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1 Tillämpningsområde 

Med denna föreskrift ger Trafiksäkerhetsverket med stöd av fordonslagen 

(1090/2002) närmare bestämmelser om kontrollobjekt och kontrollmetoder vid pe-

riodisk besiktning, klassificering av fel och brister som upptäckts vid besiktning och 

innehållet i besiktningsintyg. Vid kontroll av tryckluftsbromsar på tunga fordon vid 

periodisk besiktning gäller därtill vad som särskilt bestäms om detta. 

 

Denna föreskrift tillämpas på periodisk besiktning enligt fordonslagen. Föreskriften 

tillämpas på fordon som enligt statsrådets förordning om tillsyn över trafikduglig-

heten hos fordon som används i trafik (1245/2002) omfattas av skyldigheten att 

låta utföra periodisk besiktning. 

 

Föreskriften tillämpas också på: 

1) registreringsbesiktning enligt bestämmelserna i 60 b § 2 mom. och 63 § i 

fordonslagen, 

2) ändringsbesiktning enligt bestämmelserna i 63 § i fordonslagen, 

3) kopplingsbesiktning enligt bestämmelserna i 63 § i fordonslagen, och 

4) kontrollbesiktning enligt bestämmelserna i 85 § i fordonslagen. 

 

2 Definitioner 

I denna föreskrift tillämpas definitionerna i 3 § i fordonslagen. 

 

3 Kontrollobjekt, kontrollmetoder och klassificering av fel och bris-

ter 

Vid periodisk besiktning ska man beakta de undantag från kraven som fastställts 

eller föreskrivits för fordonet i den EU-rättsakt som gäller fordonet eller med stöd 

av fordonslagen, som tillämpats eller beviljats när fordonet godkändes för trafik en-

ligt fordonslagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 

den. 

 

3.1 Kontrollobjekt 

Vid periodisk besiktning ska de för fordonet lämpliga kontrollobjekt (A1–E10) som 

fastställts i bilaga 1 till denna föreskrift kontrolleras enligt tabellen i bilagan. 

 

3.2 Kontrollmetoder 

Vid kontroll av ett fordon ska man använda åtminstone de kontrollmetoder som be-

skrivits enligt kontrollobjekt i bilaga 1 till föreskriften.  

 

Vid besiktningen ska man använda den teknik och utrustning som är tillgänglig vid 

tidpunkten för besiktningen. Man får inte använda verktyg för att lösgöra eller de-

montera komponenter. 

 

I bilagan till föreskriften avses med okulär kontroll också manuell provning eller 

provning med handverktyg, ljudbaserad bedömning och andra kontrollmetoder utan 

testningsapparater. 
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Vid kontroll av fordon ska man iaktta fordonstillverkarnas anvisningar till Trafiksä-

kerhetsverket om avvikande kontrollmetoder som är nödvändiga på grund av for-

donets konstruktion eller egenskaper och krav på kontrollanordningarnas egen-

skaper. 

 

3.3 Klassificering av fel och brister 

I enlighet med 53 a § 1 mom. i fordonslagen ska fel och brister som upptäckts vid 

besiktningen delas in i mindre fel och brister, allvarliga fel och brister eller farliga 

fel och brister enligt tabellen i bilagan (Bilaga 1) till denna föreskrift. I bilaga 1 har 

fel och brister som upptäcks vid besiktning klassificerats enligt bestämmelserna i 

fordonslagen eller de med stöd av den utfärdade bestämmelserna om inverkan av 

felet eller bristen på beslutet om den periodiska besiktningen.  

 

I tabellen i bilagan avses med: 

1) ett fel eller en brist som leder till en reparationsuppmaning ett mindre fel 

eller en mindre brist enligt 53 a § 1 mom. a-punkten, utifrån vilken eller vil-

ket fordonet med stöd av 54 § i fordonslagen ska godkännas vid den peri-

odiska besiktningen, 

2) ett fel eller en brist som leder till att fordonet underkänns ett allvarligt fel 

eller en allvarlig brist enligt 53 a § 1 mom. b-punkten eller flera fel eller 

brister som hör till samma grupp enligt 53 a § 2 mom. som med avseende 

på den samverkan de får kategoriseras som allvarliga, utifrån vilka fordonet 

med stöd av 54 § i fordonslagen ska underkänns vid den periodiska besik-

tningen, 

3) med ett fel eller en brist som leder till körförbud ett farligt fel eller en farlig 

brist enligt 53 a § 1 mom. c-punkten eller flera fel eller brister som hör till 

samma grupp enligt 53 a § 2 mom. som med avseende på den samverkan 

de får kategoriseras som farliga, utifrån vilka fordonet ska underkännas vid 

besiktningen och därtill meddelas körförbud med stöd av 56 § 1 mom. i for-

donslagen, 

4) avbrytande av periodisk besiktning enligt 55 § i fordonslagen och 10 § i 

statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som 

används i trafik som utfärdats med stöd av den. Fel som orsakar avbrytande 

av besiktning bedöms och betecknas i besiktningsintyget som underkän-

nande fel. 

Små fel eller brister som observerats i fyra eller flera kontrollobjekt ska klassifice-

ras som allvarliga fel eller brister och fordonet ska underkännas vid den periodiska 
besiktningen eller den periodiska besiktningen avbrytas under de förutsättningar som 

anges i 10 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon 

som används i trafik (1245/2002). 

 

I tabellen avses med isolerad rostskada på litet område en genomrostning, som 

inte är större än änden på ett däckjärn. 

 

Om ett fel eller en brist upptäcks på fordonet och detta eller denna inte nämnts i 

bilagan till denna föreskrift, ska felet eller bristen klassificeras enligt det fel eller 

den brist som närmast motsvarar felet eller bristen.  

 

I bilagan har den huvudsakliga bedömningen av felet eller bristen markerats med 

fet text, om flera bedömningsmöjligheter getts för felet eller bristen. 
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Vid bedömningen av brister ska uppmärksamhet riktas mot de krav som gäller för 

första registrering av ett fordon eller tidpunkten för första ibruktagning eller senare 

krav samt kraven på  anvisningarna av tillverkaren av fordonet eller en fordons-

komponent, om dessa avviker från bedömningen enligt föreskriften.  

 

3.4 Kontroll av avgasutsläppen 

Vid periodisk besiktning kontrolleras avgasutsläppen från bil (fordon i kategori M 

och N), lätt fyrhjuling (fordon i kategori L6e), traktor (fordon i kategori T) och tung 

fyrhjuling (fordon i kategori L7e). 

Kontrollen av avgasutsläppen gäller ändå inte fordon utrustade med tvåtaktsmotor 

eller wankelmotor, eller fordon som använder motorpetroleum eller väte som 

bränsle. 

 

3.4.1 Kontroll av avgasutsläppen från fordon utrustade med ottomotor 

Avgasutsläppen från ett fordon utrustat med ottomotor, som har tagits i bruk 

1.1.1978 eller senare och som saknar typgodkännande enligt direktiv 98/69/EG1 

(EURO 3 och 4), kontrolleras genom att mäta CO-, HC-, O2- och CO2-värdena vid 

tomgång och motsvarande motorvarvtal. Från en bil utrustad med trevägskatalysa-

tor ska dessutom mätas det högre varvtalet och motsvarande CO-, HC-, O2- och 

CO2-värden samt lambdavärdet. Utsläpp som utifrån mätningen av avgasutsläppen 

överstiger värdena i tabell 1 klassificeras som fel eller brister i enlighet med punkt 

C 15 i tabellen i bilaga 1. 

 

Om det vid besiktningstidpunkten har gått mer än tio år sedan fordonet togs i bruk, 

kontrolleras avgasutsläppen genom att mäta det högre varvtalet, kontrollera var-

ningslampans funktion och läsa av fordonets OBD-systems felminne samt genom 

att kontrollera att alla deltest av funktionsberedskapen har genomförts i fråga om: 

1) fordon i kategori M1 vars totalmassa är högst 2 500 kg och fordon i kategori 

N1 vars referensmassa är högst 1 305 kg som har tagits i bruk 1.1.2001 el-

ler därefter eller 1.1.2004 eller därefter i fråga om fordon som använder 

flytgas eller naturgas; 

2) fordon i kategori M1 vars totalmassa är över 2 500 kg och fordon i kategori 

N1 vars referensmassa är över 1 305 kg som har tagits i bruk 1.1.2002 eller 

därefter eller 1.1.2007 eller därefter i fråga om fordon som använder flytgas 

eller naturgas. 

Om alla deltest inte kan genomföras ska ersättande test genomföras genom att 

avläsa variationen i lambdaintegratorns värde, variationen i den främre lambda-

sondens signal eller variationen i den främre lambdasondens lambdavärde. Om in-

gen av ovan nämnda parametrar kan avläsas av bilens system mäts lambdavärdet 

med en avgasanalysator vid tomgång. Utsläpp som utifrån mätningen av avgasu-

tsläppen överstiger värdena i tabell 1 klassificeras som fel eller brister i enlighet 

med punkt C 15 i tabellen i bilaga 1. Som ett allvarligt fel (som leder till underkän-

nande) klassificeras fel i varningslampans funktion eller att felminnet visar någon 

av felkoderna P0001-P0499 eller P0650. Som ett allvarligt fel (som leder till under-

kännande) klassificeras också att lambdajusteringen är ur funktion eller att det 

lambdavärde vid tomgång som uppmätts av avgasutsläppen som ersättande test 

inte ligger inom intervallet 0,97–1,03. 

 

Avgasutsläppen från ett fordon i kategori M1 eller N1 utrustat med ottomotor som 

har tagits i bruk högst tio år före besiktningsdagen kontrolleras genom att kontrol-

                                           
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG om åtgärder mot luftförorening genom av-

gaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG.  
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lera att varningslampan fungerar felfritt och läsa av fordonets OBD-systems fel-

minne samt genom att kontrollera att alla deltest av funktionsberedskapen har ge-

nomförts. Om alla deltest inte kan genomföras ska ersättande test genomföras ge-

nom att avläsa variationen i lambdaintegratorns värde, variationen i den främre 

lambdasondens signal eller variationen i den främre lambdasondens lambdavärde. 

Som ett allvarligt fel (som leder till underkännande) klassificeras fel i varningslam-

pans funktion, att felminnet visar någon av felkoderna P0001-P0499 eller P0650, 

eller att lambdajusteringen är ur funktion. 

 

OBD-systemet kontrolleras inte 

1) på fordon i kategori M1 med en maximal massa på högst 2 500 kg samt på 

fordon i underkategori II och III i kategori N1, som tagits i bruk första 

gången under tiden 1.1.2001–31.12.2001, 

2) på fordon som har godkänts i Finland med ett beslut enligt vilket fordonets 

utsläpp godkänns då de uppfyllde kraven som gällde 31.12.2000 eller andra 

krav än de som gällde i Europa 1.1.2001 eller därefter, och det inte går att 

läsa av OBD-systemet, 

3) på fordon utrustade med tvåtaktsmotor eller wankelmotor, eller fordon som 

använder motorpetroleum som bränsle, 

4) på fordon i kategori T, M2, M3, N2, N3, L6e och L7e. 

Avgasutsläppen från fordonen som avses ovan i punkterna 1–2 och 4 kontrolleras 

genom att mäta CO-, HC-, O2- och CO2-värdena vid tomgång och motsvarande mo-

torvarvtal. Från en bil utrustad med trevägskatalysator ska dessutom mätas det 

högre varvtalet och motsvarande CO-, HC-, O2- och CO2-värden samt lamb-

davärdet. Utsläpp som utifrån mätningen av avgasutsläppen överstiger värdena i 

tabell 1 klassificeras som fel eller brister i enlighet med punkt C 15 i tabellen i 

bilaga 1. Som gränsvärde används de värden från raderna I–IV i tabell 1 som är 

tillämpliga på basis av fordonets ibruktagningstid eller motortyp (om det handlar 

om ett fordon utrustat med trevägskatalysator). 

 

Tabell 1 Kontroll av avgasutsläppen från fordon utrustade med ottomotor 
 

Fordonets ibruktagningstid eller mo-
tortyp 

 
Vid tom-
gång 

 

Vid varv-
tal på 
minst 

2000 
rpm 

  

 Funkt-
ion hos 
OBD 

CO [%] 
HC 
[ppm] 

CO [%] 
HC 
[ppm] 

lambda 

I Före 1.1.1978 - - - - - - 
II Före 1.10.1986 - 4,5 1 000 -  - - 
III 1.10.1986 eller därefter samt 

fordonskategorierna T, L6e och 

L7e 
- 3,5 600 - - - 

IV Utrustad med trevägskatalysa-
tor 

- 0,5 100 0,3 100 1±0,03 

V Fordon i kategori M1 vars total-

massa är högst 2 500 kg och 
fordon i kategori N1 vars re-
ferensmassa är högst 1 305 kg 
som har tagits i bruk 1.1.2001 
eller därefter (eller 1.1.2004 
eller därefter i fråga om fordon 

kontroll - - 0,2 100 1±0,03 
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som använder flytgas eller na-
turgas) och det vid besiktnings-
tidpunkten har gått mer än tio 
år sedan fordonet togs i bruk. 
 
Fordon i kategori M1 vars total-
massa är över 2 500 kg och 

andra fordon än i punkten av-
sedda fordon i kategori N1 vars 
referensmassa är högst 1 305 
kg som har tagits i bruk 
1.1.2002 eller därefter (eller 
1.1.2007 eller därefter i fråga 
om fordon som använder flyt-

gas eller naturgas) och det vid 
besiktningstidpunkten har gått 

mer än tio år sedan fordonet 
togs i bruk. 

