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Inledning
Behovet av att ställa om till ett klimatsmartare samhälle kan inte nog understrykas. Sverige är ledande 
på klimatområdet och statuerar ett viktigt exempel för resten av världen. Den nyvalda regeringen har satt 
klimatfrågorna högt på agendan. En översyn av klimatlagstiftningen, höjd och förenklad klimatbonus för 
personbilar och ett mål om stopp för försäljning av bensin- och dieselbilar är några av de mål som lagts 
fram. För Fordonsbesiktningsbranschen är klimatfrågorna oerhört viktiga. Vi arbetar varje dag för att 
identifiera trafikens största miljöbovar och dra vårt strå till stacken. Därför kämpar vi också för ett nytt 
besiktningsregelverk på miljöområdet – ett som är anpassat efter moderna bilar och modern klimathänsyn. 

En annan hjärtefråga för oss är trafiksäkerhet. Fungerande säkerhetssystem kan förebygga många tra-
fikolyckor, och hjälpa bilförare att hålla koll på sitt fordon. Under 2019 fortsätter vårt arbete för att se till 
att besiktningsregelverket är lika modernt som dagens bilar. 

Sedan fordonsbesiktningsmarknaden omreglerades 2010 har Fordonsbesiktningsbranschen fortsatt att 
erbjuda flexibel, trygg och tillgänglig besiktning. Transportstyrelsens undersökningar visar att 90 procent 
av våra kunder är mycket nöjda med sina besök hos oss. 

Genom den här rapporten vill Fordonsbesiktningsbranschen och dess medlemmar visa hur vi arbetar för 
klimat- och miljövänliga bilar, bidrar till säkerheten på våra vägar och gör det lättare för bilägare att hålla 
sitt fordon i toppskick. 

Fordonsbesiktningen bidrar till  
att Sverige når klimat- och miljömålen
Sverige har världens mest ambitiösa klimatlag och är på många sätt ett föregångsland i klimatarbetet. 
Biltrafiken står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, vilket innebär att mycket måste göras inom 
fordonsområdet för att minska Sveriges klimatavtryck. Regeringens mål är att utsläppen från inrikes- 
trafik ska vara 70 procent lägre år 2030 än vad de var 2010.  Fordonsflottan håller på att ställas om. 
Fossildrivna fordon byts succesivt ut mot bilar som kör på förnybara bränslen och el-fordon. Många 
stora tillverkare kommer inom en snar framtid sluta sälja fordon som inte åtminstone delvis kan drivas 
på el eller gas. Utöver detta finns ambitiösa transportpolitiska och nationella miljömål som bland annat 
handlar om hållbara stadsmiljöer och renare luft. Men en positiv utveckling för nytillverkade bilar är 
inte tillräcklig, flertalet bilar, nu och för en lång tid framöver, kommer fortsatt vara drivna av fossila 
drivmedel. 

Sedan 1991 har Sverige 16 nationella miljömål som är riktlinjer för samhällets miljöarbete. 
Bland dem finns bland annat mål om: 

• Begränsad klimatpåverkan

• God bebyggd miljö

• Frisk luft

Dessa är relevanta för Fordonsbesiktningsbranschens arbete, och vi strävar efter att bidra till 
att målen uppfylls genom att effektivt kontrollera miljöprestandan på Sveriges fordonsflotta. 

Källa: www.sverigesmiljomal.se

FAKTA: SVERIGES MILJÖMÅL
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Hjälp människor att göra rätt

De ambitiösa miljö- och klimatmålen möjliggörs av att befolkningen är medvetna och vill ta ansvar 
för såväl klimat som miljö. Den starka efterfrågan på miljö- och klimatvänliga fordon driver på 
fordonsutvecklingen. Tre av fyra svenskar tycker exempelvis att det är viktigt att deras bil släpper ut 
så lite som möjligt, enligt en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Fordonsbesiktnings-
branschen. Siffrorna visar det vi redan vet – att människor vill göra rätt. Politiker och myndigheter 
ska skapa förutsättningar för att det ska vara enkelt för människor att minska sin klimatpåverkan. 
Samtidigt har det i stället blivit svårare för bilägare att minska sina utsläpp. Detta genom att dagens 
regelverk som reglerar branschens verksamhet försämrar möjligheten för besiktningsföretagen att 
upptäcka de bilar som har miljörelaterade fel och därför behöver repareras. 

