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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Fordonsbesiktningsbranschen är en bransch i utveckling och en viktig samhällsaktör. Genom oberoende och löpande besiktning bidrar vårt arbete till att
uppfylla Sveriges mål inom trafiksäkerhet och inom miljö- och klimatområdet.
I branschrapporten 2020 redogör vi för hur vi arbetar idag och vilka utmaningar
vi står inför. Vi kommer titta på morgondagens fordonsflotta och vilka krav som
kommer behöva ställas då vi inom kort kommer att se en alltmer elektrifierad
och autonom fordonsflotta.
På grund av hälsofaran från och de stora kostnaderna för utsläpp från bland
annat trafiken så har politiker runt om i Europa, inte minst i Sverige, satt upp
målsättningar och fattat beslut om åtgärder för att minimera dessa utsläpp.
Besiktningen är det tillfälle då felaktigheter som exempelvis leder till att bilens
miljöfarliga utsläpp är för höga ska upptäckas, så att de sedan kan åtgärdas.
Men så är det dessvärre inte alltid längre – nya regler för hur besiktningen ska
gå till gör att många miljö- och hälsoskadliga fordon godkänns vid besiktningen.
Därmed behöver de inte åtgärdas och kan fortsätta trafikera vägarna – trots att
de försämrar luftkvaliteten påtagligt.
På samma sätt är regelverken när det gäller trafiksäkerhet eftersatta. Idag kontrolleras
inte grundläggande moderna säkerhetsfunktioner. Det vill vi få ändring på.
Rapporten riktar sig till dig som är beslutsfattare, jobbar i myndighet, är engagerad
i miljö- eller trafiksäkerhetsfrågor eller som är journalist. Den riktar sig också
till alla som är intresserade av vad Fordonsbesiktningsbranschen gör och hur en
välfungerande fordonsbesiktning kan bidra till en bättre trafiksäkerhet och ett
hållbart samhälle.

Tord Fornander
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Sedan 2010 har det
öppnats över 300
nya stationer i Sverige
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FORDONSBESIKTNING – ETT SAMHÄLLSUPPDRAG
Fordonsbesiktningsbranschen har ett viktigt samhällsuppdrag att bidra till trafiksäkerheten i Sverige
och för att minimera klimat- och hälsoskadliga utsläpp från trafiken. Fordonsbesiktning är en regelstyrd
och obligatorisk verksamhet, vårt samhälles sätt att löpande kontrollera att personbilar, lastbilar, bussar
och andra fordon fungerar tillförlitligt och håller sig till de regler som finns gällande trafiksäkerhet och
miljöprestanda. Fordonstillverkarna har en viktig roll att utveckla allt säkrare och miljövänligare fordon,
medan besiktningsorganen ansvarar för att löpande kontrollera att fordonen fungerar som de ska och
håller sig till utlovade miljö- och säkerhetsstandards. För att få en opartisk bedömning är det viktigt att
de som utför kontrollerna är oberoende från fordonstillverkarna och fordonsägarna.
Vad som ingår i en besiktning styrs i huvudsak av ett antal EU-direktiv, utifrån vilka Transportstyrelsen,
som är ansvarig svensk myndighet, tar fram föreskrifter som gäller i Sverige.

Om fordonsbesiktning
I Sverige är besiktningen konkurrensutsatt sedan 2010, en förändring av branschen som ökat
tillgängligheten markant, från 196 till 536 stationer på mindre än tio år. Fordonsägaren kan välja
mellan olika aktörer och besiktningsorgan får utföra fordonsbesiktning i fri konkurrens. I grunden
är dock besiktningen ett tydligt reglerat samhällsuppdrag. Genom lagar och förordningar är det
fastslaget att kontrollbesiktning av fordon ska ske med jämna mellanrum för att kontrollera både
miljö- samt trafiksäkerhetsprestandan. Det är bara besiktningsorgan som är godkända och löpande kontrolleras av myndigheten Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som får
utföra fordonsbesiktning.
Under 2019 genomförde branschen 5,6 miljoner besiktningar. Antalet besiktningar varierar något
från år till år beroende på antal nyregistrerade fordon samt hur många fordon som underkänns
och därmed behöver ombesiktas. Minskningen kan troligtvis också tillskrivas regeländringen av
hur ofta en personbil ska kontrollbesiktigas. Sedan 20 maj 2018 har intervallen justerats till var
14:e månad för personbilar.
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FAKTA: VEM BESIKTIGAR DIN BIL?
Idag arbetar cirka 2000 personer i Sverige som besiktningstekniker. För att kunna
arbeta som besiktningstekniker behöver du vara certifierad av ett ackrediterat
personcertifieringsorgan. Dessutom krävs kunskaper inom teknik, förvaltningsrätt
och regelverk. Certifieringen, som är personlig, kan ske för en eller flera behörighetsklasser och behöver omprövas var fjärde år. Utöver det behöver certifikatet
årligen följas upp för att säkerställa att man varit yrkesverksam som besiktningstekniker. Ackrediteringen kräver också att teknikern årligen uppfyller bolagsinterna
krav. Vi som arbetar i branschen välkomnar höga krav på kunskap. Det är viktigt
att kraven på kompetens för besiktningsteknikerna matchar fordonens teknikutvecklingstakt.

Bim Dawson
Besiktningstekniker

Varför valde du att bli besiktningstekniker?
Jag valde detta yrke för att jag har ett stort fordonsintresse och tycker om att träffa människor.
Hur ser en typisk dag ut för dig?
Det varierar ganska mycket då jag besiktar alla
slags fordon, men en typisk dag består mestadels av besiktning av fordon, men jag har också
hand om miljöarbetet på vår station samt frågor
om arbetsmiljön då jag är skyddsombud.
Arbetar du själv eller i ett team?
Självklart jobbar vi alltid som ett team, även om
besiktningar av personbilar och MC utförs individuellt. Däremot jobbar vi två och två på lätta
släpfordon och tunga fordon.
Upplever du att föreskrifterna som reglerar
det ni ska kontrollera är relevanta?
De är mestadels relevanta, däremot tycker jag
att de nya miljöreglerna strävar bakåt. Att höja
gränsvärdena samt att ta bort mätning för äldre
fordon tycker jag är ett steg i fel riktning, då vi
inte längre håller jämna steg med andra länder.
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Arbetsort alt. besiktningsstation:
Uppsala – Librobäck
Utbildning: Ekonomi, inriktning
företagande, certifierad besiktningstekniker lätta och tunga fordon samt motorcykel
Antal bilar som besiktigas varje dag:
Ca 20 besiktningar/dag