VI Högst tio år före besiktningsda-

gen (kategorierna M1 och N1) 
kontroll - - - - - 

 

 

3.4.2 Kontroll av avgasutsläppen från fordon utrustade med dieselmotor 

Avgasutsläppen från fordon i kategori T som är utrustat med dieselmotor och från 

fordon som har tagits i bruk 1.1.1980 eller därefter, men före 1.9.2016, kontrol-

leras med röktäthetsmätning.  

 

Från andra fordon än fordon i kategori T som har tagits i bruk 1.1.2017 eller 

därefter (Euro 4/IV3 och Euro 5/V4), men före 1.9.2016, kontrolleras utöver 

röktätheten också varningslampans funktion okulärt. Utsläpp som utifrån mät-

ningen av avgasutsläppen överstiger värdena i tabell 2 klassificeras som fel eller 

brister i enlighet med punkt C 15 i tabellen i bilaga 1. Som ett allvarligt fel (som le-

der till underkännande) klassificeras fel i varningslampans funktion i fordon där 

varningslampans funktion kontrolleras. 

 

Avgasutsläppen från andra fordon än fordon i kategori T som är utrustade med 

dieselmotorer, som har tagits i bruk 1.9.2016 (Euro 6/VI5) eller därefter, kontrol-

leras genom att läsa av OBD-systemets felkoder. Fel i varningslampans funktion 

eller en felkod i felminnet definieras som ett allvarligt fel (som leder till underkän-

nande). 

 

Avgasutsläppen för fordon i kategori T bedöms enligt gränsvärdena i tabell 2 för 

sugmotorer eller motorer med kompressor. 

 

3.4.2.1 Röktäthetsmätning 

 

I samband med förberedelserna för röktäthetsmätningen ska följande kontrolleras: 

a) motorn har tillräckligt med olja och kylarvätska, 

b) motorservice och byten av remmar har utförts korrekt, 

c) motorljudet är normalt och avgasernas färg eller mängd avviker inte från 

det normala vid okulär kontroll, 

d) alla motorns komponenter, såsom avgasåterledningssystemet och luftrena-

ren, finns på sina platser och är hela vilket konstateras med en okulär 

kontroll, 
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e) motorns minimi- och maximivarvtal ligger inom de gränser som tillverkaren 

angett, kontrollen ska göras med rökmätarens varvtalsgivare inkopplad, 

f) tillverkarens anvisningar med anknytning till mätningen har iakttagits. 

 

Motorn som kontrolleras ska ha normal drifttemperatur. Det konstateras genom att 

a) kontrollera kylarvätskans temperatur med hjälp av temperaturmätaren på 

fordons instrumentpanel,  

b) kontrollera smörjoljans temperatur, som ska vara minst 80°C eller, om den 

är lägre än så, en temperatur som motsvarar motorns normala drifttemper-

atur, eller 

c) testa kylarvätskeslangens temperatur. 

Om fordonet är uppbyggt så att temperaturen inte kan mätas på ovan nämnda 

sätt, kan temperaturen konstateras till exempel med hjälp av motorfläktens funk-

tion.  

 

Avgassystemet ska renas med fri acceleration minst tre gånger, samtidigt som man 

säkerställer att maximivarvtalet är korrekt begränsat. Reningscyklerna kan inklude-

ras i den egentliga mätningen. Det får inte finnas läckor som påverkar 

röktäthetsmätningen i motorns avgaskanaler eller -rörsystem. Före mätningen 

kontrolleras komponenterna i avgasreningssystemet okulärt. Motorn och en even-

tuell turbokompressor ska gå på tomgång före varje acceleration. Efter att 

gaspedalen släppts ska man vänta minst tio sekunder innan följande acceleration 

görs. Varje fri acceleration av motorn görs genom att trycka gaspedalen i botten 

snabbt och steglöst, dock alltid på mindre än en sekund. Vid fri acceleration ska 

motorn nå det normala varvtal som avbryter insprutningen eller ett annat varvtal 

som tillverkaren angett för mätningen.  

 

Vid röktäthetsmätning på ett fordon med automatväxel beaktas eventuella särskilda 

anvisningar som tillverkaren gett. Om inget särskilt mätningsvarvtal finns för ett 

fordon med automatväxel ska motorn nå minst 2/3 av det normala varvtal som 

avbryter insprutningen. 

 

3.4.2.2 Bedömning av avgasutsläppen 

 

Det aritmetiska medelvärdet av tre på varandra följande fria accelerationscykler vid 

en röktäthetsmätning enligt punkt 3.4.2.1 ovan, som överstiger gränsvärdena en-

ligt tabell 2, klassificeras som fel eller brister i enlighet med punkt C 15 i tabellen i 

bilaga 1. De tre på varandra följande mätningarnas värden som används till att 

beräkna medelvärdet får avvika från medelvärdet med högst 0,5 m-1. I ett test 

ingår utöver tre reningscykler också högst sex egentliga mätningscykler (fri accel-

eration). Medelvärdet kan också beräknas av värden som fåtts under rening-

scyklerna.  

 

Kontrollen av avgasutsläpp från fordonet som ska kontrolleras bör godkännas utan 

att fortsätta kontrollen omedelbart om man uppmäter följande värden vid ett på 

ändamålsenligt sätt förberett och genomfört avgastest eller vid acceleration till det 

varvtal som avbryter insprutningen eller motsvarande varvtal som angetts för mät-

ningen i samband med en reningscykel för motorn:  

a) K-värde högst 1,5 m-1 för sugmotorer, 

b) högst 2,0 m-1 för motorer med kompressor, 
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c) högst 1,0 m-1 för motorer i utsläppsklass EURO 4/IV, 

d) högst det K-värde som tillverkaren angett för motorer i utsläppsklass EURO 

5/V och 6/VI eller, om inget värde angetts, högst 0,5 m-1. 

Om det mätresultat som anges ovan inte uppnås ska gränsvärdena i tabell 2 anvä-

ndas i bedömningen av avgasutsläppen. Utsläpp som utifrån mätningen av avgasu-

tsläppen överstiger värdena i tabell 2 klassificeras som fel eller brister i enlighet 

med punkt C 15 i tabellen i bilaga 1. 

 

Tabell 2 Kontroll av avgasutsläpp dieselmotor 

Fordonets ibruktagningstid eller mo-

tortyp 
Funktion hos OBD 

K-värde för röktäthets-

mätningen 

Före 1.1.1980 - - 

För fordon som har tagits i bruk före 

1990 och som saknar typgodkän-

nande enligt direktiv 72/306/EEG el-

ler E-reglementet nr 24 

- 7,0 Boschenheter 

Sugmotor och alla fordon i kategori 

T utrustade med sugmotor 
- 2,5 

Motor med kompressor och alla for-

don i kategori T utrustade med mo-

tor med kompressor 

- 3,0 

Euro 4/IV2  

ibruktagning före 1.1.2007 
-  1,5 

Euro 4/IV2 

ibruktagning 1.1.2007 eller därefter 

Varningslampans funkt-

ion normal 
1,5 

Euro 5/V3  
Varningslampans funkt-

ion normal 

1,5 eller värde tillverka-

ren angett 

Euro 6/VI4  

ibruktagning före 1.9.2016 

Varningslampans funkt-

ion normal 

0,7 eller värde tillverka-

ren angett 

Euro 6/VI4  

ibruktagning 1.9.2016 eller därefter 
kontroll - 

 

4 Besiktningsintyg 

Ett besiktningsintyg enligt 58 § i fordonslagen ska innehålla åtminstone följande 

uppgifter och motsvarande harmoniserade koder (punkterna 1–10) eller bokstäver 

(punkterna A–D): 

1) Fordonets tillverkningsnummer (VIN-nummer eller chassinummer), 

                                           
2 Typgodkänd i klass EURO 4 enligt direktiv 70/220/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 

98/69/EG, eller klass EURO IV enligt direktiv 1999/96/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 88/77/EEG 
3 Typgodkänd enligt direktiv 70/220/EEG, tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller direktiv 
88/77/EEG och direktiv 2005/55/EG 
4 Typgodkänd enligt tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller förordning (EG) nr 595/2009) 
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2) Fordonets registreringsbeteckning och registreringslandets nationalitetsbe-

teckning, 

3) Besiktningsort och datum, 

4) Vägmätarställningen vid besiktningstidpunkten, om den är tillgänglig, 

5) Fordonskategori, om tillgänglig, 

6) Fastställda brister samt deras klassificering, 

7) Resultatet av besiktningen, 

8) Datum för nästa besiktning eller datum då besiktningsintygets giltighetstid 

går ut, om denna information inte ges på annat sätt, 

9) Besiktningsställets namn och besiktningsmannens underskrift eller identifi-

kation, 

10) Övriga uppgifter, 

a) För godkänd besiktning en utsatt tid, inom vilken små fel och brister ska re-

pareras, 

b) Vilka bestämmelser och föreskrifter som har tillämpats, 

c) Uppgift om huruvida fordonet avställts, 

d) Anvisningar om hur man begär omprövning av ett besiktningsbeslut. 

 

 

 

 

Jarkko Saarimäki 

direktör 

 

 

Kari Hakuli 

ställföreträdare för vägtrafikdirektören 
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Bilaga 1 Bedömningsgrunder 

 

A Identifiering av fordonet 

Kontrollobjekt 

Kontrol-
lobjekt 
enligt 
direkti-
vet 
2014/45/
EU 

Kontrollob-
jekt  

Kontrollmetod 
Observerade fel och bris-
ter 

Klassificering av 
fel/åtgärd 

Motordri-
vet for-
don 

Släpvagn 

A1 Tillverk-
ningsnummer 

0.2 Instansning-
ens riktighet 
och läsbarhet. 

Det instansade till-
verkningsnumret 
kontrolleras genom 
att jämföra det med 
uppgifterna i datasy-
stemet för for-
donstrafiken och till-
verkarens skylt. 

Fattas eller hittas inte Avbry-
tande 

Avbry-
tande 

Ofullständig 

Kan inte läsas tydligt. 

Motsvarar inte registerupp-
gifterna 

  0.2 Befintlighet, 
läsbarhet och 
riktighet. 

De antecknade upp-
gifterna kontrolleras 
genom att jämföra 
dem med uppgifterna 
i datasystemet för 
fordonstrafik. 

Fattas Under-
känd 

Under-
känd 

Kan inte läsas tydligt. 

Motsvarar inte uppgifterna i 
datasystemet för fordonstra-
fik. 

Regelstridig. 

2 Registerant 
eckningar 

0.2 Färg, tekniska 
data, special-
villkor. 

Kontrollen av att 
uppgifterna stämmer 
görs genom att jäm-
föra dem med upp-
gifterna i datasyste-
met för fordonstrafik. 

Teknisk data eller special-
villkoren är felaktiga eller 
bristfälliga. 

Avbry-
tande 

Avbry-
tande 

Kunde inte kontrolleras     

Färgen har ändrats (M1, 
N1). 

Rättelse i 
register-
uppgif-
terna om 
fordonet 

  

A2.1 Fordons-
märkningar 
  

0.2 
  

Identifierings-
märkning för 
användning, 
kategori eller 
typ, t.ex. till-
ståndspliktigt 
bruk etc. 
  

Existensen konstate-
ras och jämförs med 
uppgifterna i datasy-
stemet för for-
donstrafik. 
  

Fattas, felaktig, onödig. Reparat-
ionsupp-
maning 
  

Reparat-
ionsupp-
maning 
  

Kan inte läsas. 

Felaktig placering. 

Ram för identifikation för till-
ståndspliktig trafik (gul hög-
kantad ram) fattas, är ska-
dad, eller finns på ett fordon 
som inte används för detta 
ändamål. 

A3 Dokument 0.2 Dispenser, 
skatter och 
försäkrings-
premier. 
Eventuella 
andra utred-
ningar som 
besiktnings-

Kontroll av att doku-
menten finns, är kor-
rekta och att avgif-
terna är betalda. 

Trafikförsäkring har inte be-
talats. 

Avbry-
tande 

Avbry-
tande 

Fordonsskatten är obetald.     

Fordonet saknar trafikför-
säkring 
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mannen be-
höver, t.ex. 
mätprotokoll 
som gäller ka-
ross 

    Dispensen har gått ut eller 
fattas. 

Under-
känd 

Under-
känd 

Annan nödvändig utredning 
är bristfällig eller oklar. 

  

Ospecificerat dokument.   
  

 

A4 Registre-
ringsskylt 

  
  
  
  
  
  

0.1 
  
  
  
  
  
  

Kontroll av re-
gistrerings-
skyltarnas 
skick och läs-
barhet utan 
risk för miss-
uppfattning. 
  
  
  
  
  
  

Kontroll av riktighet, 
skick, placering och 
montering. 
  
  
  
  
  
  

Registreringsskylten hör 
inte till fordonet.            
                                                                                                 
Skylten är inte läsbar eller 
fattas. 

Under-
känd        
                                                                                                                             

Under-
känd                                                                                                               

En fast konstruktionsdel el-
ler ett tillbehör täcker skyl-
ten (t.ex. dragkrok eller en 
annan konstruktion eller ut-
rustning som försämrar läs-
barheten). 

Reparat-
ionsupp-
maning 

Reparat-
ionsupp-
maning 

Märkningar direkt på skyl-
tens framsida. 

    

Felaktig placering.     

Bristfällig montering.     

Skadad     

Regelstridig     

 
 

B Bromsar 

Kontrollobjekt 

Kontrol-

lobjekt 

enligt 

direkti-

vet 

2014/45/

EU 

Kontrol-

lobjekt 
Kontrollmetod 

Observerade fel och bris-

ter 

Bedömning av 

fel/åtgärd 

Motordri-

vet for-

don 

Släpvagn 

B1 Färdbroms 1.1.1 Pedalens 

lager 

Genom att bromsa För trög, glapp, bristfällig 

montering. 