Den positiva utvecklingen som sker inom fordonsbranschen är inte tillräcklig för att nå de mål som 
satts upp. Det räcker inte med att biltillverkare ställer om. Det går inte att luta sig tillbaka och vänta 
på att marknaden reglerar problemen, parallellt måste krafttag tas för att minska utsläppen från de 
bilar som är i trafik. 

Även nyare bilar kan ha fel, exempelvis i sitt avgasreningssystem, som gör att de släpper ut mer 
än utlovat. Sådana fel behöver upptäckas och åtgärdas. Samtidigt visar den så kallade dieselgate 
att fordon som nyss satts på marknaden kanske inte släpper ut så lite som tillverkarna lovat, något 
som gett avtryck bland fordonsägarna. Enligt Novusundersökningen beställd av Fordonsbesiktnings-
branschen, tror bara en tredjedel att tillverkarna håller sig till de angivna nivåerna för hur mycket en 
bil får släppa ut.

I september 2015 meddelade den amerikanska naturskyddsmyndigheten (EPA) att de 
upptäckt fusk med utsläppsnivåerna hos Volkswagenbilar. Bilarna var programmerade 
så att de uppfyllde utsläppskraven i testmiljö, samtidigt som de i själva verket släppte 
ut 40 gånger mer än vad som var angivet när de kördes som vanligt. Det har framkommit 
att flera tillverkare använt sig av likartad manipulering av tester. Debatten pågår nu om 
hur utlovade utsläppsnivåer skiljer sig från verkligheten.

3 av 4 svenskar tycker att 
det är viktigt att deras bil 

släpper ut så lite som möjligt.”
FAKTA: DIESELGATE
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Genom att kontinuerligt kontrollera och fånga upp de fordon som har för höga utsläpp i samband med 
den årliga fordonsbesiktningen kan utsläppen minska. Detta är också en bild som befolkningen delar. 
Enligt Novusmätningen, beställd av Fordonsbesiktningsbranschen, anser 80 procent att det är mycket eller 
ganska viktigt att regelbundna miljökontroller genomförs vid kontrollbesiktningen. Siffrorna talar sitt tydliga 
språk. Genom att använda oss av kontroller kan vi minska utsläppen, skapa en bättre miljö för människor 
att leva i och ge bilägaren bättre kunskap om det klimatavtryck deras bil gör.

Fordonsbesiktningsbranschen kan och vill ta ett stort ansvar för klimatet och miljön. Det regelverk 
för kontrollbesiktning som trädde i kraft i maj 2018 innebär dock en rad försämringar på klimat- 
och miljöområdet. I huvudsak har tre förändringar till det sämre gjorts: 

1. Gränsvärdena för utsläpp har kraftigt höjts 

2. OBD-kontrollerna har försämrats

3. Dieselfordon som är äldre än 20 år har undantagits från miljökontroller

Det här är tre tydliga steg i fel riktning, och det är inte förenligt med Sveriges högt ställda politiska 
ambitioner och människors vilja att ta ansvar för miljö och klimat. Både miljön och människor blir 
lidande när besiktningsföretagens möjlighet att upptäcka fordon som släpper ut för mycket försämras.

Naturvårdsverket delar Fordonsbesiktningsbranschens bild av situationen och ska nu tillsammans 
med Transportstyrelsen utvärdera vilka effekter det nya regelverket får. Vi välkomnar den utvär-
deringen och ser fram emot en förändring till det bättre, som bidrar till att transportsektorn kan 
minska sina utsläpp.  

