafikpolisenorganisationsmodell förföreslårJag en ny
direkttrafikpolis,starkhaskallvarje lånivillJag att enman

sammanhållenalltså finnasskalllänspolismästaren. Detunderställd en
104.varje läntrafikpolisen iledningoperativ av

gjorthatill efterframkommitjag attuppfattning harklaraDenna
jag närmarealternativ. Innanolikaprövning avnoggrannen

överväganden.minanågotjagskall nämnamitt förslagbeskriver om
ochleddcentraltharoch NorgeFinlandDanmark,I man en
detFaerdselspolitietdanskaSåväl dettrafikpolis.organiserad som

360omkringsmå enheter,förhållandevisUtrykningspolitiet ärnorska
förvaltnings-centralingenharpolismän. I Norge200respektive man

Trafik-Rikspolisstyrelsen.svenskadenmyndighet motsvararsom
Danmark ärIdepartementet.fråndirektställetipolisen styrs

ledningdirektutövarbl.a.myndighet,Rigspolitichefen somen egen
700omfattarpolisenRörligafinskatrafikövervakningen. Den caav

mellantingbetecknaskan närmast etti FinlandStyrningen somman.
skillnadenmed denmöjligenmodellen,och danskanorskadenmellan

självständig.förefallerpolisenRörligaförledningen mervaraatt
andrai detrafikpolisenänstörretrafikpolisen ärsvenskaDen

beslutsstrukturdecentraliseradocksåVi harländerna.nordiska en
olämpligtochologiskt attdärför bådepolisväsendet. Detinom vore

arbete.trafikpolisensledaskulleoperativtRikspolisstyrelsen
nuvarandeMedledning.lokalochregionaldå mellanstårValet
varierandemycketpolismyndigheter117polisorganisationlokala av-

skullepolismyndighetvarjeotänkbartdetjag attstorlek somser-
skulletrafikövervakning. Detspecialiseradeffektivutövakunna en
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bl.a. krävas betydligt utrustning än i dag. Vidaremer skulle det bli
både dyrt och svårt byggaatt och vidmakthålla godupp kompetensen
hos personalen. Slutligen skulle samverkan mellan länen och över
distriktsgränsema och samarbetet med andra myndigheter och
organisationer inom trafiksäkerhetsområdet bli onödigt komplicerat.

Starka skål talar i stället för den specialiseradeatt trañkövervak-
ningen även i framtiden skall regional polisangelägenhet.vara en
Med länsvis organiserad trafikpolisverksamheten tillgodoses både
kravet på samordning över polisdistriktsgränsemaen inom länet och
kravet på sammanhållen samverkanen över länsgränserna. Vid de
nuvarande trañkavdelningarna finns också väl utbildad ochen
rutinerad personal med god kännedom trañkförhållandena inomom
respektive län. Samarbetsrutinema inom länen år väl utvecklade osv.Vidare har vi från den 1 juli i år enhetlig stark regionalen polisled-
ningi alla län, och sist inte minst har länsstyrelsernamen från sammatidpunkt också fördjupatett för sammanhållenansvar polisverk-en
samhet inom länen.

På de här angivna grunderna föreslår jag således länsvisen
organiserad trañkpolis direkt under länspolismästaren. Den operativa
ledningen skall utövas trañkpolischefav bådeen verksam-som ges
hets- och ekonomiansvar. Det bör samtidigt införas enhetligen
benämning för trafikpolisen. Begrepp avdelning, sektion ellersom

är obegripliga förgrupp utomstående. Därför skall trafikpolisen
kallas för TRAFIKPOLISEN, med tillägg länets 105.- av namn

Enligt inhämtade uppgifter grundade på länsstyrelsernas beslut omdispositionen länsramama uppgårav antalet polismän vid de
nuvarande trafikavdelningama för budgetåret 199293 till 1 252.
Fördelningen länsvis framgår följande sammanställning.av

Stockholms län 174 Göteborgs och Bohus län 129
Uppsala län Älvsborgs34 län 57
Södermanlands län 44 Skaraborgs län 30
Östergötlands län 65 Värmlands län 41
Jönköpings län Örebro51 län 44
Kronobergs län 38 Västmanlands län 43
Kalmar lån 39 Kopparbergs län 29
Gotlands län 8 Gävleborgs län 39
Blekinge län 23 Västernorrlands län 50
Kristianstads län 42 Jämtlands län 21
Malmöhus län 132 Västerbottens län 35
Hallands lån 44 Norrbottens län 40

RIKET l 252
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effektivise-utredningsuppdrag är attmittiutgångspunkternaEn av
skärpningföljandedärmedochverksamhettrafikpolisensringen enav

befintligaförinomskall ske resurser.trafikövervakningen ramenav
detfrånutgåregelidärförbörtrafikpolisorganisationenDen nya
demedtakt106. I attlänvarjeitrafikpoliserantaletnuvarande

polismäntillströmningenökar nyaavpolisresursematotala genom
förstärkaförutsättningar attfinnasrimligendådet1995 börtillfram

trafikövervakningensynnerhetitrafikpolisorganisationen, somäven
vid för-uppgifthögprioriteradskallförslagminaenligt envara

trafik-böruttrycktEnkeltsamladepolisensdelningen resurser.av
kanpoliserna. Detdeandelfå sinmeningminenligt nyapolisen av

medverkanökadeföreslagnadenliksomdettahävdasnaturligtvis att -
kostnadökadmedförtrafikövervakningeniordningspolisen en-av

skulle kunnaökadedennaeftersomtrafikövervakningen resursför
sidanandraåinnebärdetMenpolisverksamhet.föranvändas annan

helt1980-taletundertrafikpolisenfråntjänster100 togsdeatt som
vill härJagtrafikpolisen.tillåterföraskansuccessivtdelviseller

förregleringsbrevetiuttalanderegeringenstillhänvisaockså
operativadeninnebörden199293 attbudgetåretförpolisväsendet av

minstpåbedrivasskalltotalt sammalandeti settpolisverksamheten
utgångs-medochinriktningenangivnaden härMedhittills.nivå som

detankommertrafikövervakningenförriktlinjerregeringensipunkt
läns-dispositionenårligavid denlänsstyrelse avvarje attpåsedan
läns-dendimensioneringenpolisväsendet närmare avför angeramen

trafikpolisen.organiseradevis
denförkostnadsredovisningsärskildfrånvaronGenom av en
vaduppgiftdirektsaknastrafikpolisverksamheten omnuvarande en

svårtsigvisatockså attharDetkostar.närvarandeförtrafikpolisen
kostnads-grundadkostnadernafaktiskadepåframfåsättpå annat en

miljoner8507påtotalbeloppiutgångspunktMed ett cauppgift.
199293budgetåretpolisväsendettilllänsramarnaförkronor

trafik-organiseradelänsvisdeniochlokalkostnader attexklusive
polismans-antalettotala% det8kommerpolisen motsvaraatt avca

630tillårskostnadenberäknaöverslagsmässigt cavill jagtjänster
andelTrafikpolisenslokalkostnader. avexklusivekronormiljoner
miljoner70tillschablonmässigtjagberäknar calokalkostnaderna

nuvarande löne-vidtrafikpolisenförårskostnadenkanTotaltkronor.
miljoner700tillgrundenhärpå denkostnadsnivå caangesoch

kronor.
trafik-fortsattadenförutsättningen attpåbyggerförslagMina

kostnadsnivån. Iangivnadeninomsighållaskallpolisverksamheten
varjeibörorganisationsformentill denövergångenmedsamband nya

deberäkninggörasutgângspunkterna avangivna enhärmed delän
fördelninglänsstyrelsensförunderlag avkostnadernafaktiska som

budgetåretförgångenförstatrafikpolisverksamheten,tillmedel
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199394. Under uppbyggnadsskedet för den organisationen blirnya
det särskilt viktigt tillräckliga medel tillförs trafikpolisen föratt
utbildning och utrustning. kapitelI 19 återkommer jag till den frågan,
liksom till frågan införandet effektiv kostnadsredovisningom av en
i fortsättningen.

Det här redovisade förslaget beträffande trafikpolisorganisationen
förutsätter det därtill kommer ökad organiseradatt medverkan ien
trafikövervakningen inom för ordningspolisens verksamhet.ramen
Enligt mina förslag i kapitlen 13.2 och 13.3 skall ordningspolisens
insatser i trafikövervakningen under den närmaste treårsperioden öka
från 340 000 timmar 000till 700 resurstimmar i aktiv trañkövervak-
ning. Det innebär välän återgång till insatsvolymen i mittenmer en

1980-talet, då ordningspolisen i 500närmare 000av var uppe
resurstimmar för trafikövervakning. jag framhållitSom bör den här
insatsökningen inom för ordningspolisens samladeramen resurser

fullt möjlig genomföra i takt med vakantaatt polismans-attvara nu
tjänster successivt blir besatta under tiden fram till 1995. Av
ordningspolisens totala antal nuvarande övervakningstimmar skulle
trafikövervakningen då disponera %.7ca

Jag vill understryka denna ökade medverkan ordningspolisenatt av
i trafikövervakningen är avgörande förutsättning för självaatten
trañkpolisorganisationen i enlighet med mitt förslag i regel skall
kunna utgå från det nuvarande antalet trafikpoliser i varje län. Skulle
ordningspolisens ökade insatser utebli, så faller förutsättningen för en
i princip oförändrad storlek på själva trafikpolisorganisationen. En
utebliven ökning ordningspolisens insatsvolym med 350 000av ca
resurstimmar i aktiv trafikövervakning i tal 250motsvarar runt
polismanstjänster, i så fall i stället måste tillföras trafikpolisorga-som
nisationen inom för de totala befintliga polisresurserna.ramen

enlighetI med utredningsdirektiven skall mina utredningsförslag
beträffande trañkövervakningen inom för polisensrymmas ramen
befintliga För trafikpolisen och ordningspolisenresurser. samman-

innebär mina förslag ll %taget de för riket totalt befintligaatt ca av
polisresurserna sätts in för trafikövervakningen, två tredjedelarvarav

trafikpolisorganisationen och tredjedel ordnings-genom en genom
polisen.

Om eller mindre de totala polisresurserna skall avdelas förmer av
trafikövervakningen blir till sist politiskt ställningstagande. Sätterett

in större så kan naturligtvis också kräva störreman resurser, man
resultat. Skulle än högre andel än angivna %11 de totalaca av
polisresurserna avdelas för trafikövervakningen, så måste detta då
vägas andra mycket angelägna behov inommot polisväsendet och-
jag vill gärna säga även företrädare för trafikövervak-att man som
ningen måste hysa förståelse föräven behoven inomstor andra
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%15 deexempelvisviktiga polisverksamheten. Om avgrenar av
trafikövervakning, så skulleavdelas förtotala polisresurserna skulle

fördisponerades600 polismanstjänsterdet innebära ytterligareatt ca
trañkövervakningen.

utrednings-minaförslag jag på grundvalfördel med deEn avsom
för trafik-resursvolymfram beträffande polisensdirektiv lägger
aktiveradein i densnabbt kanövervakningen sättasär, att resurserna

förslag från dettrafikpolisen utgår minatrañkövervakningen. För
delordningspolisenstrafikpolistjänster och förnuvarande antalet

insatsvolymi nuvarandeutgångspunktinnebär förslagen med en
vakantai takt medtrafikövervakningsinsatsemaåteruppbyggd attav

blir besatta.åren successivtpolismanstjänster under de allra närmaste
åtgärdsförslagmina konkretaden långa radenDärigenom kan av

inom den görasikte påsnabbt genomföras med att resursramen
Erfaren-på treårsperiod.dubbelt bättreverksamheten änmer en

sådanvisatreårsperioden får sedanheterna under den närmaste enom
insatsvolym tillräcklig.är

trafikpolisorganisationen. Denåtergår till frågan denJag om nyanu
särskild organisato-i län samlas iinnebär alla trafikpoliser ettatt en

Föreskrifterledning länspolismästaren.risk enhet ställs under avsom
för trafikpolisen börOrganisationsformdenna länsvis baserade tasom

polisväsendetgällande bestämmelsernain i de för länsstyrelserna om
Frågan varje länför trafikpolisen ioch riktlinjeri länen. resurserom

till deåterkommer närmarebeslutas länsstyrelsen. Jagskall av
frågorna i kapitel 19.

för slagkraftigagod grundorganisationsmodellenDen ger ennya
ordningensin den nuvarandetrafikpolisenheter. betyder iDet tur att

i princip upphör. Dettrafikavdelningar i länmed flera samma
ihållstrafikpolisverksamhetnormala bör länetsatt samman envara

skäl villsärskildapolisstyrka. i något länOm avmangemensam
skeoch detta kantrafikpolisstyrka på olikastationera länets utanorter

beslutasverksamhet, så bör detta kunnahindrar effektivdetatt aven
trafikpolisen på dessai sakenslänsstyrelsen. Det ligger orterattnatur

ledningenden operativadubbelkommando;då inte skall ha något
trafikpolischef direkt underåvilai sådant fall länetsskall även

förenklaspersonaladministrationenEkonomi- ochlänspolismästaren.
gårlänspolismästannyndigheten.alltid ske vid Dettaoch skall att

underlättasoch i framtidengenomföra redan idag kommer att genom
Organisationsfoimen skall innebärautvecklat datorstöd. attett

trafikpolischefen.ekonomiansvar förenas hosverksamhets- och
Övergången iför trafikpolisenorganisationtill sammanhållenen

underlättasstationeringsortema förändras kunnalänet bör i de fall
trafiköverva-sinsamtidigt skall byggaordningspolisen utattgenom
erfarenhetpolismän medverksamhet och det då behövskande att av

trafikpolisarbete.
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Den organisationsformen med sammanhållen trafikpolisnya en
direkt under länspolismästaren och trafikpolischefen bör godage
förutsättningar på effektivt sätt tillatt ett de trafik-ta avsattavara
polisresursema. Den föreslagna fömyelsen och utvecklingen av
trañkpolisens verksamhet bör därigenom kunna få snabbtett
genomslag. Jag vill understryka betydelsen den trafik-attav nya
polisorganisationen kan börja fungera fullmed kraft redan fr.0.m.
den l juli 1993. förutsätterDet varje länspolismästare vidtaratt
erforderliga förberedelser redan i början år 1993. Jag utgår frånav

Rikspolisstyrelsen också följeratt den frågan i sina kontakter med de
regionala polisledningama.

Både mina undersökningar och de berörda polismännensegna
omvittnade erfarenheter visar de nuvarande trafikavdelningarnasatt

i anmärkningsvärt omfattning har förstor andraresurser avsatts
ändamål; ibland har trafikavdelningamas poliser känt sig som en
slags allmän reservstyrka de reella möjligheterna tillutan en
kraftsamling på trañksåkerhetsuppgifterna.

När jag säger detta får det inte uppfattas någon avsikt från minsom
sida avskärma trafikpolisemaatt från den övriga polisorganisationen.
Det skulle helt fel och det får inte ske. Trafikpoliserna ärvara en
integrerad del hela polisväsendet; de är liksom alla sina kollegorav
poliser med solidariskt ställaett för varandra förochattansvar upp
helheten i polisverksamheten. Detta kräver ömsesidighet, och vi vet
från den praktiska verksamheten trafikbrott inte sällan avslöjaratt ett
även brottslighet.annan

Den organisatoriska lösningen med länspolismästaren och trafik-
polischefen direkt ansvariga för trafikpolisen i länet bör främjasom

sådant övergripandeett synsätt. Mina förslag ökad organiseradom en
samverkan mellan trafikpolisen och ordningspolisen bör också
verksamt kunna bidra till ökad naturlig samhörighet över sektors-en
gränserna i organisationen utöver sådan samverkan iatt en-
trafikövervakningen tjänar det syftet öka trygghetenattgemensamma
och säkerheten i trafiken.

I detta sammanhang vill jag också frågan samordningenta upp om
trafikpolisens verksamhet över länsgränserna. det finnsAttav ett

sådant behov är uppenbart. Som redan framhållits tillgodoser
organisationsformen med länsvis uppbyggd trafikpolis detta behoven

samverkan över länsgrånserna. Länsstyrelsens för trafik-av ansvar
polisverksamheten i det länet förenas med förett attegna ansvar
denna verksamhet fungerar även länsgränsema.över Det är samma
princip gäller för verksamhet inom länsstyrelsernassom annan
ansvarsområden. De allmänna principiella grunderna för hithörande
frågor utvecklas närmare i skriften Handlingslinjer för samverkan
över länsgränsema, utgiven i april 1992 Civildepartementetsav



148 Förnyelse arbetsformerna SOU 199281av

för länsstyrelsefrågor.utvecklingsgrupp
bedömas debörOmfattningen samverkan över länsgränserna avav

med Riks-vid behov i samrådansvariga regionala polischefema,
trafikövervak-samverkanpolisstyrelsen. organiseradeDen avmera

geografisktgenomföras skalllänsgränsema börningen över nusom
väghâllningsregioner 107. Jagknytas med Vägverketssamman nya
17.till frågan i kapitelåterkommer den

Ökad15.5 mellanorganiserad samverkan

trafikpolisen ordningspolisenoch

D ordningspolisenRollfördelningen trafikpolisen ochmellan
tydligare 108.görs

D trafikövervakningenPolisstyrelsernas för genomansvar
ordningspolisen förstärks 109.

D insatser vid vissa aktiviteter l 10.Gemensamma

D uppföljningplanering och l l l.Gemensam

D Samordnad vidareutbildning information 112.och

ordningspolisen måste kännaJag har i kapitel 13 klargjort ettatt
trafik-särskilt för trafikövervakningen i medantåtortema,ansvar

trafikenpolisens i första hand skall utnyttjas för övervakaattresurser
på påde trafikerade utanförvägarna tätorternamest samt genom-
fartsledema. uppgiftsfördelningDär flera exempel på hur dennaanges
kan ske i praktiken. här ytterligare förtydligaDet finns ändå skål att

vadrollfördelningen mellan trafikpolisen och ordningspolisen, främst
gäller planeringsansvaret 108.

utformas på sådantLänsstyrelsens verksamhetsplanering måste ett
framgår åvilar trafikpolisen i länet.sätt det klart vilketatt ansvar som

länsstyrelsen de lokala polismyndig-Men bör också klargöra att
heterna har viktiga i fråga trafikövervakningenuppgifter genomom

påinsatser länsstyrelsenordningspolisen. Enligt min mening börav
vissa områden kunna direkta mål för de lokala insatserna. Jagange

sådan målstyming från sida i många falllänsstyrelsensattmenar en
nödvändig för nå målen.är skall kunna deatt uppsattaman

jagDet har innebär de lokala polisstyrelsernassagt attsom nu
för förstärkstrafikövervakningen ordningspolisenansvar genom

109.
någraDet finns för lokala initiativ. Låt migett stort utrymme ge

videxempel. Fordonsförares uppträdande vid Övergångsstållen,
trafikljus bil-,vid och väjningsplikter; störande motor-samt stopp-
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cykel- eller mopedkörning; höga hastigheter på och vägar igator
bostadsområden; detta är problem brukar uppröra ochsom engagera
många människor bor i tätorter. På landsbygden mångasom oroas
boende s.k. buskörning på mindre vägar. Dessa och andra lokalaav
trafikproblem bör diskuteras i polisstyrelsema och polisnämndema.
Polisstyrelserna bör efter hörande polisledningen kunna formuleraav
mål för den lokala trafikövervakning ordningspolisen skallsom
bedriva. För vissa övervakningsinsatser skall kunna få hjälpman av
trafikpolisen. Det bör viktig princip ordningspolisen ochattvara en
trafikpolisen fortlöpande gör insatser vid vissagemensamma
aktiviteter 110.

En effektiv samordning ordningspolisens och trañkpolisensav
arbete kräver planering och uppföljning 111. Jag villen gemensam
inte några pekpinnar hur detta skall organiseras i praktiken. Påge om
flera håll finns det säkert väl fungerande ordning redan i dag. detIen
sammanhanget jag det särskilt viktigt använder detattser som man

uppföljningssystemet START, tagits fram för kunnanya attsom
tillgodose bl.a. detta behov.gemensamma

Ett bra sätt skapa goda relationer ochatt samarbete mellanett gott
ordningspolisen och trafikpolisen är samordna vidareutbildningatt
och information 112. På de där trafikpolisen är stationeradorter kan
detta ordnas på enkelt och smidigt sätt. Påett andra fårorter man
tänka sig andra lösningar. En modell kan trafikpolisenattvara
regelbundet deltar vid den lokala polismyndighetens regelbundet
återkommande utbildningsdagar eller anordnar särskildatt man
utbildning vid vissa tillfällen.

Sammanfattningsvis vill jag starkt understryka betydelsen attav
ordningspolisen medverkar på aktivt och iett sätt trafik-engagerat
övervakningen. Det kommer leda till avsevärt ökad totalatt effekt.en
Omfattningen ordningspolisens medverkan i trafikövervakningenav
behandlas i kapitlen 13.2 och 13.3 i kapitel 19. Jag vill särskiltsamt
erinra mina förslagspunkter 22 och 23 utrustning ochom om
utbildning för ordningspolisens trafikövervakning.

15.6 Automatisk hastighetsövervakning

D I avvaktan på regeringens ställningstagande till automatisk
hastighetsövervakning bör den befintliga fasta utrustningen
i stället användas för trafikinformation 113.

Regeringen beslutade år 1987 uppdra Rikspolisstyrelsenatt att
utreda förutsättningarna för införa s.k. automatisk hastighets-att
övervakning i Sverige. Med automatisk hastighetsövervakning avses
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fordons hastighetkan registreraobemannad mätapparatur ettsom
hjälp fordonetsfotograferas. Medsamtidigt fordonet avsom

kontakt med fordonets ägare,kan polisenregistreringsnummer ta som
förnekar hastighetsöverträdelsen.ellertillfrågas han erkännerdå om

beivraskan överträdelsenblir erkännandedetOm ettett genom
förnekartill åklagare. Om ägarenordningsföreläggande eller rapport

ärendetskall utredafordonet får polisen avgörahan körtatt om man
oftastregel god kanbildkvaliteten i ärvidare. Genom att man

fordonet.köridentifiera den person som
i ochi flera länder, bl.a. Norgesedan flera år i brukärSystemet

Även hastig-pågår försök med automatiski FinlandHolland.i
hetsövervakning.

försöksverksamhet medbedrivitstvå år tillbaka harSedan auto-
polisdistrikt i Sverige.hastighetsövervakning i tiotal Manmatisk ett

försöksdis-mätningen. flertaletför Ianvänder två olika system av
kopplat dessa tilli vägbanan ochned mätslingortrikten har lagtman

plåtskåp vidplacerad ifotografienhet, ärochmät- ettsomen
mätslingorna medPå några håll har.vägkanten. ersatt enman

den110. har ocksåRc Manradarhastighetsmätare provattypav
placeras längsmindre skåpbil, kanutrustningen isistnämnda somen

mätning intemed sistnämnda ärFördelen detvägen. attsystemet
platser.på förutbestämdabehöver göras

år. Rikspolisstyrelsenden 30 juni iFörsöksverksamheten avslutades
redovisa resultatenoch trafikinstitutetskall i samråd med Väg- av

utrustning förregeringen i höst. Allförsöksverksamheten till
för-i malpåse vidhastighetsövervakning har lagtsautomatisk

och på regeringensi avvaktan på utvärderingsöksverksamhetens slut,
ställningstagande.

mittavslutad jag lämnarutvärderingen inte helt närärGenom att
ställning tillmöjlighet den grundenbetänkande har jag inte taatt

Sverige.hastighetsövervakning bör införas iautomatiskom
mednågon påvill jag dock för övenroAllmänt systemetsett varna

påprincip gårhastighetsövervakningen. Iautomatiskaden systemet
trafikövervakningaktiv och synligmin grundsyntvärs mot om en

verksamhetbedriva sinså långt möjligt försökerpolismän somgenom
förordartrafikpolis jagtrafikanterna.i positiv kontakt med Denen

har kallatstill det i folkmunskall motsatsen ensomvara rena
plåtpolis

.
impulser tillutvärderingen kanden pågåendemöjligtDet är att ge

polisfordon medtekniken i rörligaomfattning användai begränsadatt
ochi närheten skolorspeciella trañkmiljöer,inriktning på t.ex. av

daghem.
och vid deanvändning i fasta stationer vägarnateknikensMen stora

mätplatser tillhar på flertaletjag inte mycket på. Här storatror man
utrustningoch inmätslingor i vägbanankostnader lagt ned monterat
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i plåtskåp. Jag har då gjort reflexionen det skulleatt vara en ren
kapitalförstöring inte dessa installationer kunde utnyttjas på någotom

sätt. Jag vill därför föreslåannat på dessa platser fortsätteratt man
mäta hastigheten ochatt fordonsföramaatt upplysningman ger en om

deras hastighet i form vänlig också tankeväckandeav en men
information 113. Det kan ske i anslutning tillattgenom man
mätplatsen sätter tydlig tavla, s.k. display,t.ex. därupp en en
föraren kan med vilken hastighet han har kört. Någon fotografe-se
ring eller registrering skall givetvis inte ske. Förslaget innebärannan

utnyttjar befintligatt teknik och utrustning i förebyggandeman ett
syfte. Utrustningen skulle också kunna användas manuellt ettsom
s.k. sållningsinstrument för mätning vikten på passerande tyngreav
fordon eller för mätning avstånd mellan fordon.av

Jag den nämnda ordningentror att med display visaren som
hastigheten på passerande fordon skulle uppfattas positivt av
trafikantema. Genom utrustningens mätnoggrannhet kan fordonsför-

få uppfattning hur deras hastighetsmätarearna fungerar,en om egna
något de ofta inte känner till. Eventuella fartsyndare fårsom
samtidigt viktig påminnelse vikten följa hastighetsbe-en attom av
stämmelsema. Det kan väl i fallalla värt försöksverkamhet.vara en ..