VÅRT ARBETE – EN VIKTIG KOMPONENT FÖR ATT
MINSKA SVERIGES UTSLÄPP
Sverige har världens mest ambitiösa klimatlag och är på många sätt ett föregångsland i klimatarbetet.
Trafiken står för knappt en tredjedel del av de klimatrelaterade utsläppen och det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar. För att nå det långsiktiga klimatmålet om att Sverige senast
2045 inte ska ha några nettoutsläpp är det därför avgörande att vår fordonsflotta minskar sina utsläpp.
I Sverige finns det ungefär 6 miljoner personbilar, bussar, lastbilar och motorcyklar i trafik. Dessa behöver
löpande kontrolleras med varierande intervall, för att se till att de håller sig till gällande utsläppskrav och
att de fungerar på ett sätt som minimerar bränsleförbrukningen.
Genom att löpande kontrollera om bilen fungerar som den ska och se till att fordon med brister åtgärdas
efter besiktningen så kan bränsleförbrukningen minimeras samtidigt som bilägaren kan vara säker på
att avgasrening och andra miljösystem fungerar. På det sättet är fordonsbesiktning nödvändigt för att
hålla nere utsläppen av växthusgaser från fordonsflottan.

Farliga utsläpp från trafiken är ett omfattande hälsoproblem
Utöver utsläpp som är skadliga för klimatet så uppstår vid förbränningen i bilens motor utsläpp av
ämnen och partiklar som bidrar till luftföroreningar. Sådana utsläpp är direkt farliga för människor.
En annan orsak till skadliga partikelutsläpp är att bilens däck sliter på vägbanan. Enligt Världshälsoorganisationen WHO utgör dålig luft den största miljörelaterade risken för människors hälsa i Europa.
Luftföroreningar bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och cancer.
De senaste decennierna har utsläppen av farliga ämnen och partiklar från trafiken minskat kraftigt
i Sverige, vilket är positivt. Samtidigt kvarstår många problem. Enligt en studie genomförd av IVL
Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet orsakar luftföroreningar från avgaser 2 850 förtida
dödsfall i Sverige varje år. IVL har också beräknat att hälsoeffekterna från luftföroreningar bidrar
till en samhällsekonomisk kostnad på 56 miljarder kronor per år i Sverige.
En majoritet av fordonen återfinns där en majoritet av befolkningen finns, det vill säga i tätort.
Det är också i tätbebyggda områden som problemen med luftföroreningar från trafiken är som
störst. Detta är också bakgrunden till exempelvis tanken om miljözoner, där vissa fordon förbjuds
köra i vissa delar av en stad, och att dubbdäcksförbud införs på vissa särskilt utsatta gator. De
skadliga utsläppen från trafiken är en av de främsta orsakerna till att regelbunden besiktning är
nödvändigt.
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FAKTA: BILENS SKADLIGA UTSLÄPP
Ämne

Farligt för

Effekter

Koldioxid
(CO2)

Klimatet.

Transportsektorn står för Löpande kontrollbesikt30 % av alla klimatutsläpp. ning för att säkerställa
att motorn fungerar som
den ska.

Kväveoxider
(NOx)

Negativa hälsoeffekter och påverkar
andningsorganen, främst hos
känsliga personer med till exempel
astma.

Luftföroreningar från
trafiken är ett större
hälsoproblem än trafikolyckor.

Partiklar
(PM)

Partikelutsläpp har starkast
koppling till negativa hälsoeffekter
av de olika luftföroreningarna.
Kan orsaka bl.a. andningsbesvär,
hjärt- och kärlsjukdomar och
lungcancer.

Kolmonoxid
(CO)

NOx mäts inte specifikt
vid kontrollbesiktning.
Moderna fordon har avgasrenande system som
ska minska andelen NOx
i utsläppen.

Partikelutsläpp sker
främst från dieselbilar.
Vid besiktningen kontrolleras partikeltätheten
Utöver det innebär hälso- indirekt genom att den
problemen som uppstår
så kallade opaciteten i
på grund av luftföroavgaserna mäts.
reningar mycket stora
Försämrar kroppens syreupptagkostnader för samhället, Mäts vid besiktningen
med hjälp av avgasanalyningsförmåga. Hög exponering för bland annat för sjuksator/4-gasmätare.
kolmonoxid i ett slutet utrymme,
vårdskostnader.
är livsfarligt. Hög utomhusexponering kan leda till att personer med
hjärtbesvär får kärlkrampssymtom.

”
Kolväten
(HC)

Beräkningar visar att
luftföroreningar innebär
att tusentals människor
dör i förtid varje år.

Hur kontrolleras det

Uppstår vid förbränning, framför
allt från trafiken. Kan orsaka bl.a.
leukemi, lungcancer och hudcancer.

Enligt WHO finns det ingen tröskel
för partikelhalten under vilken negativa hälsoeffekter inte förekommer.
Därför är det fördelaktigt för människors hälsa att sträva efter så låga
partikelhalter i luft som möjligt.
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Nya regler innebär sämre miljökontroll vid besiktningen
Den 20 maj 2018 ändrade Transportstyrelsen Sveriges kontrollbesiktningsföreskrifter. Syftet med
förändringen var att anpassa svenskt regelverk till EU:s besiktningspaket. Ett antal förändringar
genomfördes av hur besiktningsorganen ska kontrollera bilarnas utsläpp. Ett flertal av dem tillkom
på svenskt initiativ och har inte med EU:s regelverk att göra. Det svenska sättet att genomföra
EU-direktivet har inneburit en kraftig sänkning av ambitionsnivån gällande miljökontrollen vid besiktningstillfället.