 

80 procent anser att det är 
mycket eller ganska viktigt 

att regelbundna miljökontroller 
genomförs vid kontrollbesiktningen.                ” Gränsvärden för utsläpp har höjts i Sverige 

Partiklar från bilars avgaser har skadliga effekter för människan. En studie genomförd i Tyskland 
visar att 6000 tyskar dör i förtid varje år på grund av utsläpp av kväveoxider (NOx). Det går att jäm-
föra med de 3200 människor som förolyckas i trafikolyckor i Tyskland årligen. Beräkningar tyder på 
att utsläppen från trafiken kostar EU:s medlemsstater hisnande 700 miljarder kronor årligen i form 
av sjukvårdskostnader. Motsvarande kostnad för Sverige är 56 miljarder årligen, enligt IVL Svenska 
Miljöinstitutet och Umeå universitet, som också uppskattar att bilavgaser leder till cirka 2800 döds-
fall per år. Bara i Stockholms län dör 1000 personer i förtid på grund av luftföroreningar, framför 
allt från dieselbilar, enligt en analys genomförd av Stockholms miljöförvaltning. Forskare på Lunds 
universitet har kunnat visa att i Malmöområdet dör sju gånger fler av avgaser än i trafikolyckor. 
Samhällsnyttan av att verka för mindre utsläpp är alltså mycket stor. Vi behöver en Nollvision även 
för onödiga utsläpp.

Insikten om utsläppens skadliga effekter har inneburit att andra länder sänkt sina gränsvärden, det 
vill säga toleransnivån, för vilka utsläpp som tillåts från en bil. I Sverige går utvecklingen åt motsatt 
håll, genom att de tillåtna utsläppsnivåerna för svenska bilar kraftigt höjs. Nya generella gränsvärden 
har införts, och dessa är satta till en nivå som i praktiken gör det omöjligt att upptäcka fordon som 
släpper ut för mycket skadliga partiklar och ämnen.

Totalt berörs 4,3 miljoner fordon av de nya reglerna. Naturvårdsverket, den myndighet som bland annat 
ansvarar för att miljömålen ska uppnås, har kritiserat de nya reglerna och menar bland annat att:

Omborddiagnossystemet (OBD) övervakar bilens motorstyrning och avgasrenande 
system. På det viset mäter det utsläpp för att minska både bränsleförbrukning och 
klimatpåverkan. Sedan 2001 ställer EU krav på att alla nyproducerade bensinbilar 
ska ha ett OBD-system, och sedan 2004 gäller detsamma dieselbilar.

• Gränsvärdena för kolmonoxid är uppemot 100 gånger högre än vad en vanlig 
bensinbil kan förväntas släppa ut

• För dieselbilar tillverkade efter 2009 är gränsvärdena gällande partiklar 70–100 
gånger högre än vad dessa bilar normalt släpper ut 

• Nivån är så hög att till och med dieselbilar med bortmonterade eller manipulerade 
partikelfilter släpper ut mindre än gränsnivåerna

FAKTA: OBD

FAKTA: NATURVÅRDSVERKETS KRITIK AV DE NYA GRÄNSVÄRDENA

Källa: Naturvårdsverkets remissvar till TSF 2017-177
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Detta betyder alltså att bilar som är miljöskadliga med höga utsläppshalter kommer att godkännas 
vid besiktningen enligt dagens regelverk. För nya bilar är ribban satt så högt att det i princip är obe-
tydligt att ett gränsvärde finns. De nya gränsvärdena blir i praktiken verkningslösa, vilket är en stor 
förlust för miljön. Fordonsbesiktningsbranschen kan göra en stor miljöinsats genom att se till att 
bilar med stora utsläpp lagas eller plockas bort från våra vägar, men med de nya reglerna blir det 
svårare. Det är värt att notera att regelverket innebär att en eventuell ny utsläppsskandal likt den 
2015 inte hade kunnat upptäckas genom vanlig kontrollbesiktning, något som hade varit möjligt 
om gränsvärdena legat på en lägre nivå. Bilförarnas bristande tilltro till att fordonstillverkarna håller 
sig till angivna nivåer kan utläsas från tidigare nämnda Novusundersökning, beställd av Fordonsbe-
siktningsbranschen. Det skulle, om besiktningsregelverket görs om, kunna motverkas genom att 
fordonsbesiktningen visar att de flesta tillverkare sköter sig.