15.7 Rapportering samspelet med åklagare-
och domstolar

El En ytterligare utveckling med ordningsbot isystemetav
Åklagarutredningensenlighet med förslag förenklar trafik-

ärendena och trafikpolisen tid för aktiv trañk-ger mer
övervakning 114.

El Nuvarande regler s.k. trafikliggare ersätts medom mera
praktiskt inriktade bestämmelser upplysning beträffandeom
innebörden lokala trafikföreskrifter 115.av

Enligt bestämmelser i 8 § polislagen 1984387 föreligger det en
skyldighet för polisman brott höratt underrapportera allmänten som
åtal. Undantag från denna regel kallas för rapporteftergift se vidare
kapitel 15.9.

Rapporteringen trafikbrott och trafikförseelser sker iav stor
utsträckning polisman utfärdar föreläggandeatt ettgenom en om
ordningsbot. Bötesbeloppen är bestämda Riksåklagaren ochav
ordningsföreläggande kräver trafikanten har erkänt.att I fallannat
skrivs s.k. primärrapport överlämnas till åklagarmyndigheten,en som
i förekommande fall efter kompletterande utredning.
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årligen i genomsnitt7 polisenframgår kapitelSom rapporterarav
trafikförseelser. Huvuddeleneller andra330 000 trañkbrott avca

antalordningsbot. betydandeEttsker rapporterrapporterna som
åklagarmyndighet. åklagarentill Där göremellertidöverlämnas en

strafföre-resultera i s.k.Bedömningen kanbedöming ärendet. ettav
ärendettill domstol eller i läggsstämningsansökanläggande eller att

ned.
Åklagarväsendet antal trafikärenden.varje århandlägger ett stort

Åklagarutredningen i sittverksamheten harVid sin granskning av
anledning199261 funnitframlagda betänkande SOUnyligen att

handläggningensikte på förenklaförslaglämna flera atttar avsom
Åklagarutredningen inskränkningföreslår bl.a.trafikärenden. aven

trafik så endast denvid vårdslöshet istraffbara områdetdet att som
dömas till straffoch varsamhet skallbrister ii väsentlig mån omsorg

straff skall 30 dagsböter.angiven bestämmelse. Lägstaenligt vara
fallaenligt förslaget kommertrañkhändelserdeMerparten attsomav

trafikför vårdslöshet i utgörstraffstadgandetutanför tillämpningen av
trafiklagstift-straffbelagd regel inågon särskildöverträdelser av

förslaget kunna beivrasningen. kommerDe att genomgenom
på plats i sambandbötesstraff polisman direktföreläggande avav

utredning.någon tidsödandemed ingripandet utan
Åklagarutredningens förslag väluppfattning detta ärdelarJag att

samtidigttrafikärenden,förenkla handläggningenägnat att somav
trafiksäkerhetsmässigtaktiv ochfrigöras förkan en merresurser

vill jag erinra mitt114. Samtidigttrafikövervakningbefogad om
påföljdssystem vid hastighets-förslag i kapitel 13.7 nyttettom

överträdelser.
för polisen utfärdaökadeockså detJag attutrymmetatttror

trafikpolisenirritation inomvissordningsbot kan leda till att
trafikpoliserflera håll har jag möttförsvinner. På attsom menar

i trafikpolisenstillräckligt god insiktinte alltid haråklagama en
och förseelserna. Dettasärskilt de enklare brottengällerarbete. Det

blir avskrivnamångatrafikpoliser tillenligt dessaleder rapporteratt
förekomma.skall behövanågot intei onödan, nusom

Åklagarutredningens användning ordningsbottill utökadförslag av
samtidigtåklagama,ärenden kan avlastasalltså mångainnebär att

direkt på platsen.många ärendentrafikpolisen kan avslutasom
utsträckning utnyttjas för sinidärigenom störreTrafikpolisen kan

i trafiken.verkauppgift, nämligen ochegenliga uteatt vara
respektpolis, åklagare och domstolar harvärdeDet år attstortav

vill särskilt pekaroller och uppgifter. Jagförståelse för varandrasoch
erfarenheter.sammanhang utbyteti olikapå betydelsen attav man

initiativetgoda möjligheterhar trafikpolisenHär attatt ta genom
trafikövervakningen påstuderadomstolarinbjuda åklagare och att

på många hållsådana kontakterdet förekommerfältet. Jag vet att



SOU 199281 Förnyelse arbetyonnerna 153av

redan i dag, de bör säkert kunna utvecklas ytterligare. Jag villmen
också peka på betydelsen aktiv samverkan mellan Rikspolissty-av en
relsen och Riksåklagaren.

Ett särskilt problem vid lagföringen många trafikbrott utgör deav
s.k. trafikliggarna. En mängd trafikregler, hastighetsbegräns-t.ex.
ningar, beslutas lokala trafikföreskrifter. Dessa beslut skallgenom
enligt bestämmelser i 152 § vägtrafikkungörelsen 1972603 intas
i för ändamålet avsedd liggare. Liggaren förs kommunenen av

för samtliga myndighetergemensamt har till uppgift meddelaattsom
föreskrifterna. Vid lagföringen brott lokala trafikförekriftermotav
ställer domstolarna oavvisligt krav på liggarenett är korrekt.att Det
har lett till flera uppmärksammade fall där utfärdade böter blivit
undanröjda beroende på något formellt fel i trafikliggaren. Rena
formalia, beslutet inte insattär iatt pärm på rätt ställe, ledersom en
till rättsverkan blir ogiltig. I andraatt fall kan det gälla 50-t.ex. en
skylt misstag placerats några tiotal fel vid infarten tillsom av meter

samhälle. Om dettaett uppmärksammas måste alla bötesföreläggan-
den hastighetsöverträdelse rivas även de skett mitt inneom upp, som
i det tätbebyggda området. Detta sker trafikanterna måste hatrots att

skylten och varit medvetnasett dess innebörd.om
RÅRiksåklagaren har i skrivelse till Kommunikationsdeparte-en

ÅDden 21 1991 246-91mentet tagit frågan trafiklig-mars upp om
RÅEnligt finns anledning det inte är alltför ovanligtgarna. anta att

kommuner brister i skyldighetenatt föra liggaren på föreskrivetatt
RÅsätt. framhåller det inte möjligtär för åklagare,att ämnaren som

utfärda strafföreläggande ellerett väcka åtal för rapporteraden
överträdelse, fortlöpande kontrolleraatt föreskrift vid varjeatt en
tidpunkt funnits intagen i trafikliggare och det på sådant sättetten att
den på förfrågan har kunnat fram.tas

RÅ den nuvarande ordningen inteatt tillfredsställande.är Vidanser
jämförelse med vad gäller för giltigheten lagar, för-en som av

RÅordningar och föreskrifter i övrigt kan inte heller finna något skäl
för bibehålla nuvarandeatt Han föreslår därför kravetsystem. iatt
167 andra§ stycket i vägtrafikkungörelsen tillkännagivande krävsatt
för straffbarhet upphävs såvitt därmed införande i liggaren.avses
Denna skulle därefter endast ha syfte underlätta för allmän-attsom

RÅheten hitta på området gällande föreskrifter.att ifrågasätter i sin
skrivelse inte skyldigheten föra liggaren kan överföras frånattom
kommunen till polismyndigheten, kan sägas den naturligasom vara
myndigheten handha föreskrifter på trafikområdet.att

Rikspolisstyrelsen har i skrivelse till Kommunikationsdeparte-en
den 20 november 1991mentet berört frågan trafikliggama. Iom

skrivelsen konstaterar Rikspolisstyrelsen dåligt förda trafikliggareatt
motverkar polisens möjligheter bedriva effektiv trafikövervak-att en
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samband medsamhället åsamkas kostnader ining och attstoraatt
Riks-trañkförseelser måste undanröjas domstol.rapporterade av

rättssäkerhetssynpunlct börpolisstyrelsen konstaterar detatt varaur
trafikföreskrift ochfinns i laga ordning beslutadtillfyllest detatt en

vägmärkesförordningen.i enlighet medföreskriften utmärktsatt
RÅ föreslagnai sin skrivelse denRikspolisstyrelsen begär att av

trafikliggarna genomförs.ändringen beträffande
Rikspolisstyrelsens uppfattningRiksåklagarens ochdelarJag

med trafikliggaretrafikliggarna. gällande ärrörande Det systemetnu
kartan ochi tankarna till talesättet omotidsenligt. Det leder att

så gäller kartan.inte överensstämmer,terrängen
finns i ordningdet skall räcka med det lagaföreslårJag attatt en

vâghållningsansvariga myndig-trafikföreskrift och denbeslutad att
föreskrift utmärkning i enlighetupplyst dennaheten har genomom

nuvarande reglervägmärkesförordningen. Därigenom kanmed om
praktiskt inriktade bestämmelsermeds.k. trañkliggare ersättas mera

lokala trafikföreskrifterupplysning beträffande innebörden avom
15.l

Översyn15.8 trafiklagstiftningenhelaav

utredning med uppdragD Regeringen bör tillsätta attsnarast en
116.hela trañklagstiftningentotal översyngöra aven

utsträckning lagar och förordningar.samhällsliv iVårt storstyrs av
trafikanter har vi följaockså trafikområdet. SomgällerDetta att en

vårauppträda i trafiken till hurallt från hur vi skallmängd regler,
i första hand på polisenutrustade. ankommerfordon skall Detvara

övervaka alla dessa regler.att
jag fått anledningmitt utredningsuppdrag harförInom attramen

finns idiskutera det regelverktrañkpoliser och andramed som
måste jag hartillämpningen reglerna. Jag sägatrafiken och attav

omfattandefått för mig hurförskräckt jag har klartblivit smått när
långtSveriges Rikes lag finns1992 års utgåvaregelverket Iär. av

trañkområdet.paragrafer med direkt berör1 000över text som
paragrafer.omfattar 170VägtrañkkungörelsenNågra exempel

körkortsför-paragrafer finns i körkortslagen,Ungefär lika många
bilregisterfrå-Regleringenföljdförfattningar.ordningen och vissa av

för100-tal paragrafer finns.150 paragrafer. Ettupptar cagor
Yrkestrañklagen och förordningen harterrängtrafiken.reglering av

regler i formHärtill kommer mängd100 paragraferöver avenosv.
Trafiksäkerhetsverket.föreskrifter frånfrämst

mastodontlagstiftningdennaintresseradden är närmareFör avsom
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rekommenderar jag bläddra i utgåva bokenatt Trafikför-en av
fattningar, årligen NTF. Boken omfattar i 1992ut årssom ges av
upplaga 560än sidor författningstextmer

Alla dessa regler förutsätts vi trafikanter känna till och följa.som
Polisen måste naturligtvis ha särskild insikt i regelverket, eftersomen

har till uppgift kontrollera reglernas efterlevnad.attman
Enligt min bestämda mening krävs det ordentlig upprensning ien

denna vildvuxna regelflora. Som det är vi dagligen hur detnu ser
allmänna rättsmedvetandet hos trafikanterna blir alltmer avtrubbat.
Det gäller skapa lagstiftning med så fåatt och så klara regleren som
möjligt, för skall fåatt och förståelse föracceptansman en en
trañklagstiñningen hos trafikantema. Samtidigt enkla och klarager
trafikregler bättre förutsättningar för polisens trafikövervakning.

Jag har erfarit inom Kommunikationsdepartementetatt harman
påbörjat arbete med över i förstaett hand vägtrafikkungörelsen.att se
Ett sådant departementsarbete kan dock lång tid, och kommerta man
då beröra bara del detatt totala regelkomplexet, låten av vara en
mycket viktig del.

Jag föreslår därför regeringen tillsätteratt utredning medsnarast en
uppdrag göra total översyn helaatt trafiklagstiftningen l 16.en av

15.9 Författningsjustering med anledning av
JO-utlåtande

EI Bestämmelserna i 5 kap. 5 polisförordningen§ ändras så att
polisen får utvidgade möjligheter till rapporteftergift vid
förebyggande tratikövervakningsaktioner 17.l

El En bestämmelse införs i vägtrañkkungörelsen medny
innebörd polisen får fordonatt förstoppa lämna trafik-att
säkerhetsinformation 1 18.

Justitieombudsmannen har i april i år beslutat i ärende gällerett som
polisens medverkan i det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet JO
1562-1991. Bakgrunden polisen tillsammans med vägmyndig-attvar
heterna och NTFs länsförbund ville försöka minska hastigheterna
och därmed olyckorna på olycksdrabbad vägsträcka. Manen
registrerade fordonens hastighet med enklare utrustningen av
display-typ. Där stoppades förarna polisen, påpekade attav som
hastigheten varit otillåten. Någon rapportering hastighetsöverträ-av
delsema skedde inte, bl.a. därför måtutrustningen inteatt var
godkänd. Samtidigt överlämnades informationsmaterial olycks-om
riskerna på den aktuella vågsträckan till fordonsförama. NTF-
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delta i samtalen med förarna.fanns på plats och kunderepresentanter
följande kan i vissa fall bådeanför i sitt beslut bl.a. DetJO vara

brottsföre-polisen inom för detlämpligt och önskvärt att ramen
myndigheter och organisatio-samverkar med andrabyggande arbetet

Så sådana åtgärder innefattarfrämja trafiksäkerheten.för snartattner
författningsstöd. Enligt minenskilda krävs dockingripanden mot

för åtgärdenförevarande fall sådant stöd saknatsmening har i att
trafiksäkerhetsin-i syfte dem bl.a.fordonsförare attstoppa ge

tillinhämtat polisrättsutredningenformation. Jag har att attavser
frågor i denhithörande samband medundersökningnärmare ta upp

polislagstiftningen. Med hänsyn därtill finnerpågående översynen av
någon åtgärd överlämnaanledning vidta änjag inte att attannan en

till utredningen.kopia detta beslutav
Ärendet ställningstagande väckte uppmärksamhet.och JOs stor

förebyggande och kontaktskapandeuttalade organisationensNTF att
riskerar slåsi samarbete med polisen sönder.verksamhet att

inledde diskussioner med den pågående polis-Rikspolisstyrelsen
möjligt lösning möjliggörrättsutredningen för hittaatt en somom

de frivilliga trañksäkerhetsorganisationema.fortsatt samarbete med
trafikutskott framförde sin förvåning ochledamöter i riksdagensFlera

frånjag frågan i brev Trañkpolisutred-Själv etttog genast upporo.
trafikavdelningschefer.18 maj 1992 till samtliga Därningen den

problemet i mitt betänkande och komma medlovade jag klaraatt ut
förslag till erforderliga författningsändringar.snabbtett

mininte här ytterligare utveckla på betydelsenskallJag syn av
i trafiken och på samarbetet medpolisens förebyggande verksamhet
trafiksäkerhetsorganisationer.andra ideellt arbetande DeNTF och

jag utförligt i kapitlen 14 och 18. vill jagfrågorna behandlar Härmer
förslag erforderliga för-infria mitt löfte konkret tillettomnu

fattningsjusteringar
bestämmelserna 5 kap. 5 polisförordningendet första bör §För i

möjligheter tilländras så polisen får utvidgade1984730 att
trafikövervakningsaktiviteter 117.rapporteftergift vid förebyggande

sida.förslag i detta avseende följer på nästaMitt
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Förslag till ändring i 5 kap. 5 polisförordningen§

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bestämmelse rapporteringsskyldighet i fråga brott finns iom om
9 § polislagen 1984387.

En polisman får lämna rapporteftergift eller låta bli lämnaatt
vidare till åklagarerapport och nöja sig med påpekande ellerett en

erinran till den felande, det är uppenbart i händelse lag-attom av
föring påföljd än böter inte skulle komma ådömasannan ochatt
brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är
obetydligt.

Bestämmelsen andrai stycket
gäller också polisen uçförnär
sådan trafikövervakning isom
huvudsak innebär vägtrafi-att
kant skall uppmärksamgöras
på hans beteende i trafikenatt

felaktigt.är
En polisman får i fråga överträdelse omfattas för-om som av

ordnande enligt lagen 1976206 felparkeringsavgiñ underlåtaom att
meddela parkeringsanmärkning och nöja sig med påpekande ellerett

erinran till den felande, överträdelsenen med hänsyn tillom
omständigheterna i det särskilda fallet är bedöma obetydlig.att som

De närmare föreskrifter De närmare föreskriftersom som
behövs för verkställighet andra behövs för verkställighetav av
och tredje styckena meddelas andra, tredje och fjärde stycke-av
rikspolisstyrelsen. meddelas Rikspolisstyrel-na av

sen.

För det andra bör bestämmelse införas i vägtrajikkungärelsenen ny
1972603 med innebörd polisen får fordonsförareatt förstoppa att
lämna trafiksäkerhetsinformation 18.l Bestämmelsen föreslås ha föl-
jande lydelse och lämpligen under rubrikentas Anvisningar för
trafiken 7-10 §§, förslagsvis 9 §som a

Förslag till tillägg i vägtrañkkungörelsen

9 § Polisman får förare fordon förstanna överlämna informa-a attav
tion är betydelse för trafiksäkerheten. Overlämnandetsom skallav
ske på sådant sätt det inteett förorsakar förarenatt onödigt dröjsmål.

Med dessa båda författningsjusteringar jag hoppas snabbt blirsom-
genomförda bör de J0s utlåtande föranledda tveksamheternaav-

undanröjda.vara
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16 Fordonskontrollen på väg
förstärks

16.1 Mer fordonskontrollen på vägav

D Fordonskontrollen på väg utökas särskilt beträffande tunga-
fordon l 19.

D Som viktig princip slås fast polismans särskildaen att
befogenheter bl.a. fordon skallatt stoppa förbehållas den- -

är polis 120.som

D Genom samarbete mellan polisen och AB Svensk Bilprov-
ning ASB används del bilprovningens fören av resurser
fordonskontroll på väg 121.

I Norge sker den alldeles övervägande delen fordonskontrollen uteav
på vägarna. Vid mina kontakter med de berörda norska myndig-
heterna har jag kunnat konstatera detta är effektivatt verksamhets-en
form med goda erfarenheter.

I Trañksäkerhetsutredningens betänkande SOU 199179 detogs
norska erfarenheterna utgångspunktema för förslagsom en av ett att
även i vårt land förlägga del fordonskontrollen på vägarna ien av
stället för i bilprovningens lokaler. Därigenom skulle frigöraman

från de obligatoriska kontrollbesiktningarnaresurser och i stället
kunna till deta för kontrollen på vägarna.vara resurserna

Enligt min mening är detta god idé. I mitt remissyttrande överen
Trafiksåkerhetsutredningens betänkande anslöt jag mig till tanken på

deatt håller frigöraspå inom ABresurser att Svensksom nu
Bilprovning skulle kunna utnyttjas för utökning fordonskontrol-en av
len på väg och särskilt för kontrollen fordon 119.tunga Jagav
anslöt mig också till Trafiksäkerhetsutredningens förslag denatt
verksamheten då borde finansieras registerhållningsavgiften.genom
En sådan höjning registerhållningsavgiñen för denna speciella delav

bilprovningens verksamhet skulle kompenserasav minskningav en
i den periodiska kontrollen och bilägarnas kostnader för den kontrol-
len.

I remissyttrandet avstyrkte jag samtidigt den del Trafiksäker-av
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påfordonskontrollenvidpågickförslaghetsutredningens attutsom
dag enbartibefogenhetersådanapersonalASBsväg somge

bilinspektörer.TSVsutsträckningoch i visspolisentillkommer
flera skäldetflesta finnsallradedelasmeningEnligt min avsom --

fordon ochhaskall rättenpolismänandra än att stannaför ingaatt
det såvälsynpunkt ärallmänhetensFrånfordonsförare.ingripa mot

finns endastdettrygghetsfrågarättssäkerhetsfråga att ensom enen
olikabefogenheter. Attdessaharsamhälletipersonalgrupp gesom

torde ofelbartbefogenheterpolismansvissasamhälletiyrkeskårer av
medföradet kanHärtill kommerallmänheten.osäkerhet hos attskapa

polisutbildadpersonaldenför attdirekta risker utan varasom --
eller brott.förseelserbegåttdemingripaskall mot som

polisden ärförbehållasskallbefogenhetersärskildaPolismans som
utgåroch jagprincipfråga,viktigDet äroch ingen somenannan.-

120.gällaprincipen skallfrån dengivet att
förformerfinnaställetdet igällermeningEnligt min att en
sådanGenomoch ASB.polisenmellansamverkaneffektiv en

personalorganisationernasbådautnyttja dekunnasamverkan bör man
ochutbildning och kompetensrespektivefrån derasutgångspunktmed

uppgifter.roller ochgällerdettydlig rågång närmed en
förslagTrafiksäkerhetsutredningensanledningmedslutsatsMin av

Svensk Bilprov-hos ABkan frigörasdel äri denna att resurser som
väg medsamverkanifordonskontroll påföranvändaskunnaning bör

sambandingripanden. Ierforderligadå förpolisendärpolisen, svarar
särskiltarbetefortsattai mittmigjagremissyttrandet åtogmed att

förslag tillbetänkande lämnamittifråga ochbehandla denna att
samverkansformer.lämpliga

förslagkonkretainfria. Dejagåtagandet kommerDet att omnu
ochtrafikpolisenmellansamverkanavtal förorganisationsmodell och

förinomkapitel äri detta ut-framjag läggerASB ramensom
trafikpolisen och ABbådeföreträdare föravstämda medredningen

121.BilprovningSvensk

bilprovningens16.2 påTa resurservara

obligatoriskaminskning i denD Utnyttja genomresurser som
fordons-bilprovningen förfrigörs hoskontrollbesiktningen

122.kontroll på väg

kanregisterhållningsavgiftenårE 20 kronorGenom per
000300minstvidmedverkapersonalbilprovningens

123.fordonskontroller väg

planeraspå vägfordonskontrollenutvidgadeEl Den genom
ochtrafikpolisenbilprovningen,mellantrepartssamverkan

124.vägverket
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AB Svensk Bilprovning huvuduppgifthar genomföra för-attsom
fattningsreglerad säkerhets- miljökontrolloch motorfordon. Enav av
dess omfattande uppgifter genomföra den periodiskamest är att
kontrollbesiktningen fordon. 1991 genomfördes 5,2Under årav ca
miljoner fordonsbesiktningar.

1991 årsI budgetproposition föreslogs dels utglesning denen av
periodiska kontrollbesiktningen, dels s.k. efterkontroller hos ASBatt
i vissa fall skulle kunna verkstadsintyg.ersättas med Den föreslagna
utglesningen besiktningstillfällen genomförtshar fr.o.m. den lav
januari 1992. Möjligheten för s.k. ackrediterade verkstäder utfärdaatt
verkstadsintyg införs den januaril 1993.

En regeringen tillsatt särskild utredare dir. 19922 har tillav
uppgift föreslå hur ASBs monopol på besiktningsverksamhetatt av
vägtrafikfordon kan avskaffas. Utredningen skall slutförd den 1vara
november 1992. Frågeställningarna för denna utredning inteutgör
något hinder för genomförande de här framlagda förslagenett av om
fordonskontrollen på väg.

