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  Sammanfattning 
 

Fusket med kör- och vilotiderna är ett problem både konkurrensmässigt för 

åkerierna och ur trafiksäkerhetssynpunkt. De chaufförer som bryter mot reglerna 

kring kör- och vilotiderna utgör en allvarlig fara för trafiksäkerheten då brist på 

vila påverkar deras omdöme och reaktionsförmåga.  

För att komma tillrätta med detta problem har man beslutat att införa nya digitala 

färdskrivare. Dessa är tekniskt mer avancerade än de äldre analoga färdskrivarna. 

Från och med den 1 februari 2006 ska alla nytillverkade tunga fordon som 

omfattas av kör- och vilotidsbestämmelserna utrustas med de nya digitala 

färdskrivarna. Därför är det viktigt att undersöka vad det finns för förväntningar 

på de nya digitala färdskrivarna och om dessa kan bidra till att förbättra 

förhållandena både arbetsmiljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt.  Idag finns 

ingen forskning eller studie som visar på de nya digitala färdskrivarnas 

effektivitet. Däremot vet man att fusket med dom gamla analoga färdskrivarna är 

utbrett.  

Detta arbete är därför en första rapport för att undersöka vad man idag anser om 

det nya systemet och vad man tror att det medför. Hur det verkligen kommer att 

bli är svårt att säga i nuläget eftersom det inte finns så många digitala färdskrivare 

ute i trafiken för tillfället.  

Motiven till den nya lagändringen gällande införandet av den digitala 

färdskrivaren, är att komma tillrätta med det fusk som systemet med de nuvarande 

analoga färdskrivarna ger utrymme för. 

Vi har under vårt arbete intervjuat en företrädare för Sveriges åkeriföretag, en 

bilinspektör vid polisen som i sitt dagliga arbete jobbar i nära anslutning med den 

tunga trafiken samt en tekniker på en ackrediterad verkstad som även ansvarar för 

utbildning och information om de nya digitala färdskrivarna. Åsikter har vi även 

fått av ett antal chaufförer samt en åkeriägare. Skriftlig information har vi till stor 

del tagit från olika hemsidor på nätet, däribland vägverkets hemsida. 

Det intryck vi har fått är att alla vi haft kontakt med är positivt inställda till den 

nya digitala färdskrivaren. Men det finns däremot ett antal faktorer som måste 
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samspela för att resultatet ska bli det önskade. En av dessa är att täta kontroller 

utförs både efter väg  men också genom företagsbesök. 
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1 Inledning 
 

Den tuffa konkurrensen inom transportnäringen har gjort att det är många som 

fuskar med sina kör- och vilotider. Från den 1 februari 2006 gäller en ny 

förordning om nya digitala färdskrivare1. Dessa ska vara monterade i alla 

nytillverkade bussar och lastbilar i Sverige. Syftet med den digitala 

färdskrivaren är att förbättra trafiksäkerheten och arbetsmiljön samt bidra till 

rättvisare konkurrens.  

1.1  Bakgrund 
 

Fusket med kör- och vilotiderna är ett problem både konkurrensmässigt för 

åkarna och ur trafiksäkerhetssynpunkt. Man kan fuska på flera olika sätt, bl.a. 

kan färdskrivarbladen ”försvinna”, exempelvis kastas de ut genom fönsterrutan, 

eller så gör man bladen oläsliga, eftersom ena sidan på färdskrivarbladet som är 

liknande carbonpapper utsätts för yttre påverkan vilket gör att bladet blir 

oerhört svårt att avläsa vid en kontroll. Som det är idag tillbringar många 

chaufförer fler timmar bakom ratten per dag än vad som är tillåtet enligt lag. 