Bakgrunden till regelförändringarna är ett EU-direktiv och Transportstyrelsen motiverar höjningen av 
gränsvärdena med att man följer EU:s krav. Men man tolkar direktivet tvärtemot andra medlemsländer, 
som väljer att sänka sina gränsvärden, och alltså göra det svårare för en smutsig bil att passera en miljö-
kontroll. EU-länder så som Rumänien, Polen och Tyskland skärper miljökraven och gör kontrollerna 
mer träffsäkra. Samtidigt kan Sverige komma att bli det enda EU-land där gränsvärdena höjs och 
träffsäkerheten minskas genom försämrad OBD-kontroll.

Effekten av det förändrade regelverket verkar redan ha gett utslag i verkligheten. Fordonsbesikt-
ningsbranschens statistik visar att andelen underkända fordon på grund av miljörelaterade fel 
mer än halverats sedan det nya regelverket infördes. Exempelvis underkändes under perioden juni 
till december 2017, cirka 7 procent av dieselbilar med Euroklass 1 på grund av miljöskäl. Motsva-
rande siffra för samma period 2018, då regelverket trätt i kraft, var 0,54 procent. För den mest 
moderna miljöklassen, Euro 6, har andelen underkända dieselfordon minskat från 3,8 procent 
under 2017 till 0,33 procent motsvarande period 2018. För de mest moderna bensinbilarna har 
underkännandefrekvensen minskat från 2,9 procent till 0,26 procent. Det är för tidigt att dra 
definitiva slutsatser, men trendbrottet är rejält och bör tas i beaktande. Mycket tyder på att det 
rullar fordon på vägarna som trots besiktning fortsatt kan släppa ut för mycket.

Tillåten utsläppsnivå av partiklar 
enligt Sveriges regelverk***

Tillåten utsläppsnivå i Tyskland 
och Rumänien****

Utsläppsnivå av partiklar från 
bil som saknar partikelfilter

Faktisk utsläppsnivå från  
normalt fungerande bil

1,5**

0,5

0,3

0,01–0,05

Källor: Naturvårdsverket, tillverkares angivna skyltvärden,  
besiktningsregelverk i berörda länder, EU:s besiktningsdirektiv.

* Exempelbil: Volvo V70 diesel från 2013 (Euro5-klass).
** Mått: m-1. *** Enligt föreskrift som trädde i kraft 2018.

**** Utgår från s.k. skyltvärde. Tyskland och Rumänien utgår 
från samma EU-direktiv som Sverige

Sverige tillåter fem gånger högre utsläpp 
av skadliga partiklar än vad en bil* med 

trasig avgasrening faktiskt släpper ut

Vid kontrollbesiktningen genomförs en mätning av opaciteten av bilens 
avgaser. Opacitet är ett grovt mått för små partiklar i avgaserna. Sådana 
partiklar kan orsaka luftvägsrelaterade sjukdomar och hjärt- och kärl-
sjukdomar. Moderna fordon måste därför ha partikelfilter för att hindra 
skadliga partiklar att släppas ut.

Om en bil har högre partikeltäthet, dvs opacitet, i sina avgaser än vad som 
är tillåtet (gränsvärdet) ska den underkännas vid besiktningen. Sveriges 
regelverk tillåter partikeltäthet som är omkring 70 gånger högre än vad 
en normalt fungerande modern bil har i sina avgaser. 

