
Responses Tags
Vore bra om man kunde boka tid alla vardagar och kanske någon lördag. 
Kör uppe i Kiruna trakten och här kan det vara utmanade att köra mc i slutet av maj. Innebär att tiden för besiktning (om man inte vill riskera att köra i snöfall) börjar i slutet på maj och början av juni och då finns det INGA tider under sommaren på 20-30 mils radie, fick den sista tiden i Kiruna den 2/6, sedan var det tomt på tider i Pajala, Kiruna, Gällivare m.fl. orter. 
Vi har flera besiktningsställen i Skellefteå men de har inte öppet för mc förrän vissa datum på våren.
Tycker att det är rent fördjävligt att jag oftast tvingas åka över 12 mil enkelväg för att besikta för att det bara är en besikningsman som besiktar hojar på närmaste stationen som "bara" är 7 mil hemifrån enkel väg. Brukar boka besiktning i maj för att vara säker på att besikta i Augusti
Jag väntar på besiktning
Kostnaden för besiktigning är alldeles för hög, efter det blev vartannat år skulle kostnaden sjunka men det har blivit tvärtom.
Vid ett tillfälle hämtade besiktningsmannen MCn på parkeringen utanför och gjorde provkörningen direkt, vilket gjorde proceduren smidig 
Besiiktnings männens kör egenskaper????
jag besiktade på Opus i Falun vilket jag kommer fortsätta med blev väldigt bra bemött. Det var första gången på den stationen
Dåligt med tider generellt, skyhöga priser och endast utvalda dagar på somliga "lokalstationer". Bor i Skåne där det är tätt med besiktningsstationer men finns oftast bara tider ex. Tisdagar mellan 07-13. Kostnad runt 500-600:-
Har aldrig upplevt att  det är problem,med att få besiktningstid i Sundsvall 
Tider saknades helt för bokning på Opus i Kiruna under hela våren 2021. När det väl kom tider som gick att boka lades dessa ut utan förvarning. Man måste titta varje dag om det kommit in bokningsbara tider. Jag hade körförbud en månad innan jag kunde få bokat en tid 3 juni. Närmaste alternativ besiktning är i Gällivare 12 mil bort
Besiktningen i Gällivare har tappat flera av sina utbildade tekniker under de sista åren. De har börjat inom gruvindustrin, med betydligt högre löner..
Jag upplever att personalen i Älvsbyn är väldigt tillmötesgående för att få fordonet besiktat. Ger tipps om vad jag borde göra till nästa gång osv
Drop in borde finnas på hösten med eftersom det är så ont om tider.
Besiktade hos Dekra i Gävle för ett år sedan. 
Ni borde ha tänkt igenom den här undersökningen lite till innan den släpptes.
Det är bra att få sitt fordon kontrollerat, då kan man förhoppningsvis känna sig trygg och säker när man är ute och åker att det inte är några problem med mc´n
Kontrollbesiktiningen borde tas bort helt för MC som andra grannländer. 
Prissättningen dyraste tariffen pga glesbygd inga alternativ
Jag tycker att det ska vara flera på stationerna som är berättigade för mc besiktning 

  Hej, jag tycker att det är orimligt dyrt med besiktning.Framförallt om man äger flera hojar!
Vad är problemet? 
Dekra är ett föredöme i detta fall på aktuell ort med många valbara tider för besiktning av motorcykel. Övriga besiktningsföretag har endast strötider.
kontrollanterna är för okunniga. slår ner på ovesäntligheter och missar annat viktigt.
Oförskämt dyrt (bilprovningen ca 570 kr) med tanke på att de inte gör speciellt mycket.
Dyrt
Jag besiktar mina MC som regel på hösten, och har då sällan problem att hitta tider. Har en MC som p.g.a. haveri inte blev besiktad hösten -21 utan ska förhoppningsvis besiktas snart, men ännu är det både ogjort och obokat.
Bokade besiktning 21/4   fick tid den 18/5 fanns bara den annars vänta till den 2/6 med 10 tider   sökte på 3 stationer som var närmast 
Fick vänta minst två månader innan första tiden blev bokningsbar. Varför erbjuda bokningsmöjligheter när det inte ens finns några tider att boka!
Vissa stationer har dåligt med tider men i Östersund finns en del att välja på.