Detta i sin tur medför att många chaufförer inte är utvilade när de kör, och utgör 

därmed en trafikfara. Brist på sömn påverkar flera av kroppens funktioner t. ex 

reaktionsförmågan och koncentrationen2. Kör man då ett stort och tungt fordon 

kan följderna bli katastrofala vid en olycka. Därför är det viktigt att ta reda på 

vad man från polisens och åkeribranschens håll tycker om den digitala 

färdskrivaren och vad man från dessa håll anser om dess möjligheter att bidra 

till att förbättra förhållandena både arbetsmiljömässigt och 

trafiksäkerhetsmässigt. Detta under förutsättning att det nya systemet fungerar 

som avsetts. 

Motiven till den nya lagändringen gällande införandet av den digitala 

färdskrivaren, är att komma tillrätta med det missbruk som systemet med de 

nuvarande mekaniska färdskrivarna ger utrymme för3.  

                                                             
1 Förordning (2004:865) om kör och vilotider samt förordning (2005:637) om färdskrivare. 
2 www.vti.se Trötthet i fokus 
3 Prop. 2003/04:83 Digitala färdskrivare vid vägtransporter 
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Det missbruk man vill beivra är fusket med kör- och vilotiderna, där 

chaufförerna kör mer än de timmar som är tillåtet. Detta i sin tur gör att 

konkurrensen blir orättvis mot de åkerier som följer lagen4.  

Kort teknisk beskrivning av färdskrivaren 

Det nya digitala färdskrivarsystemet består av två delar. Dels en fordonsenhet 

som är den egentliga färdskrivaren, dels ett förarkort som används med 

fordonsenheten. Förutom förarkort kommer det att finnas företagskort, 

verkstadskort och kontrollkort. Detta för att arbetsgivare, ackrediterade 

verkstäder och kontrollmyndigheter ska ha tillgång till systemet och den lagrade 

informationen. Utfärdande myndighet är Vägverket. Korten har ett datachip där 

olika typer av information lagras. Föraren stoppar sitt kort i färdskrivaren vid 

arbetspassets början och tas ut när passet avslutas. Färdskrivaren registrerar när 

fordonet är i rörelse och registrerar det som körtid. Vid övrigt arbete och raster 

måste föraren själv knappa in detta på färdskrivaren.5, 6  

Mer teknisk information se bilaga 1 och 2. 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka åkeribranschens och polisens 

inställning till de nya digitala färdskrivarna med avseende på dess förmodade 

effekt på konkurrens och trafiksäkerhet. 

1.3 Frågeställningar 
 

Hur ser polisen och åkeribranschen på möjligheterna att komma åt fusket med 

kör- och vilotiderna och förbättra trafiksäkerheten med hjälp av de nya digitala 

färdskrivarna? 

Vilka positiva och negativa effekter ser åkeribranschen och polisen med 

införandet av den nya färdskrivaren? 

Hur bedömer polisen respektive åkeribranschen säkerhetssystemens effektivitet 

för att undvika fusk? 

                                                             
4 Svensk åkeritidning, nr 09, augusti 2005 
5 Vägverket, www.vägverket.se (2005-09-09) 
6 Prop. 2003/04:83 Digitala färdskrivare vid vägtransporter 
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1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att lägga fokus på den nya färdskrivaren och hur den ska bidra till en 

ökad trafiksäkerhet. Där tänker vi inrikta oss på vad den nya digitala 

färdskrivaren betyder för konkurrensen åkare emellan samt även för polisens 

kontroller. Vi har valt att intervjua personer som har en bred kunskap om ämnet 

och har en sådan befattning att dom kommer i kontakt med problemen.  Vi 

kommer inte att fördjupa oss så mycket i själva lagstiftningen kring kör- och 

vilotider, däremot ge en övergripande beskrivning över vilka regler som gäller. 

1.5 Tillvägagångssätt 
 

Vi har sökt material om de nya digitala färdskrivarna på nätet och även beställt 

informationsmaterial ifrån Vägverket. Kontakt har även tagits med tillverkare 

tillika reparatörer. Vi har också intervjuat företrädare för åkeribranschen, hållit 

intervjuer med en bilinspektör vid polisen, åkerier samt chaufförer. 