Inte ens en bil med trasig eller manipulerad avgasrening kan underkännas 
vid besiktningen. Gränsvärdet tillåter fem gånger så höga partikelnivåer 
än vad en bil från exempelvis 2013 med trasigt partikelfilter släpper ut. 

Den övre gränsen för hur mycket partiklar som är tillåtna i avgaserna vid 
besiktningen är alltså högre än nivån från en bil som helt saknar avgas-
rening. Avgasmätningen blir därför meningslös, och fordon som släpper 
ut långt mer skadliga partiklar än vad som är tillåtet när bilen sätts på 
marknaden godkänns vid besiktningen.

FAKTA: PARTIKELUTSLÄPP
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Försämrad kontroll av OBD-system

Det nya miljökontrollregelverket förändrar också hur fordonsbesiktningen får använda sig av bilens 
omborddiagnossystem, OBD, för att kontrollerna brister i fordonens klimatreglerande system. 

Vid fordonsbesiktningstillfället görs en OBD-kontroll som granskar bilens diagnossystem som i sin 
tur indikerar fel med hjälp av felkoder. Tidigare underkändes en bil om dess OBD-system visade en 
eller flera felkoder. Då var ägaren tvungen att reparera bilen och åtgärda problemet, oavsett om 
felkoden hade varit registrerad under en lång eller kort tid. Sedan det nya regelverket infördes har 
det blivit svårare att använda sig av bilens eget diagnostiska system för att bedöma om ett fordon 
har fel i miljösystemen. 

I det nya regelverket begränsas OBD-kontrollen till att felkoder endast ska leda till underkännande 
ifall felindikatorn/varningslampan samtidigt indikerar fel i det avgasrenande systemet, eller när 
utsläppsvärden överskrider de nya gynnsammare gränsvärdena. 

Vi anser att reglerna gällande OBD-kontroll bör förändras så att bilens egen indikation på att något 
är fel räcker för underkännande eftersom det kan uppstå fel som är direkt eller indirekt utsläpps-
relaterade men som inte gör att varningslampan lyser. OBD-systemet gör det möjligt att kunna 
identifiera miljöbovar – om man använder det rätt och som komplement till avgasmätning.

Dieselbilar som är 20 år eller äldre borde inte undantas från miljöansvar

Utöver de förändrade gränsvärdena och de försämrade OBD-kontrollerna så innebär dagens regel-
verk att dieselfordon som är äldre än 20 år är undantagna från relevant miljökontroll. I stället ska 
röktätheten i avgaserna bedömas okulärt, det vill säga med blotta ögat, ett sätt som naturligtvis är 
mycket osäkrare än modern avgas- och opacitetsmätning. 

Transportstyrelsen menar att det rör sig om få fordon och att det därför är onödigt att inkludera 
dem. Äldre fordon släpper ut betydligt mer än nya och borde därför snarare kontrolleras oftare. 
Fordonsbesiktningsbranschen, och många med oss, menar att Transportstyrelsens tolkning snarare 
bryter mot än följer EU-direktivet på området. Det går inte att finna stöd för undantaget av äldre 
dieselbilar. 

• Det införs en Nollvision för skadliga utsläpp från trafiken som en del i Sveriges 
arbete med miljömålen

• Gränsvärden anpassas till relevanta utsläppskrav
• Regelverket för OBD-kontroll återställs och möjliggör en träffsäker miljökontroll 
• Funktionskrav införs för OBD-system 
• 20-årsundantaget för opacitetsmätning tas bort

FORDONSBESIKTNINGSBRANSCHEN VILL ATT:

Regelbunden fordonsbesiktning möjliggör  
en säkrare trafikmiljö

Mer behöver göras för att nå Nollvisionen

I över 20 år har Nollvisionen legat till grund för svensk trafiksäkerhet. ”Ingen ska dödas eller skadas 
i trafiken” – det är grundidén bakom. Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken, och transportsystemet 
ska vara utformat med människan i åtanke. Sedan millennieskiftet har antalet omkomna i trafiken 
halverats från omkring 500 personer i ursprungsläget, men det senaste året har vi tyvärr sett ett 
trendbrott, och kurvan har planat ut. 2018 blev ett dystert år. Transportstyrelsen rapporterar att 325 
personer omkommit i trafiken under året, så höga siffror har inte setts sedan 2011.