Genom utglesningen antalet besiktningstillfällen frigörsav resurser.
Det sker direkt hos ASB del personalen inte längreattgenom en av
behövs för fullgöra arbetsuppgifter hos ASB. Det frågaatt är om
personal har både formell kompetens och många gånger långsom en
erfarenhet kontroll fordon. Det sker också indirekt attav av genom
fordonsägama får lägre kostnader när antalet obligatoriska be-
siktningar minskar.

De befintliga på detta frigörssätt bör enligt minresurser som
mening kunna utnyttjas för utökning fordonskontrollen på vägen av -
med det självklara syftet öka trafiksäkerheten och förbättra miljönatt

122.
Enligt frånuppgifter innebärASB utglesningen den periodiskaav

besiktningen personalbehovet minskar med 100 föratt ca personer
varje årgång fordon inte behöver besiktigas. Mot den bak-som
grunden har påASB min överslagsmässigbegäran be-gjort en
dömning hur sådan på 100 manår i stället skulleresursvolymav en
kunna användas för kontroll fordon väg och vilken kostnad hosav

dettaASB skulle innebära.
Enligt denna bedömning skulle manårs insats100 motsvara en

kostnad på 70 miljoner kronor exkl. sådanår moms. Förca per en
trafiksäkerhetsinsats skulle få 300 000 fullständigaårman per ca
fordonskontroller på flerväg, eller betydligt delkontroller i mina-
förslag uppskattat till sammanlagt 500 000 fordonskontroller påca
väg. Det bör påpekas fullständig kontroll på betydligtväg äratt en av
mindre omfattning kontrollbesiktningän utförd i hall. En ut-en
gångspunkt för bedömningen fordonär kontrollen skallatt tungaav
uppgå till minst %,10 jämfört med dessa fordon utgör knapptatt
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%3 den totala fordonsmängden. sådan påtaglig trafiksäkerhets-Enav
miljöinsats genomföra kostnaderna föroch är det möjligt att utan att

bilägama behöver öka.
Kostnaderna för den ifrågavarande bör i enlighet medverksamheten

tankarna Trañksäkerhetsutredningen finansieras från register-hos
hållningsavgiften 123. Fördelas uppgivna årligaden ASBav
kostnaden på 70 miljoner på de 4 miljonerkronor exkl. moms ca
berörda fordonen i riket, registerhållningsavgiften behövaskulle
belastas med knappt 20 och år. jämförelsekronor fordon Somper

kontrollbesiktningen årkan nämnas avgiften för den obligatoriskaatt
1991 230 kronor inkl. utifrån bilägarnas utgångs-moms; settvar
punkt innebär det besparing på minst 230 kronor denen genom
bortfallande avgiften för obligatorisk kontrollbesiktning. räckerDet

väl för betala höjd registerhållningsavgift med 20än attmer en
kronor tioårsperiod. totalkalkyl börår under hel Iper en en man
sedan också beakta de betydande trañksäkerhetsvinster utökadsom en
kontroll särskilt fordon på kan medföra.vägtunga antasav

medel inflyter den utökade registerhållningsavgiftenDe som genom
20 min disponeras förmed kronor år bör enligt modellper en

tillkommande fordonskontroll på organiseras inom förvåg som ramen
trafikpolisens verksamhet. Planeringen fordonskontrollen på vägav
bör ske mellan trafikpolisen ochtrepartssamverkan ASB,enom
vägverket 124. uppgift blir tillhandahålla för ändamåletASBs att
utbildad bilprovningssta-personal jämte viss utrustning. Välbelägna
tioner bör till kunna utnyttjas fordonskontrollen pådel vid väg.en
Vägverket bör för trafiksäker-med sin kompetens och med sitt ansvar
heten på det statliga kunna bidra med anordnandevägnätet av
kontrollplatser Trafikpolisens operativt ledaroll skall attm.m. vara
och genomföra verksamheten, organiserad arbetslag medgenom
deltagande personal från såväl polisen Minst polismanASB.som en
skall ingå i varje arbetslag eftersom fordon skallrätten att stanna
tillkomma polisman ingen förutsätter den häroch Jag attannan. nya
verksamhetsformen samordnas med både polisens nuvarande
fordonskontroll inspektioner för närvarandeoch de s.k. flygande som
utförs bilinspektörer. Därigenom kan betydandeTSVs görasav
effektivitetsvinster.

16.3 Förslag till organisationsmodell och avtal för

bilprovningensamverkan med

D Ett långsiktigt trepartsavtal kontroll fordon på vägom av
träffas mellan Rikspolisstyrelsen, Vägverket och SvenskAB
Bilprovning 125.
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E länsstyrelsemasI årliga fördelningsbeslut avseende trafik-
polisen vilka särskilda disponeras föranges resurser som
fordonskontroll på väg 126.

El Trafikpolisen i länet inom givna för densvarar ramar
löpande beställningen tjänster från bilprovningensav
stationschefer 127.

Det operativa för genomförandet fordonskontrollen påansvaret av
väg skall ankomma på trafikpolisen inom respektive län. Vid
fordonskontrollen på skallväg ASBs personal biträda polisen som
teknisk expertis. De ingripanden kan komma behöva skeatt motsom
fordonsförare eller andra skall utföras polismän.av

Genomförandet den organisationen för fordonskontroll påav nya
väg förutsätter långsiktiga avtal. Det förutsättning förär ASBsatten
organisation skall kunna till arbetssätt och ñrnyttett attanpassas

skall kunna genomföra nödvändiga investeringar. Ett långsiktigtman
trepartsavtal kontrollen fordon på bör träffas på centralvägom av
nivå mellan Rikspolisstyrelsen, Vägverket och AB Svensk Bilprov-
ning 125. Planeringen det löpande arbetet förutsätter ocksåav
överenskommelser på nivåregional mellan länsstyrelsen, vägverkets
regionkontor och ASBs regionala eller lokala organ.

Från 1992den 1 juli beslutar länsstyrelsen högsta polismyndig-som
het i länet dispositionen de regeringen ställsav resurserom som av
till förfogande för verksamhetpolisens i länet. Länsstyrelserna
beslutar också inriktningen polisens verksamhet i länet. Iavom
beslutet därtill riktlinjernaoch de knutna för trafikpolisens verksam-

vilkahet bör särskildaäven angivetpå här sättresurseranges som
kommer disponeras för kontroll fordon på 126.väg Inomatt av

för angivna ochde riktlinjerna bestämmer sedanresursernaramen
trafikpolisen i länet och de stationschefema vid bilprovningenberörda
den löpande ordningen i fordonskontrollenför medverkan påASBs

127.väg
Den här föreslagna förutsätter kontrollenarbetsmodellen att av

fordon på ledsväg förutsätter i sinpolisman. Det turav en som-
redan konstaterats det vid pålägger fast kontrollen vägatt attman-
skall finnas minst polisman under hela kontrolltiden.på platsen
Härigenom uppehåller viktiga principen någonockså den attman

personalgrupp befogenhetpolisen inte skall haän att stoppaannan
fordon. medgerDet hög effektivitet arbetet, hög rättssäkerhetien en
och trygghet för trafikanten, samtidigt ASB-personalens trygghetsom
under arbetet på vågen säkras.

jagSom redan angivit ibör grunderna för verksamheten regleras
centralt trepartsavtal mellan Rikspolisstyrelsen, Vägverket och ABett
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Svensk Bilprovning. sådant avtal bör bl.a. följande frågorI ett
regleras

belopp motsvarande 20 kronorFör verksamheten disponeras ett per-
år på registerhållningsavgiften.

Antalet personaltimmar ställer till förfogande.ASBsom-

Fördelningen dygnet insatser.under ASBsav-
fördelat påMålsättningen för antalet fordon skall kontrolleras,som-

personbilar fordon.och tunga

Innehållet i kontrollerna; fullkontroller respektive delkontrol-andel-
ler; beräknad tidsåtgång för olika slag kontroller.av

Utbildningskrav för personal vid kontrollerna på våg.ASBs-

Vilken teknisk utrustning respektive trafikpolisen skallASB svara-
för.

Trafikpolisens åtagande operativt leda kontrollerna ochatt att-
därvid fordon och i övrigt delta i kontrollerna.stoppa

Vägverkets insatser för anordnande kontrollplatser m.m.av-

Vägverkets medverkan vid verksamhetsplaneringen.-
ordningen för avtalsparternas samverkan regionalt och för för--
delningen de årliga på länen.av resurserna

Avtalets längd förslagsvis år den statligamed anknytning tilltre- -
budgetprocessen.

Principer för fakturering och betalning.-

16.4 De bilinspektörernas uppgifter ochnuvarande
framtida ställning

El sigDe TSVs bilinspektörer i huvudsak ägnarav som
fordonskontroll avveck-på förs till polisen efterväg över
lingen 128.TSVav

Kontrollen fordon på utförs för närvarande till delvägav en av
bilinspektörer. till 70.TSVs Antalet bilinspektörer uppgår Avca

dessa 50ägnar sig tekniska uppgifter, vilket för flertalet innebärca
de bl.a. bedriver fordonskontroll har ipå Bilinspektöremaväg.att

dag befogenhet och kontrollera fordon kontrolleraatt stoppa samt att
körkort, registreringsbevis efterlevnaden arbetstidsbe-samt av
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stämmelser i vägtrañk. TSVs inspektörer har hög teknisk kompe-en
och används bl.a. ñr utbilda trañkpolisertens inom områdetatt

fordonskontroll. Enligt vad jag erfarit under utredningens omfattande
kontakter på fältet finns det respekt hos polismännen för denstoren
specialistkompetens TSVs bilinspektörer besitter.som

RiksrevisionsverketsI fordonskontrollenDen statliga 1989-rapport
Ol-16 föreslogs polisen och skulle utföra fordonskontrollASBatt på
väg. TSVs arbete skulle enligt erforderligautöver före-rapporten
skrifter inriktas på följa verksamheten med fordonskontroll ochatt
främja effektivt resursutnyttjande. TSVs personal skulleett dock
fortfarande ñnnas kvar på vägarna med uppgift kontrolleraute att
föramas behörighet och arbetstidsbetämmelser i vägtrañk. Detta
förslag har behandlats i propositionen Förnyelse inom polisen
l98990155. I propositionen konstateras ordning medatt treen
kategorier offentliga kontrollorgan inom och verksam-ettav samma
hetsområde inte skulle främja effektiviteteten i samhällets samlade
trafiksäkerhetsarbete.

Enligt regeringens proposition 1992932 kommer TSV att av-
vecklas fr.0.m. den l januari 1993. Vid tidpunkt överförs desamma
uppgifter utförTSV på central och distriktsnivå till Vägverketsom
och inordnas i verkets nuvarande organisation.

I samband med denna organisationsförändring uppkommer frågan
de bilinspektörerTSVs huvudsakligen ägnar sig åtom av som

fordonskontroll på väg skall inordnas i Vägverket eller överföras till
polisen. minaMed utgångspunkter vill jag förorda lösning där deen
berörda bilinspektörema överförs till polisen. Man skulle fåannars

situation där offentliga kontrollorgan arbetar med fordonskon-treen
troll på våg; redan konstaterats skulle detta inte främja effektivi-som

i verksamheten. Härtill kommer detteten Vägverket tordeatt nya
komma få normgivande uppgifter på trafiksäkerhetsomrâdet.att Det

enligtär min mening inte lämpligt i organisationatt man samma som
utformar regler och bestämmelser också för kontrollensvarar av
efterlevnaden dessa.av

På de här angivna grunderna föreslår jag de TSVsbilinspek-att av
törer i huvudsak ägnar sig fordonskontroll på bör förasvägsom
över till polisen så möjligt efter det Vägverket över-tagitsnart attsom
TSVs uppgifter 128. Vägverket Rikspolisstyrelsenoch bör framta

beslutsunderlag i detta avseende, påett lämpligtgemensamt sätt
samordnat med Vägverkets genomförandeansvar för den våg-nya
verksorganisationen och de därmed sammanhängande finansierings-
frågorna.

Inom polisen skulle de ifrågavarande bilinspektörema kunna
medverka till höjd kompetens inom fordonskontrollområdet. Derasen
kompetens skulle också komma till vid polisensatt stor nyttavara
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på Det kanför fordonskontrollen väg.med bilprovningensamverkan
skulle kommamöjligen bilinspektöremasågas attatt vara en

för min delorganisation. detinom polisens Jagfrämmande sergrupp
personal-det redan finnsha i minnetinte så, och bör storaattman
kaninte polismån. polisenpolisen år Inominom mansomgrupper

specialistkompetens.skaffa sig olika slagsockså behövaefter hand
grundläggande för denaturligtvispolisiära utbildningen ärDen rent

områden fordonskon-det finnsflesta inom polisen,allra varavmen -
nödvändigtmin mening intedär det enligt ärtroll på väg är attett -

kvalificeradstället harialla har polismans kompetens utan annanen
specialistkompetens.
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17 Aktivt samarbete med Vägverket
och kommunerna väghållaresom

17.1 Väghållningsansvaret -
trafiksäkerhetsansvaret

El Samarbetet aktiveras mellan trafikpolisen och de trafiksäker-
hetsansvariga väghållarna förVägverket det statliga-

och kommunerna förvägnätet 129.tätortsvägama

Från nästa år kommer det nuvarande trafiksäkerhetsverkets uppgifter
integrerade i Vägverket. I den organisationen kommeratt vara nya

trañksäkerhetsansvaret för det statliga åliggavägnätet Vägverket.att
sammankoppling väghållningsansvaretDenna och trafiksäker-av

hetsansvaret viktig åtgärd och inrymmerär enligt vad jag kanen
möjligheter hållabedöma goda för den statligaatt ansvaretsamman

väghållningen med avseendeäven på trafiksåkerhetsfrågorna.
Vägverket kommer även ha det övergripande nationella trafiksä-att

skall lyckaskerhetsansvaret. Hur inte bevarabara ocksåatt utanman
trafiksäkerhetsinsatsema blir beroendeförstärka vilka ekonomiskaav

vägverket för trafiksäkerhetsarbetet.det avsätter jagSomresurser nya
har framhållit i remissyttrandet över trafiksäkerhetsutredningen detär

min mening viktigt trafiksäkerhetsfrågomaenligt tillräckligtatt ges en
ställningstark i det vägverket tillräckliga avsättsoch attnya resurser

för trañksäkerhetsarbetet.
Enligt trafiksäkerhetsutredningens kommer kommunernaförslag att

på motsvarande förha trafiksäkerhetsansvaret det kommunalasätt
ochväg- gatunätet i beträffande det statligatätortema. Här liksom

vägnätet blir det frågan ekonomiska kommervilka resurser somom
finnas tillgängliga för uppgiften. Jag kan inte finna dendenatt att

frågan tillfredsställandeär besvarad.
Kommunernas läge inger här allvarliganuvarande ekonomiska

farhågor.
Ett genomförande väghållaren får ocksåprincipen ansvaretattav

trafiksäkerhetenför behövamedför kommunerna kommer ökaattatt
sina insatser för trafiksäkerheten Med tillväsentligt. hänsyn kommu-
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liksomekonomiska situation torde detta väghållningsansvaretnemas -
sådant förutsätta kommunerna kan någonrättatt att ta utsom ges-

form väghällningsavgiñ knuten till det kommunala väghållningsan-av
framhållits i mitt remissyttrande trafiksäkerhetsut-Som översvaret.

redningen jag denna fråga bör närmare prövas.attanser
följande avsnitt i detta kapitel jag den här fråganI ett tar upp om

införandet kommunal väghållningsavgift. liggerDet utanförav en
fram något direkt förslagmitt mandat lägga utformningenatt om av

sådan kommunal väghållningsavgift, jag det angelägeten men anser
såfrågan möjligt blir föremål för särskild utredning ochatt snart som

beslut.
följande framI de avsnitten läggs rad förslag med syñe atten

aktivera samarbetet mellan trafikpolisen och de trafiksäkerhetsansvari-
väghållama 129.ga

17.2 Förslag till fördjupad samverkan med

Vägverket

D Höga krav skall ställas på effektiv samverkan mellanen
polisens trañkövervakning och Vägverket 130.

D Rikspolisstyrelsen och träffarVägverket överenskommelse
fortlöpande samverkan för trafiksäkerheten ochom om

vägverksresurser för särskilt riktade trafikövervakningsin-
131.satser

D Regionalt byggs praktiskt fungerande samverkansformerupp
mellan länspolismästare och vägdirektör, innefattande både
planeringssamverkan och fortlöpande växelspel i denett
löpande verksamheten ända på det lokala planet 132.ut

D iSamverkan den länsövergripande trafikövervakningen
anknyts geografiskt till Vägverkets väghållningsregioner
133.

D Regionala undersökningsgrupper för trafikolyckorstörre
organiseras under öppen medverkan Vägverket, sjukvår-av
den och polisen och med geografisk anknytning till väg-
hållningsregionema 134.

fördjupadEn samverkan mellan polisen och jagVägverket ser som
mycket betydelsefull fråga i den mig eftersträvade förnyelsenen av

och utvecklingen polisens trafikövervakning. gäller också iDetav
förhållande till kommunerna väghållningsansvariga på tätorts-som

den fråganvägnätet återkommer jag till i följande avsnitt i detta-
kapitel.
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Efter den förestående överföringen TSVs uppgifter till Väg-av
verket är utgångspunkten det statliga väghållningsansvaret ochatt
trañksäkerhetsansvaret samlas hos och myndighet i formen samma

det vägverket. Det är enligt min mening byggd också påav nya -
mångårig erfarenhet vägfrågorna i min landshövdingeroll bådeav en-
riktig och viktig åtgärd. Trafiksäkerhetsansvaret kommer att genom-

Vägverkets hela verksamhetsfält vägplaneringen, vägbyggandet,syra
vägunderhållet, vägskötseln innebärDet i sin trafikpolisentur attosv.
får myndighet hålla sig till i de mångaatt samverkans-en gemensam
frågor gällande trafikövervakningen finns framför allt i plane-som
ringsskedet för polisens trafikövervakande uppgifter. Växelspelet
mellan polisens och Vägverkets insatser på olycksdrabbade väg-
sträckor underlättas osv.

Jag vill utredningsman för polisens trañkövervakning under-som
stryka grundsyftet med trafikövervakningenatt alltid skall attvara
medverka till minskning särskilt de svåra trafikolyckoma.en av
Trafikpolisens insatser skall sikte på skapata trygghet ochatt
säkerhet i trafiken på vägarna. Det betyder i grunden polisensatt
trañkövervakning alltid måste tjäna de övergripande syften som
kommer till uttryck i de statsmakterna uppställda trafiksäker-av
hetsmålen. Enligt min mening detär viktigt reformeringenatt av
polisens trafikövervakning kan kombineras med satsning påen
trafiksâkerhetsfrågorna i deras helhet och den trafiksäkerhetspolitiska
proposition förbereds. Därför är det bra Vägverketsom att som
ansvarigt för trafiksäkerhetsfrågoma fram samlat trafiksä-tar ettnu
kerhetsprogram, i tiden sammanfallande med åtgärdsbatteriet för
polisens trafikövervakning. Jag tycker också det är braatt att
Vägverkets generaldirektör med berömvärd handlingskraft har tagit
initiativet till djupgående analys många trañkolyck-en av sommarens

för in åtgärdersätta kanatt förhindra framtidaor olyckor.som
Mina kontakter med Vägverkets generaldirektör beträffande

Vägverkets pågående arbete med trafiksäkerhetsprogram ingerettnu
också goda förhoppningar grundsyn på trafiksäker-om en gemensam
hetsinsatsema. Basen i den grundsynen är vi måsteattgemensamma
få trafikanterna med och inte i trafiksäkerhetsarbetet. Detmotoss oss
framhåller jag i flera sammanhang i detta betänkande, och jag har
förstått det synsättet ocksåatt kommer Vägverketsatt genomsyra
kommande trafiksäkerhetsprogram. På det kansättet trafikanternas

medverkan i kampen döden på vägarna handegen i handmot med
förnyelsen polisens trafikövervakning. Mina förslag göraav attom
trafikpolisen än dubbelt bättre bör kunna kombineras medmer en
strävan också få trafikanternaatt själva bli dubbeltänatt bättremer
med avseende på trafiksäkerheten.

Bredden och omfattningen mina åtgärdsförslag beträffandeav
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trafikövervakandepolisenstrafikövervakning visar,polisens att
genomföras under polisensochsådan måsteverksamhet styrassom

ochcentralt, regionaltbådeoch med dess kompetensledningsansvar
motsvarandei verksamheten. På sättfrämjar effektivitetenlokalt. Det

verksamheten skallväghållningen densig beträffandeförhåller det -
trafiksäkerheteffektivitet ochpå bådesjälvfallet med dess krav styras

regionalt ochcentralt,Vägverkets kompetensgenomföras medoch
trafikövervakningpolisensarbetsfördelning mellanlokalt. sådanEn

varitgång hela tidenutredningsarbetetsVägverket har jag underoch
och rikspolische-Vägverkets generaldirektörmed bådeöverens om

därmed ocksåraka ochoch rörfen. klara ansvarsgränserDet ger
effektivitet.god

samspelet mellanför förnyelseförutsättningarnaallmännaDe en av
just sällsyntoch det vägverket ärtrafikövervakningpolisens nunya

organisation medbör Vägverketsgoda. På det centrala planet nya
underlättaverksamheten kunnainbyggt i helatrafiksäkerhetsansvaret
gäller deRikspolisstyrelsen detsamverkan med närfördjupaden

trafikövervakning.på polisensfrågorna med avseendeövergripande
tiden genomförandetsammanfaller idet regionala planetPå av

det operativaväghållningsregioner medoperativaVägverkets attnya
organisation med läns-trafikpolisen knyts tillföransvaret en ny

möjligheterunder länsstyrelsema. Det öppnarpolismästare attnya
Vägverkettrafikpolisen ochstabil samverkansform mellanskapa en

också läns-nödvändig samverkan överoch ibåde inom länen en
väghållningsregionerVägverketsGeografiskt blirgränsema. en

länsövergri-trafikpolisenssamlingspunkt för planeringennaturlig av
pande verksamheter.

förändringardessa organisatoriskaSammanfallande i tiden med
jag i mittåtgärdsförslagdärtill den långa radenkommer av som

polisensförnya och utvecklafram i syftebetänkande lägger att
trafikövervakning.

samverkansformer mellanskapa fungerandeVad det gäller är attnu
mina förslagbeträffande andraVägverket. liksompolisen och Här om

på effektivite-höga kravtrafikövervakningens förnyelse vill jag ställa
130.i olika samverkansfunktionemadeten

och Vägverket medRikspolisstyrelsencentrala planet börPå det
träffatrafiksäkerhetsprogramutgångspunkt i Vägverkets nya

trafiksäkerheten ochsamverkan förfortlöpandeöverenskommelse om
trafikövervakningsinsatsersärskilt riktadevägverksresurser förom

vägsträcka därexempelvis olycksdrabbad131. kan gällaDet manen
ombyggnader reduceraomedelbartinte har möjlighet att genom

övervakningsinsatserockså särskildabör kunna gällaolyckorna. Det
för demsäkerhetsskälvägarbeten där deti samband med somav

övervakningsinsatser.med särskildapå angelägetarbetar vägen är
Även kontrollplatseranordnandetflera avseendeni andra t.ex. av --
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kan det motiverat med särskild resursinsats från Vägverketvara en
för möjliggöra effektivaatt övervakningsinsatser från polisens sida.

iDe kapitel 13.4 behandlade frågorna framkomligheten i trafikenom
är ytterligare område därett det viktigtär få till ståndatt en
fördjupad samverkan mellan polisen och Vägverket och där särskilda
vägverksresurser bör kunna sättas in för trafikövervakningen.

Den löpande tillämpningen överenskommelsen mellan Riks-av
polisstyrelsen och Vägverket bör ske i nära samverkan mellan
Vägverkets regionala organisation och trafikpolisen i länet.

Den ifrågavarande överenskommelsen mellan Rikspolisstyrelsen och
Vägverket bör också tjäna underlag för effektiva samverkans-som
former vid den länsövergripande trafikövervakningen och för det av
mig i kapitel 16 föreslagna samarbetet med bilprovningen vid
fordonskontrollen på väg.