1. Gränsvärdena för hur mycket skadliga utsläpp som tillåts höjdes kraftigt

FAKTA: PARTIKELUTSLÄPP FRÅN DIESELMOTORER
Nya dieselfordon måste ha partikelfilter. När ett sådant filter fungerar som det ska minskar det utsläppen av skadliga partiklar med upp till 99%. För att kontrollera partikelhalten
och andra skadliga ämnen i avgaserna görs en så kallad opacitetsmätning. Genom att
mäta hur mycket ljus som släpps igenom avgaserna fås ett värde (absorptionskoefficient)
fram på hur tät röken är. Om avgaserna har ett högre värde än förväntat innebär det
bland annat att antalet partiklar är högre än vad de ska. De flesta fordonstillverkare anger
ett specifikt värde för vilken täthet avgaser från den specifika fordonsmodellen ska ha när
avgasreningen fungerar. Detta är det så kallade skyltvärdet.

Enligt EU:s regelverk ska en kontroll av röktäthet, där alltså partiklar ingår, göras gällande dieselbilar. Uppmätta värden ska jämföras med de nivåer som angetts av tillverkaren, det så kallade
skyltvärdet. Då uppmätt värde överskrider skyltvärdet ska fordonet underkännas. Om ett sådant
värde inte finns att tillgå så gäller de generella gränsvärdena som finns fastslagna i direktivet.
Vid den svenska föreskriftsförändringen togs dock mätning mot skyltvärde helt bort. Istället ska
mätning endast göras mot generella gränsvärden. Detta trots EU-direktivets skrivningar om hur
skyltvärde ska användas, och trots att det är mycket stor skillnad mellan de generella gränsvärdena i direktivet och skyltvärdena. För dieselbilar tillverkade efter 2009 är de generella gränsvärdena
gällande röktäthet 70–100 gånger högre än vad dessa bilar normalt släpper ut.
Innan föreskriftsändringen i maj 2018 var det föreskrivet i Sverige att mäta mot skyltvärde. Dessa
värden finns alltså att tillgå, och ska därför enligt direktivet utgöra jämförelsepunkt vid mätning.
Dagens regler innebär att ett besiktningsorgan inte kan underkänna en bil som har trasig eller manipulerad avgasrening – gränsvärdet tillåter upp till fem gånger så höga partikelnivåer än vad en bil
från exempelvis 2013 med ett partikelfilter som satts ur funktion släpper ut.

2. Kontrollen som görs med hjälp av bilens eget diagnossystem försämrades

FAKTA: BILENS DIAGNOSSYSTEM
Moderna bilar har ett omborddiagnossystem (OBD). Det är ett system som övervakar
bilens motorstyrning och avgasrenande system och alltså mäter och övervakar bilens
utsläpp, både i avseende miljö- och klimatpåverkan samt bränsleförbrukning. Sedan
2001 ställer EU krav på att alla nyproducerade bilar ska ha ett OBD-system och sedan
2004 gäller detsamma för dieselbilar.
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Fel som upptäcks av bilens OBD-system registreras som en felkod. Data över registrerade fel som
uppstått flera gånger över tid kan utläsas och användas vid kontrollbesiktning för att upptäcka fel i
bilens avgasrening. Den nya föreskriften innebär förändrade regler för hur besiktningsorganen ska
använda sig av bilens OBD-system. I den nya regleringen ska underkännande endast ske när felindikatorn/varningslampan samtidigt indikerar för fel i systemet eller i samband med utsläppsvärden
som överstiger gränsvärden. Tidigare så ledde fastställda felkoder till ett underkännande och det
gör det alltså inte längre.

3. Dieselfordon som är äldre än 20 år undantogs från relevant miljökontroll
Det nya regelverket innebär att fordon som är äldre än 20 år är undantagna från avgasmätning.
Istället ska besiktningsteknikern titta på bilens avgaser med blotta ögat och på så sätt subjektivt
bedöma om bilen överskrider tillåten röktäthet, en metod som är mindre kvalitativ jämfört med
opacitetsmätning eller partikelräkning.
EU slår fast att fordon från 1980 och tidigare ska undantas från avgasmätning. Detta beror på att
sådana bilar kan gå sönder vid mätningstillfället. Ingenstans i EU:s direktiv framgår att det ska införas
ett rullande 20-årsundantag, och inga andra EU-länder har tolkat direktivet på det sätt Sverige har.

Effekterna av regeländringen märks i statistiken
Det förändrade regelverket har inneburit att andelen fordon som underkänns av miljöskäl1 minskat kraftigt mellan åren 2017 och 2019. Efter maj 2018 har andelen miljöunderkända bensinbilar
minskat från drygt 5 procent till knappt 3 procent. Miljöunderkända dieselbilar har gått från drygt
3 procent till cirka 1 procent.
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Andel miljöunderkända fordon över tid

1
Samtliga miljörelaterade underkännanden. Statistiken baseras på
uppgifter från medlemsföretag som utgör mer än hälften av den totala marknaden.
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Transportstyrelsen och Naturvårdsverket har utvärderat
utsläppseffekterna av regelverket
Redan ett halvår efter att regelförändringarna började gälla gav regeringen Transportstyrelsen och
Naturvårdsverket i uppdrag att analysera klimat- och miljöeffekter av nuvarande föreskrifter för kontrollbesiktning inklusive effekterna av de nya reglerna.
För att analysera utsläppseffekterna gav myndigheterna IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att analysera
några av regelförändringarna avseende utsläppseffekter. De regelförändringar som analyserades var
förändringarna av gränserna för kolväten (HC) gränsen för kolmonoxid (CO) för bensinbilar av äldre
årsmodeller samt förändringar i krav på avgasmätning och alternativ kontrollmetod.
Baserat på IVL:s underlagsrapport drog Transportstyrelsen och Naturvårdsverket slutsatsen att utsläppseffekterna av regelförändringarna är små, i de allra flesta fall i storleksordningen 1 procent eller mindre
och att det råder stor osäkerhet om effekternas storlek eftersom de två metoder som IVL använt gav
mycket varierande resultat.