I september 2016 fattade regeringen beslut om en Nystart för Nollvisionen som skulle innebära ett 
”intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige”. Ett delmål sattes för 2020 där man hoppas vara 
nere på 220 omkomna i trafiken, något som verkar vara svårt att uppnå om dagens trend fortsätter. 
Nystart för Nollvisionen utvecklar de områden där man tidigare framgångsrikt minskat olycksrisken, 
som vägutformning, fordonssäkerhet, reglering och tillsyn, men fokuserar också på den potential 
som finns i ny teknik. Enligt Transportstyrelsen handlar den fortsatta ökningen av dödsfall i trafiken 
om att mängden trafik fortfarande ökar på våra vägar. 

Från Fordonsbesiktningsbranschens håll kan vi göra mycket för att förhindra tragiska olyckor och 
dödsfall, till exempel se till att alla bilar fungerar som de ska och är säkra. För att minska risken att 
ett fordonsfel leder till en olycka, gäller det att snabbt åtgärda trasiga säkerhetssystem. Regelbundna 
fordonsbesiktningar ser till att fel upptäcks i tid och kan minska risken för olyckor. 

Sverige har ett internationellt gott renommé på trafiksäkerhetsområdet, och Nollvisionen har exporte-
rats till bland annat Norge och Kanada. Dessutom har FN inkluderat den i sitt trafiksäkerhetsarbete. 
Den svenska fordonsbesiktningsbranschen bidrar med resurser och stor expertis för att stärka upp 
exportsatsningarna på trafiksäkerhetsområdet. Sverige satsar stora pengar på trafiksäkerhet och för 
att få valuta för investeringen är det viktigt att politiken tar ansvar och säkerställer att fordonsbe-
siktningen är modern och uppfyller sitt syfte. 
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Moderna bilar kräver moderna regelverk

Bilar blir allt smartare. Nyproducerade fordon utrustas med så mycket smart teknik att det kan vara 
svårt för föraren att känna till alla funktioner. En bil är inte vad den var för femtio år sedan, säker-
hetsfunktionerna är i dagens nyproducerade bilar i stort sett helt datoriserade. Föraren har, till skillnad 
från tidigare, hjälpmedel som backkamera, självkörning och nödbromsning. Det är självklart en 
positiv utveckling som kan hjälpa föraren att köra säkrare. Men det finns en risk att föraren förlitar 
sig för mycket på den nya tekniken, och inte inser när systemen fallerar, eller för den delen kan laga 
systemet utan experthjälp.  

När bilar utvecklas, måste självklart också regelverket för kontrollbesiktning följa med i utvecklingen, 
för att kunna dra nytta av framstegen som görs. Bara då kan vi förhindra de trafikolyckor som riskerar 
uppstå när säkerhetssystemen inte fungerar som de ska eller som föraren trodde. 

Vi i Fordonsbesiktningsbranschen skulle vilja att våra verktyg för att kunna förhindra trafikolyckor 
blev bättre. Som bilist är det lätt att utgå från att alla säkerhetssystem kontrolleras och testas vid 
besiktningen, men så är inte fallet. ABS-bromsar, antisladd-system (ESP), krockkuddar och annan 
viktig säkerhetsutrustning genomgår endast en begränsad funktionskontroll. Panikbromsassistansen 
är en av de funktioner som inte kontrolleras alls. I stället kontrollerar man om bilen har en varnings- 
triangel i bakluckan. Vi vill ha befogenheten att kontrollera de verkligt viktiga säkerhetssystemen och 
därmed kunna förebygga trafikolyckor. 