Det framstår särskilt angeläget finna fungerande effektivaattsom
samverkansformer på den regionala nivån. Det gäller å sidanena
Vägverkets regionala organisation med vägdirektören och å andra
sidan länsstyrelsen med länspolismästaren. För samordningen skallatt
kunna bli konkret och effektiv bör den ske nära inpå de problem som
skall lösas. Det är därför viktigt samverkansformernaatt fungerar väl
regionalt och sedan ända på den lokala nivån.ut Samverkansformema
mellan länspolismästaren och vägdirektören måste innefatta både en
planeringssamverkan och fortlöpande växelspelett i den löpande
verksamheten 132.

Polisen och Vägverket är alltså beroende varandra när det gällerav
förbättra trafiksäkerheten.att Ett problem med olycksdrabbaden

vägsträcka kan under tid kräva särskilda övervakningsinsatser, ochen
upprepade trafikolyckor på väg kan leda till krav från polisen påen

ombyggnad vägen helt eller delvis. Ett belysandeen exempel påav
resultatet samverkan mellan trafikpolisen och Vägverket kanav jag

Älvsborgshämta från min landshövdingetid i län. Under början av
1980-talet utvecklingen antalet dödsolyckor på avsnittvar ettav av
riksväg 40 mellan Borås och Göteborg mycket oroväckande. Vägen
blev i folkmun Dödens väg. I samverkan mellan länsstyrelsen och
Vägverket och polisen tillsattes krisgrupp med företrädare fören
berörda myndigheter och organisationer. Genom snabba insatser från
Vägverket förändrades vägsträckan från ha varit traditionellatt en
tvåfältsväg med breda vägrenar till trefältsväg med smalaen
vägrenar. Det tredje fältet i mitten skyltades och målades för attupp
kunna användas för omkörningar i riktning gången. Deen
trafikanter ville göra omkörning, inte hade möjlighetsom tillen men
det på grund mötande trafik, visste det skulle tillfälleav att snart ges
till säker omkörning. Vägbanan förbättrades och trafikkontrollplat-en

anordnades. Samtidigt beslutade länsstyrelsenser väl avvägdom en
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genomfördestrafikövervakningökadhastighetsbegränsning. En av
med trañkantema.förebyggande kontakterinriktad påpolisen, främst

lugnaoch trafikanternapolisenuppgift för attblevDet gemensamen
varitpå sig detintelät väntaResultatentrafikrytmen. somner

och säkerår till lugnpå mindre änförvandladesvägDödens ett en
trañkmiljö.

vad kankonkreterfarenhet visarminexemplethärDet manur egen
trafikpolisenmellanfungerande samverkanåstadkomma engenom

med Dödens vägArbetetorganisation.regionalaVägverketsoch
ochbetydelseinformationsinsatsernasockså erfarenhetermig avgav

i kapiteljag tillåterkommermedverkan; detmassmediasvikten av
18.

trafikövervakning kunnamåste polisensframhållitjag redanSom
trafik-gäller främstlänsgrånsema. Deteffektivt överfungera även
Skåneflera lån. Ilöpervägsträckorövervakningen på genomsom

nyligen haravseendei dettaspeciella problem utrettsñnns som
försorg.länsstyrelsernasde bådagenom

läns-gäller denVägverket detpolisen och närmellanSamverkan
anknytas till degeografiskttrañkövervakningen börövergripande

133.väghållningenförhar organiseratVägverketregioner som
Riks-område börsådantinomlänspolismästarnaNågon ett avav

del haavseende för polisensii uppdrag dettapolisstyrelsen attges
kontakt medsjälvfallet i närasamordningsansvaret,övergripandedet

Rikspolissty-utgår frånområdet. Jaglänspolismästama ide andra att
trafikövervakningenlänsövergripandefortlöpande följer denrelsen
frågor.beslut i dessafattar samordnandeoch vid behov

regionalaockså fråganvill jagsammanhangI detta ta omupp
haverikommissio-trafikolyckor. Deförundersökningsgrupper större

harställen i landetinrätta på någrabeslutatTSV en annanner som
betydelse förfunktioner ärfyller inte deinriktning och avsom

denhar de ocksåsynpunktentrafikövervakning. Från denpolisens
arbetai kommissionemainte ingår dem;svagheten polisenatt avses

uppgifter till polisen.någrainte få lämnaoch skallunder sekretess
Vägverketstillinte hellerkommissioner anknyterhemligaTSVs

behövs iundersökningsgrupperväghållningsregioner. De an-som
praktiskt inriktadetrafikövervakning skallpolisensslutning till vara

samverkani konstruktivocharbetsformeroch fungera med öppna en
regionalaföreslårpolisen.sjukvården och Jagvåghållaren,mellan att

organiseras medtrafikolyckorundersökningsgrupper för större
underväghållningsregionerna och öppensjuanknytning till de

h134.polisensjukvården ochVägverket,medverkan av
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17.3 Samverkan kring Vägverkets databank och
statistikfrågan

El Vägverket och polisen utnyttjar i ökad omfattning Väg-
verkets databank för analys och planering med syfte att
åstadkomma målinriktad trafikövervakning 135.en mer

EI Ny datateknik utvecklas för samverkan mellan Vägverket
och polisen 136.

Cl Vägverket, kommunerna och Statistiska centralbyrån bör i
samråd med polisen över trañkolycksfallssta-gemensamt se
tistiken för göra den enhetlig ochatt åtgärdsinriktad ochmer
då även heltäckande 137.

El Statistiska centralbyråns gramråd för trañksäkerhetsstatis-pro
tik utökas med för Vägverket 138.representanten

Vägverkets databank för analys och planering innehåller värdefulla
uppgifter, bl.a. olyckorna på olika vägsträckor. Denna databankom
bör i ökad omfattning utnyttjas polisen och Vägverketav gemensamt
för samordnade bedömningar olycksriskerna på vägarna och medom
syfte åstadkomma målinriktadatt trafikövervakning 135.en mer

Den datatekniken i allt snabbare takt möjligheter samlanya ger att
in och bearbeta information kan användas i tratiksäkerhetshöjan-som
de syfte. Ett exempel denär mycket avancerade teknik användssom
i projektet Västsvenska försöksomrâdet, där polisen, Vägverket,
TSV och Göteborgs kommun deltar. Det är europeiskt utveck-ett
lingsprojekt inom för Prometheus-projektet, avseende bl.a.ramen
trañkledning. Polisen i Göteborg medverkar i delprojekt med syfteett

pröva hur polisen hjälpmedatt avancerad datateknik kanav noga
bestämma platsen för trafikolycka. Med hjälp särskildaen av
dataenheter i polisbilen kan hjälpmed det s.k. GPS-satellit-man av

medsystemet precision bestämmastor platsen för trafikolycka.en
Syftet är därigenomatt bättre skall kunna bedöma vilka åtgärderman
Vägverket behöver vidta för förbättra trafiksäkerheten på detatt
ifrågavarande tratikavsnittet. Systemet kan även användas för
registrering andra statistiska uppgifter i samband med utredningenav

trafikolyckan. Det är angeläget datateknik på dettaav sättatt ny
utvecklas och utnyttjas polisen och Vägverket förgemensamt attav
förbättra trafiksäkerheten 136.

Ett exempel på denannat teknikens nöjligheter kan hämtas frånnya
projekt Institutetett för och luftvårdsforskningvatten- med stödsom
Vägverket genomför i syfte på vägarna kunnaav att ute mäta

avgasutsläpp något är särskilt intresse med hänsyn till desom av-
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påfordonskontrollutökadkapitel 16redovisar iförslag jag omsom
vag.

ochtrafikolycksstatistikenfråganjag in påkapitel 19 kommerI om
statistikproducenterfleraotillfredsställande idå detkonstaterar att

jämförelse-trafikolycksstatistikredovisarvarandraoberoende utanav
till råttakommaangelägetmening detEnligt min ärmöjligheter. att

tillläggasbättre kani framtidenstatistikenproblem såmed detta att
förslag i dettaMitttrañksäkerhetsinsatser.konkretagrund för

centralbyrånStatistiskaochVägverket, kommunernaavseende år att
trañkolycksstatistiken iöveri samråd med polisen gemensamt ser

och dååtgärdsinriktad ävenochenhetligdensyfte göraatt mer
börstatistikfrågoma137. sådan översynheltäckande En av

utnyttjandetmedcentralbyrånStatistiskaske inomlämpligen kunna
Programrådet börtrafiksäkerhetsstatistik.programråd fördessav

138.Vägverketförsamtidigt utökas med representanten

med kommunernaSamverkansformerna17.4

trafiksäker-aktivtbedrivsför detD Länsstyrelsen verkar ettatt
139.ikommuner länethetsarbete i samtliga

deså kantrafikföreskrifter utformasD lokalaKommunernas att
trafikanternaså kanoch deövervakas accepterasatt av

140.

fördjupattrafikföreskrifter föregåsD lokalaBesluten ettavom
141.och polisenkommunernasamråd mellan

Övervakningen anförtrostrafikföreskriftemaD de lokalaav
ordningspolisen 142.

får kommunernaTrañksäkerhetsutredningens förslagEnligt ett mer
och gatunätet.kommunala väg-för dettrañksäkerhetsansvaruttalat

haockså skallväghållarenprincipenför detUtgångspunkten är att
ökadeställakommerpå vägarna. Dettatrañksäkerhetsansvaret att

ocksåkommertrafiksäkerhetsarbetet. Detkommunalapå det attkrav
ioch kommunernamellan polisenpå samverkanställa kravstörre

i dagredansamverkan,väghållare.egenskap Dennaderas somav
tilloch vidgasutökasgenerelltpå sina håll, behöverfungerar väl sett

länsstyrelsenangelägetmening detinnehåll. Enligt min ärsitt att
itrafiksäkerhetsarbetetsamordnareför sin rollinom avsomramen
itrafiksåkerhetsarbeteaktivtbedrivsför detlånet verkar ettatt

139.kommuner i länetsamtliga
beslutakommunernas rättsammanhang ärfråga i dettaviktig attEn

utredningsarbetemittUtgångspunkten förtrafikföreskrifter.lokalaom
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är på olika sätt finnaatt vågar till effektivare trafikövervakning.en
Det gäller självfallet också trafikövervakningen i tätortema, och jag
har i kapitel 13.3 föreslagit övervakningen i tätortstrañkenatt ökas
väsentligt. För åstadkommaatt bättre trafikövervakning i tätorter-en

år det viktigt de lokala trafikföreskrifterattna kommunernasom
beslutar dels sådanaär det faktiskt är möjligtatt övervaka dem,att
dels år sådana de kanatt trafikanternaaccepteras 140.av

För nå det syftetatt detår enligt min mening nödvändigt detatt
sker fördjupatett samråd mellan kommunerna och polisen innan
beslut fattas lokala trafikföreskrifter 141. Formernaom för detta
bör varje kommun och trafikpolisen i länet respektive det polisdistrikt
i vilket kommunen Övervakningeningår själva komma överens om.

de lokala trañkföreskriftema bör enligtav min mening vara en
naturlig uppgift för ordningspolisen 142. Möjligheterna till
samverkan mellan polisen och kommunernas parkeringsvakter
återkommer jag till i kapitel 17.7

.

17.5 Frågan kommunal väghållningsavgiftom

Kommunerna måste ha råd leva till sittatt väghållnings-upp
och sitt trafiksåkerhetsansvar på tätortsvâgarnaansvar 143.

Regeringen bör därför överväga kommunförbundetssnarast
förslag rätt kommunalatt ta ut väghållningsavgiftom en
144.

Genomförandet principen kommunenatt väghållare ocksåav fårsom
för trafiksäkerhetenansvaret på tätonsvågarna ställer krav pånya

kommunernas trafiksäkerhetsinsatser.
Detta ställer i sin krav ekonomiskatur jagSom redanresurser.

berört i kapitel 17.1 finns det anledning fråga sig deom resurserna
verkligen finns i dagens ansträngda kommunala ekonomi. Skall
kommunerna ha råd leva till sittatt väghållningsansvar ochupp
trafiksåkerhetsansvar så kan det enligt min mening bli nödvändigt att

kommunerna rätt väghållningsavgiftge att förta ut tätortsvågnåteten
143.

Det ligger utanför mitt mandat lägga direkt förslagatt ett om
utformingen kommunal väghållningsavgift. Vad jag villav under-en
stryka är angelägenheten ekonomiskaatt kan tillförasav resurser
kommunerna för infriandet det vâghållningsansvar och detav
trañksåkerhetsansvar de åläggs statsmakterna.som av

Kommunförbundet har i utredning pekat på två tänkbara brukar-en
kollektiv skulle beröras kommunal väghållningsavgift.som av en
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kommunaladendirekthar nyttaFastighetsägarna, avensom0
avgifter förbetalarredan i daghållpå mångaochväghållningen

medplanlagtstidigareområdeni devåghållningen, t.ex. som
byggnadsplaner.

denyttjamaendadeinte ärvisserligenBilisterna, avsom0
fullgodiintressenternafrämstadekommunala gatorna, enmen

väghållning.

utredningkommunförbundetsi ettutgångspunkterMed dessa anges
byggerväghållningen,kommunalaför denñnansieringssystem som

förutsättningarpå följande

avgifts-ochskatte-välja mellanmöjlighetbörKommunerna attges-
finansiering.

bilister.ochellerfastighetsägareAvgifter bör kunna tas ut av-
avgifternapåverkamöjlighethabörenskilda kommunerna attDe-

storlek.därmed intäkternasoch

föravgiftssystemetangivnautredningkommunförbundetsiDet
finansieringenförlikande sättpåföreslås fungeraväghållningen som

kommunalaandraochsophämtningavlopp ochochvatten-av
tjänster.

kommunernasikte påalltsåutredningKommunförbundets atttar
väghållnings-kommunalinföraså beslutardeskall atträtt omges en

avgift.
välutredningkommunförbundetsitankegångarDe synesangessom

övervägerregeringenföreslåvill snarastJagvärda prövas. attatt
kommunal väg-rättkommunförbundets förslag utatt ta enom

144.hållningsavgift

trañkövervakningeni lokala17.6 denFörnyelse

prioriteradtilltrafikövervakningen görsEI lokalaDen en
145.ordningspolisenuppgift för

på detätortstrafikenövervakningeninriktarE] Polisen av
med deförknippadetrafiksituationer äroch deplatser som

146.olycksriskernastörsta

tratikövervak-ökadbehövsframhållit det13 har jagkapitelI att en
detta. Iåstadkommaförförslagoch lämnatning i atttätorterna

mellansamverkanökadföreslagitjag vidare15 harkapitel en
trañkövervakningendet gällerordningspolisen närochtrafikpolisen

på behovetjag pekatkapitel harTidigare i dettai tätorterna. av en
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större samverkan mellan polisen och kommunerna, bland medannat
syftet få fungerande lokala trafikföreskrifteratt det också ärsom
möjligt övervaka.att

Ett genomförande mina förslag på dessa områden kommerav att
leda till ökad närvaro och ökad aktivitet från polisen i tätorts-en en
trañken. Förslagen anskaffa enklare trafikövervakningsutrustningatt

användas i tätoiternaatt ordningspolisen kommer också bidraattav
till detta.

Sammantaget kommer dessa åtgärder innebära förnyelseatt en av
den lokala trañkövervakningen. För nå största möjliga effektivitetatt
bör den lokala trafikövervakningen i första hand genomföras av
ordningspolisen och där prioriterad uppgift 145.vara en

Enligt min mening är det viktigt och egentligen självklart allaatt- -
polismän ingriper denär trafikbrott eller trafikförseelse.ett Ettser en
konsekvent sådant beteende skulle starkt bidra till ökad respekt fören
trafiklagstiftningen och till ökad säkerhet i trafiken. Den utökadeen
och fördjupade samverkan jag föreslagit mellan polisen ochsom
kommunen väghållare bör också kunna leda till ökadsom en

kunskap och varför olyckor igemensam tätortstrañkenom var
inträffar. Med den kunskapen utgångspunkt bör polisen sedansom
inrikta sitt arbete på de platser och de trafiksituationer ärsom
förknippade med de största olycksriskema 146.

17.7 De kommunala parkeringsvakterna

El En försöksverksamhet med samverkan i trafikövervakningen
mellan de kommunala parkeringsvakterna och polisen
genomförs i Stockholms stad 147.

D Polisens befattning med felparkeringsavgiñer upphör i
Åklagarutredningenenlighet med förslag från 148.

Frågan de kommunala parkeringsvaktemas eventuella medverkanom
i polisens trafikövervakning har tagits Stockholms stad iupp av en
framställning till regeringen den 24 april 1989 där bl.a. begär attman
förutsåttningama för inrätta kommunal trafikpolisatt undersöks.en
Jag har redan i remissyttrandet över Trafiksåkerhetsutredningens
betänkande klart markerat min grundinställning polismansatt
befogenhet bör förbehållas den är polis och ingen Däravsom annan.-
följer jag inte är bereddatt lägga förslag innebäratt parke-attsom
ringsvakterna helt eller delvis skulle få polismans befogenhet.

I olika sammanhang framförs kritik det faktum de kommu-mot att
nala parkeringsvaktema övervakar enbart stillastående fordon, och det
hävdas de skulle kunna göraatt större övervakanytta attgenom
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ingripandengöraparkeringsvaktema, mottrañken. För utan attatt
skulleparkeringsförseelseränskulle kunna rapportera annatpersoner,

ochtrafikbrottför deinfördesstriktkrävas ägaransvardet att
intetordeifråga. Dettaskulle kunna kommaförseelser varasom

genomförbart.praktisktrealistiskt eller
lämpligttillmöjligheternai stället övervägthar har dåJag en

sådanoch polisen. Enparkeringsvaktemasamverkan mellanutformad
iuppgifter tätort.trafikövervakandetänkbar för flerasamverkan är
mellansådan samverkantillexempel på möjligheternanågraHår en

trafiksituationendelpolisen vidparkeringsvaktema och en

Trañkdirigering0

Rödljuskontroller0

Bilbålteskontroller0

Trañksäkerhetsinformation0

tomgångskömingbeträffande förbudKontrollen mot0

fordon.breda, långa ellerEskorter tungaav0

ingripandenförutsättningensamtliga fall måste motI attvara
polismans försorg.alltid skall ske genompersoner

central nivåfråninte ändamålsenligtmin mening detEnligt är att
trafikövervakningen mellanisamverkanförsöka reglera sådanen

finnafrågangrunden detparkeringsvakter och polis. I är attom
inte börsamspelför vardagligtpraktiska former styrasett som

uppifrån.
för kommaförsta ledbakgrunden föreslår jagdenMot attettsom-

förgenomförsförsöksverksamhetfrågornaloss med de här att en-
och polisen iparkeringsvaktemakommunalasamverkan mellan de

försöksverksamhetförutsättningslöstrañkövervakningen. Genom en
isamverkanfram till delsmöjligt kommabör det att om envara

sådaninnehållformer och vilketlämplig, dels vilkaskalastörre är en
medförsöksverksamhetföreslårså fall kan ha.samverkan i Jag att en

inriktning påsärskildStockholms stad medgenomförs idetta syfte att
i trafiken.framkomlighetåstadkomma bättresamverkan engenom

börjantvå-årsperiod medbedrivas underFörsöksverksamheten bör en
försöksverk-genomförandetUppläggningen ochjuli 1993.den l av

polisen i samrådstad ochStockholmsbör bestämmassamheten av
dennasjälva. Imed parkeringsvaktemasjälvfallet i kontaktoch nära

medstad ochför Stockholmssamrått med företrädarefråga har jag
147.Stockholms länlänspolismästaren i

Stockholm kanförsöksverksamhet itiden för dennaUnder man
parkeringsan-befattning medmed polisenssamtidigt räkna att

kommerparkeringsvaktemautfärdade de kommunalamärkningar av
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Åklagarutredningensupphöra i enlighet med nyligen framlagdaatt
förslag i det här avseendet går på lagut attsom genom en ny
jämställa felparkering på gatumark med olovlig parkering på
tomtmark. Därigenom kommer samarbetet mellan polisen och de
kommunala parkeringsvaktema helt kunna inriktas på andraatt
trañkövervakande uppgifter det slag försöksverksamhetenav som
skall gälla.

Under tiden för den i Stockholm föreslagna försöksverksamheten
bör Stockholms stad få behålla även den del felparkeringsavgiftenav
på 50 kronor enligt de gällande reglerna tillförs statsverket.som nu

gäller förDet Stockholm 33 miljoner kronor år. Då förutsättsca per
också Stockholms stad bereddär framdeles tillämpaatt att ett system
där felparkering på gatumark jämställs med olovlig parkering på
tomtmark och där polisen då inte längre skall ha någon befattning
med parkeringsanmärkningar utfärdade de kommunala parkerings-av
vakterna.

föreslårJag regeringen meddelar erforderliga bestämmelser föratt
möjliggöra försöksverksamheten och regeringenatt polismyn-att ger

digheten i Stockholms polisdistrikt i uppdrag initivativ till denatt ta
föreslagna försöksverksamheten och medverka vid dessatt genom-
förande.

En särskild fråga aktualiserats under utredningens gång gällersom
polisens befattning med parkeringsanmärkningar. gällandeDe
beståmmelsema innebär den parkeringsvakt fåttatt som genom en en
parkeringsanmärkning på gatumark har möjlighet vända sigattm.m.
till polisen och få anmärkningen prövad. Någon motsvarande
möjlighet finns inte för den fått parkeringsanmårkning vidsom en
olovlig parkering på tomtmark. Där gäller enbart de civilrättsliga
reglerna.

Enligt min mening kan det ifrågasättas polismän skall bindasom
vid eller mindre på heltidatt pröva parkeringsanmärkningarmer
utfärdade kommunala parkeringsvakter. Det helt klartär dessaattav
polismän ofta välutbildade trafikpoliser inte utnyttjas med- -
utgångspunkt från den kompetens de har. Samtidigt är en av
utgångspunktema för min åtgärdskatalog trafikpolisen skall arbetaatt
och på vägarna och inte bundna skrivbordsgöromål.utesynas vara av
Härtill kommer betydande del trafikpolisens ekonomiskaatt en av

för administrativ personal bundnaär polisensresurser genom
befattning med parkeringsanmärkningama. Enligt vad jag inhämtat
uppgår kostnaderna för den här verksamheten enbart vid trafikpolisen
i Göteborg till över 4 miljoner kronor år. administrativaDeper

vill jag i stället sätta in i polisens aktivt trafikövervakanderesurserna
verksamhet.

Mot den bakgrunden har jag övervägt föreslå sådana ändringaratt
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1976206 förordningen 1976 128 felparkeringsav-i lagen och 1 om
överprövninggift det inte längre skulle möjligt begäraatt att avvara

de kommunala parkeringsvaktemas parkeringsanmärkningar hos
polisen. sådan jämställde felparke-En åtgärd skulle innebära att man
ring på gatumark med olovlig parkering på tomtmark. Ett skälm.m.
för helt parkeringsanmärkningama tillöverlåta handhavandetatt av
kommunerna det fråga kommunal avgift, i principär äratt om en
jämförbar med andra kommunala avgifter.

Åklagarutredningen.här fråganDen har behandlats I detnu av
nyligen framlagda betänkandet reformerat åklagarväsendeEtt SOU

Åklagarutredningen199261 föreslår helt avgift vidlagen ny om
olovlig parkering. Den skall ersätta bl.a. den nämnda felparke-ovan
ringslagen. Vid genomförande förslaget kommer felparkeringett av
på gatumark jämställas med olovlig parkering på tomtmark.attm.m.

konsekvens blirEn såväl polisens åklagarmyndighetemasatt som
nuvarande handläggning felparkeringsärenden kommer attav
upphöra. Eventuella tvister får i stället civilrättsligt.prövas

Därmed syftet minår med prövning denna fråga uppnått. Det ärav
Åklagarutredningenbra förslag har lagt fram, och jagett som

förordar med mina utgångspunkter den föreslagna lagstift-att nya
ningen genomförs möjligt. Därigenom lösgörs inomsnarast resurser
polisväsendet i stället kan användas i polisens aktivt trafik-som

Åklagarutredningensövervakande verksamhet. förslag skapar också
klarhetbättre i förhållandetän det det vid parkeringsan-attnu

märkningar det slaget inte frågaär böter parkeringsböterav om -
felaktigtär uttryck avgifter vederbörandeett utan tas utom som av-

kommun. En konsekvens förslaget blir också vederbörandeattav
kommun får behålla 50den del felparkeringsavgiften påäven av
kronor enligt de gällande reglerna tillförs statsverket 148.som nu

17.8 Samverkan med Räddningsverket beträffande

farligt godstransporter av

D Polisens tillsyn farligt skallgodstransporterav av vara en
del i den trañkövervakande verksamheten 149.