I enlighet med detta har vi ställt 5-8 frågor till de olika aktörerna. Frågorna 

skiljer sig lite beroende på vilken aktör vi frågat, eftersom vi vill få en så bred 

bild som möjligt av de nya digitala färdskrivarna. Se bilaga 1. 
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2  Resultat 
 

I detta kapitel redovisar vi vårat resultat utifrån de intervjuer som vi gjort med 

företrädare för Sveriges åkeriföretag, bilinspektör vid polismyndigheten i 

Västernorrland och ackrediterad verkstad med support i Sundsvall. Vi har även 

haft kontakt med några chaufförer och åkeriägare samt enheten för 

transportpolitik på Näringsdepartementet. Skriftligt material har vi sökt på olika 

hemsidor på nätet. 

2.1 Fusket med kör- och vilotiderna 
 

Vår första frågeställning gällde hur polis och åkeribranschen bedömer 

möjligheterna att komma till rätta med fusket med kör- och vilotiderna i 

och med införandet av de nya färdskrivarna samt förbättra 

trafiksäkerheten. 

Bilinspektör NN tror man med det nya systemet kommer att göra det svårare att 

fuska, men dock inte omöjligt. Föraren har en skyldighet att ha med sig 

diagrambladen för innevarande vecka samt sista diagrambladet från föregående 

vecka då föraren kört. Då de nya kontrollkorten kan lagra information upp till 

28 dagar tror han att man ändå inte kommer att kontrollera mer än innevarande 

vecka samt sista körning föregående vecka. Detta eftersom det verkar som att 

de nuvarande reglerna ska fortsätta att gälla. För att få bukt med dem som 

fuskar med sina körtider måste täta kontroller utföras på vägen. En bil som 

stoppas idag och har sina papper och allt annat i ordning tar inte lång tid att 

kontrollera men med det nya systemet kommer det praktiska arbetet ta längre 

tid att genomföra dels för att det är ett nytt system och dels för att 

kontrollrutinerna är annorlunda. Detta kan innebära att färre fordon kommer att 

kontrolleras åtminstone till en början. Trafiksäkerhetsmässigt, tror 

bilinspektören att man kommer att märka en positiv effekt, eftersom det 

kommer att bli svårare att fuska. 

Bertil Dahlin, företrädare för Sveriges Åkeriföretag, tror också att det kommer 

bli svårare att fuska, eftersom det är en av anledningarna till att de tagits fram.  

Men eftersom det finns tekniskt skickliga kriminella personer kommer de säkert 

hitta möjligheter att manipulera med detta system. 
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De chaufförer vi har intervjuat har alla liknande åsikter, man tror att systemet 

kommer att bli säkrare eftersom tekniken är mer avancerad än den gamla 

analoga färdskrivaren. 

2.2 Vilka är de positiva och negativa effekterna? 
 

Vår andra frågeställning vände sig till åkeribranschen och polisen om vilka 

positiva och negativ effekter de ser med införandet av den nya 

färdskrivaren?  

De positiva effekterna de ser är att det kommer bli svårare att fuska med det nya 

systemet. I och med att det blir svårare att fuska kommer det bli en mer 

harmoniserad konkurrens såväl mellan svenska som mellan svenska och 

utländska åkerier. Man tror även att de åkerier med äldre fordon som har de 

gamla analoga färdskrivarna kommer att välja att montera en ny digital 

färdskrivare när den gamla går sönder istället för att låta reparera den. Detta för 

att det är bättre att bara ha ett system än två och det blir lättare att hålla ordning 