Under-

känd 

  

  

  

  

  

1.1.2 

  

  

  

Pedalens 

slaglängd, 

(be-

lastnings-) 

och skick  

  

  

  

I samband med prov-

körning och med dyna-

mometer. 

  

  

  

Otillräcklig slaglängd på 

pedaler i ett hydrauliskt eller 

mekaniskt bromssystem. 

Under-

känd 

  

Bromspeda-

len/bromsspaken utväxlar 

inte korrekt. 

    

Skadad bromspe-

dal/bromsspak 

    

Brister i pedalens halkskydd 

eller sträva yta. 

Reparati-

onsupp-

maning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

  

  

  

  

1.1.2 

  

  

  

Pedal för 

undervis-

ning 

  

  

I samband med prov-

körning och med dyna-

mometer. 

  

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

Under-

känd 

  

Bristfällig montering     

Felaktig kraftriktning     

Otillräcklig effekt     
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Pedalens slaglängd och ka-

blarnas placering är felaktig 

    

  

  

  

1.1.3 

  

  

Fel på tryck-

luftskomp-

ressorn och 

kapacitet 

  

  

Separat kontroll av ka-

paciteten, om det finns 

skäl att förmoda att ka-

paciteten är otillräcklig.  

  

  

Luftkompressorn förmår inte 

producera 65 % av sys-

temets beräkningstryck vid 

högsta varvtal under tre 

minuter. Med kopplad 

släpvagn är tiden sex minu-

ter. 

Under-

känd 

  

För högt oljeläckage från 

kompressorn till systemet. 

    

  

  

Vakuumsys-

temets och 

bromsser-

vons funk-

tion  

Vid behov genom att 

prova effekten separat 

i samband med dyna-

mometertestet. 

Vakuumläckage, låg effekt Under-

känd 

  

  1.1.4 Varning-

sanordnin-

garnas och 

tryckmätar-

nas funktion 

I samband med komp-

ressorkontrollen. 

Varningsanordningarna och 

tryckmätarna är ur funktion 

eller fungerar felaktigt. 

Under-

känd 

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

  

  

  

  

  

Handma-

növrerad 

sv-

bromsstyr-

ventil 

  

  

  

  

  

Kontroll av funktionen 

t.ex. i samband med 

anpassningskontroll 

eller ALB-test. 

  

  

  

  

  

Bruten eller skadad styrning 

eller för stort slitage. 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

Störningar i styrventilens 

funktion. 

    

Handtaget låser sig.     

Funktionstrycket är inte 0–

75 % av behållartrycket. 

    

Ventilspindelns styrning och 

ventilenheten är lös. 

    

Systemets anslutningar är 

lösa eller läcker. 

    

  

  

  

  

  

1.1.7 

  

  

  

  

Bromsven-

tiler (botten-

ventil, rang-

erventil, ut-

loppsven-

tiler, reg-

lerventiler, 

filter m.m.)  

  

  

  

  

Genom att prova och 

okulärt. 

  

  

  

  

Vätskeläckage. Körförbud Körförbud 

Luftläckage Under-

känd / 

Körförbud 

Under-

känd / 

Körförbud 

Lös ventil eller skadat fäste.     

Felaktig funktion.     

En ventil i systemet fattas 

eller är borttagen. 

    

Vätskeläckage i anslutnin-

gen 

Under-

känd 

Under-

känd 

  

    

  

Lufttork 

  

Kontroll av existens 

och funktion. 

  

Fattas Under-

känd / 

Körförbud 

  

Under-

känd / 

Körförbud 

  
Fungerar inte 

  

  

Hand-

manövrerad 

bromskraftr

egulator 

(halverar 

främre 

brom-

seffekten)  

Genom att prova  Funktionstryckintervallet är 

inte 50–100 % av brom-

strycket. 

Under-

känd / 

Körförbud 
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Skyddsfunk-

tion hos 

styrventil för 

släpvagn  

  

  

  

Manövertryck-

sledningen kopplas 

loss och bromspeda-

len trycks ned. 

 

Kontroll av skyddsven-

tilens funktion. 

 

Skyddsventilen är ur funk-

tion 

Under-

känd 

  

Skyddsventil fattas     

Bristfällig montering Under-

känd / 

Rep.uppm 

  

  

  

  

  

  

  

Funktion, 

kontroll och 

koppling av 

tryckluftsdri-

ven hjälput-

rustning och 

utrustnin-

gens kopp-

ling samt 

funktionen 

hos ventiler 

som skyd-

dar broms-

systemet 

(t.ex. 4-

kretss-

kyddsven-

til). 

  

Kontroll av att färd-

bromssystemets tryck 

är tillräckligt när trycket 

för extra utrustning är 

eliminerat med motorn 

avstängd. (På särs-

kilda grunder kontrolle-

ras bl.a. eftermonterad 

extra utrustning) 

  

  

Felaktig funktion hos 

skyddsventilen för hjälpa-

nordningar. 

Under-

känd 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

Skyddsventil fattas.   Under-

känd 

 

Bristfällig montering av reg-

ulatorer eller anslutningar. 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

  

  

  

  

  

1.1.8 

  

  

  

  

Tryckluftsko

ppling mel-

lan dragbil 

och 

släpvagn. 

  

  

  

  

Genom att utföra 

okulär kontroll, prova 

och lyssna.  

  

  

  

  

Anslutningen är skadad 

eller läcker. 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

Felaktig placering.     

Bristfällig eller läckande 

montering. 

    

Felaktig koppling.     

Regelstridig.     

  

  

  

1.1.9 

  

  

Skador på 

trycklufts-

behållare 

och monter-

ing. 

  

  

Genom att utföra 

okulär kontroll, prova 

och lyssna.  

  

  

Behållaren är regelstridig. 

 

Stor lossningsfara. 

Under-

känd 

Under-

känd 

Behållaren är skadad. Under-

känd / 

Rep.uppm 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

 

Bristfällig montering. Reparati-

onsupp-

maning 

Reparati-

onsupp-

maning 

  

  

  

1.1.10 

  

  

Bromsvät-

skebehållar

e och 

behållare 

för frosts-

kyddsmedel 

samt vät-

ske-

mängder. 

  

  

Genom att utföra oku-

lär kontroll 

  

  

Behållare för frost-

skyddsmedel fattas eller är 

skadad. 

Under-

känd 

 

Bromsvätskan understiger 

miniminivån. 

 

Behållarens lock fattas.                                                                                                                 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

  

Under-

känd / 

Rep.uppm 

  

Varningslampan lyser. 

Behållaren för frost-

skyddsmedel är tom. 

Reparati-

onsupp-

maning 
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  1.1.10 Bromssys-

tem  

Tryckprov utförs Läckage i huvudcylindern 

(vätskebromsar). 

 

Körförbud  

 

  

Läckage i huvudcylindern. 

 

Under-

känd 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.11 

  

1.1.12 

  

  

  

  

  

Rör och 

slangar 

  

  

  

  

  

  

  

Genom att trycka kraft-

igt på pedalen. 

  

  

I samband med 

bromsmätning och vid 

behov när bilen är up-

plyft, systemet ska 

vara trycksatt. 

  

Genom att lyssna om 

läckage förekommer i 

trycksbromsarna och 

följa tryckförändringar. 

 

Vid behov genom att 

prova, böja och trycka 

med händerna. 

  

Vätskeläckage i bromsled-

ningarna. 

Körförbud   

Luftläckage i bromsrörsyste-

met. 

Under-

känd / 

Körförbud 

Under-

känd / 

Körförbud 

Vävskador och sprickor på 

bromsledningar (inre 

vävnaden syns). 

    

Kraftigt korroderat rör.     

Extraskarv i slang eller i rör.     

Bristfällig montering. Under-

känd / 

Rep.uppm 

Reparati-

onsupp-

maning 

Vriden slang.     

Luftläckage konstateras 

både i viloläge och vid 

bromsning. 

  Under-

känd / 

Rep.uppm 

Vätskeläckage i bromsled-

ningarnas anslutningar. 

Under-

känd 

 

  

  

  

  

1.1.13 

  

  

  

Montering 

av och 

slitage på 

bromsklos-

sar och -be-

lägg samt 

friktionsytor. 

Skicket hos 

bromscylin-

drar, brom-

slänkaget 

och 

bromssköld

ar. 

  

  

Genom att prova och 

utföra okulär kontroll. 

  

  

  

Fattas eller annan uppenbar 

skada. 

 

Körförbud Körförbud 

Bristfällig montering, för 

stort slitage, låsning fattas 

och uppenbar risk för 

avbrott eller lossning. 

Under-

känd 

Under-

känd 

Olja e.d. på friktionsytor.     

Bromssköld hos skivbrom-

sar är rostskadad eller fat-

tas. 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

Bromssköld hos trumbrom-

sar är rostskadad eller fat-

tas. 

Under-

känd / 

Körförbud 

Under-

känd / 

Körförbud 

 

  

  

1.1.14 

  

Bromsski-

vornas skick 

  

Genom att utföra 

okulär kontroll och vid 

behov genom att mäta 

(I mätning tillåts en 

felmarginal på högst 1 

mm) 

  

Rostskadad eller korroderad 

på över 1/3 av friktion-

sytan/halva. 

Under-

känd / 

Körförbud 

Under-

känd / 

Körförbud 

Tjockleken understiger det 

minimivärde som tillverka-

ren angett. Skadade, brist-

fällig montering. 

    

  

1.1.14 

Bromstrum-

mornas 

skick 

Genom okulär kontroll Skadade. Under-

känd / 

Körförbud 

Under-

känd / 

Körförbud 

  



 
Föreskrift 

17 (48) 

TRAFICOM/540030/03.04.03.00/2019 

 
  

  

  

  

1.1.17 

  

  

  

Befintlighet, 

funktion och 

skick hos 

lastkän-

nande 

bromsventil 

(ALB). 

Motsva-

rande funk-

tion ska 

beaktas hos 

elektriska 

bromsar. 

  

  

Genom att utföra 

okulär kontroll, känna 

med händerna eller 

genom att observera 

rörelse när man 

trycker på bromsen. 

Vad gäller trycklufts-

bromsar dessutom ge-

nom mätning. Genom 

att bromsa vid prov-

körning. 

  

  

  

Ventilen är ur funktion. 

 

En ventil i systemet fattas. 

Under-

känd 

Under-

känd 

Bristfällig montering eller 

justering. 

    

Bakaxeln låser sig alltför 

lätt. 

    

Skadad.   

Spakar är glappa eller har 

lossnat. 

  

Reglervärdesskölden fattas 

eller skadad (tung materiel). 

    

  

  

  

1.1.18 

  

  

Hjulcylin-

derns slag-

längd, auto-

matreglerin-

gens funk-

tion. 

  

  

Genom okulär kontroll 

och vid behov genom 

att mäta och prova. 

  

  

Slaglängden för 

tryckluftsystemets hjulcylin-

der är under 1/3. 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

Automatregleringen har 

ändrats till handmanövrerad 

reglering. 

    

Automatregleringen är ur 

funktion. 

    

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

  

  

  

  

  

 

 

 

Mätning av 

rullmotstånd 

och 

bromskrafte

r per axel. 

  

  

  

  

  

Med motorn i gång 

kontrolleras rullmot-

stånd och bromskrafter 

per hjul i bromsdyna-

mometer. Vid behov 

genom manuell prov-

ning med axeln lättad. 

  

Bromsarna ska tryckas 

långsamt och jämnt. 

  

  

  

Bromskraftdifferensen mel-

lan hjulen på styraxeln är 

över 50 % av den största 

bromskraften. 

Körförbud Körförbud 

Stort rullmotstånd. Under-

känd  

Under-

känd 

Bromskraftdifferensen mel-

lan hjulen på samma axel är 

över 30 % av den största 

bromskraften. 

    

Variationen i bromskraften 

på samma hjul är över 30 % 

(nära låsningsgränsen). 

    

Bromskraften förändras inte 

jämnt i förhållande till peda-

lens ansättningskraft eller 

slaglängden. 

    

Onormal fördröjning i 

hjulbromsens funktion. 

    

  

  

  

  

  

  

Om framhjulen inte 

låses vid största 

tillåtna pedalkraft (M1 

och N1 500 N, övriga 

700 N) måste den to-

tala bromskraftens 

storlek definieras 

Obs! max. bromskraft 

behöver inte överstiga 

12 kN/hjul vid testet. 

Den lägsta bromskraften 

som krävs för fordonet 

uppnås inte. 

Under-

känd 

Under-

känd 

En bromskrets är ur funk-

tion. 

Under-

känd / 

Körförbud 

Körförbud 
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  1.2.2. Bromseffekt Prov med en 

bromsprovare eller, 

om en sådan inte kan 

användas av tekniska 

skäl, genom 

bromsprov på väg med 

hjälp av en retardati-

onsmätare som kont-

rollerar bromsverkan i 

förhållande till den til-

låtna totalvikten eller, 

för påhängsvagnar, till 

summan av den til-

låtna axelbelastningen. 

Under 50 % av nedan 

nämnda värden uppnås. 

