
Vill du veta mer?

För mer information om våra tjänster eller 
hur Bilprovningen kan underlätta din vardag 
kontakta ansvarig områdeschef för stationen
eller ring 0771-600 900. 

Du är också välkommen att besöka oss på 
www.bilprovningen.se/foretag.

www.bilprovningen.se/foretag



Bilprovningens 
erbjudande till 
företagskunder

www.bilprovningen.se/foretag



Är din verksamhet beroende av 
säkra och fungerande fordon? 

Låt oss hjälpa till.



Skräddarsytt erbjudande
•

•

•

Öka kvaliteten och sänk kostnaderna
Vi erbjuder ett nära och långsiktigt samarbete med 
målet att sänka dina kostnader, minska fordons- 
stillestånd samt stärka ditt företags varumärke.

Låt oss hjälpa till.

Bilprovningen erbjuder ett komplett sortiment av 
besiktningstjänster för motordrivna fordon. 
Våra oberoende fordonskontroller kan kombineras 
till en helhetslösning utifrån ditt företags behov. 
Leveransen sker på det sätt som bäst hjälper er att 
frigöra resurser och fokusera på kärnverksamheten. 



Kontrollbesiktning
Vid en kontrollbesiktning går vi igenom fordonet 
grundligt och undersöker det både invändigt och utvän-
digt för att säkerställa att det är trafiksäkert. 

Eventuella fel som upptäcks kan då åtgärdas i tid och 
därigenom slipper du dyrare reparationer senare. Dess-
utom gör ditt företag en insats för miljön eftersom vi 
kontrollerar att ditt fordon inte släpper ut för mycket 
skadliga avgaser. Resultatet av besiktningen skickas till 
Transportstyrelsen och redovisas i ett protokoll till dig. 

Bilprovningen erbjuder kontrollbesiktning av samtliga 
fordonsslag. 

Tjänster för företagskunder 



Registreringsbesiktning
Registreringsbesiktning sker av nya och begagnade 
fordon som importerats eller ändrats. Syftet är att 
säkerställa att de uppfyller fastställda krav för att kunna 
registreras i Sverige. Bilprovningen erbjuder registre-
ringsbesiktning av flertalet fordonsslag. Vår kunskap om 
regler och rutiner ger dig som företagskund trygghet 
och en mer effektiv besiktningsprocess.

Vid besiktningen identifieras fordonet och de uppgifter 
som ska föras in i vägtrafikregistret fastställs. Dess-
utom ställs flera tekniska krav, bland annat vad gäller 
bromsar, avgasrening och krocksäkerhet.

Enskilt godkännande
Enskilt godkännande sker av fabriksnya fordon som 
importerats till eller tillverkats i Sverige. Med fabriksnya 
menas fordon som inte har registrerats eller tagits i 
bruk i något land tidigare. Enskilt godkännande bygger 
på en EU-anpassad lösning och tanken är att fordon 
inom EU och EES-länder ska godkännas utifrån så lika 
förutsättningar och hanteringssätt som möjligt. De for-
don som berörs är nya personbilar, bussar, lastbilar och 
tillhörande registreringspliktiga släpvagnar. 

Bilprovningen erbjuder enskilt godkännande för samtliga 
berörda fordonsslag.



Lämplighetsbesiktning
Bilprovningen är ackrediterad att utföra lämplighets-
besiktningar, till exempel för fordon som ska användas 
för övningskörning på körskolor. Vi hjälper dig gärna vid 
behov av lämplighetsbesiktning.

ADR (Farligt gods)
Om ditt fordon ska transportera brandfarliga, explosiva 
eller hälsovådliga ämnen behöver du ett ADR-certifikat. 

Det finns två typer av certifikat. ADR-certifikatet som 
gäller för både nationell och internationell transport och 
ADR-S-certifikatet som endast gäller nationell transport. 

Bilprovningen har rätt att utfärda bägge dessa certifikat.

ATP (Lättfördärvligt gods) 
För gränsöverskridande transporter av livsmedel som 
kräver viss temperatur behöver du ett ATP-certifikat.

Bilprovningen har rätt att utfärda ATP-certifikat och 
hjälper dig gärna. 