på uppgifterna med det nya systemet jämfört med att spara en massa 

färdskrivarblad. Det som upplevs som negativt och kan vara avgörande för 

konkurrensen är fordonskontrollerna. Hur ofta sker kontrollerna, vilka 

kontrolleras och vilka blir påföljderna. Ska systemet bli effektivt behövs mera 

kontroller både ute längs vägarna och i form av företagsbesök.7  

En annan negativ effekt är de ökande kostnaderna och investeringar för 

åkerierna som införandet av de nya färdskrivarna medför. Varje åkare kommer 

att behöva en PC med mjukvara och nedladdningsinstrument för att kunna 

tömma färdskrivaren på information. En summa på 5000-10000 kronor. För 

som enmans företagare där man enbart har en bil kan det bli en stor kostnad och 

man väljer då istället att köpa denna tjänst från en ackrediterad verkstad. Med 

följd att verkstads tid måste bokas och det blir en utgift istället för inkomst 

eftersom bilen står stilla.8 

                                                             
7 Dahlin Bertil, Ansvarig internationella transporter, Sveriges Åkeriföretag 
8 Sandström Jonas, tekniker och utbildare, K-G Sandströms i Sundsvall 
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Bilinspektören upplever att de positiva effekterna överväger bl.a. att det 

kommer att bli svårare att fuska, lättare att kontrollera information eftersom den 

finns lagrad i färdskrivaren och går att skriva ut vid en kontroll. De negativa 

som han ser det är att kontrollerna kan komma att ta längre tid eftersom 

systemet är nytt och handhavandet då till en början kan ta längre tid, innan man 

lärt sig rutinerna. 

Chaufförerna upplever att det vet alldeles för lite om de nya digitala 

färdskrivarna, men en av åkarna hade sett introduktionsfilmen till de nya 

digitala färdskrivarna. Hans åsikt är att systemet verkar bra, i alla fall om det 

fungerar som det är tänkt. Han tycker att svenska åkerier är bra på att följa 

reglerna, men tror att utländska åkerier är sämre. 

2.3 Hur effektivt är säkerhetssystemet på de digitala färdskrivarna? 
 

Hur bedömer polisen respektive åkeribranschen säkerhetssystemens 

effektivitet för att undvika fusk? 

Från bilinspektör NN: s håll tror man att det kommer att bli mycket svårare att 

fuska men dock inte omöjligt. NN berättar att eftersom tekniken hela tiden 

utvecklas, kommer det säkert att kunna manipuleras med systemet men 

eftersom det är helt nytt är det svårt att riktigt veta hur säkert systemet är. Han 

nämner även att möjligheten finns att chaufförerna byter förarkort med varandra 

eller förfalskar dessa. 

Från åkeribranschens håll är åsikten likartad. Systemet är framtaget för att 

försvåra manipulation, men tekniskt duktiga personer kan säkert komma på sätt 

att manipulera med systemet ändå. 

Jonas Sandström, K-G Sandström i Sundsvall som är en ackrediterad verkstad 

som sysslar med reparation, installation och besiktning av färdskrivare hade en 

avvikande uppfattning om hur säker den nya färdskrivaren är att manipulera 

med. Koderna till själva färdskrivaren är enligt Jonas helt omöjlig att knäcka. 

Däremot kan ju chaufförerna fuska genom att byta kort med varandra eller att 

det utvecklas någon form av piratkort. Fordonsenheten ska tömmas på 

information var tredje månad av åkeriet, men detta är endast en rekomendation 

eftersom det inte finns något lagstöd för detta.  



Digitala färdskrivare  
 

 7 

2005-12-19 

I slutändan hänger systemets effektivitet och säkerhet ihop med hur moralen är 

bland chaufförer och företag. 

Vi gjorde även en förfrågan till Näringsdepartementet om det fanns någon 

studie eller forskning om de digitala färdskrivarnas effektivitet och säkerhet 

mot manipulation. Vi fick svar från kansliråd Anders Lindberg på enheten för 

transportpolitik. Han meddelade att det inte fanns några studier som de kände 

till. Däremot vet dom att det förekommer mycket fusk med de gamla analoga 

färdskrivarna och att det finns en stor förbättringspotential när det gäller att 

effektivisera övervakningen. Den digitala tekniken har inneburit dramatiska 

effektiviseringar inom de flesta verksamhetsområden och det har därför antagits 

att detta ska vara möjligt även för färdskrivarna. Om detta antagande är rätt 

även när det gäller de nya digitala färdskrivarna vet man inte förrän de har 

använts en längre tid. 