Körförbud Körförbud 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Vid behov genom att 

prova axeln manuellt 

då den är lättad ge-

nom att dra nytta av 

bromsassistenten eller 

låta t.ex. en kund eller 

en annan besiktnings-

man trycka på 

bromsen samtidigt 

som däcket rullas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Uppnår inte följande mini-

minivå: 

 

1.  Fordon som registrerats 

för första gången 1.1.2012 

eller därefter: 

— Kategori M1: 58 % 

— Kategorierna M2 och M3: 

50 % 

— Kategori N1:  50 % 

— Kategorierna N2 och N3:  

50 % 

— Kategorierna O3 och O4: 

— påhängsvagnar: 45 % 

— släpvagnar: 50 % 

 

2.  Fordon som registrerats 

för första gången före 

1.1.2012: 

— Kategorierna M1, M2 och 

M3: 50 % (3) 

— Kategori N1:  45 % 

— Kategorierna N2 och N3:  

43 % (4) 

— Kategorierna O3 och O4:  

40 % (5) 

 

3.  Övriga kategorier 

L-kategorier (båda bromsar 

tillsammans): 

— Kategori L1e: 42 % 

— Kategorierna L2e och 

L6e: 40 % 

— Kategori L3e: 50 % 

— Kategori L4e: 46 % 

— Kategorierna L5e och 

L7e: 44 %  

 

L-kategorin (bakbrom-

sarna): 25 % av fordonets 

totalmassa om den totala 

retardationen inte uppnås. 

Under-

känd 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Under-

känd 
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Påskjuts-

bromsen 

slaglängd, 

funktionen 

hos backs-

pärrens, 

kontroll av 

funktionens 

hos utjäm-

ningsanord-

ningen för 

de meka-

niska 

bromsarna 

och dess 

existens. 

  

  

  

  

  

Med en bromsdyna-

mometer kontrolleras 

parkeringsbromsen 

genom att använda 

fördelningen av 

bromskraften. 

Bromsfunktionen 

kontrolleras genom att 

backa i samband med 

dynamometermät-

ningen. 

  

Om det inte är möjligt 

att testa bromsar med 

en dynamometer med 

anledning av fordonets 

konstruktion, testas 

bromsarna på bilen 

genom att stegvis 

spänna parkerings-

bromsen då bilen dras. 

  

Påskjutsbromsens slag-

längd är under 1/4. 

  Under-

känd / 

Rep.uppm 

Backspärren är ur funktion 

eller fattas. 

    

Den anordning som ger 

möjligt till backning fungerar 

inte. 

    

Utjämnare för 

påskjutsbromsens spakar 

fattas eller fungerar inte på 

ändamålsenligt sätt. 

 

    

Däcket låser sig inte (inte 

obligatoriskt vid dynamome-

terkontroll om tillräcklig 

bromskraft uppnås). 

  Under-

känd 

 

 

Stötdäm-

pare hos 

dragdon 

med 

påskjutsbro

ms. 

Med bromsdynamom-

eter och i samband 

med provkörning. 

Dämpare skadad eller utan 

effekt. 

 
Under-

känd / 

Rep.uppm 

  

  

1.2.1 

  

Kopplings- 

och frigö-

ringsför-

dröjning. 

  

I samband med 

bromsmätning  

  

En bromstryckshöjning till 

75 % av maxtrycket uppnås 

inte under fastställd tid. För-

dröjningstiderna överskrids. 

Under-

känd / 

Körförbud 

Under-

känd / 

Körförbud 

Med lossningstid avses den 

funktionstid som börjar när 

foten börjar släppa upp den 

nedtryckta bromspedalen 

och slutar då bromstrycket 

sjunkit till 10 % av maximit-

rycket. 

    

  

  

  

  

  

1.3.1 

  

  

  

  

Sekundär-

bromsens, 

dvs. nöd-

bromsens, 

kapacitet 

och effekt 

(om syste-

met är se-

parat från 

färdbroms-

systemet)  

  

 

Testande med broms-

testanordning eller, om 

det inte är möjligt pga. 

tekniska skäl, testande 

med en retardation-

sanordning som inspe-

lar under provkörnin-

gen, för att man kan 

fastställa bromskoeffi-

cienten i förhållande till 

den högsta tillåtna 

massan eller, i fråga 

om påhängsvagn, i för-

hållande till summan 

av de tillåtna axelvik-

terna. 

 

Otillräcklig bromskraft på ett 

eller flera hjul, och under 50 

% av bromseffektvärdet 

nedan som leder till under-

kännande uppnås i testet. 

Körförbud   

Otillräcklig bromskraft på ett 

eller flera hjul, eller under 

50 % av det ovan vid punkt 

B1 Bromskraft avsedda 

bromseffektvärdet uppnås i 

testet i förhållande till fordo-

nets massa. 

Under-

känd  

  

Effekten förändras inte 

gradvis. 
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Kontroll av 

existensen 

av 

säkringsva-

jer och 

överbe-

lastningssky

dd. 

 

Ka-

tastrofbrom

sens funk-

tion. 

Genom okulär kontroll 

Genom att lossa 

tryckluftslangarna 

Vajer eller överbe-

lastningskydd fattas. 

 Under-

känd / 

Rep.uppm 

 

Bromsarna ansätts inte.  Under-

känd 

  

  

1.6 

  

Låsningsfritt 

bromssys-

tem  

  

Utifrån varnings-

lampor, med en 

testapparat eller ge-

nom provkörning. 

  

Varningslampan är ur funk-

tion. 

Under-

känd 

Under-

känd 

Systemet är ur funktion 

(lampan lyser). 

    

Systemet fattas.   

Hastighetssensor på däck 

fattas eller är skadad. 

  

Ledningar skadade   

  

  

  

  

Indikator för 

funktionen 

hos el-

ektriskt 

styrda 

bromsar 

  

Utifrånvarningslampor 

eller med en testappa-

rat 

  

Varningslampan är ur funk-

tion. 

Under-

känd 

Under-

känd 

Systemet ur funktion (lam-

pan lyser). 

    

  

  

  
  

  

  

An-

tisladdsys-

tem ESC 

(som en del 

av broms-

systemet) 

  

  

Utifrån varningslampor 

eller med en testappa-

rat 

  

  

Varningslampan är ur funk-

tion. 

Under-

känd 

Under-

känd 

Systemet ur funktion (lam-

pan lyser). 

    

Obligatoriskt system fattas.     

  

  

  
  

  

  

AEBS avan-

cerat nöd-

bromssys-

tem 

  

Utifrån varningslampor 

eller med en testappa-

rat 

  

  

Varningslampan är ur funk-

tion. 

Under-

känd 

Under-

känd 

Systemet är ur funktion 

(lampan lyser). 

    

Obligatoriskt system fattas.     

  1.8 Broms-

vätska 

Okulär kontroll. Vid be-

hov kan behållarens 

lock öppnas. 

Bromsvätskan är förorenad 

eller innehåller sediment. 

Under-

känd / 

Körförbud 
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B2 Parkerings-
broms 

1.4. Parkerings-

bromssyste-

mets funk-

tion 

Med dynamometer 

eller provning av funk-

tionen hos parkerings-

bromsen på 

släpvagnen genom att 

dra med dragbil om 

inte dynamome-

terprovning är möjlig 

Den bromskraft som krävs 

uppnås inte. 

Under-

känd 

Under-

känd 

Släpvagnens bromsar ger 

otillräcklig bromseffekt (hju-

len låser sig inte när drag-

bilen drar med parkerings-

bromsen påslagen). 

Stort rullmotstånd. 

Släpvagnens ventil är ur 

funktion/har kärvat fast 

(tung material). 

  

  

  

  

Bestämning 

av 

bromskrafte

n vid tillåten 

ansättning-

skraft 

(tillåten an-

sättning-

skraft: ma-

nuell anvä-

ndning 400 

N och peda-

lanvändning 

500 N M1 

och N1, 

övriga 600 

N och 700 

N). 

  

Kontroll med dyna-

mometer, parkerings-

bromsen ansätts till 

låsningspunkten, 

säkerhetsspärren är 

nedtryckt. 

  

  

  

Den totala bromskraften un-

der 8 % av bilens total-

massa, om inte hjulen låser 

sig. 

 

Dragbilens bromskraft i en 

fordonskombination under 

6 % av kombinationens to-

talmassa. 

Körförbud Körförbud 

Den totala bromskraften un-

der 16 % av bilens total-

massa, om inte hjulen låser 

sig. 

Under-

känd 

  

Bromskraften hos en for-

donskombinations dragfor-

don understiger 12 % av 

kombinationens totalmassa. 

Differensen i bromskraft 

mellan hjulen på samma 

axel över 70 %, för 

tryckluftsbromsar över 50 % 

(Obs! Bromskrafterna be-

höver inte stiga till låsnings-

gränsen samtidigt). 

    

Varnings-

lampa 

I samband med test Fungerar inte. Reparati-

onsupp-

maning 

  

    

Säker-

hetsspärr 

Parkeringsbromsen 

låses i önskat läge. 

Fungerar inte korrekt.  

 

Säkerhetsspärr fattas 

Under-

känd 

Under-

känd 

    

Parkerings-

bromss-

pakens 

slaglängd 

I samband med 

bromskraftmätning  

Slaglängden överstiger 3/4 

av den sammanlagda slag-

längden, bromskraften upp-

nås. 

Reparati-

onsupp-

maning 

  

    

Bromsva-

jrars, 

spakars och 

stängers 

låsningar, 

skador och 

slitage. 

Genom okulär kontroll Vajer/spak/stång 

lös/bruten/skadad. 

Under-

känd 

 

Under-

känd 

 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

Risk för funktionsfel, för 

stort slitage eller felaktig 

montering.   

Under-

känd / 

Rep.uppm 

  

Elektrisk 

parkerings-

broms 

Utifrån varningslam-

pan och tillverkarens 

anvisningar. 

Varningslampan är ur funk-

tion. 

 

Systemet är ur funktion. 

Under-

känd 
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B3 Annan 
broms 

1.5. Funktion 

hos retarder 

eller 

avgasbroms

. 

Med bromsprov Effekten förändras inte 

gradvis. 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

  

Retarderanordningen är ur 

funktion. 

    Bristfällig 

montering 

eller skador 

på el-

bromsens 

kontaktdon. 

Genom okulär kontroll Bristfällig montering eller 

skadat kontaktdon 

Reparati-

onsupp-

maning 

  

    Kortslut-

ningsrisk, 

montering 

eller andra 

eventuella 

skador på 

elbromsens 

ledningar. 

Genom okulär kontroll Ledningarna är bristfälligt 

monterade eller placering 

med risk för kortslutning. 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

Under-

känd / 

Rep.uppm 

 
    

C Belysning och tillbehör 

Kontrollobjekt Kont-

rol-

lobjekt 

enligt 

direkti-

vet 

2014/45

/EU 

Kontrol-

lobjekt 

Kontrollmetod Observerade fel och bris-

ter 

Bedömning av 

fel/åtgärd 

Motordri-

vet fordon 

Släpvagn 

C1 Reflektorer 4.8. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler. 

Genom okulär kontroll Fattas helt och hållet Underkänd Under-

känd 

Sönder eller avfärgad. Reparati-

onsuppma-

ning 

Reparati-

onsupp-

maning 

Reflektor fattas   

Fel färg eller antal.     

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

    

Reflektorer av typ som inte 

är godkänd för ändamålet. 

    

C1.1 Reflekte-
rande märkningar 

  Öve-

rensstäm-

melse med 

regler 

  Regelstridig Reparati-

onsuppma-

ning 

Reparati-

onsupp-

maning 

Fattas Underkänd Under-

känd 
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C2 Baklyktor 4. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

Genom att utföra 

okulär kontroll 

Belysning fattas Under-

känd 

Underkänd 

Lyktorna är ur funktion     

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

Bleknade, otillräcklig lju-

seffekt. 

    

Fel färg eller antal.     

Bristfällig montering.     

En av lyktorna är ur funk-

tion eller fungerar bristfäl-

ligt (en LED-lampa anses 

vara ur funktion om över 

1/3 av lysdioderna inte fun-

gerar). 

    

C3 Bromslyktor 4.3. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

Genom att utföra 

okulär kontroll 

Genom att fastställa 

tändningsögonblicket 

  

  

  

  

  

  

Belysning fattas Under-

känd 

Underkänd 

Lyktorna är ur funktion     

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

Defekt ljuskälla (en LED-

lampa anses vara ur funk-

tion om över 1/3 av lys-

dioderna inte fungerar). 

  

Bleknade, otillräcklig lju-

seffekt. 

    

Fel färg eller antal.     

Bristfällig montering.     

Lampan fungerar bristfäl-

ligt. 

    

Fördröjd tändning      

C3.1 Mittbroms-
lykta 

  

  

  

  

  

  

4.3. 

  

  

  

  

  

  

Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

  

  

  

  

  

  

Genom att utföra oku-

lär kontroll 

  

  

  

  

  

  

Obligatorisk lykta fattas 

(1.10.2000, M1, 10.7.2011 

N1)                                     

Under-

känd                                             

                                              

Mittbromslyktan är felaktigt 

monterad. 

Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

Mittbromslyktan är ur funk-

tion (en LED-lampa anses 

vara ur funktion om över 

1/3 av lysdioderna inte fun-

gerar). 

    

Bristfällig montering.     

Bristfällig funktion.     

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

    

Fel färg eller antal.     
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C4 Körriktnings-
visare 

4.4. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

Körrik-

tningsvisare 

M- och N-

klasserna 

från år 

1.1.1985 

om inte de 

egna 

lyktornas 

siktvinkel är 

tillräcklig. 

Varningsblin

kerkop-

plingen är 

ur funktion. 

(M- och N-

klasserna 

fr.o.m. 

1.1.1989) 

  

  

  

Genom att utföra 

okulär kontroll 

Körriktningsvisarna på 

samma sida är ur funktion 

(en LED-lampa anses vara 

ur funktion om över 1/3 av 

lysdioderna inte fungerar) 

Under-

känd 

Underkänd 

Obligatorisk belysning fat-

tas. 