TIR (Internationell transport)
Om ditt fordon har ett TIR-certifikat förenklas trans-
porten mellan olika länder. TIR-konventionen är en 
internationell överenskommelse om godstransport utan 
omlastning under vägen över en eller flera gränser. I 
konventionen finns grundregler för hur en sådan trans-
port ska kunna bli möjlig. 

Tullverket i samråd med Transportstyrelsen meddelar 
de ytterligare föreskrifter som behövs i frågor som rör 
trafiksäkerheten. 
 
Bilprovningen erbjuder enskilt godkännande för samtliga 
berörda fordonsslag.



Kran & Lyp
Lyftplattformen och andra liknande anordningar, exem-
pelvis bakgavellyftar och personlyftar till färdtjänstfor-
don, ska besiktas vartannat år enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. 

Syftet är att säkerställa att lyften fungerar som den ska 
för att undvika skador, både på personer och på for-
donet. Gör lyftbesiktningen i samband med kontroll-
besiktningen så slipper du ta fordonet ur drift flera 
gånger. 

Fordonskranar med ett lastmoment större än 12 ton-
meter eller med arbetskorg för att lyfta personer ska 
besiktas varje år. Om fordonskranen är utrustad med 
arbetskorg ska även den tas med till besiktningen.



GSL – Grönare och Säkra Lastbilar
Det krävs särskilda transporttillstånd, CEMT-tillstånd, 
för att köra tung trafik i vissa länder i Europa och Asien. 
CEMT är ett intyg som visar att fordonet uppfyller olika 
miljö- och säkerhetskrav och därmed har rätt att köra i 
de aktuella länderna. 

Du som åkare tar själv initiativ till att få ett CEMT-till-
stånd utfärdat av Transportstyrelsen. En förutsättning 
för att få ett tillstånd är att fordonet kontrollerats av ett 
ackrediterat besiktningsföretag. 
 
Bilprovningen kontrollerar att fordonet uppfyller 
säkerhets- och utrustningskraven. Kontrollen kan ut-
föras på de stationer som har “Grönare och säkra lastbi-
lar” (GSL) i sitt tjänsteutbud.



Bilkontroll
Bilkontroll är en opartisk kontroll av bilens skick, vilket 
ökar tryggheten för både köpare och säljare vid ett 
ägarbyte. Bilkontroll ger även värdefull information 
mellan besiktningarna eller inför kontakten med bilverk-
staden.

En Bilkontroll innehåller samma kontroller som den 
vanliga kontrollbesiktningen men resultatet rapporteras 
inte till Transportstyrelsen utan är enbart rådgivande. 
För personbilar av årsmodell 2002 och yngre kan du 
komplettera med en e-Diagnos för att få besked om 
bilens elektroniska system. 



Bildiagnos
Bildiagnos ger dig en fullständig bild av bilens kondition 
och hälsotillstånd vilket gör det enklare att värdera bilen. 
Protokollet fungerar som ett opartiskt intyg vid ägar-
byten, återlämningar, kontakter med verkstaden eller 
om du vill åtgärda något fel innan garantin på bilen går 
ut. Undersökningen möter kraven i Konsumentverkets 
riktlinjer för varudeklaration av fordon.

Undersökningen tar ungefär en timme och alla funk-
tioner som påverkar trafiksäkerhet, miljö och drift 
testas. Särskild bedömning görs på bland annat motor, 
bromsar, växellåda och chassi. Dessutom noteras ska-
dor och slitage utöver det förväntade på samtliga in- 
och utvändiga ytor.

e-Diagnos
Vid en e-Diagnos kontrollerar vi bilens elektronik genom 
att utläsa eventuella felkoder ur viktiga system som 
motorstyrning, bromssystem och krockskydd. Du får 
besked om dolda begynnande fel som är svåra att upp-
märksamma i ett tidigt skede. 

Protokollet är en värdefull hjälp vid kontakt med verk-
staden, vid ägarbyte eller om företaget vill åtgärda 
något fel innan garantin på bilen går ut.