Enligt de chaufförer som vi intervjuat är det väldigt lätt att fuska med den 

analoga färdskrivaren eftersom dess säkerhetssystem är lätt att kringgå. Den 

nya digitala färdskrivarens tekniska konstruktion verkar väldigt säker säger en 

av chaufförerna. 

2.4 Resultatsammanfattning 

De resultat vi har kommit fram till i vår undersökning bygger på skriftligt 

material som finns på olika sidor på nätet samt på intervjuer av olika personer 

som alla har stora kunskaper inom ämnet.  

Det som framkommit är att införandet av de nya digitala färdskrivarna verkar få 

ett positivt mottagande. Det finns mycket material om hur systemet är tänkt att 

fungera men man vet fortfarande väldigt lite om hur det verkligen kommer att 

bli. Dock finns det stora förhoppningar om att komma tillrätta med fusket med 

kör- och vilotiderna samt att det påverkar förarnas arbetsmiljö och 

trafiksäkerheten på ett positivt sätt. Hur säkert det nya systemet är för att 

förebygga manipulation vet man heller inte eftersom det enligt uppgift från 

Näringsdepartementet inte har gjorts några studier på detta. Men enligt tekniker 

på K-G Sandström i Sundsvall ska koderna till själva färdskrivaren vara helt 

omöjliga att knäcka, däremot kan det komma att fuskas med förarkorten.  
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Företrädare för åkeribranschen är också positiva till införandet av de nya 

färdskrivarna men betonar att flera faktorer spelar in för hur bra det kommer att 

bli. Till exempel kommer det bli svårare att fuska och det leder till att det blir 

en mer harmoniserad konkurrens men detta hänger ihop med hur mycket 

kontroller som kommer att göras av polisen för att kontrollera att regelsystemet 

följs. 

Bilinspektör NN menar att när ett fordon idag kontrolleras och har alla sina 

papper i ordning tar det inte lång tid att utföra kontrollen. Men med det nya 

systemet kommer kontrollerna att ta längre tid eftersom systemet är nytt och 

handhavandet rent praktiskt kommer att ta längre tid med följd att färre fordon 

kommer kontrolleras. Men inställningen är ändå positiv. Även 

trafiksäkerhetsmässigt är förhoppningen att det kommer att märkas en positiv 

effekt. Detta eftersom informationen kommer att lagras både på förarkortet och 

i fordonsenheten, vilket innebär att det kommer att bli svårare att undanhålla 

information om hur fordonet körts. 
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3  Diskussion 
 

Under vårt arbete och vid kontakt med företrädare för olika myndigheter, 

företag och organisationer, har vi fått bekräftat att införandet av den nya 

digitala färdskrivaren ger förhoppningar om att kunna bidra till att reglerna 

kring kör och vilotiderna efterföljs samt att trafiksäkerheten påverkas i positiv 

riktning. 

Men när vi frågat företrädare för åkerinäringen så framkommer det att inte 

enbart införandet av ett nytt färdskrivarsystem kommer att lösa alla problem. 

De betonar att flera faktorer spelar in exempelvis polisens resurser att utföra 

täta och effektiva kontroller samt vilka påföljderna blir vid en eventuell 

överträdelse. Ett önskescenario vore att när en transport beställs så säger 

beställaren att: Bryter du mot lagen så får du inga fler uppdrag från oss. En sorts 

kvalitetssäkring. Tydligen finns det sådana kvalitetssäkringar redan idag men 

enligt uppgifter efterföljs de inte. 

Vad gäller säkerheten mot manipulation på den digitala färdskrivarenheten så 

säger tekniker vi pratat med att det skall vara omöjligt att knäcka koden till 

enheten, men menar att det finns andra sätt att fuska på, som t.ex. genom att 

använda sig av dubbla förarkort, eller att chaufförerna byter kort med varandra. 

Denna åsikt delas även av polisen och åkeriföretagen. 