    

Bleknade, otillräcklig lju-

seffekt. 
Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

Defekt ljuskälla (en LED-

lampa anses vara ur funk-

tion om över 1/3 av lys-

dioderna inte fungerar). 

  

Bristfällig montering.     

Varningslampan är ur funk-

tion. 

    

Körriktningsvisaren hålls 

inte i läge. 

    

Blinkfrekvensen är annan 

än 90±30 1/min 

    

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

    

Fel färg eller antal.     

Varningsblinkerkopplingen 

är ur funktion. 

    

C5 Lykta för re-
gistreringsskylt 

4.7. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

Genom att utföra 

okulär kontroll 

Belysning fattas. Under-

känd 

Underkänd 

Ur funktion (genomförts 

med flera lyktor) 

Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

Fel färg.     

Otillräcklig ljuseffekt.     

Bristfällig montering.     

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

    

C6 Igenkän-
ningslyktor 
– taxi, polis, spe-

cialtransport, 

dragbil m.m. 

  

4. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

Genom att utföra 

okulär kontroll 

Lagstadgad igenkännings-

lykta fattas, ur funktion 

Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

Fel färg eller antal. 
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C7 Främre posi-
tionslyktor 

4. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

Genom att utföra 

okulär kontroll 

Belysning fattas. Under-

känd 

Underkänd 

Lyktan är ur funktion (en 

LED-lampa anses vara ur 

funktion om över 1/3 av 

lysdioderna inte fungerar). 

Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

Bleknade, otillräcklig lju-

seffekt. 

    

Bristfällig montering.     

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

    

Fel färg eller antal.     

C8 Halvljus-
strålkastare 

4.1. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

Med testapparat 

och/eller okulär 

kontroll 

Halvljusstrålkastarna är ur 

funktion eller deras ljuse-

ffekt otillräcklig (en LED-

lampa anses vara ur funk-

tion om över 1/3 av lysdi-

oderna inte fungerar). 

Under-

känd 

  

En halvljusstrålkastare fat-

tas 
  

En halvljusstrålkastare och 

främre positionslyktan på 

samma sida ur funktion 

 

 

Ena halvljusstrålkastaren 

är ur funktion (en LED-

lampa anses vara ur funk-

tion om över 1/3 av lys-

dioderna inte fungerar). 

Reparati-

onsupp-

maning 

Ljusfältet otydligt eller fe-

laktigt. 

  

Insatsen är lös.   

Felriktad.   

Olikfärgat ljus.   

Reflektoryta eller glas de-

fekt. 

  

Lyktans ljuseffekt otill-

räcklig. 

  

Fukt inuti insatsen.  

Inriktning av halvljus-

strålkastare, om det inte är 

tillåtet utifrån årsmodellen. 

  

Ljuskällans effekt är felak-

tig. 

  

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

  

Fel färg eller antal.   
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C8.1 Höjdregle-
ringsutrustning för 
halvljusstrålkas-
tare  

  Befintlighet, 

funktion 

Obs! 

Fjädring-

skon-

struktionen 

kan ge dis-

pens från 

kravet på in-

stallation.  

 

Obligatorisk 

M- och N-

klasserna 

urspr. ib-

ruktagn. 

1.7.1995 

  

  

  

  

Genom att prova Obligatoriskt system eller 

en komponent fattas. 

Under-

känd 

  

Obligatoriskt system eller 

en komponent i systemet 

fattas. 

 

Automatiken är ur funktion 

(gasurladdningslampor och 

med andra tekniker 

tillverkade lampor (t.ex. 

LED) vars effekt överstiger 

2000 lumen efter 

1.10.2000) 

  

                                                                                                                                                                                                                      

Obligatoriskt system eller 

en systemkomponent är ur 

funktion och grun-

dinställningen är korrekt.  

 

Reparati-

onsupp-

maning 

Ett frivilligt system är ur 

funktion och grun-

dinställningen är felaktig. 

                 

  

C8.2 Spolare 
(gasurladdnings-
lampor och med 
andra tekniker 
tillverkade lampor 
(t.ex. LED) vars 
effekt överstiger 
2000 lumen) 

  Befintlighet, 

funktion 

Genom att prova Fattas Under-

känd 

  

Fungerar inte Reparati-

onsupp-

maning 

C9 Helljus-
strålkastare 

4.1. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

Med testapparat och 

okulär kontroll 

Lyktor fattas. Under-

känd 

  

Belysning ur funktion.  

Lampa ur funktion (en 

LED-lampa anses vara ur 

funktion om över 1/3 av 

lysdioderna inte fungerar). 

Reparati-

onsupp-

maning 

Bristfällig montering.   

Varningslampan för helljus 

är ur funktion. 

 

Felriktad.   

Referenstalet (komparati-

onsvärdet) överskrids. 

  

Otillräcklig ljuseffekt.   

Olikfärgat ljus.   

Reflektoryta eller glas de-

fekt. 

  

Ljuskällans effekt felaktig.   

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

  

Fel färg eller antal.   
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C9.1 Extra helljus-
strålkastare  

  Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

Med testapparat 

och/eller ok kontroll 

Ur funktion (en LED-lampa 

anses vara ur funktion om 

över 1/3 av lysdioderna 

inte fungerar). 

Reparati-

onsupp-

maning 

  

Glapp eller lös montering 

av strålkastare. 

Felriktad. 

Olikfärgat ljus. 

Reflektoryta eller glas de-

fekt. 

Ljuskällans effekt felaktig. 

Referenstalet överskrids. 

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

Fel färg eller antal. 

C10 Övriga lyk-
tor 

 

C10.1 Back-

ningsstrålkastare 

 

C10.2 Dim-

baklykta 

 

C10.3 Dimlykta 

C10.4 Varnings-

/larmljus 

 

C10.5 Konturlykta 

 

C10.6 Sidolykta 

 

C10.7 Arbetslykta 

 

C10.8 Plognings-

lyktor 

 

C10.9 Varsellyktor 

 

C10.10 Indi-

katorer för 

lyktornas funktion 

 

C10.11 Kurvtagn-

ingslykta (corner-

ing lamp) 

 

C10.12 Exteriör 

omgivningsbely-

sning (exterior 

courtesy lamp) 

 

C10.13 Manövre-

ringslykta (mano-

euvring lamp) 

                                                                    

Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

                                                                                    

Med testapparat 

och/eller okulär kont-

roll 

                                                                                           

Obligatorisk lykta fattas. 

                                             

Under-

känd 

                                             

Underkänd 

Lyktan är ur funktion (en 

LED-lampa anses vara ur 

funktion om över 1/3 av 

lysdioderna inte fungerar). 

Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

Bristfällig montering av 

backningsstrålkastare  

  

Funktionskontrollanordnin-

gen är ur bruk. 

    

Elkopplingar mellan dragbil 

och släpvagn (funkti-

onsstörningar i släpvag-

nens lyktor). 

    

Lyktan är inte av en typ 

som är godkänd för ända-

målet. 

    

Dimlyktorna är riktade för 

högt upp 

    

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

    

Fel färg eller antal.     

Fordonet har extra, inte ob-

ligatoriska och icke-tillåtna 

lyktor. 
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C11 Varningstri-
angel 

  

Varningstriangeln 

ska vara E-god-

känd. 

  

En släpvagn med 

en totalmassa på 

över 500 kg ska 

vara försedd med 

varningstriangel 

(bortsett från O1-

klassens 

släpvagnar eller 

andra anordningar 

som är menade 

att släpas och 

som väger högst 

750 kg). 

7.4. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler. 

Genom okulär kontroll Fattas Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 
Skadad eller felaktig typ. 

C12 Bilbälten 
och 
bältessträckare  

7.1. Befintlighet, 

skick, öve-

rensstäm-

melse med 

regler och 

funktion och 

bältessträck

arens funkti-

onsförut-

sättningar 

och kopp-

ling. 

Genom att prova, en-

ligt varningslampans 

funktion, okulär 

kontroll, enligt doku-

ment. 

Upprullningsdonets låsning 

är ur funktion. 

Under-

känd 

  

Låsningen är ur funktion. 

Fattas. 

Utlöst bältessträckare. 

Skadat bälte. 

Regelstridig montering. 

Typ som inte är godkänd. 

Upprullningsanordningen 

är ur funktion. 

Enligt varningslampan är 

systemet inte i funk-

tionsdugligt skick. 

C12.1 Fästpunk-
ter för säkerhets-
bälte 

7.1. Skick och 

överens-

stämmelse 

med regler. 

Med okulär kontroll, 

genom att prova eller 

utifrån dokumenten. 

Regelstridig konstruktion, 

funktion eller placering. 

Under-

känd 

  

Utredning om överens-

stämmelsen med reglerna 

fattas eller är bristfällig 

Skadad. 

C12.2 Fästpunk-
ter för rullstol och 
säkerhetsbälte 

9.11.2 Befintlighet 

och skick 

Okulär kontroll och 

funktionstest. 

Bristfällig funktion 

Skadad 

Under-

känd 

 

C12.3 Krockkud-
dar 

7.1. Befintlighet 

och funkti-

onsförut-

sättningar. 

Enligt varningslam-

pans funktion, okulär 

kontroll, enligt doku-

ment. 

Enligt varningslampan är 

systemet inte i funk-

tionsdugligt skick. 

Under-

känd 

  

Varningslampan är ur funk-

tion 

Borttagen 

Skadad 

Intyg fattas eller är bristfäl-

ligt. 
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C12.4 Säkerhets-
system (t.ex. 
LDWS varnings-
system vid avvi-
kelse ur valt kör-
fält och hjälpsys-
tem vid filbyte) 
  
  
  
  
  

7.1. 

  

Befintlighet 

och funkti-

onsförut-

sättningar. 

  

Enligt varningslam-

pans funktion, okulär 

kontroll, enligt doku-

ment. 

  

Enligt varningslampan är 

systemet inte i funk-

tionsdugligt skick. 

Under-

känd 

  

Varningslampan är ur funk-

tion 

Skadad 

Intyg fattas eller är bristfäl-

ligt. 

 

Obligatoriskt system fattas. 

Hjälpsystem vid filbyte ur 

funktion 

Reparati-

onsupp-

maning 

  

C13 Färdskrivare 7.9. Befintlighet, 

funktion, 

plombering 

och 

överens-

stämmelse 

med regler. 

Genom okulär kontroll 

och utifrån intyg 

Ur funktion, fattas eller re-

gelstridig. 

Under-

känd 

  

Kalibreringsintervallet har 

överskridits 

 

Fel typ 

(Analog/digiskrivare) 

 

Plomberingen fattas.   

Däcken motsvarar inte in-

stallationsskylten 

  

Anordningen har behan-

dlats oärligt 

  

Installationsskylten fattas 

eller är oläsbar 

  

C13.1 Hasti-
ghetsmätare 

7.8. Befintlighet 

och funktion 

Under provtur Ur funktion eller fattas. Under-

känd 

  

Belysningen är ur funktion Reparati-

onsupp-

maning 

  

Belysningen är bristfällig 
 

  

C13.2 Hastighets-
begränsare 

7.10. Befintlighet Okulär kontroll och 

med testapparat eller 

genom intyg. 

Ur funktion, fattas eller så 

är det förinställda värdet 

regelstridigt. 

 

Den dragande axelns däck 

motsvarar inte intyget över 

kontrollen av hastighetsbe-

gränsarens funktion eller 

anteckningarna i registret. 

 

Under-

känd 

  

Installationsskylt eller -eti-

kett fattas. 

Reparati-

onsupp-

maning 

C14 Annan 
anordning eller 
utrustning 

  

En annan 

anordnings 

eller utrust-

nings skick 

och monter-

ing. 

Genom att utföra 

okulär kontroll 
Bristfällig montering. Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

Rep.uppm. 

/ Underkänd 
Äventyrar trafiksäkerheten. 

Orsakar onödig miljöolä-

genhet. 

Regelstridig. 
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C14.1 Taxameter   Kontroll av 

befintlighet, 

installa-

tionsintyg 

och 

plombering 

eller taxans 

installa-

tions- eller 

kontrollintyg 

och kontroll 

av att däck-

dimen-

sionen är 

korrekt. 

Genom okulär kontroll Mätare eller dispens fattas 

(tillämpas till den 

30.6.2018). 

Under-

känd 

  

Plombering eller installati-

onskvitto fattas. 

Intyg fattas eller är bristfäl-

ligt. 

Den normenliga rulldiame-

tern för däcket är mindre 

än det däck som angetts i 

installations- eller kontrol-

lintyget.  

Beviljat för ett annat fordon 

än ett fordon enligt taxitrafi-

klagen (217/2007) (taxi), 

(tillämpas till den 

30.6.2018). 

C14.2 Montering 
av batteri och el-
system 

4.13. 

4.11. 

  

  

Montering, 

skydd och 

överens-

stämmelse 

med regler. 

Genom att utföra 

okulär kontroll och 

prova. 

  

Vid behov utifrån do-

kumenten  

  

Skadad eller lös. Rep. 

upp./Un-

derkänd 

Rep. 

upp./Under-

känd Bristfällig. 

Regelstridig. 

Intyg fattas eller är bristfäl-

ligt. 

C14.3 
Brandsläckare (i 
buss, TFÄ/ADR-
fordon) 

7.2. Befintlighet, 

kontrollmärk

ningar, 

skick och 

överens-

stämmelse 

med regler. 

  

  

Genom okulär kontroll Fattas eller bristfällig. Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

Kontrollen ej gällande. 

Brandsläckare som är 

olämplig för fordonet eller 

ändamålet. 

Placering 

och monte-

ring 

 Bristfällig. 

Instrukti-

onsmärk-

ning 

 Defekt. 