Extra bromskontroll
Extra bromskontroll omfattar test av hela broms-
systemet inklusive fullständigt bromsprov. Eventuella 
brister bedöms på samma sätt som vid en kontroll-
besiktning men rapporteras inte till Transportstyrelsen 
utan är endast rådgivande.

Extra bromskontroll stärker ditt varumärke samtidigt 
som företaget får en mer driftsäker fordonsflotta, vilket 
kan reducera antalet stillestånd och ge en bättre for-
donsekonomi. 

Kraven vid upphandlingar har ökat och det är inte ovan-
ligt att extra krav ställs på fordonens trafiksäkerhet. 
Extra bromskontroll kan ge dig ökade möjligheter när du 
lägger anbud.

Vi rekommenderar att kontrollen görs 5-7 månader 
efter ordinarie kontrollbesiktning.



Vägning
Många av Bilprovningens stationer erbjuder vägning 
av fordon. Vi har även möjlighet att erbjuda vägning på 
extern våg i samband med exempelvis registrerings-
besiktning.

Tekniska handböcker
Bilprovningens kvalitetssystem bygger på digitalt 
lagrade tekniska handböcker. I handböckerna har vi 
samlat vår gedigna erfarenhet och kunskap tillsammans 
med de regler som ligger till grund för arbetet med olika 
besiktningar. Det är till exempel lagar och förord-
ningar som har beslutats av regeringen samt myn-
dighetsföreskrifter från Transportstyrelsen och Natur-
vårdsverket. 

Bilprovningen erbjuder prenumeration på två hand-
böcker, Teknisk Handbok för Kontrollbesiktning (inklud-
erar kontrollbesiktning av bil, släp och mc) samt Teknisk 
Handbok för Registreringsbesiktning och Enskilt god-
kännande.

Viktigt!
De flesta tjänsterna erbjuds på samtliga stationer, men det 
finns vissa undantag, bland annat registreringsbesiktning och 
Bildiagnos. På vår webbplats bilprovningen.se kan du se vilka 
tjänster som tillhandahålls på din station.



Bokning av fasta tider
Om du har behov av regelbundna besiktningar kan du 
få fasta tider hos oss. Det blir smidigare på flera sätt. 
Bokningen ligger fast, såvida den inte avbeställs. Som 
företagskund med ett fasttidsavtal får du ett lösenord 
som används vid incheckningen på stationen. Besiktnin-
garna faktureras löpande i efterhand.

Bilprovningens hämtservice
Du kan besikta dina fordon utan att behöva avsätta 
några av företagets egna resurser. Vi hämtar och läm-
nar de fordon som ska besiktas.

Bilprovningen har fullt försäkringsskydd under hela 
hämtningen och besiktningen. Priset för hämtservice 
är beroende på avstånd och hur många bilar som kan 
hämtas vid samma tillfälle samt stationens lokala 
förutsättningar. 

Kundanpassade lösningar
Vi är lyhörda för dina behov. I samband med 
besiktningen kan vi erbjuda dig hämtning och 
lämning av fordon, fasta tider och andra och 
annan service som förenklar logistiken för 
ditt företag.  
 
Kontakta gärna platschefen på din station för 
mer information. 



Bilprovningens lämnaservice
Du kan lämna fordon vid stationen över dagen i sam-
band med besiktning. Vi ansvarar för fordonet under 
den tid vi utför besiktningen. Lämnaservice kan du få 
mot en extra avgift baserad på lokala förutsättningar. 

Garagering
Som komplement till vissa tjänster kan fordon garag-
eras över natten på vissa stationer. Kontakta stationens 
platschef för att diskutera de lokala förutsättningarna.

Fotografering
Som komplement till vissa produkter kan fotografering 
göras av fordon och/eller skador på fordon. Fotografe-
ringen utförs av våra besiktningstekniker och ingår då 
som en del av dokumentationen av besiktningen.

Extra öppethållande 
På vissa stationer kan du få dina fordon besiktade på 
kvällar och helger mot en avgift baserad på de lokala 
förutsättningarna. Kontakta stationens platschef.

Besiktning på plats på ditt företag
Enklare registreringsbesiktningar och efterkontroller, 
som inte kräver särskild utrustning, kan vi utföra på 
plats på ditt företag. 