Under intervjuer med några slumpvis utvalda chaufförer, framkom att de flesta 

hoppas att den nya färdskrivaren ska förbättra konkurrensen. En annan aspekt 

var att den gamla färdskrivaren är ”rena stenåldern”, tekniskt sett, vilket gör att 

det lätt att fuska med den. Därför tyckte de att det nya systemet verkar bra. Men 

i första hand beror inte fusket på den enskilde chauffören utan på hur 

transportnäringen fungerar i stort. Det är mycket stress och konkurrensen är tuff 

vilket gör att man lockas att fuska för att få det att gå ihop ekonomiskt. En del 

chaufförer brister även i kunskapen om reglerna kring kör- och vilotider, vilket 

gör att man därför överträder gällande bestämmelser. 

Vi tror också att de nya digitala färdskrivarna till viss del kommer att bidra till 

en förbättrad situation för åkerierna, men att det samtidigt måste utföras mera 

kontroller av åkarna både efter vägen och vid företagsbesök. Detta hänger 
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givetvis ihop med tillgången på resurser och som vi vet så är polisens resurser 

begränsade. Även påföljderna och bötesbeloppen måste höjas rejält, dagens 

belopp är alldeles för låga tycker vi. Straffansvaret är en annan fråga, som 

också den bör förändras. 

3.1 Slutsatser och förslag 
 

Det finns ett flertal faktorer som måste samspela för att resultatet ska bli det 

önskade. Det gäller att kontroller utförs. 

Vårat intryck är även att det finns en stor osäkerhet inför införandet av den nya 

tekniken. Dels så verkar man ha glömt bort en del praktiska detaljer i 

användandet av färdskrivaren, exempelvis så måste varje åkare/åkeri skaffa sig 

utrustning såsom PC med tillhörande mjukvara samt kortläsare för att kunna 

föra över informationen från färdskrivarenheten till datorn. Detta innebär ökade 

kostnader för företagen. Skaffar man sig inte den utrustningen måste man köpa 

den tjänsten av någon ackrediterad verkstad, med följd av att bilen kanske 

måste stå en halv dag vilket betyder ett inkomstbortfall för åkaren. 

Då det inte finns några studier eller forskning inom området är mycket än så 

länge bara spekulationer om hur det kan komma att bli. Effekterna kommer 

först att kunna mätas om några år och först då kan man se om effekterna 

motsvarade de förväntningar som finns idag. 

Våra egna förslag och funderingar är till viss del likartade med de åsikter som 

framförts av det personer vi haft kontakt med. 

Vi anser att för att få en rättvis konkurrens så måste kontrollerna utökas. Men 

pga. polisens bristande resurser är det svårt att få en effektiv övervakning. Även 

ett utökat straffansvar kanske skulle kunna bidra till att reglerna efterföljs. Vi 

anser att både företaget och föraren ska bestraffas vid en eventuell överträdelse. 

Påföljderna är alldeles för låga och bör höjas. 

Man kanske även kan tänka sig att integrera förarkortet med körkortet och på så 

sätt samla allt på ett kort. Då kanske risken för att man skulle skaffa flera 

förarkort eller byta kort förare emellan minska. 

Ett annat förslag är att använda sig av GPS. Med GPS kan man kontrollera var 

fordonet befinner sig och på det sättet räkna ut hur långt det har kört under en 
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viss tid.  Problemet är att det är för avancerat och idag ej möjligt att använda på 

fordonen. 

Sammanfattningsvis tycker vi att det är bra att man inför nya tekniska system 

för att försvåra fusk och förbättra förutsättningarna. Men i slutändan är det ändå 

varje människas etik och moral som avgör hur vi agerar. För det människan har 

konstruerat , det kan människan även ta sig runt. 
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Bilaga 1  
   
Frågor ställda till bilinspektör. 

• Hur ser ni på möjligheterna att komma tillrätta med fusket med kör- och 

vilotiderna i och med införandet av de nya färdskrivarna? 

• Hur ofta har ni kontroller, vilka kontroller gör ni och vad blir påföljderna? 