D Kontrollen farligt gods ställer krav på väl fungerandeav en
samverkan länsgränsema 150.över

D Kontrollerna farligt 151.gods ökasav

D löpandeEn kompetensutveckling säkras för de polismän som
arbetar farligtmed gods 152.
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Statens räddningsverk skall enligt sin instruktion samordna till-
synsmyndighetemas verksamhet i fråga landtransporter farligtom av
gods.

Polisen har enligt lagen och förordningen farligttransportom av
gods uppgiften tillsynsmyndighetatt för väg- och terrängtrans-vara

farligt gods.porter Tillsynen är enligt författningsreglernaav en
självständig myndighetsuppgift med särskilt mandat ochett inte enbart

polisens många allmänna uppgifter.en Det innebärav av särskiltett
för uppgiftens fullgörande. Den ökandeansvar uppmärksamheten som

miljöfrågoma får i samhället innebär också farligt gods-frågomaatt
är ställda under diskussion och kritisk granskning.

Kontrollen farligt gods är uppgift kräverav särskildaen som
kunskaper hos den polisman företar kontrollen. Det gäller såvälsom
kunskaper det formella regelverket vilket är omfattandeom som- -kunskaper inom områdena kemi och teknik. För kunskaperna skallatt
kunna hållas vid liv krävs det dels kontinuitet i verksamheten, delsen

fortlöpande kompletterande utbildning för deen polismän arbetarsom
med kontroll farligt gods. Detta kräver i sin fungerandevälav tur ett
samarbete mellan polisen och Räddningsverket.

Enligt vad jag inhämtat fungerar samverkan mellan Rikspolisstyrel-
och Räddningsverket väl. En arbetsgrupp inomsen Rikspolisstyrelsen

har i i juni 1991 redovisatrapport förslag till förbättringaren när det
gäller polisens tillsyn farligttransporter gods. Jag kan ställaav av
mig bakom huvudlinjema i vill ändårapporten, göra vissamen
kommentarer till den.

Jag delar uppfattningen polisens tillsynatt farligttransporterav av
gods bör utgöra del i den trañkövervakande verksamhetenen 149.
Enligt min mening bör den också kunna utgöra del i polisensen
arbete med kontroll fordon på väg. I kapitel 16 har jag föreslagitav

kontrollen fordonatt på väg i fortsättningen skall ske iav samverkan
mellan polisen och bilprovningen. Kontrollen farligt gods börav
enligt min mening integrerad del fordonskontrollenvara påen av
väg. Med tanke på det även i fortsättningenatt kommer att ettvara
fåtal polismän i varje län har god kompetens för kontrollsom av
farligt gods detär enligt min mening angeläget med väl fungeran-en
de samverkan över länsgränserna när det gäller denna uppgift 150.

Enligt min mening är det också angeläget antalet kontrolleratt av
farligt gods ökar 151. Visserligen har antalet kontroller ökat
väsentligt under den femårsperiodensenaste och uppgår tillnu ca
4 400 år. Med tanke på det ökande antaletper farligttransporter av
gods dettaär likväl förhållandevis begränsatett antal kontroller. Jag

inom treårsperiodatt bör kunnamenar utöka antaletman kontrol-en
ler till minst 10 000 år.per

Det är vidare angeläget Rikspolisstyrelsenatt i samråd med Rädd-
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kompetensutvecklinglöpandeförpå signingsverket etttar enansvar
bör152.gods Dettafarligtmedarbetarpolismändeför sessom
meningminenligtochtrafikpolisen årservice tillkvalificeradensom

förinomRikspolisstyrelsenföruppgiftviktignaturlig och ramenen
polismyndighetema.hoskompetensutvecklingenfördess ansvar
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Öppna18 verksamhetsformer -

trafikanternas attityder

Trafikantema har positiv attityd till polisens trafiköver-en
vakning den bakgrunden är det viktigtmot iatt man-
polisens trafikövervakning alltid har öppet sinne förett
öppna verksamhetsformer 153.

Vid utformningen polisens arbetsformer för trafikövervak-av
ningen bör trafikanterna ochman se mera som en resurs
möjlighet än enbart problem 154.ettsom

Trafikpolisen i varje län bör initiativ för ytterligareta att
utveckla kontaktformema med lokalradion liksom med
massmedia i övrigt 155.

Nya friska i polisens medverkan itag skolornas trafikunder-
visning alla i den generationen får lära trafik-attunga-
polisen är deras vän på vägen och vid övergångsstållet
156.

Trafikpolisens samverkansfonner i förhållande till NTF och
andra informationsinriktade organisationer bör vidareutveck-
las så varje vecka blir något kampanjveckaatt 157.av en

Kraftsamlingen för polisens trafikövervakning bör kom-
bineras med bred informationskampanj trafikanternasen om

medverkan i kampen trafikdöden 158.motegen

18.1 Trafikanternas attityder till polisens
trafikövervakning

Det går lättare i medvind iän motvind Med tillämpning polisenspå
trafikövervakning betyder detta det blir lättare nå denatt att upp-
ställda målsättningen så långt möjligt har trafikanternaom man som
med sig och inte sig. En trafikövervakning där trafikanternasmot
attityder positivaär inteår bara trevligare den är också effektivare.-
Därför är frågan trafikanternas attityder till polisens trafik-om
övervakning viktig sak även då det gäller effektiviseraen att
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trañkövervakningen.
och trafikinstitut harvälvillig medverkan Statens väg-Genom av

enkätundersökningför utredningen genomförtsinom en omramen
trafikövervakning. Undersökningenattityder till polisensbilföramas

kapitel 9 och redovisas i sin helhet ioch dess resultat har berörts i
bilaga

det frånsammanfattande slutsatsen enkätsvaren ärDen attav
positiv inställning till polisenssida finns i grundenbilföramas en

tillfrågadetrañkövervakning. klar majoritet deEn attanserav
Inställningen dock olika förpolisens trafikövervakning skall ökas. är

övervakning.olika slags

%hela 88 de bör ökas;Beträffande alkoholkontrollema attansero
ingen vill de skall minska.i stort sett att

%hastighetsövervakningen tycker 34 den skalldet gällerNär atto
% %46 den skall oförändrad; 20 denökas och attatt vara anser

bör minska.

%trafikövervakning 53På fråga för övrig svararo samma gruppen
% skall oförändrade;den bör ökas och 42att att resurserna vara

5 % minskning.vill ha

i avseenden anledning till två slutsatser.Enkätsvaren dessa Denger
finns positiv attityd till trañkövervakningen.det Denär attena en

utgångspunkter framstårandra det med dessaär ävenatt som
angeläget öka övervakningsinsatserna göra dematt attgenom mera

för min utredning.effektiva på det jag pläderar i Man kansätt som
de skall övervakas i trafiken själva ställer på densäga att uppsom

huvudförslagenökning trafikövervakningen är i minettsom avav
utredning. i sig betyg för polisen, det innefattarDet är ett gott men

trafikövervakningenockså uppfordran öka effekten iatt genomen
förnyelse utveckling verksamheten i enlighet med minaoch av
förslag.

direkt den tillfrågadefrågorna i enkäten gälldeEn tror attomav
flestaeller skadade i trafiken skulle minska deantalet dödade om

%66bilförarna respekterade gällande hastighetsgränser. svarade
% % alltsåpå frågan; 22 nej och 12 ej. Två tredjedelarden vet anser

för svåra trafikolyckor.överskridna hastighetsgränser innebär riskatt
Ungefär lika många respekten för hastighetsgränserna ärattsvarar

% tillfrågade de ganska ofta ellerdålig. Samtidigt 42 de attanger av
%ofta 10 kmtim hastighetsgränserna. 36mycket kör än övermer av

åkt fast för fortkörning ochdem de harsvarat attsom anger en
fast gång.tredjedel dem de åkt änattav mer en

här delen undersökningen inbördesDen ärsomav ger svar
framför anledning till eftertanke.motsägande och allt Ensom ger av

min mening polisens trafikövervakningslutsatserna är enligt att -
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bl.a. mycket på vägarna måste skapaatt bättregenom synas mer -
respekt för de trafikregler gäller. Detta underlättas naturligtvissom

det finns hos trafikanterna för de gällande hastig-acceptansom en
hetsgränsema. I det avseendet är det intressant enkåtsvarenatt av

60 % de tillfrågade ville ha högrenotera hastighetsgränseratt påav
motorvägarna; bidragande till detta antagligen frågan ställdesattvar
under tidsperiod då det gällde hastighetsbegränsning till 90 kmtimen
på del motorvägar. Samtidigt svarade 90 % de nuvarandeen att
hastighetsgränserna bör bibehållas i tätortstrafiken.

Så långt undersökningen bilföramas attityder till trafikövervak-om
ningen och därtill anslutande frågor. framgåttSom visar under-
sökningen i grunden positiv attityd till polisens trafikövervakning.en
Jag detta tillgång i tratikpolisens verksamhetstor ochser som en som

betyg till poliserna. Min slutsatsett gott är naturligtvis skallatt man
tillvara och väl vårda denna positivata trafikantattityd, attmen man

också skall på möjligheterna vidareutvecklata för-att ettvara
troendeskapande samarbete mellan trafikpolisen och trafikanterna.

kan iDet viktiga avseenden ske den förnyelse verksamhets-genom av
formerna jag har föreslagit i de förgående kapitlen, bl.a.som
förslaget polisen skall mycketatt på vägarna och iom synas mer
tätortstratiken och polisen skall delta förebyggandei informations-att
inriktade verksamheter.

Samtidigt är det här så viktig fråga den enligt min mening iatten
sig själv förtjänar plats på min åtgärdslista. Låt migen egen
formulera den så, vid utformningen polisensatt trafik-man av
övervakning alltid skall ha öppet sinne för verksamhets-ett öppna
former 153.

18.2 Se trafikanterna i stället försom en resurs

problemettsom

Det ligger i sakens polisen vid trafikövervalcningennatur att ställs
inför problem med trafikanterna i olika avseenden. Det kan ofta vara
svåra problem för sin lösning ställer krav på omdöme ochstorasom
handlingskraft hos den enskilde polismannen och där den gedigna
polisutbildningen är betydelse. Vi också från trafikpolisensstor vetav
verksamhet ingripanden trafikbrott inteatt sällan avslöjarmot ett även

brottslighet, den enskilde polismannen då måsteannan som vara
förberedd på. Det är ofrånkomlig del trafikpolisens verksamheten av
i vardagens verklighet.

Mot den bakgrunden kan det möjligen sig motsägandete att
samtidigt frågan hur trafikpolisenta skall kunna trafikan-upp om se

i stället förterna enbart problem. Men iettsom en resurs som
grunden detär ändå så, trafikövervakningen i sin alldelesatt
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förebyggande verksamhet vinner påövervägande del är etten som
trafikanterna.samarbete mellan polisen ochförtroendeskapande

trafikövervakning minska antaletMålsättningen polisensatt genom
svårt skadade i trafiken och förslaget arbetssättdödade eller ettom

detta.med synlighet i trafiken understryker Det synsättetstörre
också den enskilda polismannen bättre medvetenhetskapar hos omen

rädda liv.hans arbete med trafikövervakningen uppdragär ett attatt
trafikanternaarbetsform för trafikövervakningen därEn man ser

och möjlighet enbart problem kanän ettmera som en resurs som
väsentligt bidra till öka effekten polisövervakningen. detMenatt av

och tänka har betydandesamtidigt sättär ettett att vara som
154.egenvärde

mina utredningsförslagkänner det angeläget i kunnaJag attsom
perspektivet till frågeställningar denna. Den härvidga även som

nyligen tagits finsk forskare i sambandfrågan har också upp av en
nordiska forskningsarbetet polisens trafik-med det samordnade om

övervakning.

18.3 radioTVSamverkan med ochpressen

Öppna verksamhetsformer i polisens trafikövervakning bör även
Glädjandeinnefatta förhållandet till och radioTV. gällernogpressen

det redan i omfattning. har under utredningsarbetet tagit delJagstor
flera goda exempel på levande och naturliga kontaktfonner mellanav

trafikpolisen och massmedia till för trafikanterna.ytterstgagn-
På riksplanet finns mellan Trafiksäkerhetsverket ochavtal SOS-ett

RiksradioAlarmering i samverkan med Sveriges AB gör detAB som
möjligt gå i radio med brådskande trafikmeddelanden bl.a.att ut

på uppgifter från polisen. Riksradion också främst vidbyggt sänder -
trafikantprogram lyssnarfrekvens. Tele-veckosluten med stor-

visionen bl.a. sina trafikmagasin med ökad inriktning påhar
trafiksäkerhet och trafikövervakning. dagstidningarna kanHos man

frågor anknytning till trafik-påtagligt intresse för harnotera ett som
polisens verksamhet. Motortidningama och de olika organisationernas
tidsskrifter för debatt frågor vital betydelse föröppenen om av
polisens trafikövervalcning.

täckningsgrad på massmediaintressethär med godDet mönstret en
för trafikövervakningen gäller för lokalradions verksamhet.även

aktivaför utredningsarbetet har jag flera mycketInom noteratramen
i lokalradion på samverkan medprograminslag bygger närasom en

i särskildatrañkpolisen. Det kan samband medtemaprogramvara
kampanjer trañkövervakningen, i glädjande omfattningi stormen

regelbundet återkommande programpunkter på bestämda tider.även
föreslåMed utgångspunkten bra kan bli bättre vill jagatt att man
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från trañkpolisens sida initiativ för ytterligare utveckla kontakt-tar att
formerna med lokalradion. skall självklartDet inte frågavara om
någon helst styrning såsom redan ärutansom av programmen, -
fallet kontaktforrner präglade ömsesidigt attityd.öppenav en-
Öppenhet och samverkan bör här kunna föra utvecklingen vidare till

fördjupning samarbetet återigen med trañkanternas intresseen av -
för ögonen. Mitt konkreta förslag i det här avseendet är trafik-att
polisen varjei län led i verksamhetsplaneringenett tarsom upp
utvecklingssamtal med lokalradion beträffande kontaktformerna dem
emellan. framtidaEn utveckling formermed för lokala radiosta-nya
tioner kan också öppna möjligheter. På motsvarande sätt börnya
trafikpolisen öppen attityd verka för bra kontakter medgenom en
massmedia överhuvud och då självfallet även med lokaltid-taget,

Ävenningarna. i det avseendet kan det på sin plats medvara en
aktivering, gärna på inititativ länspolismästarna och länsstyrelsernaav
155.

förslag tillDe förnyelse och utveckling polisens trafik-en av
övervakning jag lägger fram i detta betänkande bör också kunnasom

utgångspunkt för förnyelse och utveckling kontakt-tas som en av
formerna mellan polisen och massmedia.

Som led i mina många kontakter under utredningsarbetet har jagett
också haft förmånen få diskutera de grundläggande frågeställ-att
ningarna vid seminarium i maj i år inbjudnamedett representanter
för massmedia. Jag kunde då konstatera förett ston engagemang
frågorna polisens trafikövervakning. Där kom också fram fleraom
goda uppslag jag har fastatagit vid den slutliga utformningensom

detta betänkande.av
En giv för polisens trafikövervakning bör kunna väcka intresseny

för giv med fortsatt utveckling iäven samverkansformemaen ny
mellan trafikpolisen och massmedia. Den verksamheten får i sin tur
aldrig bli självändamål måste hela tiden fortlöpandeett utan vare en
naturlig kontaktform med trafikantemas bästa för ögonen.

viktigEn samverkansfunktion ankommer på den trafik-annan som
övervakande polisen dessär medverkan i trafikundervisningen i
skolorna. finnsDet redan föreskrifter detta och på många hållom en
fungerande sådan verksamhet, även här bör den given förmen nya
trafikpolisen anledning till friska här finns också chansentagge nya -

lära den generationen trafikpolisenatt deras bådeär vän påattunga
vågen och vid övergångsstället 156. Konkreta åtgärdsförslag i
detta avseende har jag lagt fram i kapitel 14.8.
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18.4 Samverkan med NTF och andra

organisationer

Med verksamhetsformeröppna i polisens trafikövervakning följer
även naturlig samverkan med ochNTF andra organisationer påen
trañkområdet.

Samarbetet med NTF och trañksäkerhetsförbundentrañksäkerhets-
föreningarna i länen omfattande.är Centralt samverkar NTF bl.a.

polishögskolan.med Regionalt och lokalt sker samarbetet i regel med
länsförbunden samverkan i olika kampanjer viktiggenom som en
verksamhetsform. Under utredningsarbetet har jag kunnat notera en

positiv attityd till dessa samverkansformer. Själv har jaggemensam
också goda erfarenheter i det här avseendet från min landshövdingetid
då jag fungerade förbundsordförande i trafiksåkerhetsförbundetsom

Älvsborgsi län. Utan tvekan behövs det fortsättningsvisäven aktiva
samverkansformer mellan NTF och polisen i dess trañkövervakande
uppgift.

Även hos de många andra organisationer är verksamma isom
trañksåkerhetsarbetet bedrivs hängivet arbete leder tillett som
naturliga kontakter med trafikpolisen och dess verksamhet. Det är
enligt min mening viktigt de samverkansformerna kan ytterligareatt
utvecklas till för den uppgiften skapa störreattgagn gemensamma
trygghet och säkerhet i trafiken. Detta blir särskilt angeläget i
samband med den mig föreslagna förnyelsen och utvecklingenav av
polisens trafikövervakning och de därvid förordade öppna och aktiva
arbetsformema.

Till del är samverkan mellan trafikpolisen och de olikastor
organisationerna avgränsad till eller mindre kortvariga kampan-mer
jer. Det i och förär sig och väl, i den given förgott men nya
fömyelsen trañkpolisens verksamhet vill jag gärna lägga inav en
förhoppning i detäven här avseendet kan höja ambitionenatt man

eftersträvaoch fortlöpande kontaktverksamhet också underen mer
tiden mellan de särskilda kampanjema. Man kanske skall höjarent av
ribban så varje vecka på något bildligt blirsätt talat kampanj-att en
vecka... 157.

18.5 Bred informationskampanj

grundläggandeDen frågan för min utredning hurär med öppenen
och aktiv trafikövervakning skall kunna kraftigt nedbringa antalet
dödade och svårt skadade i trafiken. För kunna nå det måletatt
föreslår jag genomgripande förnyelse hela traftkövervakningenen av
och den verksamheten lyfts fram högprioriterad uppgiftatt som en
vid dispositionen polisens samlade Det är enligt minav resurser.
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mening viktigt den här satsningen på trafikövervakningenatt kan i
tiden samordnas med massiva informationsinsatser riktade till
trañkantema. Kampen trafikdöden måste föras trafikanternamot av
och trafikpolisema tillsammans vi skall kunna nå de uppställdaom
målen.

villJag därför föreslå kraftsamlingen på polisens trafikövervak-att
ning kombineras med bred informationskampanj trafikantemasen om

medverkan i kampen trafikdöden 158. Den bör innefattamotegen
budskapet och hänsyn och omdöme i trafiken. Och närom ansvar
trafikpolisen skall bli än dubbelt bättre, så skall kanskenu mer man
väcka tanken trafikanterna själva ocksåatt skall bli dubbelt bättre...

En särskild informationskampanj det här slaget bör jagav som
framhållit i tiden samordnas med reformeringen polisensatt av
trafikövervakning börjar genomföras och då också börjaratt märkas-

i trafiken. Det är händelseute tanke NTFut atten som ser som en
vid tidpunkt skall ömsa skinn och i det före-tasamma satsny
byggande trafiksäkerhetsarbetet, bl.a. närmare samverkangenom en
mellan det trafiksäkerhetsansvariga Vägverket och NTFs länsför-
bund. Här bör finnas goda möjligheter knyta fömyelsenatt samman
i polisens trafikövervakning med fömyelsen i NTF arbetsformer is
den kampen för ökad trygghet och säkerhet i trafiken.gemensamma
Med sin folkrörelseanknytning bör NTF kunna medverka till denatt
informationskampanj jag här pläderar för blir förankrad inifrånsom
hos trafikanterna själva ioch det avseendet har alla de organisatio--

arbetar för ökad trafiksäkerhet sin viktiga roll.ner som
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19 Samlade mâlstyrsresurser av

regeringen

Utredningens förslag har utformats på sådant sätt deett att
regeringen möjlighet i 1993 års budgetpropositionattger

lägga fast målangivelser och riktlinjer för polisens trafik-
övervakning för den då aktuella budgetperioden 199394 -
199495 159.

Startsignal redan under hösten 1992 för påbörjaatt genom-
förandet åtgärdsförslagen i kapitlen 13 18 160.av -
Utredningens förslag till utformningen regeringensav
riktlinjer för polisens trafikövervakning innebär trafik-att
övervakningen blir högprioriterad uppgift vid dispositio-en

polisens samlade 161.nen av resurser

Effektuppföljningen skärps för få tydlig bild huratt en av
polisen lever till de angivna kraven på trafikövervak-upp
ningens effektivisering 162.

tillfredsställandeEn kostnadsredovisning för trafikpolisens
verksamhet genomförs 163.

Länsstyrelserna skall vid den årliga dispositionen läns-av
för polisväsendet besluta vilka medel skallramarna om som

avsättas för trafikpolisen i länet den nuvarande kostnads--
för trafikpolisorganisationen beräknas till i talruntramen

700 miljoner kronor 164.

Länsstyrelserna skall utgångspunkt imed regeringens över-
gripande målsättningar varje år riktlinjer med konkretaange
resultatmått för trafikpolisens verksamhet i länet och likaså
för ordningspolisens medverkan i trafikövervakningen 165.

För kunna genomföra den föreslagna förnyelsen ochatt
utvecklingen polisens trafikövervakning är det särskiltav
viktigt länsstyrelserna vid resursfördelningen avsätteratt
tillräckliga medel till trafikpolisen för personalutbildning och
utrustningsanskaffning 166.
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19.1 budgetsystem med målstyrningNytt av

regeringen

mål-budgetsystemet för statsförvaltningen med och resultat-Det nya
styrning i princip treåriga budgetramarorienterad och med som

fortsättningen för polisväsendet.viktiga grundvalar kommer i gällaatt
inom polisensådan förändring budgetprocessen kommerEn attav

öka polisens möjligheter bedriva effektiv polisverksamhet tillatt en
planera sinrimliga kostnader. Polismyndighetema kommer kunnaatt

verksamhet och resursprioriteringar på helt sättgöra ett annategna
eftertidigare. Möjligheterna ökar också verksamhetenän att anpassa

skiftande lokala förhållanden.
förutsättningarPå det organisatoriska planet skapas delvis nya

genomförda reformeringen den regionala polisorga-den nu avgenom
länspolismäs-nisationen. Reformen innebär det i varje län finnsatt en

uppgifterna regionalpå länsstyrelsens vägnar utövartare som som
polischef i länet. Organisatoriska förutsättningar skapas genom
reformen för förbättra samordningen polisverksamheten inomatt av

och för hjälp länspolismästaren skalllänen länsstyrelsen medatt av
kunna fullgöra sina uppgifter högsta polisorgan i länet inomävensom

för det budgetsystemet.ramen nya
verksamhetsan-organisationen det möjligt förenaDen gör attnya

ekonomiansvar på regional nivå inom polisorganisationenochsvar
också länspolismästaren för uppföljning ochoch därmed ge ansvar

polismyn-utvärdering. blir länsstyrelsen fördelar medel tillDet som
digheterna och bestämmer i vad mån medel skall hanterassom

inom också viktigtregionalt för behov länet. Det är attgemensamma
fortsättningen sak för den lokalaframhålla det i skallävenatt vara en

sin verksamhet.polismyndigheten bestämmaatt om egen
åtskilliga viktigaRikspolisstyrelsen får i det budgetsystemetnya

viktigasteförvaltningsmyndighet. deuppgifter central Ensom av
polisverksamheten i länenuppgifterna blir följa och utvärderaatt upp

och förslag till de åtgärderoch regeringen och riksdagen underlagge
utvärderingen kan föranleda.som

budgetåretin i budgetsystemet fr.o.m.Polisväsendet går det nya
harmed endast ettårig budgetram. Jag199293, till början dock enen

två budgetårenkommer dedärför antagit nästa budgetram attatt avse
följer treårig budgetram för199394 199495 och därefteratt en-

199596 199798.budgetåren -
lokalabudgetåret 199293 läggs budgeten för denRedan från

9 250 miljoner i huvudsakpolisorganisationen på totalt kronor utca
polisverk-för därefter fördelas länsstyrelserna förpå länsramar att av

belopp lagts på länsramarinom respektive län. Detsamheten utsom
regeringensuppgår enligtoch inte omfattar lokalkostnadersom
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regleringsbrev för budgetåret 199293 till 7 850 miljoner kronor.ca
En närmare redogörelse för det budgetsystemet och de därtillnya

knutna planeringsanvisningarna har lämnats i kapitel 2.4.
Det budgetsystemet blir betydelse för kunnastornya attav

förverkliga de förslag till förnyelse och utveckling polisensav
trafikövervakning läggs fram i detta betänkande. länsvisDensom
organiserade trafikpolisens verksamhet kan enligt vad jag redovisat
i kapitel 15.4 beräknas i anspråk 630 miljoner kronor årta ca per
exklusive lokalkostnader, vilka översiktligt kan beräknas till 70ca
miljoner kronor, dvs. totalt 700 miljoner kronor. I totalbeloppetca
på 700 miljoner kronor ingår förutom kostnader för polispersona-ca
len även kostnader för administrativ personal både anskaffnings-samt
och driftkostnader för bilar och utrustning jämte lokalkostnader. Det
bör observeras i regleringsbrevet för polisväsendetatt för budgetåret
199293 lokalkostnader fr.o.m budgetåretatt 199394 skallanges
inkluderas i länsramarna och därmed iäven kostnaderna för trañk-
polisorganisationen.