C14.4 För-
bandsväska (i 
buss) 

7.5. För-

bandsväs-

kans skick 

och plombe-

ring. 

Genom att utföra 

okulär kontroll 

Regelstridig. 

 

Plomberingen fattas. 

Reparati-

onsupp-

maning 

  

Antal  Defekt. 

Instrukti-

onsmärk-

ning 

  

 

Bristfällig eller fattas. 

 

C14.5 Hasti-
ghetsskylt 

  Befintlighet, 

överens-

stämmelse 

med regler 

och placer-

ing. 

Genom okulär kontroll Fattas. Reparati-

onsupp-

maning 

 

Felaktig placering. 

Defekt. 

Regelstridig.   
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C15 Miljöolägen-
heter, av-
gasutsläpp 

8. För ottomo-

tor mäts 

CO-, HC-, 

O2-, CO2- 

och lambda-

värden samt 

för diesel-

motor k-

värdet. 

Med avgasanalysator 

för ottomotorer eller 

utifrån intygen (se 

punkt C15 OBD och 

punkt 3.4 Kontroll av 

avgasutsläppen) 

CO-halten över 6 %. 

 

för tiden 1.1.1978 − 

30.9.1986 : 

Körför-

bud 

  

CO>4.5% eller HC>1000 

ppm 

Under-

känd 

1.10.1986– 

 

CO>3.5% eller HC>600 

ppm 

  

Lågemissionsbilar eller bi-

lar med märkning om tre-

vägskatalysatorutrustning. 

  

Vid tomgång CO>0,5 % 

eller HC>100 ppm 

  

Vid högre varvtal uppmätt 

(minst 2 000 rpm) CO>0,3 

eller HC>100 ppm eller 

Lambda-värde inte i inter-

vallet 0,97 − 1,03. 

 

  

Fordon i kategori M1 vars 

totalmassa är högst 2 500 

kg och fordon i kategori N1 

vars referensmassa är 

högst 1 305 kg som har 

tagits i bruk 1.1.2001 eller 

därefter (eller 1.1.2004 

eller därefter i fråga om for-

don som använder flytgas 

eller naturgas) och det vid 

besiktningstidpunkten har 

gått mer än tio år sedan 

fordonet togs i bruk. 

 

Fordon i kategori M1 vars 

massa är högst 2 500 kg 

som har tagits i bruk 

1.1.2001 eller därefter 

 

Fordon i kategori M1 vars 

totalmassa är över 2 500 

kg och andra fordon än i 

punkten avsedda fordon i 

kategori N1 vars referens-

massa är högst 1 305 kg 

som har tagits i bruk 

1.1.2002 eller därefter 

(eller 1.1.2007 eller 

därefter i fråga om fordon 

som använder flytgas eller 

naturgas) och det vid be-

siktningstidpunkten har 

gått mer än tio år sedan 

fordonet togs i bruk. 

 

(se 3.4.1) 

  

Kontroll av funktionen hos 

OBD (se punkt C15.1 och 

3.4)  
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Vid högre varvtal uppmätt 

(minst 2 000 rpm) CO>0,2 

eller HC>100 ppm eller 

Lambda-värde inte i inter-

vallet 0,97 −1,03. 

  

Restsyrehalt över 5 % om 

systemet saknar luftpump. 

  

Tomgången överstiger 1 

000 1/min eller det större 

värde som tillverkaren an-

ger. 

  

    
 

Med rökmätare för die-

selmotorer eller utifrån 

intygen (se punkt C15 

OBD och punkt 3.4 

Kontroll av av-

gasutsläppen) 

 

Om k-värdet överstiger 4,0. Körför-

bud 

 

  

K-värde för motorer utan 

kompressor över 2,5 eller 

med kompressor över 3,0. 

(Ibruktagning 1.1.1980 

eller senare). 

 

Utsläppsvärdet överstiger 

7,0 Boschenheter hos bilar 

som har tagits i bruk före 

år 1989 och som saknar 

typgodkännande enligt 

direktiv 72/306/EEG eller 

E-reglemente nr 24 

 

Under-

känd 

K-värde över 1,5 (tunga 

euro 4- och -5 motorer och 

lätta euro 4-motorer samt 

bilar som tagits i bruk efter 

01.07.2008, se förordn. 

2003/987). 

 

  

K-värde över 0,7 (enligt ta-

bell 2 (Euro 6 –

utsläppsgränser) i bilaga I 

av förordning (EG) nr 

715/2007. Typgodkänd en-

ligt förordning (EG) nr 

595/2009 (Euro VI)) 

 

  

Ett för respektive bilmodell 

högre gränsvärde än det 

allmänna gränsvärdet 

överskrids. 

  

  

C15.1 OBD-sy-
stem 

  Det obliga-

toriska sys-

temets be-

fintlighet 

och funktion 

Utifrån varningslam-

pan och med en tes-

tapparat eller utifrån 

intygen (se punkt 3.4 

Kontroll av av-

gasutsläppen) 

Fattas. Under-

känd 

  

Meddelar ett fel. 

Varningslampan är ur funk-

tion. 

Systemet är ur funktion. 

Delstester ogjorda och 

lambda-justeringen ur 

funktion. 

  



 
Föreskrift 

33 (48) 

TRAFICOM/540030/03.04.03.00/2019 

 
C15.2 Motor och 
hjälputrustning 

  Överens-

stämmelse 

med regis-

teruppgifter. 

Montering 

av motorn. 

Befintlighet 

av kompo-

nenter i 

bränslemat-

nings-, 

gasväxlings

- och 

avgasren-

ings-

systemet. 

Miljöolä-

genheter 

som orsa-

kas av mo-

torn.  

Genom okulär kontroll, 

med testutrustning och 

utifrån dokumenten. 

Regelstridig. 

 

Komponent fattas i sys-

temet. 

 

Kontinuerligt rikligt med 

rök. 

Under-

känd 

  

  

  

  

Bristfällig montering.  Rep.upp

m. / Un-

derkänd   

C15.3 Buller   Öve-

rensstäm-

melse med 

regler 

Genom att lyssna, vid 

behov med mätinstru-

ment eller utifrån doku-

menten. 

För hög ljudnivå. Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

  

Genom okulär kontroll. Intyg fattas eller är bristfäl-

ligt. 

  Utrustning som installerats 

för att uppnå regelenlig 

bullernivå borttagen eller 

ändrad. 

C15.4 Olje- och 
vätskeläckage  

  Kontroll av 

läcka-

gepunkter 

Genom att utföra 

okulär kontroll 

Vätskeläckage, miljöolä-

genhet. 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

 Rep.uppm. 

/ Underkänd 

Vätskeläckage, brandfara. 

C15.5 Radiostörn-
ingar och elektro-
magnetisk kom-
patibilitet 

  Öve-

rensstäm-

melse med 

regler 

Utifrån dokumenten Intyg fattas eller är bristfäl-

ligt. 

Under-

känd / 

Rep.upp

m. 
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D Chassi och styrning 
Kontrollobjekt Kont-

rol-

lobjekt 

enligt 

direk-

tivet 

2014/4

5/EU 

Kontrol-

lobjekt 

Kontrollmetod Observerade fel och 

brister 

Bedömning av 

fel/åtgärd 

Mo-

tordrivet 

fordon 

Släpvagn 

D1 Bakaxel 

  

  

  

  

  

5.1. Bakaxelns 

fästen, 

rostskador, 

kräng-

ningshäm-

marens fäs-

ten, even-

tuella glapp, 

stödstagens 

fästen och 

glapp i 

bakre na-

vens lager, 

skador, kon-

struktionsfö-

rändringar. 

Okulär kontroll, med 

utrustning för kontroll 

av glapp, manuellt, 

med hjälp av spett. Vid 

behov med lättad axel. 

 

Vid kontroll av hjul-

lager rullas däcket vid 

behov genom att på 

samma gång känna på 

fjädern (fordon i kate-

gori M1, N1, O2 ) 

  

En släpvagn testas 

också genom att dra 

den med en dragbil. 

  

  

Axelns eller axelbalkens 

fäste glappt eller skadat, 

eller så har fästet delvis 

lossnat från stödpunkterna.  

 

Positionen är felaktig eller 

skadad.  

 

Rostskadad eller defekt 

axel, stödstag, komponen-

ternas fästpunkt i axeln 

eller fjäderns stödpunkt. 

Under-

känd / 

Körför-

bud 

Underkänd 

/ Körförbud 

Av slitage orsakat glapp i 

stödstagens lagring. 

    

Bakaxelns lager har fast-

nat. 

    

Skadat hjullager.     

Krängningshämmare som 

ingår i konstruktionen fat-

tas. 

    

För stort glapp i hjullager.     

Hjullagret är för spänt.   

Krängningshämmarens 

fäste defekt eller glappt. 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

Rep.uppm. 

/ Underkänd 

Skadat skyddsgummi på 

ledet eller bristfällig säkring 

på ledens montering. 

D2 Avgassystem 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fästen, 

täthet, 

placering, 

riktning, 

ljuddämp-

ning och 

överens-

stämmelse 

med regler. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Genom okulär kontroll. 

  

Genom att lyssna på 

ljudet och genom 

avgasmätningar. 

  

Bedömning av 

ljuddämpningen, se 

punkt C15.2 Buller. 

  

  

  

  

 

 

 

Obligatorisk katalysator fat-

tas.  

 

Regelstridig ljuddämpare 

eller katalysator. 

Under-

känd 

  

Uppenbara läckage i rör-

systemet.     

Utsläppsmätning kan inte 

utföras tillförlitligt.     

Bristfällig montering av 

avgassystem (risk för att 

det lossnar). 

     

Bristfällig montering av av-

gassystem. 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd   
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Placerad farligt nära bräns-

letank eller bränslerör (os-

kyddat).     

Slutar under karosskon-

struktionen så att brand-

faran är uppenbar.     

Obetydliga läckage (syre-

halt under 5 %). 

Reparati-

onsupp-

maning   

Avgasröret är felriktat. 
    

D3 Fjädring  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjädrings-

väg, fjädrar-

nas skick 

och sym-

metrin hos 

samma 

fjädring. 

 

Skicket hos 

bladfjädrar-

nas beslag, 

U-bultarna, 

stödpunk-

ternas 

glidytor och 

upphäng-

ningarna. 

 

Luftfjäder-

blästrarnas 

skick och 

symmetri 

samt stö-

dpunkternas 

skick. 

Gummis-

topp. 

Cent-

rumtappens 

skick. Kon-

struktionsfö-

rändringar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Okulär kontroll och ge-

nom att manuellt 

känna på fjädrarna 

eller genom att böja 

eller prova med spett. 

 

Med utrustning för 

kontroll av glapp. 

 

Vid behov med lättad 

axel. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Fjäderns huvudblad har 

gått av. 

Körför-

bud 

Körförbud 

Fjäderns upphängning är 

skadad eller glapp. 

Körför-

bud / 

Under-

känd 

Körförbud / 

Underkänd 

Spiralfjäder, torsionsfjäder 

eller fjäderblad har gått av. 

Under-

känd 

Underkänd 

Bristfällig montering av fjä-

dern.  

  

Felaktig fjäderposition.     

Glappa beslag i ändan av 

bladfjädern. 

    

Fjädern olämplig för kon-

struktionen. 
    

Otillräcklig fjädringsväg.     

Otillräcklig markfrigång.   

Luftbälg är skadad.     

Centrumtappen har gått 

av. 
    

Luftfjädringen läcker eller 

fungerar felaktigt. 
  

Nivåregleringsventilen är 

ur funktion. 
    

Glapp i fjädringslagringen.     

Ett fjäderblad har slitits 

över 1/3 av den ur-

sprungliga tjockleken. 

    

Konstruktionen är regelstri-

dig. 
    

Ändring som kräver 

ändringsbesiktning. 

 

  

Band runt fjäderblad fattas. 

 

Gummistopp fattas. 

Reparati-

onsupp-

maning  

 

 

 

Reparation-

suppmaning 
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D4 Svängnings-

dämpning 
  

  

  

  

  

  

  

  

5.3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Dämparnas 

fäste, 

läckage, 

dämpnings-

förmåga. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Med dämpartester 

och/eller manuellt ge-

nom att gunga bilen. 

 

Genom okulär kontroll 

 

Genom att prova 

 

Under provkörning 

 

Med utrustning för 

kontroll av glapp. 

  

  

  

  

Otillräcklig dämpningsef-

fekt. 

Un-

der-

känd 

Underkänd 

Olämplig för konstruktio-

nen. 

    

En dämpare på samma 

axel har sämre effekt än 

den andra. 

    

Glapp på grund av slitage i 

en dämpare som fungerar 

som hjulupphängning. 

    

Dämpare har fastnat.     

Dämpare skadad eller fat-

tas. 

    

Konstruktionen är regelstri-

dig. 

    

Bristfälligt fäste. Un-

der-

känd 

/ 

Rep.u

ppm.  

Underkänd 

/ Rep.uppm.  

Dämpare läcker.     

 D5 Chassi 

  

  

  

  

  

6. Skicket hos 

axlarnas 

fästpunkter, 

ram, golv 

och botten-

platta, 

bärande 

konstrukti-

oner på 

chassit, ka-

rossens och 

(hjälp)ra-

mens fäst-

punkter, 

hjälpramens 

skick, hjul-

husets kon-

struktioner. 

Okulär kontroll och 

med hjälp av däckjärn 

eller rosthammare. 

Med däckjärnet 

knackar man systema-

tiskt på chassit och ut-

gående från ljudet och 

elasticiteten trycker 

man på misstänkta 

ställen. 

Vid behov genom mät-

ning eller med separat 

mätintyg.  

  

  

  

  

  

Mätintyg fattas eller är 

bristfälligt. 