Stora brister i myndigheternas analys
Fordonsbesiktningsbranschen lät teknikkonsultbolaget WSP gå igenom Transportstyrelsens och Naturvårdsverkets redovisning till regeringen. Genomgången visar att flera av de viktigaste regelförändringarna inte har analyserats i Transportstyrelsens och Naturvårdsverkets rapport. De mest centrala regelförändringarna som inte har belysts gäller att skyltvärden ersatts med generella gränsvärden för dieselbilar
samt villkoren för att underkänna bilar baserat på felkoder i OBD-systemet.
Att skyltvärden ersatts med generella värden för dieselbilar nämns inte över huvud taget i rapporten,
detta trots de stora problem kopplat till miljö och hälsa som finns dokumenterade gällande partikelutsläpp från trafiken. Det är endast förändringarna av CO- och HC-gränsvärden som analyseras kvantitativt i rapporten. Det uppdrag IVL fick av myndigheterna för att analysera effekterna av regelförändringarna omfattade alltså bara bensinbilar.
Myndigheterna har inte heller analyserat effekterna vad gäller tunga fordon, så som lastbilar och bussar.
I Transportstyrelsens och Naturvårdsverkets rapport till regeringen finns ingen hänvisning till förändringen av regelverket som inneburit kraftigt höjda gränsvärden genom att generella värden nu ska tillämpas,
trots att den utgör en mycket omfattande förändring av svensk kontroll av partikelutsläpp. Myndigheterna beskriver också undantaget från opacitetsmätning för dieselbilar äldre än 20 som en skärpning av
regelverket.

11

BRANSCHRAPPORT 2020

Sverige – numera sämst i klassen på att ställa miljökrav vid besiktning
Förändringarna av besiktningsregelverket genomfördes med motiveringen att Sverige nu skulle anpassa
sitt regelverk till EU:s regler. Men hur har andra EU-länder tolkat direktivet som styr besiktningspolitiken
i EU?

KROATIEN

SLOVAKIEN

TYSKLAND

SPANIEN

FRANKRIKE

Gränsvärden i några EU-länder
STORBRITANNIEN

Euroklass Skyltvärde

SVERIGE

Fordon

Volvo V70 2013

5

0,52

1,50

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

Opel Corsa 2008

4

0,30

3,00

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Mercedes C220
2013

5

0,51

1,50

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

Mercedes E300
BlueTec 2014

6

0,14

0,70

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

Volvo V90 2018

6

0,52

0,70

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

0,70

0,70

0,30

0,25

0,70

Fordonspecifikt
värde1

VW Passat 1998

2

1,40

Endast
visuell
kontroll

VOLVO FH16
2016 (lastbil)

VI

–

0,70

De flesta EU-länder har valt att fortsätta använda sig av tillverkarens fordonsspecifika uppgifter (skyltvärdet) som gräns för röktäthet, det vill säga partikelutsläpp. Andra länder så som Tyskland och Slovakien har
valt att införa egna, lägre generella gränsvärden för vissa miljöklasser. De tyska reglerna för miljökontroll
var redan innan implementeringen av EU:s besiktningsdirektiv mer strikta än de svenska. Bakgrunden är
att man vill komma åt problemen med luftföroreningar. Den 20 maj 2018, samtidigt som Sverige kraftigt höjde sina gränsvärden och därmed sänkte kraven, gjorde Tyskland tvärt om – man höjde kraven
och drog ned nivån för hur mycket utsläpp som tolereras. Vid årsskiftet 2021 kommer Tyskland skärpa
sitt regelverk ytterligare. Då införs så kallad partikelräkning.

I Frankrike får tunga fordon ett individuellt gränsvärde enligt mätmetod i nationell standard (NF R10-025:2016) när de
registreras i landet. Detta sparas i fordonsregistret samt på en speciell skylt på fordonet men skiljer sig från det ”vanliga
skyltvärdet”. Vid besiktning så gäller i första hand värdet i databasen, saknas värdet i databas och skylten saknas på
fordonet gäller direktivets generella värden +20%.

1
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Sverige har möjlighet att gå före en
EU-reglering för kontrollbesiktning
och införa nya mer effektiva metoder
för att mäta utsläpp på samma sätt
som Tyskland gjort.
Transportstyrelsen
och Naturvårdsverket

FAKTA: NYA METODER FÖR ATT MÄTA UTSLÄPP
Det pågår internationella utvecklingsprojekt för att hitta metoder och lämpliga
gränsvärden för så kallad partikelräkning. Sådan teknik innebär att antalet partiklar i
avgaserna kan räknas, istället för att bedömas via opacitetsmätning. Metodutveckling
för att på ett kostnadseffektivt sätt mäta och kontrollera utsläpp av kväveoxider pågår
också. Fordonsbesiktningsbranschen ser stor potential i tekniken. Förhoppningsvis kan
moderna metoder förbättra miljökontrollen vid besiktning, men då krävs att gränserna
för vilka nivåer som tillåts är relevanta.

Fordonsbesiktningsbranschens mål är inte att underkänna fler fordon
– utan rätt fordon, därför vill vi att:
•
•
•
•
•

En Nollvision för döda och allvarligt sjuka på grund av luftföroreningar från trafikens utsläpp
etableras
Gränsvärdena skärps och sätts på en nivå som gör avgasmätning och miljökontroll relevant
OBD-kontrollen blir relevant
Undantaget från avgasmätning för dieselfordon äldre än 20 år tas bort
Tillförlitliga och kostnadseffektiva kontroll- och mätmetoder, exempelvis partikelräkning och
mätning av NOx utvecklas och införs i Sverige

13
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Tema: Vikten av
oberoende kontroller
På grund av risken för manipulation är det
nödvändigt att de som kontrollerar fordonen
inte står i beroendeställning till fordonstillverkare eller fordonsägare.

Tillverkares manipulering
Utsläpp av kväveoxider (NOx) är ett stort miljöoch hälsoproblem. NOx bildas när bränsle förbränns i en motor vid närvaro av luft. Andelen
skadlig kvävedioxid i kväveoxidutsläppen från en
dieselmotor är mycket högre än motsvarande
värde för en likvärdig bensinmotor.
Utsläppsskandalen kring Volkswagen, den så
kallade ”Dieselgate”, bröt ut i september 2015
när amerikanska miljömyndigheten EPA upptäckte att Volkswagen systematiskt bröt mot utsläppsnormerna. En särskild programvara hade
installerats i elva miljoner dieseldrivna fordon
runt om i världen. Programmet kunde upptäcka
när ett fordon testades i ett laboratorium och
då aktivera fordonets avgasreningssystem för
att uppfylla normerna för kväveoxidutsläpp.
Systemet stängdes dock av utanför laboratoriet,
och fordonet producerade utsläpp långt över
de lagstadgade gränsvärdena för kväveoxider.
Utsläppen i trafiken överskred alltså de värden som uppmättes under test. Det har även
framkommit att flera andra fordonstillverkare
använt sig av likartad manipulering i testmiljö.
Dieselgate visar att metoder för att upptäcka
manipulering och fusk måste utvecklas, och
att en opartisk bedömning av avgasreningens
funktion är nödvändig.