Utöver de nämnda kostnaderna tillkommer kostnaderna för den del
polisens trafikövervakning sker inom för ordnings-av som ramen

polisen och enligt mina förslag skall få större stadga ochsom
omfattning.

Genom det budgetsystemet skapas goda förutsättningarnya att
genomföra mål- och resultatorienterad styrning polisensen av
trafikövervakning. Mina förslag förnyelse och utvecklingom av
polisens trafikövervakning har jag därför utformat på sådant sättett

de regeringen möjlighetatt i 1993 års budgetproposition iattger
januari 1993 lägga fast målangivelser och riktlinjer för den då
aktuella budgetperioden 199394 199495 159.-

Som jag närmare utvecklar i kapitel 20 bör regeringen dessförinnan
redan under hösten 1992 kunna startsignal för påbörjaattge en
genomförandet den långa raden konkreta åtgärdsförslag förav av
trañkövervakningen redovisas kapitleni 13 18 160.som -

19.2 Förslag till regeringens riktlinjer för polisens
trafikövervakning

Här följer i fem sammanfattande punkter mitt i kapitlen 10 och 11nu
närmare motiverade förslag till utformningen regeringensav
målangivelser och riktlinjer för polisens trafikövervakning under
budgetperioden 199394 1994 95, med innebörden trafikövervak-att-
ningen blir högprioriterad uppgift vid dispositionen polisensen av
samlade 161. För den därefter följande budgetperiodenresurser
förutsätter jag fortsatt vidareutveckling polisens trafikövervak-en av
ning.
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trafikövervakning skallmålet för polisensgrundläggandeDet0
trafiken. Genom störresäkerhet itrygghet ochskapaattvara

kombination meditrafikövervakningen böreffektivitet i man -
fempåefteråtgärder strävatrañksäkerhetsfrämjandeandra att-

hälftentrafiken tillskadade isvårtantalet dödade ochår minska
målsätt-Med dentrafikvolym.nuvarandenuvarande tal vidav

till undersjunkitår 1997 hatrafikdödadeskulle antaletningen
motsvarande2 500till undertrafikskadadeantalet svårt400 och -

5 000.respektive750 närmareomkringsiffror för 1991 är
femårsperio-undersuccessivtsådan insats skulleGenom manen

motsvarande sättmänniskor och på100rädda livet på 1den
trafikinvalider.bli500 människor frånrädda 7 att

uppfyllaheltden gårmålsättning. OmhögförvissoDet är atten0
delpolisensförutsättningar. Förolikamångaberoendeär av

trañk-effektiviteten ifördubblingkräver den än avmer en
sådanbudgetperioden. Enaktuellaövervakningen inom den nu

förskall ske inomtrañkövervakningenkraftsamling i ramen
påbörjas.omedelbartoch börbefintliga resurser

trafikkontrolleri antaletEffektivitetshöjningen mätt genomo
% inne-under detmed minst 20genomförastrafikpolisen skall

successivt högredärefter på den199293 ochbudgetåretvarande
nivån tvåföljandede% under ochytterligare 40med vart ett av

antaletskall199495. Därutöver199394 ochbudgetåren
budgetåretunderredantrañknykterhetskontroller fördubblas

trafikövervak-iökade insatser199394, till delenstörre genom
verksamhet.ordningspolisensförinomningen även ramen

åtgärds-trafikpolisutredningensbeaktandeskall medResultatet avo
inriktning ochi insatsernasändringuppnåsförslag genom en

tekniskocharbetsformerutvecklingochförnyelse avgenom en
skallpolisenhuvudlinje skallutrustning. En att synasvara

Åtgärderna iskalltåtortstrañken.ipå ochmycket vägarnamer
fördjupadockså innefattaförslagmed utredningensenlighet en

liksom med NTFbilprovningenochmed väghållamasamverkan
trafiksäkerhet.för ökadarbetarorganisationeroch andra som

2,5fråntrafikkontroller ökaskall antaletSammantaget nu
vid treårsperiodensår6,5 kontrollertill miljonermiljoner per

199495.slut budgetåret

medkombinerastrafikövervakning börKraftsamlingen i polisenso
medverkaninformationskampanj trafikanternasbred egenomen

medsamordnaskunnai tidentrafikdöden och böri kampen mot
bör vidtasFörberedelseråtgärder.trafiksäkerhetsfrämjandeandra

trafiktopparnavidtrafikövervakningenpolisinsats iför massiven
1993.under sommaren
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19.3 Uppföljning och utvärdering

För uppföljning och utvärdering polisens trafikövervakning harav
Rikspolisstyrelsen, länsstyrelserna och polismyndighetema viktiga
uppgifter.

Beträffande Rikspolisstyrelsens roll i regleringsbrevet föranges
polisväsendet ñr budgetåret 199293 Rikspolisstyrelsen tillatt
polisorganisationen skall förmedla vad riksdagen och regeringen har
beslutat i fråga grundläggande prioriteringar och andra riktlinjerom
i fråga resursanvändningen. Rikspolisstyrelsen skall följa ochom upp
utvärdera besluten utveckla metoder ochsamt främjarprogram som
inriktningen i enlighet härmed. Rikspolisstyrelsen skall också följa

och utvärdera polisverksamheten i länen och regeringenupp ge
underlag och förslag till de åtgärder utvärderingen kan föran-som
leda.

Rikspolisstyrelsen skall vidare enligt regleringsbrevet samordna,
stödja och i övrigt verka för länsstyrelsernas arbete med utarbetaatt
och genomföra rationaliseringsprogram för polisverksamheten i länen.
Om genomförandet kräver beslut regeringen, skall Rikspolisstyrel-av

med yttrande förmedla länsstyrelsenseget framställning härom tillsen
Justitiedepartementet.

I Rikspolisstyrelsens årsredovisning år 1993 skall för varje län
redovisas kostnaderna för polisverksamheten i länet, fördelat per
invånare i länet. riketFör skall de totala kostnaderna för polisväsen-
det fördelas på invånare i riket.

De krav på effektivisering polisens trañkövervakningen av som
ställs i detta betänkande förutsätter Rikspolisstyrelsenattupp ges en
pådrivande roll innefattande det nationella för åtgärdspro-ansvaret

genomförande. innebärDetgrammets den år 1984 infördaatt
begränsningen i Rikspolisstyrelsens befattning med trañkövervak-
ningen se kapitel 2.1 inte längre kan gälla. föreslårJag regering-att

i stället meddelar föreskrifter innebörden Rikspolisstyrelsenen attav
på den nationella nivån skall åtgärdsprogrammetsförsvara genom-
förande och i sin tillsynsfunktion aktivt följa utvecklingen på den
regionala nivån.

Det blir viktigt har grundläggande ändå enkeltatt ettman men
resultatmått på aktiviteten i trafikpolisens verksamhet i form ettav
effekttal. Detta tillgodoses tidigaremitt nämnda förslag attgenom om
registrera antalet genomförda kontroller i polisens trafikövervakning.
Som framgått därmed antalet personkontakter trafikpolisenavses som
respektive ordningspolisen under varje månad och varje år har haft
i trafikövervakningen, dessa har föranlett eller ej.oavsett rapportom

För få utgångspunkter för tillämpningenatt sådan grund-av en
läggande mätmetod med effekttal för antalet kontroller har inom
utredningens genomförts undersökning hos samtliga trafikav-ram en
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närmareUndersökningen har1992.månad vårenunderdelningar en
effekttalentillämpningenförslag9. Minakapiteliredovisats avom

13.2.kapitelredovisas i
påfördelasskalleffekttalenangivnabudgetårrespektiveförDe

effekttalsådanabörmotsvarande sättPårespektive lån.itrafikpolisen
ordningspolisensvadipolismyndighetvarjeförockså avseranges

börDettrafikövervakningen.imedverkanenhetersmotsvarandeeller
ståndfår tillutsträckningvi i störretillbidrakunnaverksamt enatt

ordningspolisenstrafikövervakning ävenaktivorganiserad genom
insatser.

vidkontrollerantalettotalaskall det13.2kapitelframgårSom av
6,5 miljonertilluppgåslutuppbygnadsperiodenstreårigaden

antaletpåpekavill jagjämförelse attår.kontroller Som enper
5,2tilluppgick1991årbilprovningenkontrollbesiktningar hos

miljoner.
antaletsammanställningredovisas5tabellföljandeI aven

framlagdamigdeenligttrañkövervakningi polisenskontroller av
förslagen.

trafikövervakningpolisensikontrollerför antaletPlanTabell 5.

kontrollerAntalVerksamhetsform

199495199394199293

trafik-löpandeTrafikpolisens
0005003500 0002800 0001övervakning
000500500 000200 000Fordonskontroll väg

Trafiknykterhetskontroller
00060000600000400trafikpolisen
0002001000200O0 1800ordningspolisen

trafik-löpandeOrdningspolisens
000700000500000300övervakning

0005006300 000000 53 500kontrollerSumma
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Det ligger i sakens effektuppföljningen också måste ske mednatur att
andra variabler för den skall allsidig bild effekternaatt ige en av
trañkövervakningen och hur lever till de angivna kraven påman upp
verksamhetens effektivisering 162. Uppföljningen och därpåen
grundad utvärdering de verksamhetsformema i trañkövervak-av nya
ningen blir viktig uppgift för både Rikspolisstyrelsen och länssty-en
relserna. iOm något undantagsfall den berörda polisledningen skulle
brista i sin förmåga nå till kraven på trafikövervakningensatt upp
effektivisering bör den frågan klaras och i sista hand kunna ledaut
till regeringen överväger inte förlängaatt ifrågavarande för-att
ordnande.

Min granskning trañkpolisens nuvarande verksamhet har bl.a.av
visat det inte ñnns någon kostnadsredovisning föratt ändamålet. Den
uppenbara bristen måste självfallet till.rättas Det bör naturligen ske
i samband med den mig föreslagna organisationsformenatt förav nya
trafikpolisen genomförs fr.o.m. budgetåret 199394. Jag utgår från

Rikspolisstyrelsen och länsstyrelsernaatt medverkar aktivt i det
arbetet med införa tillfredsställande och tidsenligatt kostnads-en
redovisning för trafikpolisorganisationen i varje län 163.

Uppföljningen de verksamhetsfonnerna i polisens trafik-av nya
övervakning och användningen nyckeltal och resultatmått kommerav

kräva tillgång till delvis andra uppgifteratt än dem finns i detsom
nuvarande och i den nuvarande statistiken.systemet Samtidigt som

utformar sådant uppföljningssystem förett trañkövervakningenman
bör i den nuvarande statistikdjungeln. Det är då ocksåman rensa upp
viktigt få till stånd entydig och fullständigatt statistiken om
trañkolyckorna. framstårDetta särskilt angeläget med hänsyn tillsom

den grundläggande målsättningen föratt polisens trafikövervakning
enligt mina förslag skall knyta till antalet svåra trafikolyckor. Vidan
förnyelsen statistiken bör den också göras åtgärdsinriktad. Jagav mer
har i kapitel 17.3 föreslagit genomgripande översynatt deen av
berörda statistikfrågoma genomförs Statistiska centralbyrån,av
Vägverket och kommunerna i samråd med polisen.

19.4 Länsstyrelsernas fördelning länsramarnaav
vad gäller trafikövervakningen

Den ordningen med länsramar för polisväsendet och länsstyrel-nya
fördelning de medlen möjligheter även detnärsernas av ger nya

gäller planeringen och uppföljningen polisens trañkövervakning.av
De regeringen angivna övergripande målen skall här omsättas tillav
den regionalt och lokalt bedrivna tratikövervakningen.

Mina förslag innebär länsstyrelsen vid dispositionen läns-att av
för polisväsendet från och med budgetåret 199394ramen som en
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förfogande de medellänspolismästarens avsättersärskild tillpost som
trafikpolisens verksamhet.organiserade Iför den länsvisbehövs

planeringsdirektiv för polis-1992beslut den 19regeringens mars om
inga be-199293 har särskiltför budgetåretväsendet angetts att

planeringendet gällertydande förändringar borde göras när av
fråganbakgrunden helaverksamhettrafikpolisens attmot omav

Trafikpolisutredningen.behandlastrafikövervakningpolisens av
regleringsbrev föråterges i regeringensbestämmelse ävenSamma

199293.för budgetåretpolisväsendet
vid dispositionen länsramama beslutaskall alltsåLänsstyrelserna av

såvälför trafikpolisen i lånetmedel skall avsättasvilka somom -
för trafik-övriga medel behövsför personal demedel somsom

skall trafikpolischefen kunna164. medelpolisens verksamhet Dessa
möjlighet under löpandehan hardisponera på sådant sätt att attett

för personal, utrustningde avvägningar mellanbudgetår göra resurser
nå de målen.behövs för skaoch utbildning uppsattaatt mansom

trafikpolisorganisationen15.4 skall denframgår kapitelSom nyaav
juli 1993, vilket förutsätterkraft fr.o.m. den lmed fullfungera att

igång redan i början årförberedelser måste kommaerforderliga av
1993.

nuvarande årskost-kapitel 15.4 och 19.1 kan denframgårSom av
i tal 700trafikpolisorganisationen beräknas tillförnaden runt

vidriktpunktPå den grunden kanmiljoner kronor. man som en
550 000 kronorbelopp på omkringmedelsberäkningen ett somange

varje trañkpolisorganisationen; detpolismanstjänst inommotsvarande
inklusive lokalkostnader.då samtliga kostnaderinnefattarbeloppet

schablonmässigt framräknadskallhär beloppetDet enses som
till denmedelsanvisningenoch självfallet vidtumregel bör anpassas

varje län.faktiska kostnaden i
utgångspunkt i regeringensmedLänsstyrelsens beslut skall -

riktlinjerna för trafik-målsättningar också innehållaövergripande -
avsnitt nämnda resultat-i i föregåendepolisens verksamhet länet. De

självfallet i beslutetskallför trafikpolisverksamhetenmåtten anges
för uppföljningen verksamheten.grundernaoch likaså avvara en av

registreringenanknytningar tillockså finnasbör i beslutetDet av
fortlöpandemetoder förderas orsaker medtrañkolyckoma och att

165.trafikolycksfallsutvecklingenföljaåtgärdsinriktat kunna
till polismyndig-disposition länsramamalånsstyrelsemasVid av
riktlinjer för deneffekttal och andraheterna i länet bör även anges

ochmina förslag i organiseradeenligtdel trafikövervakningen somav
ordningspolisen.bedrivasutsträckning skallaktiva former i större av

Även förriktlinjerna bilda grundenskall de angivnai avseendedetta
framhållitstidigareuppföljning verksamheten.fortlöpande Somaven

uppgifter inomtrafikövervakandeskapas förbör ökatett utrymme
tjänster inomnuvarande vakantaordningspolisen i och med att
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polisväsendet kommer återbesättas under tiden framatt till 1995.
I länsstyrelsernas riktlinjer för polisens trafikövervakning bör anges

konkreta tal dels beträffande målsättningen för minskat antal dödade
och svårt skadade i trafiken, dels beträffande antalet kontroller och
antalet resurstimmar. De nationella talen måste således brytas tillner
länsnivå för kunna tillämpas på trafikövervakningenatt i varje län.

En sådan nedbrytning rikssiffrorna till länsnivån kan inte skeav
schablonmässigt. Länsstyrelserna bör istället själva utifrån riksdagens
och regeringens övergripande mål och riktlinjer och utifrån länens

förutsättningar de siffertal är relevanta för länet. Föregna ange som
detta skall fungera väl krävsatt det nära samverkan med Riks-en

polisstyrelsen. I inledningsskedet kan det praktiskt Riks-attvara
polisstyrelsen storleksordningen också beträffande länssiffroma.anger
Rikspolisstyrelsen bör i fortsättningen göra löpande avstämningar
mellan rikssiffror och länsiffror och därvid följa utvecklingennoga
såväl för riket helhet för de enskilda länen. På så sätt kansom som
Rikspolisstyrelsen initiativ till åtgärderta utvecklingen i något länom
inte går i den riktning erfordras för de nationella målen skallattsom
kunna uppnås.

En enkel form registrering antalet kontroller i polisensav av
trafikövervakning bör införas möjligt under det löpandesnarast nu
budgetåret 199293. Det gäller både de särskilda trafiknykter-
hetskontrollema och alla kontrollerna i den löpande trafikövervak-
ningen. förutSom nämnts därmed antalet personkontakteravses som
trafikpolisen respektive ordningspolisen under varje månad eller varje
år har haft i trafikövervakningen, dessa har föranlettoavsett om

eller ej. På min begäranrapport genomfördes några svårigheterutan
sådan registrering antalet trafikkontroller under månad vårenen av en

1992; den undersökningen har redovisats i kapitel 9. Det är enligt
min mening viktigt redanatt under det innevarande bud-man nu
getåret kan börja använda denna mätmetod både föratt snabbtatt-
komma igång med ökat antal kontroller föroch kunna läsaett att av

påbörjad effektivitetshöjning redan under budgetåret 199293.en
I tabell 6 redovisas några uppgifter belyser olikheterna mellansom

länen med utgångspunkt i de nuvarande förhållandena beträffande
länens trafikpolisverksamhet. Jag det viktiär dessa uppgiftertror att

de faktiska förhållandena på det här finnssättet med i bilden närom
här söker sig fram till fördelningsgrundema för trafik-man som

övervakningen. Det viktigt förär i varje län skall känna igenatt man
sina förhållanden, och uppgifterna bör dessutom kunnaegna vara
tankeväckande.
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trafikpolisverksam-emellan i den nuvarandeVariationer länen6.Tabell
heten

AntalAndel AntalAntalLän av
invånare vägkilometertrafikpolis- totala

trafik-trafik-antalettjänster perper
polispolispolismans-199293

%tjänster,

229 5003,9174AB
891008,4 834C
658009,4 544D

200 7469,865E
100 90610,651F

4 700 9815,538G
1086 20010,739H

200 19179,58I
600 7368,923K

916 90010,742L
366 000132 7,9M

900 7112,6 544N
800 2557,4129O

957 8009,657P
1429 3008,030R
1236 9009,141S

200 729,3 644T
000 62643 9,3U

10 000 1816,629W
400 9678,439X

1075 20050 11,5Y
2886 50012,221Z
2687 30010,4AC 35
2226 6008,040BD

900 8367,7Riket 1 252

allmäntinte bara talarmin mening viktigtenligtDet är att omman
ochbåde måleninnebördenmedel; det viktigaste ärmål och att av

verksam-praktiskadentrañkövervakningenmedlen för genomsyrar
för vadnyckeltalkonkretavarje läniheten. Genom att somange

också bralänsstyrelsernatrafikövervakningen fåriskall presteras
trafikövervakning. Härpolisensuppföljningenförhâllpunkter av

Rikspolissty-stödfår aktivtlänsstyrelsernaräknar jag med ettatt av
nivån.nationellapå denuppföljningenförmed dessrelsen ansvar

trafik-beträffandeframhållit det angelägetärjag förutSom att
polisenmellansamverkanfördjupadfä till ståndövervakningen en
fråganbeträffande denförslagsynpunkter ochMinaoch väghållarna.

länssty-understryka17. vill häri kapitel Jagredovisatshar närmare
förfungerandevälför byggarelsernas systemettatt uppansvar

respektiveVägverketochmellan polisenkontakterfortlöpande
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kommunerna. Inte minst det trafikolycksfallsutvecklingennär gäller
dettaär nödvändigt med hänsyn till den mig föreslagna målangi-av

velsen för polisens trafikövervakning.
I anslutning till länsstyrelsemas årliga beslut dispositionenom av

länsramarna för polisverksamheten i länen bör i enlighet med mina-
förslag i kapitel 17 också kunna införas fastlagd ordning fören en-

beredning frågorna trafikövervakningen undergemensam av om
ledning länspolismästaren och vägdirektören i den väghållnings-av
region dit lånet hör. Syftet med sådan beredning bör atten vara
åstadkomma samordnad resursprioritering på grundval deen av
fastlagda riktlinjerna för polisens trafikövervakning. Jag år övertygad

sådan ordning i hög grad kan tjäna detatt syftetom en gemensamma
åstadkomma större trygghet och säkerhet i trafiken iatt naturligen

växelverkan mellan den trafiksäkerhetsansvariga väghållaren och den
trañkövervakande polisen.

För den länsövergripande trafikövervakningen har jag i kapitel 17.2
föreslagit särskild samverkansform med utgångspunkt i väg-en
hållningsregionerna.

19.5 Fortlöpande utbildningsinsatser för

trañkpoliserna och tillräckliga medel även-
för utrustningsanskaffning

Under utredningsarbetet har jag i flera sammanhang kunnat notera
den vikt och betydelse trafikpolisema med fästerstora rätta vidsom
utbildningsmöjligheterna. En giv förnyelsemed och utveckling iny
trafikövervakningen motiverar giv också när det gälleren ny
utbildningsinsatserna för trafikpolisen. Utbildningen bör ligga i linje

reformförslagenmed trañkpolisens verksamhet och därförom ges en
i flera avseenden ändrad inriktning. Den kan också behöva ske i
delvis andra former i dagän med större möjlighet till regionalt
ordnad utbildning. Det blir viktig uppgift för Rikspolisstyrelsenen
och länspolismästama i samverkan med trafikpoliserna genomföraatt

sådan förnyelse trafikpolisutbildningen. Trafikpolisutredningensen av
betänkande med dess åtgårdskatalog bör lämpligen ingå i kurslittera-
turen.

Mot den här bakgrunden vill jag understryka angelägenheten attav
länsstyrelserna vid dispositionen lånsramama för polisväsendetav

tillräckligaavsätter medel till trafikpolisen för personalutbildningen;
detsamma gäller också med avseende på utrustningsanskaffningen för
trañkpolisema. Det iär grunden lönsamma investeringar i utveck-
lingsmöjlighetema för trafikpolisen och förutsättning för denen
förnyelse och utveckling verksamhetsformerna jag harav som
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föreslagit på lång rad punkter 166.en
Det finns särskild anledning fästa uppmärksamheten på härdeatt

berörda frågorna, eftersom jag under utredningsarbetet har kunnat
vissa tendenser hos del polismyndigheter med trafikavdel-notera en

ningar för budgetåret 199293 dra medelsanvisningen för justatt ner
utbildning och utrustningsanskaffning för trafikpolisen. Detta strider

regeringens förut nämnda beslut den 19 1992 ingamot attmars om
betydande förändringar bör gällergöras när det planeringen av
trañkpolisens verksamhet för budgetåret 199293. I de länsstyrel-av

disponerade länsramarna är inkluderat avsevärda medel förserna
dessa ändamål. Regeringen har i planeringsanvisningama för

199293budgetåret särskilt behovet medel för utbildningangett att av
och utrustningsanskaffning skall beaktas vid medelsdispositionen. Jag

särskildhar i skrivelse till rikspolischefen i juni 1992 föreslagit atten
Rikspolisstyrelsen i samverkan med länspolismästarna inom förramen
sitt tillsynsansvar och sina befogenheter föreskriftermeddelaatt
vidtar åtgärder för säkerställa utbildning och utrustningsan-att att
skaffning för trafikpolisen under budgetåret 199293 hålls på en
tillräckligt hög nivå.
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20 Snabbt genomförande

20.1 Effektivitetsvinster 30 miljonerpå kronor i
månaden

Det viktigtär snabbt komma igång med den i detta betänkandeatt
föreslagna fömyelsen polisens trañkövervakning. Det viktigtärav
därför förslagen kan betydande trafiksäkerhetseffekteratt ochge -
olyckstoppama i trafiken under 1992 understryker behovetsommaren

snabba åtgärder. Det viktigtär snabbt komma igång ocksåattav
därför förslagen inrymmer betydande ekonomiskaatt effektivi-
tetsvinster. Inom den befintliga kostnadsramen på 700 miljonerca
kronor år för trafikpolisens verksamhet kan få änper utman mer
dubbelt i mätbar effektivitet. För varje månad dröjer med attman
börja genomföra de effektivitetshöjande åtgärderna, så missar iman
sluträkningen månadsbelopp på över 30ett miljoner kronor i
effektivitetsvinster.