Un-

der-

känd 

Underkänd 

Självbärande kaross: 

Rostskador vid axlarnas 

fästpunkter. 

 

Rostskador vid hjälpramar-

nas fästpunkter. 

 

Rostskador eller formförän-

dringar som försämrar den 

ursprungliga hållfastheten. 

Un-

der-

känd 

/ Kör-

för-

bud 

  

  

Större rostskador på trös-

kelbalkar eller fjäder-

benshus. 

Un-

der-

känd 

Isolerad rostskada på litet 

område. 

Repa-

rati-

on-

supp-

ma-

ning 

        

Separat chassi: 

Rostskador på chassit. 

Un-

der-

känd 

/ Kör-

för-

bud 

Underkänd 

/ Körförbud 

 

Rostskador vid karossens 

fästpunkter. 
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Rostskador eller formförän-

dringar som försämrar den 

ursprungliga hållfastheten. 

Un-

der-

känd 

Underkänd 

Brott i chassit 
  

Tvärgående balkar fattas 

eller är bristfälligt fästa. 

  

Större rostskador på trös-

kelbalkar. 

 

    

Isolerad rostskada på litet 

område. 

Repa-

rati-

on-

supp-

ma-

ning 

Reparation-

suppmaning 

        

Bottenplatta: 

Rostskador på bottenplat-

tan. 

Un-

der-

känd 

/ Kör-

för-

bud 

  

Rostskador vid karossens 

fästpunkter. 

Un-

der-

känd 

Formförändringar som för-

sämrar den ursprungliga 

hållfastheten. 

  

Isolerad rostskada på litet 

område. 

Repa-

rati-

on-

supp-

ma-

ning 

        

Hjälpramar: 

Rostskador eller formförän-

dringar som försämrar den 

ursprungliga hållfastheten. 

Un-

der-

känd 

/ Kör-

för-

bud 

 Underkänd 

/ Körförbud 

Skadad, bristfällig monte-

ring. 

    

D5.1 Bränsletank 
och bränslerör 
(även 
LPG/CNG/LNG- 
och vätesystem) 

  

6.1.3. Skick, mon-

tering, 

volym och 

övrig 

överens-

stämmelse 

med regler. 

Genom okulär kontroll   

Genom att mäta och 

beräkna 

Med läckagedetektor 

(LPG/CNG/LNG) 

 

Genom att prova 

Brandfarlig placering och 

konstruktion. 

Un-

der-

känd 

 

Regelstridig.   

Läcker. 

Skadad. 

Locket till 

påfyllningsöppningen sak-

nas eller fungerar inte 

(LPG/CNG/LNG och 

vätesystem). 

Un-

der-

känd 

/ 

Rep.u

ppm. 

 

Bristfällig montering.  Rep.u

ppm. 

/ Un-

der-

känd 
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D6 Däck och fäl-
gar 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillräcklig 

slitbana, os-

kadad kord-

konstruk-

tion, 

bärighet, 

däckets 

märkning 

och övrig 

öve-

rensstäm-

melse med 

regler. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Okulär kontroll och vid 

behov genom att mäta 

mönsterdjup. Ytter-

ligare information i 

STRO-normen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mönsterdjup under 1,6 

mm. 

Körför-

bud 

Körförbud 

Vinterdäck med mön-

sterdjup under 3,0 mm (de-

cember, januari och febru-

ari på fordon med obligato-

risk användning av vinter-

däck). 

Under-

känd 

Underkänd 

Vinterdäck med möns-

terdjup under 5,0 mm på 

drag- men inte styrande 

axlar (december, januari 

och februari på fordon som 

hör till den tunga mate-

rielen som omfattas av 

krav på användning av vin-

terdäck). 

    

Regelstridiga däck.     

Otillräcklig däckbärighet.     

Kordskador eller uppenbar 

risk för däckskador. 

    

Regelstridig dubbning.     

För stor dubbdifferens.     

Däck av olika slag eller 

dubbdäck och andra däck i 

samma fordon. 

  

Däck med olika egenska-

per på samma axel. 

  

Uppenbart för lågt 

däcktryck. 

Reparati-

onsupp-

maning 

  

  

Reparation-

suppmaning 

  

  
        Felaktig rotationsriktning. 

        Bristfällig/felaktig balanse-

ring. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fälgar och 

montering 

på navet. 

Fälgens 

skick 

Annan re-

gelenlighet 

Överens-

stämmelser 

med reg-

lerna i 

övrigt. 

  

  

Genom att utföra 

okulär kontroll och 

skaka. 

  

  

  

  

Brott i fälgen. Under-

känd / 

Körför-

bud  

Underkänd 

/ Körförbud  

Vriden fälg. Under-

känd / 

Rep.upp

m. 

  

  

  

  

Underkänd 

/ Rep.uppm. 

  

  

  

  

Bristfällig eller olämplig 

montering på navet. 

Fälgsprickor. 

Regelstridig. 

Fälgens konstruktion har 

ändrats. 

    Däckets och 

fälgens 

kompabili-

tet. 

Genom okulär kontroll 

och vid behov genom 

att jämföra med 

STRO-normen. 

Inte kompatibla. Under-

känd 

Underkänd 

D7 Stänkskydds-
anordningar  

  

  

  

  

  

  

  

  

Skärmarnas 

och 

skyddens 

skyddande 

egenskaper, 

fäste och 

befintlighet. 

Okulär kontroll och vid 

behov genom att mäta. 

  

  

  

  

Stänkskärmar fattas. Under-

känd 

Underkänd 

Bristfällig montering. 

 

 

Rep.upp 

 

 

 

 

Rep.uppm.  
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Rivskador, hål eller vassa 

kanter på stänkskärmarna. 

m. /  

Under-

känd 

  

  

/ Underkänd 

  

  

Stänkskärmarna är för 

smala. 

 

Stänkskydd fattas (inte M1, 

N1, N2 (under 7,5t), O1, 

O2 eller G-klass). 

 

Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

Stänkskyddsanordning fat-

tas eller är skadad (om ob-

ligatorisk utrustning). 

 D8 Framaxel 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fästen och 

skick och 

konstrukti-

onsändrin-

gar vad gäl-

ler framhju-

lens 

upphäng-

ning, axel-

balken, stö-

dstag, stö-

dbalkar, le-

der, lager, 

hjulspindlar, 

axeltappar 

och kräng-

ningshäm-

mare. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Okulär kontroll, med 

skakanordning eller 

genom manuell skak-

ning samt med hjälp 

av tänger och/eller än-

damålsenliga hjäl-

predskap. 

Även med lättad fra-

maxel. 

Vid kontroll av hjulla-

ger rullas däcket ge-

nom att på samma 

gång känna på fjädern 

(lätt materiel) 

Genom att vända på 

däcken manuellt eller 

med svängjärn. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Av slitage orsakat glapp i 

kulled. 

Under-

känd / 

Körför-

bud 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Underkänd 

/ Körförbud 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fäste för kulled: löst, brist-

fälligt eller skadat. 

Skador på stödstagsfäste. 

Av slitage orsakat glapp i 

axeltapp. 

För stora glapp orsakade 

av slitage i lagren för stöd-

stag och reaktionsstag. 

Rostskador på stödstag. 

Deformerade stödstag. 

Axelns eller axelbalkens 

fäste glappt eller skadat, 

eller fästet har delvis loss-

nat från stödpunkterna. 

Rostskador på axelbalken. 

Krängningshämmare som 

ingår i konstruktionen fat-

tas. 

För stort glapp i hjullager. 

Hjullagret är för spänt. 

Skadat hjullager. 

 

Olämpliga reparationer. Under-

känd / 

Rep.upp

m.  

Underkänd 

/ Rep.uppm. 

Krängningshämmarens 

fäste defekt eller glappt. 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

  

Rep.uppm. 

/ Underkänd 

  Skadat gummiskydd för 

kulled. 

Säkringen av kulledens 

fäste fattas t.ex. låssprint 

(låsmuttern ersatt med 

vanlig mutter osv.).  

Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 

    

Hjulens och 

axelns ins-

tällnings-

vinklar. 

Okulär kontroll eller vid 

behov med mätintyg. 

Axeln har synbart ändrat 

läge. 

Under-

känd / 

Körför-

bud 

Underkänd 

/ Körförbud 
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D9 Styrinrättning 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kontroll av 

styr-

inrättning-

skomponen-

ternas funk-

tion, skick 

och monter-

ing. 

 

Hjulen kan 

svänga fritt. 

Styrservons 

funktion. 

  

Funktionen 

hos den 

varnings-

lampa som 

indikerar 

låsningssta-

tus hos en 

självstyrd 

axel. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Okulär kontroll, med 

skakanordning eller 

genom manuell 

skakning samt med 

hjälp av tänger 

och/eller ändamålsen-

liga hjälpredskap med 

framaxeln lättad, ge-

nom att vända hjulen 

för hand. 

 

Vid behov genom att 

vrida ratten fram och 

tillbaka. 

 

Genom provkörning. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rattstångens kardanled är 

defekt. 

Under-

känd / 

Körför-

bud 

Underkänd 

/ Körförbud 

Rattstångens lagring är de-

fekt. 

    

Av slitage orsakat glapp i 

styrväxeln. 

    

Styrväxeln fastnar.     

Av slitage orsakat glapp i 

styrlänkagets leder. 

    

Servostyrningen ur funk-

tion. 

    

Styrkomponent reparerad 

genom svetsning. 

    

Bristfällig montering av 

styrväxel. 

    

Av slitage orsakat glapp i 

mellanstyrstaget 

(styrsnäckan). 

    

Skador på stång, arm eller 

stag. 

    

Bristfälligt fäste för stång, 

arm eller stag. 

    

Hjulen stöter mot fordonets 

karosskonstruktion. 

Under-

känd / 

Rep.upp

m. 

  

  

  

  

Underkänd 

/ Rep.uppm. 

  

  

  

  

Stoppare för svängnings-

rörelsen saknas. 

Styrningens stötdämpning 

ur funktion. 

Ratten är skadad. 

Konstruktionen eller en ut-

rustning är regelstridig. 

Gummiskydd för leder eller 

kuggram. 

Reparati-

onsupp-

maning 

  

  

Reparation-

suppmaning 

  

  
Servostyrningen läcker. 

Säkring av styrlänkagets 

led fattas t.ex. låssprint 

(låsmuttern ersatt med en 

vanlig mutter osv.). 

  

  

  

  

Funktionen 

hos elekt-

risk servos-

tyrning. 

  

Kontrolleras genom 

varningslampans funk-

tion. 

  

Varningslampan visar ett 

fel. 

Under-

känd 

  

  

  

Varningslampan är ur funk-

tion. 
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 D9.1 Vändcirkel   Montering 

och lager 

Med ändamålsenliga 

redskap. 

Av slitage orsakat glapp i 

vändskivan. 

  Underkänd 

/ Körförbud 

     

Med utrustning för 

kontroll av glapp, 

okulär kontroll. 

 

Monteringen av vänds-

kivan är bristfällig. 
    

  
    

Vid behov genom att 

prova med dragbil. 
Vändskivans lager fastnar.     

 D10 Kaross 

  

  

  

  

6.2. 

  

  

  

  

  

Kontroll av 

karossens 

skick, 

fästen, di-

mensioner-

ing och ut-

rustning. 

  

  

  

  

  

Genom att utföra 

okulär kontroll och 

med rosthammare 

eller däckjärn genom 

att trycka, knacka och 

bända. Genom att 

mäta.  

 

Närmare uppgifter 

finns i Trafis anvisning 

om kontroll av rostska-

dor vid besiktning (Ru-

ostevaurioiden tar-

kastaminen 

katsastuksessa) 

  

  

  

  

  

Karossens dimensioner är 

regelstridiga. 

Under-

känd 

  

Rostskador eller formförän-

dringar som försämrar håll-

fastheten på karossens 

bärande delar. 

    

Bristfällig montering av ka-

rossen på ramen. 
  

  

Felaktig montering av ka-

rosskomponenter, t.ex. 

fästjärn för stötfångare är 

vasst utstickande. 

Under-

känd / 

Rep.upp

m. 

  

Vass utstickande del eller 

skada på karossen. 
  

  

Regelstridig konstruktion-

sändring.  

    

        

Självbärande kaross eller 

konstruktion med botten-

platta: 

    

        
Rostskador i karossens 

hålrumskonstruktioner. 

Under-

känd 
  

        

Isolerad rostskada inom li-

tet område på bottenplå-

ten. 

Reparati-

onsupp-

maning 

  

        Separat chassi:     

        
Rostskador i karossens 

hålrumskonstruktioner. 

Under-

känd 
  

        
Isolerad rostskada inom li-

tet område på karossen. 

Reparati-

onsupp-

maning 

  

        Dörrar och huvar:     

        Omfattande rostskador. 
Under-

känd 
Underkänd 

        Gångjärn och lås skadade. 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

Rep.uppm. 

/ Underkänd 

        

Mindre rostskador.                                              

Fram- och/eller bakhuvens 

låsning är bristfällig. 

Reparati-

onsupp-

maning 

Reparation-

suppmaning 
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Övriga rostskador: 

Fjäderbenens övre fäst-

punkt. 

  

Under-

känd / 

Körför-

bud 

 

Underkänd 

/ Körförbud 

 

Reservhjulsställning, vid 

risk för att hjulet faller ut. 

Under-

känd 
Underkänd 

Sätenas fästpunkter.     

Bilbältenas fästpunkter.     

Hålrumskonstruktioner.     

Takpelare.     

Rost- eller annan skada i 

bagageutrymmet vid risk 

för att föremål faller ut.     

Stänkskärmarnas kanter 

vid hålrumskonstruktion.     