Den här typen av manipulering är i nuläget
mycket svår att upptäcka under en kontrollbesiktning. För att komma åt eventuellt fusk
har Transportstyrelsen och Naturvårdsverket
bland annat föreslagit förbud mot försäljning av
utrustning för manipulering av avgasrening samt
en skärpning av sanktionerna vid överträdelse, åtgärder vi i Fordonsbesiktningsbranschen
välkomnar. Andra viktiga åtgärder handlar om
att utveckla nya metoder för att mäta och upptäcka fusk och manipulering.
En framtida fråga handlar om medveten manipulering av autonoma fordons etiska system,
för att exempelvis undvika att bilen väljer att
väja för vissa hinder och därmed utsätter föraren för risk.

Risken för manipulering av en tredje part
När fordon blir allt mer datoriserade och
uppkopplade ökar också risken för manipulation från utomstående som har fientliga
intentioner. Det kan handla om manipulering
av bilens styrning, av bromsfunktionen eller att
en bil helt enkelt tas över av en hackare. Risken
är att ett fordon förvandlas till ett vapen, för
att medvetet skada utomstående eller den eller
de som befinner sig i fordonet. Detta behöver
motverkas genom höga säkerhetsnivåer i bilens
IT-system samt genom att hitta nya sätt att
löpande kontrollera att ingen har ändrat i eller
hackat bilens system.

Fordonsägares och åkeriers manipulering
I Danmark har mätningar visat att 25 procent
av alla lastbilar hade manipulerad avgasrening.
Liknande mätningar i Spanien visade att 47 procent av lastbilarna i utsläppsklassen Euro V var
manipulerade. Det kan exempelvis vara enskilda
fordonsägare, förare eller åkerier som på olika
sätt sätter avgasreningen ur spel. När sådan
manipulering förekommer är det framförallt av
ekonomiska skäl eller för att höja fordonets prestanda. Detta leder ofta till en allvarlig försämring av avgasreningen.
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FORDONSBESIKTNINGSBRANSCHEN I
TRAFIKSÄKERHETENS TJÄNST
Sverige är känt över hela världen för sitt ambitiösa trafiksäkerhetsarbete. I över 20 år har Nollvisionen
legat till grund för det svenska trafiksäkerhetsarbetet. Utgångspunkten för Nollvisionen är ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
Nollvisionen har uppmärksammats internationellt och exporterats till bland annat Norge och Kanada,
dessutom har FN inkluderat den i sitt trafiksäkerhetsarbete. Sverige har därigenom ett mycket gott
renommé inom trafiksäkerhetsområdet. En viktig del i trafiksäkerhetsarbetet och för att nå Nollvisionen
handlar om att säkerställa att den befintliga fordonsflottan lever upp till de trafiksäkerhetskrav som finns.
I september 2016 fattade regeringen beslut om en Nystart för Nollvisionen som skulle innebära ett
”intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige”. Trots att antalet omkomna minskat kraftigt sedan
Nollvisionens införande är det fortfarande många som avlider eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor. Ett delmål sattes för 2020 där man hoppas vara nere på 220 omkomna i trafiken. Preliminär statistik visar att 223 personer omkom i trafiken under 2019, vilket är klart färre än under 2018. Delmålet
är nära, men det återstår fortfarande mycket arbete för att nå Nollvisionen.

Varför behöver bilen besiktigas så ofta?
En genomsnittlig personbil körs varje år cirka 1 200 mil. När bilen används förslits den på olika sätt.
Till slut kan förslitningen innebära att delar blir så skadade eller slitna att de måste repareras eller
bytas ut. Vissa delar av fordonet ska bytas ut med jämna intervaller, exempelvis kamremmen. Andra
delar som exempelvis däck, stötdämpare, bromsfunktioner, styrning och krockkuddar kräver löpande
kontroll för att säkerställa att de fungerar som de ska.
I en bil ska många delar fungera tillsammans. Om en del av fordonet blir skadat riskerar detta att
påverka andra delar som är i kontakt med den skadade delen. Försämringen kan ske snabbt. Moderna bilar är mer komplicerade än äldre, och har därför fler funktioner och tekniska komponenter
som ska fungera med mycket stor precision och samspela med varandra. Därför är det väldigt viktigt att regelbundet kontrollera fordonets skick, för att på så sätt undvika fel som äventyrar trafiksäkerheten. Samtidigt ökar antalet farliga fel och körförbud tydligt med stigande ålder. I Sverige är
19 procent av alla fordon i trafik 15 år eller äldre.
För att säkerställa att ett fordon är i adekvat skick och har de egenskaper som krävs ur miljö- och
trafiksäkerhetssynpunkt, ska fordon genomgå regelbunden kontrollbesiktning. Regelbundna fordonsbesiktningar gör att felen kan upptäckas i tid och därmed reduceras risken för olyckor. Dessutom innebär ett tidigt upptäckt fel ofta en lägre reparationskostnad för den enskilde bilägaren.
Det är genom dessa regelbundna och oberoende kontroller som Fordonsbesiktningsbranschen kan
hjälpa till att minska risken för att ett fordonsfel leder till en olycka.
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Kontroll av ett fordons säkerhet är givetvis
ett måste, och kommer att bli allt viktigare.
Det är förvånande att vi i princip bara
kontrollerar de funktioner och system som
vi gjorde när kontrollbesiktning infördes.
Claes Tingvall,
trafiksäkerhetsexpert

Regelverket behöver uppdateras för den moderna fordonsflottan
Sedan kontrollbesiktning infördes har fordonsparken utvecklats och blivit mer tekniskt avancerad. Föraren
har ofta hjälpmedel som backkamera, självkörning och nödbromsning. Antisladdsystem och andra
funktioner har väsentligen minskat olycksrisken på vägarna. Säkerhetsfunktionerna är i dagens nyproducerade bilar i stort sett helt datoriserade. Detta är en positiv utveckling som kan hjälpa föraren att köra
säkrare, vilket också gör det lätt att utgå från att alla säkerhetssystem kontrolleras och testas vid besiktningen, men så är tyvärr inte fallet. Besiktningsregelverket har i praktiken stått stilla sedan 1980-talet.
När bilar utvecklas måste självklart också regelverket för kontrollbesiktning följa med i utvecklingen för
att kunna dra nytta av framstegen som görs.