  Länge leve OPUS!Tack och lov att DEKRA fått stänga sin butik…. (Dåligt bemötande och oproffsiga)
Alla stationer borde ha en mc besiktar som krav
Svårt att få besikta på vintern
Det behövs uppenbarligen fler besiktningsmän
Vi får betala för tillfängligheten med ett högre pris på besiktningen. Jag är alltid ute i god tid så det är aldrig några bekymmer för min del, trots fyra hojar som ska in på kontroll.
Dåligt med tider och stationer som besiktar Mc
Bokade tidigt denna gång för att vara säker på att få en tid som passade. Har ej tidigare år haft problem med att finna en tid.
Skulle besikta den ena i höstas och då fanns det inga tider i Norrbotten nu i vår fanns det en enda bokningsbar dag i Arvidsjaur 
Det borde vara obligatoriskt/tvång på besiktningsorgan att utföra besiktning av mc!
En av tre stationer utför besiktning av mc i Piteå (Opus). Tyvärr besiktar de bara på onsdagar!?!

  Det verkar bara vara en av de tre aktörerna i min stad (Boden) som besiktiga MC.Två av aktörerna hade inga tider alls?
Rabatt på besiktning vore bra.
Se svar på fråga 4. Normalt sett så bokar jag i god tid, och får därför den tid jag vill ha och på den station jag väljer. Har endast en gång haft problem och det var 2012 tror jag. MC Hälsningar från SAK161 och Hans Larsson i Glada Hudik.
Nej allt fungerar bra dom sista 25 åren jag besiktad i umeå.
Ojämn kunskapsnivå på besiktningsmännen, en del kunniga som kommer med tips osv. Även haft de som "ser ju ren och fin ut" = godkänd utan närmare koll av cykel.
Det är kanske till en fördel att man är bekant med dem som är ansvarig på stationen??



Det verkar vara svårt för dom flesta att få tid för kontroll
Jag tycker det fungerar bra. Får kallelse från Bilprovningen och planerar in besiktningen.
Dekra, Opus och carspect finns på orten vilket gör att det är ok med att få tider
Kan inte svara på dessa frågor då det inte är aktuellt ännu
Den skall besiktas den 25/4
I Gävle är det inga problem
Fattade inte riktigt detta. Därför rör mina svar 2 gånger då jag inte bokat ännu.
Nej jag bokade i god tid så jag kunde välj datum. 
Vi har fyra besiktningar i hudiksvall så det är inga problem att få besiktning. I fjol var besikta billigast. Och väntetiden hade att göra med att en besiktare för mc kom en dag per månad ifrån Gävle.
Opus Kiruna (där jag bor) har bara en besikningsdag i veckan för MC. Förra sommaren (2021) fanns nästan inga tider alls.
Bedrövligt att man skall behöva åka mer än 20 min för kontrollbesiktning 
Känns som det blivit färre tider för besiktning 
Servicen hos svensk bilprovning har blivit mycket bättre sen dom fick konkurans
Besiktning i Östersund, inga lediga tider enligt hemsidan efter juni. Har inställningstid i augusti men fick ta besiktning före midsommar.
Opus personal är inte så kundorienterade, så som tur var öppnade Dekra igen och löste besiktningen. Dekra har så trevlig personal också
Det är vissa besiktningsstationer som ej har personal till att besikta mc
Nej, fungerar utmärkt här i Ljusdal!
Besiktades samma dag jag ringde
Att besiktningsmannen är väl bekant med MC-typen så att det inte blir onödiga felmeddelande i datorn.

  Har aldrig varit någraproblem i Ludvika 
Om man spinner upp framhjulet med den spinnare som alla besiktningar har borde det räcka med det momentet som byggs upp i hjulet för att säkerställa broms funktion.
Inte besiktat än, brukar besikta i juni. Har aldrig haft problem att boka tid. Använder Opus
Bilprovningen här i Gällivare behöver mer behörig personal som får besikta motorcyklar.

      Lös problemet med Mc tider i Norra Sverige.Jag besiktar på västkusten. Får tid direkt 
Jag har slutat köra mc med besiktad sådan p.g.a. problemen med kontrollbesiktning. (Har en gammal -78  som inte behöver besiktas). Kör med denna kortare sträckor.
vid kontrollbesiktning så är bilar och motorcyklar  inne i hallen/besiktningen allt  kortare tid jämfört med för ca 5-10 år sedan , jag tycker att det har blivit lättare att få igenom "gamla och dåligt " underhållna fordon. har kraven sänkts ? eller jagar besiktningsföretagen pengar , kortare tid i hallen och allt högre priser ! 
Har blivit mycket sämre senaste åren
Var 8 år sen jag sist besiktade mc. Har bara haft nya.
Den var helt ok. Opus sandviken
Få stationer med tider med för mc
Har inte besiktar köpt ny mc
Inga övriga kommentarer 

    Vissa stationer har felakigt utfört ljudmätningar..Typ Opus Ersbo i Gävle..
har ej varit dropin pga snö!!!!
HAR TID I MAJ