• Tror ni att man kommer att märka en effekt på vägarna av den nya 

förordningen om digitala färdskrivare, med tanke på att det verkar bli 

svårare att fuska? 

• Tror ni att det säkerhetssystemet på de nya digitala färdskrivarna är 

tillräckligt effektiva för att undvika fusk?  

• Färdskrivarkorten, bra eller dåligt? 

Frågor ställda till en tekniker på företaget K-G Sandströms. 

• Vilka olika typer av säkerhetssystem finns det? 

• Vad kommer det att kosta för åkerierna? 

• Hur ofta skall de in på service för kontroll och tömmas på lagrad 

information? 

• GPS, har det varit ett alternativ? 

Frågor ställda till företrädare för Sveriges Åkeriföretag. 

• Hur ser ni på möjligheterna att komma tillrätta med fusket med kör- och 

vilotiderna i och med införandet av de nya färdskrivarna? 

• Vilka förhoppningar har ni på de nya färdskrivarna och deras möjligheter att 

bidra till en jämnare konkurrens mellan åkerierna? Både inhemska och 

utländska åkerier. 

• Tror ni att många åkare med äldre fordon som är utrustade med den gamla 

analoga färdskrivaren kommer att byta till den nya digitala färdskrivaren när 

den gamla färdskrivaren går sönder, eller kommer man att reparera den så 

länge som möjligt? 

• Tror ni att man kommer att märka en effekt av den nya förordningen om 

digitala färdskrivare inom en snar framtid, eller kommer effekten att dröja 
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flera år med tanke på att det är det nya fordonen som ska utrustas med de 

nya färdskrivarna och de äldre får vara kvar och användas så länge de går 

att reparera? 

• Tror ni att säkerhetssystemen på de nya färdskrivarna är tillräckligt 

effektiva för att undvika fusk/manipulation? 

• Anser ni att de fyra olika färdskrivarkorten är en bra lösning eller skulle 

man kunna gjort på något annat vis? 

För att få en bild av vad man på individnivå anser om de nya digitala 

färdskrivarna har vi intervjuat tre slumpvis utvalda chaufförer om deras 

inställning i ämnet. De frågor vi ställde var om de nya digitala färdskrivarna 

och deras åsikter om dessa
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Bilaga 2 
 
Teknisk beskrivning 
 
Syftet med de nya digitala färdskrivarna är att få en effektivare kontroll av EU:s 

kör- och vilotidsregler. Kravet på digitala färdskrivare gäller endast 

nytillverkade tunga fordon såsom bussar och lastbilar från den 1 februari 2006. 

De fordon som har den gamla analoga färdskrivaren får ha kvar dessa så länge 

de fungerar. När den inte längre går att reparera så måste den bytas ut mot den 

digitala färdskrivaren. 

Man kan säga att det nya digitala färdskrivarsystemet består av två delar. Dels 

en fordonsenhet som är den egentliga färdskrivaren, dels ett förarkort som 

används med fordonsenheten. Det här systemet kräver dock att inte bara föraren 

utan också arbetsgivaren, ackrediterade verkstäder, fordonstillverkare och 

kontrollmyndigheter har tillgång till systemet och den lagrade informationen. 

Det finns därför fyra sorters kort. Det är vägverket som utfärdar dessa kort. 

Korten är av typen ”smarta kort”. Det innebär att korten har ett datachip där 

olika typer av information lagras. De olika typerna av kort är förarkort, 

företagskort, kontrollkort, och verkstadskort. 

• Förarkort. Personligt och gäller i fem år. Det ska innehålla förarens 

namn, födelsedata och körkortsnummer, ett särskilt kortnummer, samt 

ett fotografi av föraren och namnteckning. Förarkortets utseende liknar 

hur ett svenskt körkort ser ut. Ett förarkort får inte lånas ut eller 

överlåtas till någon annan. 

• Företagskortet. Kortet utfärdas till en ägare eller en 

nyttjanderättsinnehavare av fordon som utrustats med färdskrivare. 