För att garantera säkerheten på vägarna behövs en oberoende part som kontrollerar systemen. 
Trafiksäkerhet och miljöansvar kommer alltid först för oss. Bilens inbyggda OBD-system kan göra 
diagnoser och dra slutsatser av bilens status. Men för att dessa ska kunna användas på rätt sätt 
måste besiktningen kunna säkerställa att systemen fungerar som de ska. 

Med en högteknologisk fordonspark är det inte rimligt att en vanlig fordonsägare ska kunna hantera 
de komplicerade systemen. Till och med att byta lampor i moderna bilar kan vara komplicerat för 
lekmän. 

Moderna säkerhetssystem med begränsad funktionskontroll

Backkamera

Dödavinkelvarnare

Nödbromssystem

Anti-spinnsystem

Anti-sladdsystem 

ABS-bromsar

• Regelverket moderniseras så att moderna säkerhetsfunktioner kontrolleras vid 
besiktningen.

• Framtida regelverk och lagstiftning får ett teknikneutralt fokus på att nya och 
kommande säkerhetsfunktioner och system regelbundet behöver kontrolleras 
och testas.

FORDONSBESIKTNINGSBRANSCHEN VILL ATT:

Kunden har alltid rätt – till en säker bil
Kontrollbesiktningen är till för att bilar ska fungera som de ska, och för att bilister ska känna sig 
trygga med att deras fordon håller måttet. Genom att regelbundet kontrollera viktiga funktioner 
och system kan bilägare och konsumenter känna sig trygga. På det viset skapas en renare och 
säkrare trafikmiljö och nytta för den enskilda bilägaren. Rimliga priser, flexibilitet, hög tillgänglighet 
och regelbundenhet är nyckelområden som Fordonsbesiktningsbranschen strävar efter. Den 
övergripande nyttan med fordonsbesiktning handlar framför allt om att såväl bilägare som andra 
som rör sig i trafiken och samhället ska kunna vara trygga med att de system som finns i fordon 
för att öka trafiksäkerheten och minimera klimat- och miljöpåverkan fungerar. Både förare och 
medtrafikanter har exempelvis ett intresse i att bromsarna fungerar som de ska.

Transportstyrelsen genomförde i samband med sin utvärdering av besiktningsmarknaden en 
mätning av nöjdheten bland de som besiktigat sin bil, med goda resultat. Närmare 90 procent av 
respondenterna är mycket nöjda med hela besiktningsprocessen, från bokning till besök. Det är 
mycket glädjande för oss som bransch och vi stävar efter att fortsätta bidra med en uppskattad 
service och att bli ännu bättre. Branschens ambition är att kundnöjdheten ska öka.

Tryggheten i att bilen skyddar föraren och medtrafikanter 

Moderna bilar är fulla av modern teknik. Det handlar om allt från olika säkerhetsfunktioner som 
hjälper föraren att förebygga olyckor eller minimera skadan som sker om en olycka ändå inträffar, till 
system som assisterar föraren visuellt och system som ökar komforten. Teknikutvecklingens påverkan 
på fordonsflottan är positiv, och ingenting tyder på att utvecklingen kommer stanna av. 

Vi kommer i framtiden ha än mer avancerade bilar. Det är i det sammanhanget inte rimligt att för-
vänta sig att den enskilde fordonsägaren själv ska kunna ha koll på och kontrollera om alla de system 
som är aktiva i bilen fungerar som de ska. Varken Fordonsbesiktningsbranschen, beslutsfattare eller 
fordonstillverkarna kan förvänta sig det. 

