
   

 

 
Kort om Bilprovningen 
Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 89 stationer och 650 
medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2012 genomförde företaget närmare 5,4 
miljoner besiktningar och omsatte 1 550 MSEK. Bilprovningen ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se. 

 

Bilaga 2: Miljörelaterade fel 
 
Sedan 2010 genomförs avgasprovningen elektroniskt (så kallad OBD-mätning) för bensindrivna 
personbilar av årsmodell 2002 eller senare, samt för dieseldrivna personbilar av årsmodell 2004 eller 
senare.  
 
Resultaten av den nya kontrollen ger en bättre bild av bilens emissionsvärden än den traditionella 
avgasmätningen. För likvärdiga fordon upptäcks ungefär dubbelt så många fordon med 
miljörelaterade fel som vid mätning av enbart avgaser. Den absolut vanligaste miljörelaterade 
anmärkningen är att felkoder som omfattas av kontrollbesiktningsprogrammet lästs ut vid OBD-
mätningen. 
 
Volkswagen Touran minst miljöbelastande bland treåringarna 
Bland treåringarna (årsmodell 2009) som genomgick sin första kontrollbesiktning under 2012 är 
andelen miljörelaterade fel noll procent för över 40 bilmodeller! När medelkörsträckan räknas in i 
resultatet hamnar Volkswagen Touran, Volkswagen Passat och Volvo XC90 i topp. Samtliga är 
dieselversioner. Medan medelbilen ligger på en underkännandegrad på 0,4 procent ligger andelen 
miljörelaterade fel för dieselversionen av Volvo S40 på 21 procent. Det bästa bilmärket bland 
treåringarna är Lexus och det sämsta är Renault.  
 
Ford S-Max i topp bland femåringarna 
Bland femåringarna (årsmodell 2007) är andelen miljörelaterade fel noll för över 30 bilmodeller. Om 
medelkörsträckan räknas in i resultatet hamnar Ford S-Max i topp, tätt följt av BMW X5 och Volvo 
S60. Samtliga är dieselversioner. I botten återfinns bensinversionen av Hyundai Atos med 30 procent 
miljörelaterade fel. Det bästa bilmärket bland femåringarna är Seat och det sämsta Chevrolet.  
 
BMW 3-serien bäst bland tioåringarna 
Bland tioåringarna (årsmodell 2002) är andelen miljörelaterade fel noll för fem bilmodeller. Om 
medelkörsträckan räknas in i resultatet placerar sig BMW 3-serien, Toyota Camry och Mazda 
Premacy i toppen. BMW är en dieselversion och de andra två bensinversioner. I botten finner vi 
bensinversionen av Mitsubishi Space Wagon med 42 procent.  
 
Det bästa bilmärket bland tioåringarna är Lexus och det sämsta Seat (Alhambra, Altea, Ibiza, Leon 
och Toledo). Seat har främst problem med utlästa felkoder vid OBD, men får även en del 
anmärkningar på att varningslampan för motorelektronik lyser. 
 
Bland samtliga ovanstående ålderskategorier är Lexus det fabrikat som uppvisar lägst andel 
miljörelaterade fel med 1 procent och Seat högst andel med 15 procent. 


