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Rikspolisstyrelsens föreskrifter om
hastighetsövervakning med radarhastighetsmätare;

RPSFS 2000:39
FAP 331-1

beslutade den 6 juni 2000.

Utkom från trycket
den 30 juni 2000

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4
förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

1 kap. Tillämpningsområde
1 § Denna författning reglerar hastighetsövervakning på väg med radarhastighetsmätare såväl med som utan kamera.

2 kap. Materiel och behörighet
1 § För hastighetsövervakning med radarhastighetsmätare får endast ett
instrument som är godkänt av Rikspolisstyrelsen användas.
Instrumentet skall genomgå periodiskt återkommande kontroll (verifiering) och översyn i den utsträckning som Rikspolisstyrelsen beslutar. Verifiering skall utföras av ett enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
ackrediterat kontrollorgan.
2 § Översyn, service och reparation får endast utföras av ett företag som
Rikspolisstyrelsen har slutit avtal med.
3 § Förändringar av en radarhastighetsmätare får inte göras utan
medgivande av Rikspolisstyrelsen.
4 § Vid hastighetsövervakning med radarhastighetsmätare skall instrumentet handhas av den polis som ansvarar för mätningen (mätkontrollanten).
Endast den får vara mätkontrollant som med godkänt resultat har genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen i hastighetsövervakning med radarhastighetsmätare och är väl förtrogen med instrumentet
och sådana förhållanden som kan påverka mätresultatet.
5 § För den som under mer än ett år inte har använt radarhastighetsmätaren
krävs repetitionsutbildning rörande dess funktion. Denna utbildning skall
ledas av en instruktör som har genomgått sådan utbildning som avses i 4 §
andra stycket.
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3 kap. Kontrollplatser och handhavande
Kontrollplats
1 § Ett platsprotokoll, Hastighetsövervakning med radarhastighetsmätare
(RPS 331.2), skall upprättas över en kontrollplats. Av protokollet med skiss
skall framgå
1. fixpunkt,
2. kontrollfordonets placering,
3. antennens placering,
4. mätplats och
5. riktpunkt för radarlob.
Utrustningens placering
2 § Antennen skall placeras så nära vägen eller körbanan som möjligt och
riktas mot den plats där mätning skall ske.
3 § I de fall kamera används skall denna riktas så att fordonet finns i sökarbilden vid samtliga exponeringar.
Godkännande och kalibrering
4 § Inställda mätdata skall godkännas av mätkontrollanten genom inmatning av operatörskod.
5 § Utöver den automatiska kalibreringen skall kalibrering utföras manuellt omedelbart efter det att mätdata ställts in och omedelbart efter det att
övervakningen avslutats. Instrumentet skall vid kalibrering visa 89 km/h.
Platsprotokoll
6§

Vid varje övervakningstillfälle skall platsprotokoll upprättas.

4 kap. Rapportering
1 § Vid rapportering av hastighetsöverträdelse skall anteckning om
fordonsslag, fordonets registreringsnummer och om möjligt fordonets
fabrikat göras på utskriftsremsan.
Om det behövs ytterligare upplysningar, t.ex. att fordonet har särskiljande
kännetecken eller att trafiksituationen varit speciell, skall anteckningar om
detta göras i platsprotokollet.
2 § När hastighetsöverträdelse beivras genom föreläggande av ordningsbot
skall registrerad hastighet anges. Vid annan rapportering skall därutöver
anges radarhastighetsmätarens modellbeteckning och att radarhastighetsmätaren registrerar minst 1 km/h lägre hastighet än den verkliga.
3 § En exponerad film skall snarast framkallas. Vid granskning skall det
särskilt uppmärksammas att det inte förekommer något fel på de infotograferade datauppgifterna.
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4 § Om det finns risk för att det kontrollerade fordonet har förväxlats med
ett annat fordon eller om det uppstår någon annan tveksamhet om mätningens tillförlitlighet, får mätningen inte ligga till grund för föreläggande
om ordningsbot eller annan rapport.

5 kap. Dokumentation
1 § Utskriftsremsa, upprättat platsprotokoll och, i förekommande fall,
exponerad film skall förvaras på ett betryggande sätt.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning med radarhastighetsmätare (RPSFS 1994:15, FAP 331-1) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar
OLOF EGERSTEDT
Anne-Marie Niklason
(Rättssekretariatet)
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