FAKTA: KONTROLL AV SÄKERHETSSYSTEM
ABS-bromsar, antisladdsystem (ESC), krockkuddar och annan viktig säkerhetsutrustning
genomgår endast en begränsad funktionskontroll vid besiktning. För att få godkänt på
en besiktning behöver bilen ha en varningstriangel i bakluckan, men om panikbromsfunktionen fungerar eller inte har ingen betydelse för utfallet av besiktningen – Ett
tydligt exempel på att regelverket inte är anpassat efter dagens fordon.

Moderna säkerhetssystem med begränsad funktionskontroll
Anti-sladdsystem
Backkamera

Anti-spinnsystem
ABS-bromsar

Dödavinkelvarnare

Nödbromssystem
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Exempel: Låsningsfria bromsar och antisladdsystem kräver mer effektiv kontroll av
bromskraften
ABS är ett system som hindrar bilens bromsar från att låsa sig vid en kraftig inbromsning så att bilen fortsatt
kan styras även under inbromsningen. Låsningsfria bromsar beräknas minska olycksrisken med 10 procent.
ESC är samlingsnamnet på antisladdsystem, som kan ha olika benämningar beroende på tillverkare. ESC
har funnits sedan 1980-talet och är numera obligatoriskt i alla nya bilar. Antisladdsystem hjälper föraren
genom att upptäcka om bilen är på väg att få sladd och kommer i ett sådant fall att bromsa individuella hjul
för att stabilisera bilen och häva sladden innan den har inträffat. Antisladdsystem bedöms minska risken för
olyckor med cirka 20 procent.
Enligt dagens besiktningsregelverk är det tillåtet med en skillnad på upp till 30 procent vad gäller
bromskraft mellan hjulen på samma axel, det vill säga höger och vänster sida. En så stor skillnad
innebär att komplexa bromssystem riskerar att inte fungera som de ska, vilket kan få förödande konsekvenser. Detta är ett tydligt exempel på hur dåligt anpassat dagens regelverk är till befintlig teknik som finns
i en mycket stor del av dagens fordon.

Exempel: Komplexa konstruktioner kan sättas ur spel på grund av enkla fel
Även om det inte syns på ytan så är
bilens kaross noggrant uttänkt och
designad för att ha så bra egenskaper
som möjligt. Genom olika deformationszoner utformar tillverkaren bilen
så att förare och passagerare påverkas
i så liten utsträckning som möjligt vid
en krock. Sådana konstruktioner innebär att karossen består av olika typer
av material, med olika egenskaper
och styrka i olika delar av bilen. Trots
detta är svenskt besiktningsregelverk
utformat på ett sätt som innebär att
en bil som exempelvis har stora rosthål
(upp till 50 cm i längd) i karossen eller
är lagat på ett sätt som riskerar att
sätta viktiga säkerhetsegenskaper ur
spel ändå godkänns vid besiktningen.
Fordonsbesiktningsbranschen anser
att regelverket vad gäller exempelvis
rostskador är eftersatt då allt för stora
toleranser tillåts jämfört med vad
moderna fordonskonstruktioner är
byggda för.

Volvo S60 Safety Cage, 2019. Källa: Global Newsroom, Volvo Cars

För att kunna upprätthålla en trafiksäker fordonsflotta vill
Fordonsbesiktningsbranschen att:
Föreskrifterna uppdateras så att det säkerställs att de säkerhetsfunktioner och egenskaper som
finns i dagens bilar kontrolleras på ett relevant sätt vid besiktningen.
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Tema: Sverige står värd
för global trafiksäkerhetskonferens
I februari 2020 står Sverige värd för den tredje
globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet.
Arrangemanget är sponsrat av Världshälsoorganisationen (WHO), och ministerledda delegationer från mer än 80 länder väntas delta tillsammans med representanter från industrin och
forskarvärlden, internationella institutioner och
civilsamhällesorganisationer. Trafiksäkerhet är
en viktig global fråga, och få länder har kommit
så långt som Sverige. I många länder är dödsfall
i trafiken ett mycket stort problem, som ofta
handlar om en kombination av eftersatt och
osäker infrastruktur och osäkra fordon.
För att förbereda inför ministerkonferensen
tillsattes en akademisk expertgrupp, som nu har
presenterat nio policyrekommendationer som
ska användas i arbetet med att ta fram en strategi för trafiksäkerhet 2020–2030. Claes Tingvall är den som leder expertgruppen. Han var
tidigare trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket,
där han bland annat arbetade fram Nollvisionen. Tingvall var också en av hjärnorna bakom
konceptet med 2+1-vägar. Fordonsbesiktningsbranschen fick möjlighet att byta några ord med
Claes Tingvall för att diskutera trafiksäkerhet.

En säker fordonsflotta är nödvändig för
trafiksäkerheten
Claes Tingvall menar att fordonen har en avgörande roll för trafiksäkerheten, och att förändringar krävs av hur fordon produceras och upphandlas, framför allt på en global nivå. Tingvall lyfter
upp vikten av att marknaden fungerar på ett sätt
som gagnar trafiksäkra fordon.
”En fungerande marknad byggs upp av att
offentliga och privata aktörer upphandlar säkra
fordon. Alla stater ska föregå med gott exempel.
Stora företag köper en gigantisk del av den globala produktionen av fordon, de ska givetvis också
efterfråga det bästa möjliga”
Men det räcker inte att fordonen är trafiksäkra
när de produceras och köps in. Säkerheten måste
också hållas intakt under bilens livslängd.