Kortet identifierar företaget och gör det möjligt att visa, överföra och 

skriva ut datainformation som finns lagrat i färdskrivaren och som är 

låst till företaget. 

• Verkstadskortet. Kortet utfärdas till ackrediterade verkstäder, tillverkare 

och montörer samt fordonstillverkare. Kortet gör det möjligt för dem att 

prova, kalibrera och överföra data från färdskrivaren. Kortet är giltigt i 

ett år. 
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• Kontrollkortet. Kortet ger polisen möjlighet att vid kontroller få tillgång 

till all information som finns lagrad i färdskrivaren. Det kan t.ex. vara 

körtid, körsträcka, hastighet och vilken förare som kört de olika 

sträckorna. Dessutom finns det senaste dygnets hastigheter registrerade 

sekund för sekund. Kortet är knutet till myndigheten som i sin tur 

bestämmer vilka som får använda kortet. Kontrollkortet är giltigt i fem 

år    

Samtliga kort förutom förarkortet har ett liknande utseende men är ej utfärdade 

till en enskild person och saknar därför namnteckning och fotografi. 

Företagskortet respektive kontrollkortet har ingen begränsad giltighetstid. 

Kostnaden för en digital färdskrivare är ungefär lika mycket som för en analog 

skrivare. Färdskrivarkorten kostar 650 kr/st och betalas av respektive 

innehavare, alltså förare, företag och verkstad. Kontrollkorten är kostnadsfria. 

Blir ett färdskrivarkort stulet, borttappat eller om det skulle gå sönder, skall det 

anmälas till vägverket inom sju dagar. När ansökan om ersättningskort och 

betalning kommit in har vägverket i sin tur fem dagar på sig att få fram ett nytt 

kort. Den förare som väntar på ett ersättningskort skall under tiden göra 

utskrifter från färdskrivaren både före och efter körning som skall signeras av 

föraren. Funkar inte det skall föraren förhand anteckna sin körtid, sina raster 

mm. Under vissa förutsättningar har föraren rätt att köra upp till femton dagar 

utan kort. Råkar en svensk förare befinna sig ute i Europa kan han alltså köra 

hem och ansöka om ett nytt kort i Sverige. Men han får inte åka utomlands igen 

förrän han fått ett nytt kort från vägverket. 

Då förarkortet är personligt har inte företaget någon skyldighet att ersätta den 

anställde för kostnaden för kortet. Information från förarkorten och 

färdskrivaren skall sparas i minst ett år. Detta gäller både utskrifter och 

anteckningar samt elektroniska data och de nuvarande diagrambladen. 

Den gamla färdskrivaren ser ut ungefär som en cd-spelare som chauffören 

matar med en rund pappersskiva och på den registreras allt som föraren gör när 

han kör och när han vilar. Det här systemet är väldigt lätt att fuska med. 
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Kör- och vilotider 

Bestämmelserna om kör- och vilotider regleras i förordning EEG 3820/85 samt 

EEG 3821/85. Förordningen säger att man får köra 9 timmar per dag vilket får 

utökas till 10 timmar per dag högst två dagar i veckan. Man får köra 4,5 timmar 

sedan skall man ha minst 45 minuter rast. Den får delas upp i perioder om 15 

minuter under ett körpass. Under en 14 dagars period får man köra max 90 

timmar. Under en 24 timmarsperiod skall föraren ha en dygnsvila om minst 11 

timmar i följd. Den perioden får högst 3 gånger i veckan minskas till minst 9 

timmar i följd, vilket förutsätter att föraren kompenseras för motsvarande 

vilotid före följande veckas slut. 

 

Trötthetens påverkan 

Det finns ett antal faktorer till att människor somnar eller håller på att  

somna bakom ratten. Exempel kan vara: Tid på dygnet, brist på sömn, körtid, 

fysisk kondition och drogpåverkan. Det som händer med människan är bla att 

reaktionstiden blir längre, man får svårare att fästa blicken, synskärpa 

försämras, ögonlocken vill falla ner, motoriken försämras och koncentrationen 

liksom omdömet försämras. 
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