Dagens regelverk innebär att inte ens de funktioner som funnits i fordon i decennier kontrolleras. Det 
kommer bli ännu viktigare att, i takt med teknikutvecklingen, också utveckla regelverken som styr 
hur olika system ska kontrolleras. När bilen blir digital måste både hård- och mjukvara kontrolleras, 
något som inte är en självklarhet i dag. I grunden handlar detta om att bilägare och andra som berörs 
av trafiken ska kunna vara trygga med att de fordon som kör på vägarna fungerar ur ett säkerhets-, 
miljö- och klimatperspektiv.
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Regelbunden besiktning gynnar bilägaren

Fel som en bil dragits med under längre tid är ofta dyrare att reparera än fel som upptäcks direkt. 
Avancerade system och funktioner med många komponenter behöver kontrolleras regelbundet för 
att upptäcka fel som bilägaren själv inte kan upptäcka, eller som missas av bilens självdiagnossystem, 
som alla moderna bilar har. 

För att upptäcka eventuella fel är det nödvändigt med regelbundna kontroller. Det ligger i fordon-
sägarens intresse att få kännedom om bilen har fel som behöver åtgärdas så snart som möjligt. Vissa 
menar att täta besiktningar innebär för stora kostnader för bilägare, men kostnaden av en besiktning 
kan inte mäta sig med långt gångna skador som kräver kostsamma reparationer. På det viset gagnar 
täta intervaller såväl konsumenten som trafiksäkerheten och miljön.

Tillgänglig besiktning i hela landet

Eftersom kontrollbesiktning är obligatoriskt behöver tillgängligheten vara god och stationer finnas 
över hela landet. Sedan omregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden 2010 har antalet besikt-
ningsstationer ökat, och därmed också tillgängligheten och flexibiliteten för branschens kunder, från 
omkring 190 stationer till drygt 500 stationer över hela landet. Farhågan om att antalet stationer i 
glesbygd skulle minska till följd av konkurrensutsättningen har inte infriats – tvärtom. Fordonsbesikt-
ningsbranschen ser positivt på den framtida utvecklingen och bedömer att fler stationer kommer öpp-
na, särskilt i mindre orter. Många bilägare, inte minst de som bor i glesbygd, har fått kortare resväg 
till en besiktningsstation. 97 procent har idag mindre än 30 km till en besiktningsstation, att jämföra 
med att 90 procent hade 50 km eller mindre till en besiktningsstation innan omregleringen.

Besiktning när det passar kunden

Fordonsbesiktningsmarknaden är konkurrensutsatt. Det innebär att flera aktörer agerar på marknaden 
och att konsumenter fritt kan välja mellan olika besiktningsföretag. Till skillnad från tidigare kan man 
idag välja besiktningstid med större flexibilitet. Populära tider för besiktning blir dyrare, medan tider 
med lägre efterfrågan blir billigare. På samma sätt kan man idag antingen boka sin fordonsbesiktning 
lång tid i förväg, eller svänga in med kort varsel. Det förstnämnda till en lägre kostnad, än vad drop-in 
kostar. Sammantaget har konkurrensutsättningen inneburit en viss prishöjning, samtidigt som flexibilite-
ten för konsumenterna ökat avsevärt. 

Det är också viktigt att notera att dagens fordonsbesiktning inte går att jämföra med den som genom-
fördes för tio år sedan. Kraven på kompetens och kunnande hos branschens tekniker har ökat stadigt 
och därmed också företagens investeringar i kunnig personal.

• Besiktningsintervallet ligger kvar på nuvarande nivå
• Besiktningsreglerna moderniseras för att bilägarna ska känna sig trygga med att 

de får en relevant kontroll av sitt fordon.
• Branschen ska få tydliga och långsiktiga regelverk och spelregler som ligger i 

framkant ur ett internationellt perspektiv. På det sättet skapas förutsättningar 
för ökad tillgänglighet, fler stationer och attraktiva priser. 

FORDONSBESIKTNINGSBRANSCHEN VILL ATT:

Sedan 2010 har antalet  
besiktningsstationer  
ökat med 163 procent