”Säkerheten i alla fordon måste vidmakthållas och
där finns det uppenbara brister, också i Sverige.
De nyare, effektiva säkerhetssystemen i våra fordon kontrolleras inte. Det sker inte heller någon
kontroll av alla de bilar som i varierande skick
lämnar vårt land. Just export och import är något
vi pekar ut i vår rapport som en källa till stor oro”

Löpande kontroll av fordonens säkerhet är
ett måste
Claes Tingvall pekar på att löpande kontroll av
säkerheten i fordonen är viktigt, och att vikten
kommer öka med tanke på att moderna fordon
har en uppsjö av säkerhetsfunktioner och system.
”Kontroll av ett fordons säkerhet är givetvis ett
måste, och kommer att bli allt viktigare. Därför
behövs dialog och utveckling kring vad som ska
kontrolleras, av vem och på vilket sätt. Det är
förvånande att vi i princip bara kontrollerar de
funktioner och system som vi gjorde när kontrollbesiktning infördes, trots att vi idag vet att de
inte spelar någon större roll i jämförelse med den
revolution av bilsäkerhet vi fått under senare år”
Tingvall fortsätter:
”Jag har lite svårt att enbart skylla på regelverken,
det finns flera goda skäl för besiktningsföretagen
att frigöra sig från att man tror sig vara i händerna på myndigheter och istället koncentrera sig på
vad som skulle vara effektivt utifrån både konsument- och samhällsperspektiv. Hur använder vi
det faktum att alla fordon snart kommer att vara
uppkopplade, hur samarbetar man med industrin
om vilka kontroller som kan göras i verkstad, på
väg eller i en besiktningshall? Hur ska vi veta att
en reparation som involverar säkerhetssystem är
korrekt gjord och hur gör vi med bilar som lämnar
Sverige för att användas i ett annat land?”
Framöver kommer sättet vi kontrollerar fordon
behöva utvecklas, enligt Tingvall.
”Det blir nästan lite fånigt att tala om att ett
modernt fordon ska kontrolleras en gång per år
eller mer sällan. Tänk om flygplan, tåg och andra
system fungerade på det sättet. Jag tror besiktningsföretagen har kompetens att tänka ut en
annorlunda väg till att vi kontinuerligt vet vad vi
har omkring oss och att det fungerar”
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DEN MODERNA FORDONSFLOTTAN KRÄVER ETT
NYTT SÄKERHETSTÄNK
Elektrifierade fordon
Nyregistreringen av laddbara bilar, alltså rena elbilar och laddhybrider, ökade med 39 procent förra
året. Bil Swedens prognos är att 30 procent av alla nyregistrerade personbilar under 2020 kommer
vara laddbara bilar. I Sverige finns en politisk vilja att öka elektrifieringen i samhället, detta märks
bland annat genom att regeringen i höstas aviserade att man ska tillsätta en speciell elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifieringen av transportsektorn.
Omställningen till en allt mer elektrifierad fordonsflotta kommer att ställa nya krav på trafiksäkerheten och vilka funktioner som behöver besiktigas.
I Norge är nästan varannan ny bil som registreras en elbil och vårt grannland har också kommit
längre med trafiksäkerheten för elbilarna. I Norge har man gjort bedömningen att elfordon behöver
genomgå kontroll lika ofta som alla andra fordon. Under 2015 kompletterade ansvarig myndighet
tillsammans med räddningstjänsten föreskrifterna med fyra nya punkter för elbilar:
•

Framdrivningsbatterierna bör undersökas med avseende på synliga fysiska skador och läckor,
inklusive lock, kablar, kyl/värmesystem och varningsanordningar.

•

Kablar i drivsystemet måste kontrolleras för skador och att de är säkert monterade och skyddade.

•

Laddningskabeln ska kontrolleras för skador.

•

Bilens kontakt och lock bör kontrolleras för skador och överhettning.

Med tanke på den pågående omställningen mot en allt mer elektrifierad fordonsflotta så menar
Fordonsbesiktningsbranschen att denna typ av uppdaterade regelverk för en ökad trafiksäkerhet
behövs även i Sverige. Ett ytterligare område där regelutveckling är nödvändigt är vätgasbilar som
drivs med hjälp av bränsleceller.

Autonoma och uppkopplade fordon
Det är bara en tidsfråga tills delvis eller helt autonoma fordon trafikerar våra vägar. Vi är egentligen
redan där, Europas första självkörande buss rullar idag på vägarna i Järfälla.
Trots den tekniska utvecklingen för själva fordonen så finns det en rad frågor inom juridik, etik och
inte minst infrastruktur som behöver lösas, ofta på internationell nivå. Dessa frågor kan sällan lösas
av en enskild aktör utan det krävs samarbete mellan myndigheter, näringsliv samt forskning.
I en rapport som myndigheten Trafikanalys tagit fram på uppdrag av regeringen belyser man både
utmaningar och möjligheter med uppkopplade och automatiserade fordon. I analysen nämns att
de förväntade nyttorna av en automatiserad fordonsflotta kommer att innebära en förbättrad
trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och effektiviseringar. Utmaningarna som har identifierats berör
effekterna och implementeringen av en uppkopplad, samverkande och automatiserad trafik. Automatiseringen förväntas nämligen leda till en ökad trafik, vilken således kan motverka de positiva
effekterna på trafiksäkerheten, tillgängligheten och miljön.
Förutom den förväntade ökningen av trafiken kommer en autonom fordonsflotta kräva förändringar kring regelverk gällande bland annat ansvarsfrågor och fordonsutformning. I den statliga
utredningen Vägen till självkörande fordon beskriver man att när autonoma fordon helt eller delvis
kan ta över den fysiska förarens uppgifter utmanas uppfattningen kring vad ett fordon är och hur
fordonsmarknaden fungerar. Samma utredning pekar ut en rad frågor som kräver svar, när det
gäller på vilket sätt uppkopplade och autonoma fordon ska kontrolleras vad gäller trafiksäkerhet.
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Självkörande fordon måste göra etiska val
När fordon själva avgör hur de ska köra uppstår nya problem. Beslutsfattare och fordonstillverkare
kommer behöva ta ställning till en rad etiska frågor om hur bilen ska besluta i olika situationer.
Bilens beslutsfattande kommer också få följder för besiktningen. Framför allt kommer det behövas
löpande kontroller för att säkra att bilens mjukvara och inställningar inte har förändrats eller manipulerats på ett sätt som går emot de regelverk och vägval som beslutsfattare gjort vad gäller etik.