Stänkskärmar, om den är 

genomrostad eller har 

vassa kanter.     

Omfattande rostskador på 

stänkskärmarnas kanter.     

Rostskador på inners-

kärmar. 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

Rep.uppm. 

/ Underkänd 

 

Stötfångare, fotsteg, sand-

plåtar. 

 

Isolerad rostskada inom li-

tet område på 

stänkskärmarnas kanter.     

Bogseranordning     

  

  

  

  

  

  

Sido- och 

underkörn-

ingsskydde

ns skick, 

montering 

och 

överens-

stämmelse 

med regler. 

  

  

Okulär kontroll, genom 

mätning och i doku-

ment. 

  

  

Fattas eller bristfällig. Under-

känd 

Underkänd 

Skadad.     

Regelstridig.     
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D10.1 Lastkorg  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lastkorgens 

montering, 

fästpunkter 

och främre 

gavelns 

överens-

stämmelse 

med reg-

lerna.  

 

Skicket på 

lastkorgens 

sidor och 

dörrar samt 

tillhörande 

låsningar 

och 

gångjärn. 

 

Hjälpram 

och dess 

fäste 

 

Byteslastkor

gens 

fäste/låsnin

g 

  

  

  

  

  

  

  

  

Okulär kontroll, genom 

mätning och i doku-

ment. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Byteslastkorgens 

fäste/låsning felak-

tig/bristfällig (fordonets 

lastkorg är på sin plats). 

Körför-

bud 

Körförbud 

Byteslastkorgens 

fäste/låsning felak-

tig/bristfällig (fordonets 

lastkorg är inte på sin 

plats). 

Under-

känd 

Underkänd 

Dokument fattas eller är 

bristfälligt. 

  

Fästpunkter fattas.     

Skador på lastkorgen eller 

hjälpramen. 

    

Lastutrymmets fästpunkter 

är skadade. 

    

Regelstridig.     

Främre gavel eller 

hyttskydd fattas.  

    

Olämplig hjälpram eller 

bristfälligt fäste. 

    

Svagt golv i lastkorgen.  Under-

känd / 

Rep.upp

m. 

Underkänd 

/ Rep.uppm. 

Vass utstickande del eller 

skada på karossen. 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

Rep.uppm. 

/ Underkänd 

Små skador på lastkorgens 

sidor och dörrar. 

    

Bristfällig montering.   
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D11 Draganord-
ningar (anord-
ningar för kop-
pling av 
släpvagn) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.6. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Draganord-

ningarnas 

skick, mon-

tering och 

överens-

stämmelse 

med regler. 

Fjärrav-

läsningens 

funktion och 

om obligato-

risk 

1.6.2016 

befintlighet  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Genom att utföra 

okulär kontroll, mäta 

och genom att prova. 

 

Fordon som ingår i en 

fordonskombination 

ska kopplas från kom-

binationen vid kontroll. 

 

Med tester för 

axelglapp. 

  

Regelstridig. Under-

känd/Kör

förbud 

Underkänd 

/ Körförbud 

Bruten, sprucken eller de-

formerad. 

    

Övriga skador eller rosts-

kador. 
    

Bristfällig montering.     

Av slitage orsakat glapp i 

draganordning eller dess 

fästen. 

    

Felaktig placering.     

Felaktiga låsningar.     

Felaktig reparation av ut-

rustning eller komponent. 
    

Draglänk fattas.     

Dragkopplingens 

säkringsstift fungerar inte. 
    

Dragkopplingens kopp-

lingstapp är sliten. 
    

Beslaget på dragkopplin-

gens kopplingstapp är sli-

tet. 

    

Funktionen hos dragkop-

plingens servo är bristfällig. 
    

Funktionens hos säker-

hetsspärren i dragkop-

plingens servo är bristfällig. 

    

Dragkopplingens gummi-

mellanlägg är slitna. 
    

Slitage på dragöglan/dra-

göglans beslag. 
    

Skadad dragstång.     

Dragstången är inte av 

godkänd typ. 
    

Monteringen av dragbalken 

är bristfällig. 
    

Skadad dragbalk.     

Dragtappen på påhängs-

vagnen (kungsaxel) är för 

sliten. 

    

Vändskivans klämlås (lock 

jaw) är slitet. 
    

Vändskivans slitagering 

(cushion ring) är sliten. 
    

Dragkopplingens fria rum 

otillräckligt. 
  

Funktionen hos vänds-

kivans låsningsmekanism 

är bristfällig/sliten. 

  

Fjärrvisningsanordning fe-

laktig/fattas. 
  

Skyddsgummi/dammskydd 

skadad eller fattas. 

Under-

känd 
Underkänd  
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D11.1 Elektriska 
kopplingar och 
anslutningar av 
släpvagnens 
kopplingsanord-
ningar 

  

4.10. 

  

Skick, mon-

tering och 

överens-

stämmelse 

med regler. 

  

Elektriska kopplingar i 

samband med kontroll 

av lyktor, vid behov 

med testutrustning. 

  

Regelstridig.                                               Under-

känd                                              

Underkänd                                              

Felaktig eller bristfällig 

funktion hos släpvagnens 

lyktor på grund av anslut-

ningar eller koppling. 

Reparati-

onsupp-

maning 

 Reparation-

suppmaning 

Felaktig placering.   

Lock för elektrisk koppling.   

 

E Provkörning 

Kontrollobjekt Kont-

rol-

lobjekt 

enligt 

direk-

tivet 

2014/4

5/EU 

Kontroll Kontrollmetod Observerade fel och 

brister 

Bedömning av 

fel/åtgärd 

Mo-

tordrivet 

fordon 

Släpvagn 

E1 Manöverreg-
lage 

  

  

  

  

  

Manöverre-

glagens 

placering, 

skick, funk-

tion och 

synlighet 

samt säker-

het. 

Okulär kontroll och 

provning i samband 

med provkörning och 

vid kontroll av lyktor. 

Manöverreglagens placer-

ing och/eller konstruktion 

ändrad så att detta häm-

mar en säker användning 

av bilen. 

 

Under-

känd 

 

 

 

 

  

För stort slitage eller ska-

dad. 

Rep.upp

m./Un-

derkänd Bristfällig montering. 

Överensstämmer inte med 

uppgifterna märkta i regis-

tret. 

 

Varningslampor är ur funk-

tion eller felaktig symbol. 

 

Bristfällig eller felaktig 

funktion. 

 

E2 Speglar (och 

andra anordningar 

för indirekt 

seende) 

3.3. Speglarnas 

(och andra 

anordningar 

avsedda för 

indirekt 

seende) 

placering 

och skick 

samt 

godkännan-

demärknin-

gar  

Okulär kontroll, genom 

att prova 

Alla backspeglar eller an-

dra anordningar avsedda 

för indirekt seende fattas. 

 

Under-

känd 

 

  

Bristfällig montering. 

 

Felaktig placering. 

Reparati-

onsupp-

maning 

Fattas.  

Skadad.  

Regelstridig.  
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E3 Karossinred-
ning 

  

  

  

  

  

  

  

  

9.1. 

6.2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Inre säker-

het, 

brandsäker-

het, säten, 

nackstöd, 

nödutgån-

gar, 

störtbåge 

Genom okulär kontroll, 

genom mätning och 

utifrån dokumenten. 

Regelstridig montering av 

säte. 

Under-

känd 

  

Regelstridigt säte.   

Obligatoriska nackstöd fat-

tas/är skadade. 

 

Obligatorisk störtbåge fat-

tas eller är skadad. 

  

Konstruktionen ändrad så 

att den hämmar säker 

användning av bilen. 

 

Nödutgångar fattas, är 

bristfälliga (M2- och M3-

klassernas fordon). 

 

Felaktigt placerat säte.   

Låsmekanismen för ryggs-

tödet är ur funktion. 

 

Farliga vassa delar.   

Tillträde till baksäten för-

hindrat. 

  

Märkningar eller hammare 

för att krossa rutor fattas 

(fordon i M2- och M3-

klasserna). 

Reparati-

onsupp-

maning 

Sätesinställningen är ur 

funktion. 

  

E4 Vindruta 
  

  

  

  

  

  

  

3.2. Överens-

stämmelse 

med regler, 

skick, mörk-

toning och 

godkän-

nandemärk

ningar. 

Genom att utföra 

okulär kontroll 

Godkän-

nandemärkningar 

Med referensglas eller 

mätare för ljusge-

nomsläpplighet. 

  

  

  

  

  

Så svårt skadad att den 

avsevärt äventyrar traf-

iksäkerheten. 

Under-

känd/Kör

förbud   

Fattas eller bristfällig mon-

tering. 

 
  

Sprickor eller repor i föra-

rens siktfält (siktfält enligt 

direktiv 77/649/EEG och E-

regel 125 vilket sträcker sig 

även över bilens mittlinje åt 

höger). 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

Spricka från kant till kant i 

limmade vindrutor. 

  

Repig, nött.   

För kraftig mörktoning, 

ljusgenomsläpplighet un-

der 70 %. 

  

Film, etikett eller föremål 

som är fastsatt på 

vindrutan (bortsett från par-

keringsskiva eller etiketter 

som krävs av myn-

digheterna). 

  

Föremål som begränsar 

siktfältet. 

  

Godkännandemärkning fat-

tas eller är regelstridig. 
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E5 Vindrutans 
anordningar 

  

  

  

  

  

3.4. och 

3.5. 

Överens-

stämmelse 

med regler, 

skick, funk-

tionen hos 

torkare, 

vindrutespo-

lare och 

avimningen. 

Genom att utföra 

okulär kontroll och 

prova. 

Helt ur funktion eller fattas. Under-

känd 

  

Svag effekt. Reparati-

onsupp-

maning 

Bristfälliga torkarblad.   

Ingen vätska når vindrutan.   

En vindrutetorkarhastighet 

är ur funktion. 

  

Vindrutetorkarnas tor-

kområde är för litet. 

  

Felaktig funktion.   

E6 Övriga rutor 

  

  

  

  

  

Öve-

rensstäm-

melse med 

regler, 

skick, mate-

rial, mörkto-

ning och 

godkännan-

demärknin-

gar, föns-

terhissarnas 

funktion. 

Genom att utföra 

okulär kontroll 

Fattas eller bristfällig mon-

tering. 

Rep.upp

m. / Un-

derkänd 

  

Godkännandemärknin-

gar 

Främre sidorutans ljusge-

nomsläpplighet under 70 % 

eller så är vindrutan för-

sedd med film eller be-

läggning. 

Med referensglas eller 

mätare för ljusge-

nomsläpplighet. 

Bakrutans ljusgenomsläp-

plighet under 70 %. Bilen 

saknar höger ytterspegel 

som uppfyller kraven. 

  Reflekterande eller åters-

peglande film. 

  Godkännandemärkningar 

fattas eller är regelstridiga. 

  Rutan kan inte öppnas el-

ler hålls inte stängd. 

E7 Ljudsigna-
lanordning 

  

  

  

7.7. Befintlighet, 

skick, 

överens-

stämmelse 

med regler, 

funktion och 

koppling. 

Genom att prova och 

lyssna eller mäta. 

Fattas. Under-

känd 

  

Variationen i ljudvolymen 

är regelstridig. 

Reparati-

onsupp-

maning 

Ljudstyrkan för svag eller 

för kraftig. 

Ljudsignalen är ur funktion.   
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E8 Kraftöverfö-
ring 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.7. Kontroll av 

kraftöverfö-

ringsanord-

ningarnas 

fästen, skick 

och funk-

tion. Antis-

pinnsystem. 

I samband med prov-

körning och 

chassikontroll. 

Genom att prova och 

kontrollera okulärt. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Växellådans eller slutvä-

xelns fästen är bristfälliga. 

Under-

känd / 

Körför-

bud 

  

Kopplingen slirar eller ska-

kar kraftigt. 

  

Växeln hålls inte i läge.   

Funktionsstörningar i 

växellådan och/eller kop-

plingen. 

  

Slitage eller skador i 

kardanknut och/eller lager. 

  

Slitna drivknutar.   

Automatväxlad bil startar 

med växeln i läge. 

  

Antispinnsystemet är ur 

funktion enligt varnings-

lampan. 

  

Backväxelspärren är ur 

funktion. 

Reparati-

onsupp-

maning 

Indikator för vald växel i 

automatväxellåda fattas, är 

ur funktion eller fungerar 

felaktigt. 

  

En drivknuts gummiskydd 

har lossnat eller är skadat. 

  

E9 Styrbarhet 

  

  

Styrkänsla, 

sneddrag-

ning och ut-

växling. 

Genom att provköra Styrningen fastnar, är trög 

eller utväxlar inte. 

Under-

känd / 

Körför-

bud 

  

Styrningen drar åt sidan. Under-

känd / 

Rep.upp

m. 

Styrkänslan är onormal.   

E10 Låsanord-
ning/anordning 
som förhindrar 
olovlig använd-
ning  

  

  

  

  

7.3. Kontroll av 

att rattlås 

eller 

växellådslås 

fungerar 

och att 

startspär-

ranordning 

finns. 

 

Kontroll av 

öve-

rensstäm-

melsen med 

regler. 

  

  

  

  

Genom att utföra 

okulär kontroll och 

prova 

Låsanordning kan akti-

veras när motorn är i gång. 

Körför-

bud 

  

Regelstridig. Under-

känd 

Fattas.   

Låsanordningen aktiveras 

när strömmen är påslagen. 

Under-

känd / 

Rep.upp

m.  

Låsanordning/anordning 

som förhindrar olovlig 

användning ur funktion. 

 

  

Borttagning av nyckeln 

möjlig i flera olika lägen i 

låsanordningen. 

Reparati-

onsupp-

maning 

 