20.2 Sätt igång redan under hösten 1992 massiv-
trafikövervakning 1993sommaren

Det i grunden allra viktigaste är naturligtvis ändå i takt medatt man
de många åtgärdsförslagens genomförande otvetydigt kan få alltut
större trañksäkerhetseffekter. Tryggare och säkrare trañkmiljöer med
mindre antal dödade och svårt skadade i trafiken skall samtidigt vara

mått på effekterna iett polisens trafikövervakning. Når inte detman
målet, så detär något fel i trafikövervakningen.

Betänkandet innehåller både förslag målangivelser och radom en
konkreta åtgärdsförslag med det syftet förnya ochattgemensamma
utveckla polisens trafikövervakning. Utredningsförslagen i båda dessa
avseenden är beroende målangivelservarandra konkretautanav
åtgärder skulle ingenting värda, likaväl rad åtgärdsför-vara som en
slag klar målangivelseutan skulle sväva i luften något slagsen som
självändamål. Enligt min mening är det därför viktigt helheten iatt
mitt betänkande följer med även vid den fortsatta behandlingen med
statsmakternas ställningstagande och beslut beträffande trañkövervak-
ningsreformen.

Som har framhållits i kapitel 11 målangivelsenär med kraftigen
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utredninghuvuduppgiften för mintrafikdöden denminskning enaav
högt, så måstemålettrafikövervakning. detSätterpolisens manom

ipå effektenkravenordentligt det gällerhöja ribban närocksåman
jagskall gå till harhur dettrafikövervakning. settpolisens Att ange

utredning.för minhuvuduppgiftenandradensom
snabbtstatsmakternavill jagmedlenmålet och de tarDet att

ställning till.
sedanåtgärdskatalogen ärgenomförandetMåluppfyllelsen och av

operativa för.det Sompolisen själv skall hauppgift ansvaretsomen
sindet ioch kapitel 19 ärframhålls i kapitel 11 etttur ansvar som

verksamhetenskonkret uppföljningårligutkrävasskall avgenom en
resultat.

åtgärdsförslagenframåtsyftandeoch de andraMålangivelsema mer
sådantpå sätt,utformadeför effektökningarna ärtalen attettt.ex. --

i 1993fram för beslutskall kunna förasremissbehandlingenefterde
riktlinjer förkonkretajanuari 1993 i formbudgetproposition iårs av

budgetperioden. Dettaaktuellatrafikövervakning för den dåpolisens
del19, liksom10-12 ochutredningsförslagen i kapitlengäller aven

någraförslagskapitlen. Iövrigaförslagen i dede grundläggande
utredningsför-17 hari kapitlen 16 ochframför alltavseenden --

arbetet medtill det pågåendeanknytningockså konkretslagen etten
traflksåkerhetspolitisk proposition.ochtrafiksâkerhetsprogram en

trafikövervakningenåtgårdsförslag förkonkretalånga radenDen av
börjafullt möjligt13-18 detfram i kapitlen ärläggs att genom-som

uttryckregeringen kunna1992. börredan under hösten Dettaföra ge
septemberframlagts ibetänkandet harmöjligt sedanför så snart som

för-för det löpandefrån regeringensådan startsignal1992. En
viktigtrafikövervakningen jagbeträffandenyelsearbetet som enser

konkretahel del deigång medsnabbt kommaåtgärd för att aven
trafikövervakning byggd påmed uppbyggnadenåtgärderna och av en

villsammanhangeti detinslagenförutsättningarna. Somde ett avnya
ipolisinsatsmassivvidtas förförberedelserjag föreslå att en

1993.trafiktopparnatrafikövervakningen under sommaren
följa statsmakter-förmedla ochuppgiftRikspolisstyrelsens att upp

kommasnabbtdet gällerblir betydelse närintentioner attstoravnas
trafik-polisensförnyelsenmig föreslagnaigång med den avav

Rikspolisstyrelsenregeringenföreslårövervakning. Jag ettatt ger
i dettagenomförandet debevakadriva på ochsärskilt uppdrag att av

polisensreformeringenframlagda förslagenbetänkande avom
genomförandefas börförsta årensUnder detrafikövervakning.

viktigaför densärskildadisponeraRikspolisstyrelsen kunna resurser
budgetåren harföljande tvådärpåuppgiften. innevarande och deFör

1,5 miljoner kronorbehov tillRikspolisstyrelsen beräknat detta perca
arbetetRikspolisstyrelsen i det ävenför givetår. Jag atttar engagerar

från fältet.kunniga trafikpolisererfarna och
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Till sist detär ändå i i polisens trafikövervakningvardagenute som
det gäller snabbt komma med de arbetsformemaloss och denatt nya

målsättningen. Och jag avläst stämningenhar rätt, så finnsnya om
det där hos de praktiskt trafikpolisernaverksammma påtagligen
otålighet få i de möjligheterna.att ta tag nya

20.3 Det behöver skakas i begreppenom

I min utredning polisens trafikövervakning har jag eftersträvat attom
tydlig och konkret både i målangivelsema och i den långa radenvara

åtgårdsförslag. Många de förslagen kräver visst måttettav av av
nytänkande. Det gäller även de resultatmått och nyckeltal jagsom

i flera avseenden. Därmed vill jag också tankeväckandeettanger ge
perspektiv på trañkövervakningens innebörd.

jag föreslårNår antalet aktiva resurstimmar i polisens trafik-atto
övervakning bättre resursutnyttjande skall öka medettgenom ca
50 % så leder detta till fler poliser på vidvägarna varje givetute,
tillfälle.

jag föreslårNär rad arbetsmetoder, så ökar polisenso en nya
synlighet i trafiken ännu mer.

jagNär föreslår arbetsinriktning iatto man genom en annan
polisens trafikövervakning skall öka antalet kontroller från 2,5
miljoner till 6,5 miljoner kontroller år, så innebär detta attper
trafikanterna i genomsnitt skall komma i direkt kontakt med
polisens trañkövervakning till två gånger året moten om nu en
gång år.vartannat

vill på illustreraJag det här sättet hur den långa raden åtgärdsför-av
slag mönster trañkövervakning med bredareett gemensamtger av en
perspektiv och andra dimensioner hittillsvad har haft. Dåän kan

också lägga ribban högt själva målangivelsen.i behöverDetman
skakas i begreppen gamla invanda föreställningar behöver brytasom -
upp.

Min föresats dettamed betänkande det skall bli ordentligtär att ett
lyft för polisens trafikövervakning. iDet är sin grunden förtur
målangivelsen kraftigt minska pådöden vägarna.att

Samtidigt vill jag med mina åtgårdsförslag väcka ökat med-ett
vetande sambandet mellan polisen på och trafikanternavägarnaom
på vägarna. Här behöver också skaka i begreppen och läggaman om
in god portion nytänkande. syftarJag då inte enbart på atten av
polisen skall mycket på ivägarna det hår sammanhangetsynas mer -
vill jag vidga perspektivet. Jag vill föra in där polisen skallsynsättett
kunna trafikanterna och möjlighet och mindrese mer som en resurs
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komma tilli trafiken grundsyn också lärproblemett en somsom -
håller påVägverketuttryck i det trafiksäkerhetsprogram attnusom

fram.ta
obestridliga faktumsamtidigt detDå måste vi klara över attvara

inför problem medtrañkövervakningen ofta ställspolisen vid
ofta svåra problemi olika avseenden. kantrafikanterna Det vara som

på omdöme och handlingskraft hoslösning ställer kravför sin stora
polisutbildningenden gedigna ärden enskilda polismannen och där

betydelse.storav
ivisst finns det trafikhuliganer likaväl deTy som somras upp--

fotbollshuliganer-fotbollshuliganema. Lika litetseendeväckande som
trafikhuliganerna medhar med fotboll göra, haratt genom-na

lika fotbollshuliganerna kräversnittstrañkanten Och välgöra.att som
polisen, så krävs detsammabestämda och hårda från mottag

uppträderTrafikhuliganen feg stackaretrafikhuliganerna. är somen
anonymitetsskydd iomgivning med slagshänsynslöst sinmot ett-

isig förebilens plåtskal någon har uttryckt det; han trängersom
grundläggande trafikreglerna förbilkön och i de attstruntar mest

förekomma fram alla andra.
trafikhuliganerna stenhård trafik-enda biter på ärDet ensom

polisen liksom kännbaraövervakning med resoluta ingripanden av
påföljder.

på det sitttrafiksituationema fullgör trafikpoliserna sättetI de här
aldrig tveka.uppdrag rädda liv och här fåratt man-

i sin alldelesändå så, trafikövervakningenI grunden detär att
vinner påövervägande del förebyggande verksamhetär ettsomen

trafikanterna.förtroendeskapande samarbete mellan polisen och Det
i de flestaarbetsform för trafikövervakningen därkräver manen

ochtrafiksituationerna trafikanternakan en resursse mer som
möjlighet mindre problem. sådant arbeta kanoch Ett sätt attettsom

framhålls ieffekten i polisens trafikövervakning. Sombetydligt öka
målangivelseblir till tuffkapitel 18 det lättare levaatt omupp en

sig.möjligt trafikanterna med sig och inte Enså långt har motman
positiva inte baratrafikövervakning där trafikantemas attityder är är

effektivare.trevligare den ocksåär-
trafikövervakning,djupet med frågan polisensSkall till omman

iordentligt i begreppenså behöver skaka även annatettman om
trafikpolisenrad åtgärderavseende. Samtidigt vi görsom genom en

frågankanske väckadubbelt bättre så skallän attommer
då inrymmamåstetrafikanterna också kan bli dubbelt bättre. Detta
trafikanter-samverkan mellandimension förtroendeskapandeen ny av

människorshandlar det sättoch polisen. dessutomMen attomna
sin omgivning. Det handlaruppträda för sig själva ochoch ta ansvar

sinspelregler ii trafikenrespekten för spelreglerna tursomom -
praktiskt möjliga levaochmåste accepterade trafikanterna attvara av
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till. Det handlar också sådana frågor attityden tillupp attom som
alkohol och bilkörning inte hör ihop. Som jag har framhållit i kapitel
18 de här frågeställningarna föruttryck grundsynger en gemensam
i mina förslag och i det trafiksäkerhetsprogram Vägverketsom nu
håller på utarbeta.att

Vi behöver också skaka i begreppen och skärpa vår inställningom
till trañkdöden. Trafikdöden är något vi måste hata ochsom
bekämpa. Jag har känsla ibland intresseraratt sig förmesten av man

förklara eller bortförklaraatt dödsolycka; ofta med slutsatsenen- -
det hade ingen polisövervakningatt kunnat förhindra. Det inteär

polisen håller i säger Det välratten, är bokstav-som sant rentman.
ligt, visst är det ändå så trafikanterna håller säkrareatt imen ratten

polisen finns med i trafikenvet att med vakande öga.om man ett
Tyvärr händer det och kommer alltid hända dödsolyckor iatt

trafiken ingen polisövervakning i världen kan någotgöra åt. Mensom
jag har vid mina kontakter under utredningsarbetet ändå ibland
förvånats över omedvetet passiv attityd hos många till deten som
enligt min mening är trafikövervakningens grundsats rädda liv.att
Vi måste än lyfta fram synsättet varje trafikolycka medattmer nu
dödade eller svårt skadade alltid är för mycket. Vi måste skapaen en
ökad medvetenhet trafikövervakningen liksomatt samspeletom
mellan trafikanterna och polisen här kan möjligheter vige nya som
aktivt måste Då måste vita tydligttag påvisa möjligheternamer att
med polisens trafikövervakning nedbringa de svåra trafikolyckorna
och låta detta komma till uttryck i grundläggande målsättning fören
verksamheten. konsekvensEn detta är jag vill formuleraattav
trafikpolisens uppgift uppdrag rädda liv.ett attsom

Det är förvisso mycket behöver skakas och många gamlasom om
invanda föreställningar behöver brytas för polisenssom attupp
trafikövervakning skall få den chans till förnyelse den så välsom
behöver och trafikanterna så väl behöver och vill ha.som-

Förnyelsen och utvecklingen polisens trafikövervakning kommerav
också ställa kravatt ledningsorganisationen för den här delennya

polisens verksamhet. Den måste bl.a. sikte påav polisen inteta att
bara påär plats när något har förhänt trafikpolisen gäller det i-
fortsättningen helst på platsatt innan något händer. Man måstevara

än hänsyn till julita denär trafikintensivaatt månadenmer nu mest
under året det är då 50 % trafik på vägarna än under april. Jagmer-
hänvisar till mitt förslag i föregående avsnitt förberedelser börattom
vidtas för massiv polisinsats i trafikövervakningen under trafiktop-en

1993.parna sommaren
Mina reformförslag är uppbyggda på det sättet regering ochattnu

riksdag lägger fast klar målangivelse med konkreta riktlinjer fören
trafikövervakningen. Både länspolismästare och trafikpolischef och
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statsmakternauppdragdärmedpolischefema fårde lokala ett somav
vårgenomförasskallför ochledningsansvaretde har avsom

rädda liv.går påuppdragpoliskårvälkvaliñcerade attutett som-
ochförmågavilja ochbådekommer krävauppgiftenDen att en

också läggakommertill förnyelse. Denständig ett tungtsträvan att
medlänsstyrelsernaochRikspolisstyrelsenpåuppföljningsansvar ett-

blir bannlysta.bortförklaringardäruppföljningssystemeffektivt
ansvarsför-och rakamed klarasynsättockså viktigtDet är att ett

huvudförhållandena överpräglafortsättningen fåri tagethållanden
trafiksä-delegationer ellertrafiksäkerhetsområdet. Alla formerpå av
eftersommening bannlysas,enligt minliknande börkerhetsråd och

praktikendärmed iansvarsförhållandena ochoklarhet ide skapar
Myndighetsansva-sådan.verksamheteneffektiviteten iförsvagar som

beträffandevägverket ochpåskall liggatrañksäkerhetsarbetetiret
inga andra.polisen ochtrafikövervakningen på -

trañksäkerhetsan-övergripandesin ställning detfår medVägverket
trafik-förkompetensmed sin särskildaoch polisensvaret ansvarar

det angelägetbedrivande årverksamhetensVid attövervakningen.
medsamverkanoch aktivbredoch polisen harbåde vägverket enen

medtrafiksäkerhetsområdet liksompåviktiga aktörerrad andra -
betänkandei dettatrafikövervakningen läggsBeträffandevarandra.

sig vällåtersamverkansformer. Detsådanaåtskilliga förslagfram om
uttalat myndighetsansvar.klartgrundregelnmedförenas ettom

fast mål ochriksdagregering ochstatsmakterna lägger genom
för polisensliksomtrafiksäkerhetsinsatserövergripandeförriktlinjer

myndighetsansvaruttalatdärtill klartoch knytertrafikövervakning ett
påliggerrespektive polisenvägverkethos ytterstett ansvar som-

rikspolischefen.respektivegeneraldirektörvägverkets
måstemyndighetsansvaretsådan renodlingParallellt med aven

för sittökat direktockså kännasjälva egettrafikanterna ett ansvar
påtagligt skallförförutsättningtrafiken detbeteende i är att manen-

bådedet viktigtDärför ärtrafikolyckorna.minska de svårakunna att
utformastrafikövervakningpolisensochtrañksäkerhetsprogrammet

sigmed sig och intetrafikanternafårsådantpå sätt motattett man
jagfrågeställningen har närmaretrafikdöden. Deni kampen mot

18.i kapitelutvecklat

trafikpolisernadirekt tillhälsning20.4 En

betänkandei dettaåtgärdsförslagenoch de mångamålsättningenBåde
itrafikpolisenpåkravställertrafikövervakningpolisens storaom

jaginblickbredaganskaMed denverksamhet.dess fortsatta som
jagarbete är över-trafikpolisensfått iutredningsarbetet harunder

insatsermedpolismännenberördaalla detygad att gemensammaom
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kommer klara utmaningarna. den kännedomenUtan yrkeskå-att om
förmåga och dess gedigna kunnande hade jag i själva verket interens

vågat lägga fram så långtgående det faktisktförslag har blivit.som
För till sist är det ändå i det ipraktiska arbetet trafiken bådeute som
målsättningar och åtgärdsförslag skall omsättas i de eftersträvade
resultaten.

Ställer här höga krav på trafikpolisen liksom på deman som -
polismän inom ordningspolisen i ökad omfattning förutsätts deltasom
i trafikövervakningen så har de rätt i sin ställa krav på godaatt tur-
förutsättningar för sitt arbete olikai avseenden. Det gäller i allra
högsta sådanagrad funktioner personalutbildning och utrust-som
ningsanskaffning fråga jag har behandlat särskilt i kapitlenen som-
13 och 19. I själva finalen på mina åtgärdsförslag finns krav påett
tillräckliga medel till trafikpolisen för just personalutbildning och
utrustningsanskaffning.

detta förslagSe gärna i finalen på min åtgärdskatalog också som en
hälsning och förtroendeförklaring till skicklig yrkeskåren en som
med rätta sätter kunskapskraven högt. Kunskap är god grund atten
bygga på detnär gäller förnya och utveckla verksamheten.att I
förening med trañkpolisemas erfarenhet och är detengagemang en
oslagbar kombination. Och är det härligt jobbett attnog som
trañkpolis varje arbetsdag åka på vägarna med uppdrag räddaut att
liv... Lycka till
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Särskilt yttrande

Av Ulf Arvidsson, Håkanexperterna Jaldung och
Lena Rydén

Utredaren bedömer effektiviteten i polisens trafikövervakningatt kan
fördubblasän under kommande treårsperiod,mer antaletsamt atten

dödade och svårt skadade i trafiken kan halveras under femårs-en
period.

Vi delar utredarens uppfattning målen för trañksäkerhets-attom
arbetet och för polisens trafikövervakning skall sättas högt. Som

har ochexperter haft synpunkter på olika delarvar en av oss av
utredarens förslag. I likhet med honom vi de samladeattanser
effekterna förslagen i betänkandet blir mycket Enligt vårav stora.
mening kan de dock inte leda till halvering antalet dödade ochen av
svårt skadade inom den angivna tidsperioden.
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Bilaga 1

Q
Kommittédirektiv

ww-
w

Dir. 199137

Översyn polisens trafikövervakningav

Dir. 199137

Beslut vid regeringssammanträde 1991-05-16

Chefen för civildepartementet, statsrådet Johansson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallas för polisens trafik-överatt atten se
övervakning. Huvuduppgiften skall trafiköver-utreda polisensattvara om
vakning kan effektivare. Särskilt viktigt det effekternagöras olikaär att av
arbetsmetoder blir belysta.

l uppdraget ingar dessutom bl.a. ytterligare undersöka förutsättning-att
för bättre samverkan mellan polisen och andra myndigheter be-arna en som

rörs polisens trafikövervakning. Utredaren bör särskilt undersöka hurav en
ökad kommunal i trafikövervakningenmedverkan skall kunna utformas.
Även i övrigt bör utredaren undersöka uppgiftsfördelningen mellan lokal,
regional nivå detoch central gäller trafikpolisensnär verksamhet lämnasamt
förslag förändringar frågatill de i lednings- och organisationsstrukturom

kan behövas.som
utgångspunkterEn utredningens bör den det offentligaöversynav vara av

trafiksäkerhetsairbetets inriktning organisation,och för närvarande görssom
försorg särskild utredare dir. 199086. En utgångspunktgenom av en annan

bör de principer för den framtida organisationsstrukturen inom polisen,vara
lagts fast i proposition förnyelse198990 ISS inom polisen och i di-som om

rektiven för den polisväsendets organisationÖversyn i anslut-görsav som
ning till utarbetandet budgetsystem för jfrpolisväsendetett nyttav prop.
l99ll9l llll bil. 15 13.s.

Inledning

Är 1988 riksdagen regeringens proposition Trafikpolitiken införintog
1990-talet |9878X5.prop. TU rskr. 2l.m, l riksdagsbeslutet lades de
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fast. be-trafiksäkerhetsarbetet Avframtidadetförriktlinjernaövergripande
nåför detrafikövervakningeffektiv attkrävsdetframgår bl.a. attslutet en

därefterharRiksdagenharstatsmakterna angett.trafiksäkerhetsmål som
andra åtgär-ochtrafikövervakningpolisensfrågorradbehandlat t.ex.omen

198990JuU4.hastighetsöverträdelserbl.a.der mot
trafikövervakningsverk-polisensdiskussionenår harUnder omsenare

frånförslagochantal skrivelserbl.a.förnyad kraftfått ettsamhet genom
Sålunda riks-harregeringen.trafikområdet tillpå t.ex.myndigheterberörda

polisväsendet avseende budget-föranslagsframställningenipolisstyrelsen
rikspolisstyrelsenåt överuppdrarregeringen atthemställt199091året seatt

föreslagit vissaRiksrevisionsverket harorganisationtrafikpolisens m.m.
berör poli-bl.a.fordonskontrollen, vilkastatligadenfrågaiändringar om

förordat ökadtrafiksäkerhetsverket harochräddningsverkStatens ensen.
område. Fleratrafikövervakningensrikspolisstyrelsenfördirektivrätt

medverkan ikommunalökadönskemål tra-framförtharkommuner om en
fikövervakningen.

frågor polisensgrundläggandevissasakensligger i omDet attnatur mera
inomkundeutsträckningi mindreendast tastrafikövervakning ramenupp

då in-tänkerJag närmastpolisreformen.medarbetetomfattandedetför
Även förformernatrafikövervakningsarbetet.effekternaochriktningen av

samladeroll i detpolisensliksomtrafikövervakningsverksamhetpolisens
med polisre-sambanduppmärksamhet ilitenägnadestrafiksäkerhetsarbetet

formen.
målsättninguttaladdeteffektivitetssynpunkt ärfrånminstInte ennumera

föremål för allmän översynblirtid tillfrånverksamhetstatlig enannanatt
sådanorganisation. Eninriktning ochbl.a.avseendemedprövningoch

polisensverksamhetförgiltighetsärskilt starkmåste hamålsättning somen
minska antaletbetydelse fördesstillmed hänsyn atttrafikövervakning stora

tekniskasnabbadenTill detta kommertrafiken. ut-dödade iochskadade
också tekniskaår denunderstandardvecklingen fordonens senare menav
trafikövervziknings-polisensianvändaskananvänds ellerutrustningen som

verksamhet.
fem årdetbakgrund gåttönskvärdöversynär också attmotEn se-nuav

föränd-trafikövervakningens del,genomfördes med, förpolisreformendan
lämpligt utviir-kan därförDetorganisatorisk attfrämstringar art. nuvaraav

trafiksä-samladeinneburit detförförändringarvad dessaochdera överse
kerhetsarbetet.

förtiden iver-jag ärangivitbakgrund jagden attMot mogen enansernu
förnyelse155propositionen l9899Ultrafikövcrvakning.polisens omavsyn

polisens verksam-förordathar jagförnyelsepropositionen attpoliseninom
medutredningsärskildförföremåltrafikövervzikning blirhet med av-en

Även vissa ;undraarbetsmetoder.ochirganiszitionsfråigorseende bl.a.
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fragor med anknytning till trafikövervakningen bör enligt propositionen bli
behandlade i inredningen. Riksdagen hade ingen erinran däremot bet.
l99tl9l JuU rskr.l l.,Översynen hör anförtros särskild utredare.en

lrafikövervakningsvcrksamhetens inriktning

Polisens uppgifter trafikomrätletpa omfattande.är Till förebyggande ät-
gärder hör trafikuitdervisniitg i skolan.Lex. medverkan i olika slag plane-av
riugsinszitsei för ökad trafiksäkerhet, information massmedier ochgenom