Data – en resurs som behöver användas men också skyddas
Moderna fordon kommer snart vara helt uppkopplade. Redan idag är många bilar uppkopplade
och kan exempelvis ladda ned mjukvaruuppdateringar automatiskt. När 5G etableras kommer fordonen fyllas av sensorer och ständigt kommunicera med andra fordon, infrastrukturen och samhället runt omkring. Det kan handla om att välja den smartaste vägen utifrån liveuppdaterad trafikinformation, eller om att se runt hörn genom att ta in livesänd video från nästa korsning.
Denna utveckling kommer innebära att bilen processar och lagrar en mycket stor mängd data. Denna data är användbar – den kan, precis som i dag men i större skala, övervaka bilens prestanda och
varna om något inte fungerar som det ska. Även framöver kommer det behövas en oberoende part
som kontrollerar fordonens skick och prestanda, för att säkerställa bästa möjliga trafiksäkerhet. När
fordonen blir mer och mer uppkopplade ökar också sårbarheten och behovet av att skydda information från exempelvis virus och hackare. Åtgärder kommer behövas för att avgöra exakt vilken
data som tillverkare och fordonsägare ska lämna ifrån sig och hur denna data ska skyddas.
De kommande åren kommer besiktningsorgan, fordonstillverkare, forskarvärlden, myndigheter
samt regering och riksdag behöva samarbeta om vad i morgondagens fordon som måste kontrolleras, vilken aktör som ska ansvara för vad och hur det ska gå till i praktiken. Fordonsbesiktningsbranschen är övertygade om att löpande och oberoende besiktning kommer öka i betydelse i takt
med att fordonen blir mer tekniskt avancerade.

För kunna säkerställa säkerheten för den moderna fordonsflottan vill
Fordonsbesiktningsbranschen att:
•
•

Besiktningsföreskrifterna uppdateras och kompletteras med särskilda anvisningar/regelverk
för elbilar enligt den norska förlagan.
Besiktningsorgan, fordonstillverkare, myndigheter, akademi, forskare och politiker samarbetar för
att hitta lösningar på hur myndighetsutövning och kontroll av fordonsflottan ska gå till i framtiden.

KÄLLFÖRTECKNING
I arbetet med att ta fram Fordonsbesiktningsbranschens branschrapport har följande underlag och material använts, utöver branschens statistik.
Transportstyrelsens tillsyn och marknadsövervakning januari – augusti 2019:
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordon/besiktning/pm-om-fordonsbesiktningsmarknaden-januari-till-och-med-april-2019.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordon/besiktning/pm-om-fordonsbesiktningsmarknaden-maj-till-och-med-augusti-2019.pdf
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Transportstyrelsens tillsyn och marknadsövervakning 2018:
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/marknadsovervakning/rapport-om-fordonsbesiktningsmarknaden-2018.pdf
Transportstyrelsens information om yrkestiteln besiktningstekniker:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/besiktningstekniker/
Analys av klimat- och miljöeffekter av förändrade kontrollbesiktningsregler för motorfordon, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket, 2019
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/fordon/besiktning/rapport-ru-besiktning.pdf
Sveriges klimatlag och det klimatpolitiska ramverket:
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/
Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, WHO, 2016
https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts, IVL
Svenska Miljöinstitutet, Umeå universitet, 2018
https://www.ivl.se/download/18.2aa26978160972788071cafe/1529073450199/C317%20Quantification%20of%20population%20exposure%202015.pdf
Förändrade kontrollbesiktningsregler, WSP, 2019
https://www.wsp.com/-/media/Insights/Sweden/2020/Forandrade-kontrollbesiktningsregler.pdf
EU:s svar på “Dieselgate” – briefingdokument 2019, Europeiska revisionsrätten, 2019
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Vehicle_emissions/BRP_Vehicle_emissions_SV.pdf
Körsträckor 2019, myndigheten Trafikanalys
https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/korstrackor/2019/korstrackor_2018_blad_rev.pdf
Fordonsstatistik 2019, SCB och Trafikanalys
Statistik nyregistreringar fordon, Bil Sweden
http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2019/2019-ett-mycket-starkt-fordonsar-prognosen-overtraffades
Nästan varannan ny bil i Norge är en elbil, Teknikens Värld, 2019
https://teknikensvarld.se/nastan-varannan-ny-bil-i-norge-ar-en-elbil/
Periodisk kjøretøykontroll for elbiler, Norsk Elbilforening
https://elbil.no/periodisk-kjoretoykontroll-for-elbiler/
Varning för självkörande bilar, Forskning och Framsteg, 2019
https://fof.se/tidning/2019/3/artikel/varning-for-sjalvkorande-bilar
Uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system – ett kunskapsunderlag, Trafikanalys, 2019
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2019/rapport-2019_8-uppkopplade-samverkande-och-automatiserade-fordon-farkoster-och-system---ett-kunskapsunderlag.pdf
Vägen till självkörande fordon, SOU 2018:16 del 1 och del 2, 2018
https://www.regeringen.se/49381d/contentassets/0fc1ef6f51794961b20c0c9a965164f6/sou-2018_16_
del1_webb.pdf
https://www.regeringen.se/49381d/contentassets/0fc1ef6f51794961b20c0c9a965164f6/sou-2018_16_
del2_webb.pdf
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Summary
The Swedish Association for Motor Vehicle Inspection continuously inspects
vehicles’ compliance with road safety and environmental requirements,
as mandated by the Swedish authorities. By regular inspection of motor
vehicles, carried out by independent inspection companies, we can ensure
that vehicles maintain high road safety levels and environmental standards.
However, the current regulation is flawed and needs updating:
•

Vehicles which emit too many harmful substances and particles risk
passing the inspection due to tolerant emission threshold levels.

•

Vehicles with deficiencies in road safety systems, functions and
construction risk passing inspections due to the regulations not being
up to date with contemporary vehicle design and functions.

•

Electrical cars are not being tested and controlled in a proper manner.

•

There is no regulation covering autonomous and connected vehicles.

Sweden has a proud history of developing safe vehicles and has, for a long
time, been at the forefront in tackling climate and environmental issues, as
well as establishing effective road safety measures. By rectifying the flaws
in the current regulations, and thereby increasing our possibility to detect
faulty vehicles, thousands of lives could potentially be saved each year by
reduced traffic fatalities and deaths from air pollution.