Övervakninginformation till löreningzir. trafiken sker såväl synligav genom
Övervakningens.k. dold ivervakning. leder till olika slag repressivasom av

atgärder, främst Litfáirdande ordningsbot. ocksågenuin av men genom rap-
portering brott trafikbestämmelserna. En närliggandemot uppgiftav är ut-
redning trafikhrott. i de fall insatser självatttöver rapporteringen krävsav
för ärendenas fortsatta handläggning. Slutligen polisen omfattandeger en
service till allmänheten. upplysningar. trafikdirigerirtgLex. direkt hjäl-samt
pande insattser.

l budgetpropositiouen oeh i regleringsbrevet för varje budgetår deanges
grundläggande riktlinjerna för polisens trafikövervakning. Under årsenare
har kontrollen fordonshastigheten framskjuten jälats.getts Med anled-av en
ning vad i budgetpropositionensägs och i regleringsbrevet ankom-av som

det därefter rikspolisstyrelsenpa förmedla statsmakternasatt beslut oehmer
riktlinjer till den regionala och lokala polisorganisatioiren närmaresamt att
följa verksamheten oeh redovisa resultatet denna till regeringen.upp av

Utredaren lvör granska den avvägning myndigheterna inom försom ramen
de ;Illmâitntat riktlinjerna beträffandegör olika slag verksamhet pil trafik-av
polisens områide. Mot bakgrund de rllntänirzt principer i framtidenav som
skall vägledande för polisens uppgifter i samhället och med beaktandevara

olikaeffekterna ;arbetsmetoder inom trafikövervzikningen bör utreda-av av
balansenöverväga mellan de repressiva oeh de förebyggande insat-ren om

trafikomráitletpä kan oeh bör ändras.serna

Yrkesroller |n.m.

l föriryelsepropositionen släs fast polispersortarlens kompetensatt mäste
bästatill För arbetsuppgiftersätt. där dentas polisiära kompetensen-vara

kan skall ;undraersättas. jwersonarlkategorier utnyttjas i ökad omfatttniitg.
Detta borde kunna ske i inte obetydlig utsträekiting trafikoinråidet.en
Många arbetsmoment i trafikövervakniirgeit sädamrär inte behöveratt man
ha traditionell polisutlwilnliting för kunna utföra dem.atten
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personal-andraomfattningvilkeniundersökadärförbörUtredaren som
Därvid börtrafikövervakningsarbetet. utre-ibiträda polisenkategorier kan

utveck-därpolismyndighetenviddragitserfarenheterdeldaren enta somav
påbörjats.redanriktningdennaling i

trafikomrä-uppgifter pägäller kommunernasavgränsningsfrägziviktigEn
utökadönskemål över-uttalatfinns dethållFrån kommunalt ettdet. om en

särskiltintressenakommunala ärdeområden därpå sådanafrämstvakning,
tomgängskörning. ät-vid s.k.miljöaspekternzigällaDet kanframträdande.

trafikfrzimkomligheten. l lärökaeller förbiltrafikenminskaför attgärder att
medi enlighetresursutnyttjandesittprioriteraalltidi dag intepolisenkan

medverka iför kommunernaökad frihet tra-attEnintressen.kommunernas
fall kommu-önskvärd, isynpunktdenna vartfrånfikövervakningen omvore

frågananalyserabörUtredarennrerkostnaderna.försjälva omsvararnerna
områdetrafikövervztkningens över-samtmedverkankommunalökaden

sådanåstadkommaförvidtasskulle kunnaåtgärder att envilkaväga som
själva beslu-kommunernai fallbörUtgångspunkten attutveckling. vara

eventuellaochbör hamedverkanomfattning deras attvilken mer-tar om
skattetryckct ökar.finansieraskankostnader attutan

ochfordonskontrollenstatligadenförhuvudmannaskapetFrågor om
förtrafiksäkerhetsomrfndet föremålärsamordningsuppgifterandravissa

199086.dir.utredningsärskilden
förnyelsel9899llzl55propositioneniuttalandenframgårSom omav

medverkabörfortsättningenipolisenklart ävenstår detpoliseninom att
fullföljasinriktningbör denSamtidigtfordon väg. somi kontrollen av

JuU 24.198182 l3,prop.och l985l98lredan årenbeslutaderiksdagen om
poliseninnebärDenrskr. 164.JuU 18, att19848531,och2lrskr. prop.

fordonendekontrollentekniskaden tyngreförinsatsersinabegränsar av
för-därför undersökaUtredaren börkonstruktion.speciellmedoch fordon

berördamellan desamverkanbättreföranvisa formerochutsättningarna en
för utred-föremålintemån fräganden ärområde, idettamyndigheterna

ordning.ning i annan

Metoder

Hastighetsöver-trafikövervztkningen.iolikaanvänderPolisen
radarhastig-hjälpmedövervakningrörligfast ochvakning bedrivs avgenom
polispilotgenomsnittshastighetmätningförhetsmätare, instrument av

Beteendeövervakningvägsträeka.vidoch helikopter uppmättstoppursamt
uppträdandetrafikanternaspolismän observerarutförs vanligtvis attgenom

kopplad till video-gcnomsnittshastighetsmätarei trafiken. Med hjälp av en
hastighets-kombineramöjlighet effektivtkamerautrustning har polisen att

Användandetbeteende.övervakning med övervakning trafikanternas avav
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videokamera innebär oeksä väsentligt förbättrad dokumentationen en av
pästäddzt felbeteenden och begängnzt trafikbrott.

Vissa metoder mycket personalkrävande. bemannadeär radarkont-t.ex.
roller. ä andra sidanär effektiva i den meningen många fordon kon-attmen
trolleras. Andra metoder. främst s.k. dold övervakning med polispilot eller
videoutrustning. lägre repressivitet i förhållande till personalresur-ger en

och dyra,är skapa osäkerhet hos presumtiva Iagbrytareserna men anses en
i dessatrafiken sä finner för inordna sig under trafikreglerna.att gott att

Rikspolisstyrelsen har medverkat i internordisk ledningsgrupp fören sam-
ordning forskningsprojekt inom trafikövervakningsområdet. Utredarenav
bör del de hittills framkommitrön i detta arbete. Därefter börta av som
utredaren undersöka kostnaderna vid användandet olika metoder. Härav
kommer analys sannoliktnärmare mycket intressanta besked. Vadatten ge
kostar helikopterövervakningen timme Kan användandet vi-t.ex. per av
deoutrustning leda till enklare förfarande tilloch lägre kostnader förett

vid lagföringrättsväsendet vissa trafikbrott Dessa och liknande frågorav
bör ställas.

viktig fråigtt gällerEn bilpatrulleringen. S.k. parpatrullering innebär att
tvä polismän med sitt fordon övervakar trafiken relativt varandranäravar

ingripanden kansä göras Oftast utförs bilpatrulleringenatt gemensamt.
emellertid tvål polismän i bil. Man äberopztri regel skyddsaspekterav samma

rättssäkerheten tvä vittnen motiv för denna patrulleringform.samt som
Utomlands enkelpatrullering läremotär vanligt förekommande. Utredaren

effekterbör belysa vilka väsentligt ökad enmanspatrullering skullesom en
trafikövervaknitig.fä för polisens Vidare lvör undersökas invändning-om

patrulleringsformen realistiska.ärmotarna
uttalad mälsåittning för utredarensEn arbete mäste att presenteravara

polisensförslag trafikövetvztkninggör kan bedrivasatt kost-som ett mer
nadseffektivt sätt.

metodfrägztEn delvis slag hur polisen bör tillär förvägaannat attav
fordon inte polismanspä tecken. De biljakter intestoppa stannarsom som

följdensällan blir sädanzt Iiändelser har frän hällolika för kritikutsattsav
med hänvisning till de kan bäde den flyende bilisten ochutsätta andraatt

Äförtrafikanter faror. andra sidan det uppenbartstora är polisen inteatt
regelmässigt kan avstä frän ingripa exempelvis fordonsförztreatt mot som
bryter sig igenom polisen upprättad spärr.en av

Ledning och organisation

förnyeIsepropositionenl beskrivs principerna för polisväsendets organisa-
utgångspunkttion. Med frän vad anförts i propositionen inom civil-görssom

departementet organisationsstrukturenöversyn inom polisen meden av



218 Bilaga 1 SOU 199281

syfte åstadkomma de organisatoriska lkiriirulririgar behövs föratt attsom po-
lisen kunna fungera effektivt under de budgetmässigaskall och andra förut-
sättningar kommer i fortsättningen jfrgälla l9)lllltl bil.attsom prop.
15 63. direktiven förl bl.a. polisens regionala organi-översynen attangess.
sation bör utformas enligt den s.k. länsjáolismåistznrmodcllcn i hela riket och

verksamheten organiseras så administrationen kan nedbringztsskallatt att
och de samlade kan användas effektivaste möjligapä Attsätt.att resurserna

ocksålänen i fortsättningen bör den regionala basen för polisen lvörutgöra
dock enligt direktiven inte hindra vissa polisiära funktioner organiserasatt
med utgångspunkt geografiskafrån områiden.större

Även polisorganisationen alltsa föremål för i särskild ord-är översynom
ning kan finnas skäl för den särskilde utredaren vissa organi-det övervägaatt
satoriska frägor. Sålunda bör i vad de speciellamän förutsätt-övervägas

trafikövervakningenningar gäller för och de metoder enligt vadsom som,
utredaren fram till, bör användas vid arbetet föranleder trafikkommer att

bedrivas i organisatoriska former skiljer sig vadövervakningen bör fränsom
för i allmänhet. exempelvis degäller polisverksamhet Det kan gällasom or-

ganisatoriska trafikpolis och ordningspolisför samverkan mellanramarna
och frågan ledningen trafikövervztkningen bör organiseras med ut-om av
gångspunkt från nuvaranderegionala områden än de länen. [Jtrctlzi-större

också den samordningskall undersöka hur länsstyrelserna utvecklat ochren
riksdagsbeslutsamverkan trafikövervakningen enligt tidigare lvörsomav

åstadkommas länsstyrelsernas försorg prop. l9x384z89, JuU lö,genom
rskr. 182. Också rikspolisstyrelsens roll i lednings- och planeringsprocessen
bör belysas.

Arbetsformer m.m.

För den särskilde utredaren gäller regeringens direktiv dir. till19845
samtliga kommittéer och särskilda utredare ingående utredningsförslagens
inriktning.

En grundläggande skall trafikövervztkningsverksam-attvara
heten skall bedrivas inom nuvarande eller möjligt begränsadeom resursra-
mar.

De ekonomiska konsekvenserna utredarens förslag skall redovisas ochav
de förutsägbara effekterna olika områden skall analyseras. Detta gäller

Äveninte bara i den utsträckning polisväsendet konsekvensernaberörs.som
för samhäl-andra delar den offentliga förvaltningen och andra sektorerav av
let skall l de fall där så föreslås skall den särskilde utredaren lämnaanges.
förslag till hur överföring mellan berörda verksamhetsområdenav resurser
bör genomföras.

Utredaren bör pä de punkter där internationella utblickar kan vara av
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värde skaffa sig bild hur jämförbarai andra länder har löst elleren av man
lösa de frågoratt uppdraget omfattar. dettaI sammanhangavser börsom

också erinras regeringens direktiv dir. 198843 till kommittéer och sär-om
skilda utredare angående beaktande EG-aspekteri utredningsverksam-av
heten.

Den särskilde samrådautredaren bör med berörda myndigheter och andra
samhällsorgan med andra utredningar åklagarutredningensamt t.ex.som
dir. 199027 och utredningen det offentliga trafiksäkerhetsarbetets in-om
riktning och organisation dir. 199086. Utredaren bör också beakta det på-
gående arbetet med införande budgetsystem för polisen och mednyttav
översyn organisationsstrukturen inom polisen jfr 1990911100 bil.av prop.
15.

Berörda fackliga huvudorganisationer bör tillfälle föra framattges syn-
punkter.

Utredningsuppdraget bör slutfört före utgången september månadvara av
1992.

Jag har i detta ärende samrått med chefen för justitiedepartementet och
med chefen för kommunikationsdepartementet.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar chefen för civildepartementet

tillkalla särskildatt utredare omfattad kommittéförordningenen- av
1976119.

besluta sakkunniga,att sekreterare ochexperter, biträdeom annat- utre-
daren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att
trettonde huvudtitelirs anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemståillzut.

Civildepartementet





SOU 199281 221

figure acbñañk Bilaga

Trafikavdelningen 1992-03-25
Gunnar Andersson

NilssonGöran
Gunilla Sörensen

IDIRSGIIIIG nxnlsnnss r|Lr;gg§!gg!;!§av Azrirlnzn ILL

frånResultat enkätundersökning till urval bilägareen ett av
november 1991.

mlikipgilutvig-ochnens
vadishloadandframeResearchInstitute
;tadress gatuadress telefon telefax telex
stal officeaddress address relephone telefax telex
58101Linköping OlausMagnus 37 013-204000 50125väg 013-14M36nat nat
eden VTISGISim+4G13204000 int+46|314|436





sou 199281 Bilaga 2 223

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

l Inledning

2 Undersökningspopulationen

3 Resultat

4 Sammanfattning





SOU 199231 Bilaga 2 225

1 INLEDNING

På uppdrag Trañkpolisutredningen har VTI redovisat påav svaren
frågor ställts till urval bilförare avseende deras attityderettsom av
till trañkövervakning. Frågorna, bedömts betydelsefulla försom
utredningens arbete, ingår i serie enkät- och intervjuundersök-en
ningar utförts VTI under hösten 1991 och våren 1992.som av

UNDERSÖKNINGSPOPULATIONEN2

Undersökningspopulationen består bilägare födda 1921 ellerav senare
och ägare till bilar årsmodell 1982 eller Urvalet harav senare.
erhållits från TSVs registeravdelning.

Urvalet baseras på två delpopulationer, delpopulation från länenen
AB, C, D, O, K och M delpopulation från övriga län medsamt en
undantag länen AC och BD. Inom varje delpopulation harav ett
systematiskt urval gjorts 611 bilägare dvs totalt 1222 bilägare.av
Totalt 703 bilägare har besvarat enkäten jämnt fördelat på de båda
delpopulationema, vilket %.på 57.5motsvarar svarsprocenten
Påminnelse till de inte har inte varit aktuell.svaratsom

De redovisade resultaten härrör från sammanslagning de bådaen av
delpopulationema och kan betraktas representativt för helasom
populationen med undantag för bilägare födda 1920 eller tidigare
eller bilägare till bilar årsmodell 1981 eller äldre.av

De inkomna fördelning på ålder, kön, körsträckorsvarens m m
stämmer också väl överens med det ursprungliga urvalet och den
kunskap finns från olika bearbetningar och redovisad statistik försom
hela bilägarpopulationen. Det finns därför inga avgörande skäl som
talar för resultaten skulle nämnvärtatt skilja sig från vad som
generellt förgäller hela bilägarpopulationen.

3 RESULTAT

deI resultat redovisas i bilagans figurer och i flertalet fallsom som
särredovisas för olika körsträckeklasser, 1000 milår, 1000-2000
milår 2000 mil år, framgår följande utifrånsamt de ställdaper
frågorna.

Hur tycker du allmänt hastighetsgränserna respekterasatt
Fråga 12

70 % de bilägare respekten för hastig-svarat attav som anger
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årligdåligmycket dålig eller ganskahetsgränsema år oavsett
% tyckte% uppfattning medan 18körsträcka. 12 hade ingen att

ganska bra.respekten var

kmh hastighetsgränsenHänder det du själv kör 10 överänatt mer
13Fråga

mycket ofta kör% ganska ofta eller42 de desvarat attav som anger
varierar med kör-10 kmh hastighetsgränsen. Svarenän övermer

mycket% ganska ofta eller23 de dettasträckeklass. görattanger
%61% mellanklassen ochkörsträckeklassen, 36 iofta i den lägsta

2000 milår.bland de kör änsom mer
10 kmhsällan kör% aldrig eller mycket än28 deatt meranger

%-enheterendast 4dessa dethastighetsgränsen. äröver Av som
aldrig kör så fort.deattsvarar

du åkt fast för fortkörningHar
Fråga 14

fortkörning och% de åkt fast för36 de attsvarat avav som anger
% gång.dessa 36 de åkt fast änatt mer enanger

Även %roll. 82körsträckeklasshär spelar givetvis indirekt aven
korta %fast, 69 i mellan-de aldrig åktde med körsträckor attanger

% långkörarna.klassen och 47 bland
uti-förväntasmed vad kanvärden välDessa stämmer överens som

hastighetsbrott.polisenfrân antal ingripanden gördet motsom

till gånger ochåkt fast antall bilägare med hänsynTabell Andel som
årlig körsträcka

Åkt fast
SummagångerAldrig gång 2 Fleral

gånger minstKörsträckeklass en
gång

%% % 18.4% % 1.6milår 81.6 15.2 1.61000

% %% % 1.2 30.9milår % 8.71000-2000 69.1 21.1

%% 52.9% % 5.3milår % 30.0 17.62000 47.1

35.82.6 %Summa 64.2 22.9 10.3 % %% %



SOU 199281 Bilaga 2 227

Hur fort du får köra vid hastighetsgränstror att X,man utan att
polisen ingriper
Fråga 15

Hastighetsgräns
X

30 kmh %3 kan köratror fortareatt än 40 kmhman
50 kmh 5 % - 60 kmh
70 kmh %8 - 80 kmh
90 kmh 12 % - 100 kmh
110 kmh 18 % - 120 kmh

30 kmh %76 toleransentror är högst 5att kmh
50 kmh 62 % -
70 kmh 44 % -
90 kmh %33 -
110 kmh %33 -

Bilföramas uppfattning polisens tolerans visar majoritetenattom
uppfattar hastighetgränsöverträdelseratt med än 10 kmh beivras.mer
Vid hastighetsgränserna 30 och 50 kmh är majoritetens uppfattning,
76 62 % toleransen högstär 5att kmh medan de flestaresp tror att,
den år högre 5än kmh vid högre hastighetsgränser.

Vilken kombination ändrade hastighetsgränser och ändradav över-
vakning förordar du för förbättra trafiksäkerhetenatt i Tätorter
Fråga 16

87 % tycker nuvarande hastighetsgränseratt skall bibehållas i tätorter
och 61 % dessa förordar ökad övervakning.av

på Motorvägar
Fråga 17

60 % de tillfrågade önskar högre hastighetsgräns påav motorvägar
och 33 % dessa förordar samtidigt ökad övervakning. Det dockav är
oklart ställningstagandena är relaterade till hastighetsgränsen 90om
eller 110 kmh. 38 % önskar oförändrade hastighetsgränser och av
dessa förordar 51 % ökad övervakning.
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Övrigapå vägar
18Fråga

samtidigtbibehållasskallhastighetsgränser% nuvarandetycker77 att
övervakning.ökad% förordar48 dessaavsom

medförhastighetmedfortdu kört förupptäcktpolisenOm somatt en
bötes-förinbetalningskortetfåföredraskulle du dåböter när att

beloppet
Fråga 19

%och 29på platseninbetalningskortetvill ha%71 de svaratsomav
körsträcka.årligtillhänsynskillnad medingeni efterhand. Det är

medförhastighetmeddu körtupptäcktpolisenOm somatt en
polisenföredraduskullekörkortet, togåterkallelse attnärav

körkortet
Fråga 20

% det45såledesochdirektskall att% körkortet55 tycker tasatt
efterhand.skall itas

du fortkörningförbötesbeloppenolikatill deKänner
Fråga 21

%39bötesbeloppen,de kan% deEndast 4 attsvarat angersomav
lång-högre hosnågotKunskapen% är57 osäkra.ungefär och årvet

tillsig känna% dessa säger8endastdet årkörarna, somavmen
bötesbeloppen.

vidåterkallaskörkortetmedförtill de reglerduKänner attsom
fortkörning

22Fråga

sig%20 sägerbötesbeloppen. veta,förkunskapen änstörreHår är
blandstörstKunskapen är% osäkra.24% ungefär och är56 vet

körbland deminstoch% sig29långkörama, säger veta, som
till.% sig känna10 sägerdär endast1000 milår,mindre än

flestademinskaskulleskadadeochantalet dödadeduTror omatt
hastighetsgränsergällanderespekteradebilförarna

Fråga 23

Här% sig inteoch 12 säger% nej veta.% ja, 2266 svararsvarar
färredestokörsträckaårligroll. längrekörsträckan Juspelar en
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54 %Ja-svar jämfört med de %.kör lite 79som

Jämfört med nuvarande förhållanden hur tycker dustora resurser att
bör använda på övervakning hastighetman av

Fråga 24 A

20 % tycker skall minskas, 46 %att tycker de skallresurserna att
oförändrade och 34 % tycker de skall ökas. Hår varierarattvara

uppfattningen med årlig körsträcka. Långkörama är mindre positiva
till %ökning 25 jämfört med kortkörama %.45

Jämfört med nuvarande förhållanden hur tycker dustora attresurser
bör använda för alkoholkontrollerman

Fråga 24 B

88 % tycker skall ökas. Iatt ingen vill destort settresurserna att
skall minskas. Det är ingen skillnad med avseende på körsträckor.

Jämfört med nuvarande förhållanden hur tycker dustora attresurser
bör använda på trafikövervakningövrigman

Fråga 24 C

53 % tycker de skall ökas, 42 %att skall oför-att resurserna vara
ändrade 5 %och de skall minskas.att Här långkörarnaär mer
positiva till ökning 61 % jämfört med kortkörarna %.46

Vilken följande åtgärder skulle du förstai hand förorda förav att
förbättra trafiksäkerheten
Fråga 25

Tabell 2 Tor-delatAndel förare de olika förordade åtgärderna efter
körsträckeklass totaltoch

Körsträcka

1000-20001000 2000 Totalt
milår milår milår

Trafiksäkerhetskampanjer % %17 17 9 % 15 %
Utbildning och information %27 36 % %39 35 %
strängare straff för trafik- 25 % 15 % 9 % 15 %

brott
Om- och nybyggnad av

vägar %20 22 % %29 %24
Högre krav på säkerhets- %3 2 % 1.5 %-

utrustning
Annat förslag %7 %8 14 % 10 %
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utbildning och informationprioriterarerfarna bilförarnaDe mest
med lägre körerfarenhetökad vägstandard medan demedtillsammans

trafiksäkerhetskampanjer.straff ochockså på strängaretror
säkerhetsutrustning börbilarnasfå bilägare tyckerRelativt att

övervakning medalternativetfanns inteförbättras. Tyvärr somovan
bilföramashuvudsakliga syfte belysaenkätensföljd attatt varen av

särskilt hastighets-övervakning och dåtill olikaattityder typer av
övervvakning.

SAMMANFATTNING4

i vissa falldet ibland lätttolka resultaten ärgällerNär det att men
speglas frågornasvårigheter. Dettaförenat medkan det t ex avvara

gällande hastighets-fortare 10 kmh överofta kör änhur manom
mycket ofta, ochofta eller% sig ganskavilket 42 sade göragräns,

polisen ingriper. Vidfårfort körauppfattningen hur utan attmanom
% kan köra18frågan det endastärden tror att mermansomsenare

innan polisen ingriper110 kmhhastighetsgränsen10 kmh överän
Samtidigt bilföramashastighetsgränser. ärvid lägrefärreoch ännu

frånbortsett motorvägar,hastighetsgränser,nuvarandeacceptans av
hastighets-dehälftenoch änmycket accepterarstor av sommer

övervakning.förordar ökadgränserna
hög.alkoholkontroller mycketför ärökadeAcceptansen resurserav

Även hälftentycker änövrig övervakninggällernär det mer av
bilägarnaGenerellt gällerskall ökas.bilförarna attatt resurserna

Övervakningsresurser.ökadeönskemåluttrycker ett om
informa-Utbildning ochövervakning framförsökadVid sidan om
denybyggnad vägarmed ochtion tillsammans Om- mestsomav

% i första hand59trañksäkerhetsåtgärderna.angelägna att enanser
trafiksäkerheten.förordas för förbättraåtgärder kandessa attav

förordas straff förTrañksäkerhetskampanjer liksom Strängare
% bilägarna.15trafikbrott avav



Statens offentliga utredningar 1992

Kronologisk förteckning

Frihet kompetens.Grundutbildningens 37.Psykiatrinansvar ochdesspatienter-levnadsförhållanden,- -
villkor i högskolan.U. vårdensinnehålloch utveckling.
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