    Kom inte fram till tidsbeställning fören en månad före körförbud bara tre tider kvar! 
Det fanns några dagar i början av maj där det gick att boka tider. Sen kom det några dagar i juni. Sen var nästkommande tillfällen långt bort i kalendern. 
Opus i Leksand var väldigt bra och trevliga
Besiktningsfirmorna bör ha bättre koll. Dom tände motorlampan på min mc då de körde bromsprovaren med antispinn aktiverat, vilket resulterade i ett verkstadsbesök för att släcka lampan. 
Väldigt dåligt med tider.  Gick inte att besikta alls från Augusti till April. Vill gärna att fler besiktningsorgan besiktar mc, här kring Mora är det bara SBP.
Fick erbjudande om tid från flera företag. Att besikta tidigare hade inte varit möjligt pga väderleken.
Jag kommer att försöka besikta min hoj tidigare på annan station än den i Kiruna. Förhoppningsvis finns det någon station som har drop-in. Hamnar troligen i Luleå, 36 mil hemifrån för att lyckas med detta. 
Där jag bor fungerar det bra
För få tider och för sent under våren. 
Kostnaden är hög 
Jag fyllde i före besiktning
nä inte mer än att jag var nöjd med en snabb tid å att den fick blankt papper
Det var inga problem att få Besiktningstid i Gävle. Kollade idag, (19/4 ) och bokade en tid på fredag samma vecka.



SBP Luleå har ofast en bokningsbar dag i veckan för mc, ibland 2. 
Dyra besiktningar på fordon som oftast är i toppskick då delar inte är särskilt dyra och att vi är måna om oss själva och vet vad bristande underhåll kan betyda i närmsta kurva eller korsning
Svaren rörde fjolårets besiktning, min MC ska inte besiktigas i år
Jag besiktar alla mina fordon på hösten. Då är det enklare att få besiktningstid och säsongsfordonen (två MC, sommarbil och husbil) är då klara för sommaren utan att jag behöver vänta i veckor eller månader på besiktningstider. Speciell då avseende tider för MC och husbil.
Att besikta på våren och sommaren går ganska bra men det är något helt annat andra årstider. Det finns ju i princip inga tider på eftersäsong. 
Tycker det är dyrt med tanke på hur fort det går att besikta en mc. Mindre än 10 min och kostade 469kr.
Man kunde införa samma regler som i Norge att man besiktigar en gång bara 
Har inte hittat några dropin tider i Skellefteå.  Kinkigt med ljudnivån. Onödigt när dom vet att vi byter insatser efter besiktning
Man måste vara ute i mycket god tid och kolla ofta när de släpper tider 
Besiktningsmännen bör vara medvetna om att det inte är samma tolerans och slack på kedjespänningen på alla olika motorcykelmodellerna, det skulle minska onödiga diskussioner när de kräver ett felaktigt mått på min kedjespänning, vilket kunde resultera i kedjebrott eller trasiga axellager mm pga för hårt spänd kedja. Ev kund som inte vet bättre kanske gjort som de sagt med förödande resultat. Samt att de iom eget mckort för att kunna provköra bör vara kunnig i hur man gör en vanlig egenkontroll, så de lättare kan inspektera saker såsom bakre hjullager, svingarmslager, lager i styrkronan osv. 
Privatägda besiktningsbolag utbildar ej sina anställda att besikta MC.
Har ej ännu besiktat den (då jag inte fick någon tid tidigare än i slutet av maj.
Oftast är kontrollen på mc väldigt översiktlig. Koll av hjullager är det som är bra, resten är mer kontroll att allting sitter fast. Dålig grundkunskap på mc.
Nej, tycker det fungerar bra 
Väntetiden är troligen att det är inte alla som har behörighet att köra MC
Fick underkännt på detaljer som är orginal, dvs hojen var typgodkännd med detaljerna. Besiktningsmännen vickade upp hojen på sidostödet trots att man inte får göra så. Märkligt förfarande på bägge besiktningsställena.
Har tid bokad men inte förrän i maj pga tjällossning
Har alltid funkat bra att få tider som passar 
Besiktar på hösten så svarar inte på så många frågor 
Rabatt om man är SMC-medlem hos Dekra
Bra bemötande och service på bilprovningen i Kramfors.
Varför 11 månader mellan besiktningsperioder. Typ maj i år för mig april nästa år för mig o.s.v. Bättre som förr siffrorna 6 -7 -8 undet Juni - Juli - Augusti
Inte några problem här i Gävle vad vi i familjen erfar. Vi är 3 med motorcyklar. Nu sköter min sambo om detta men vi har aldrig haft problem att få tid när vi är lediga. Besiktar på Sörby Urfjäll / svensk bilprovning ,den som funnits i alla tider ;-)
Min besiktning är nästa vecka 
Dyrt, annars  ok
Bor i Sandviken. Vi har 3 besiktningsstationer så inga problem.
Vad har hänt , har aldrig varit med  om att de inte finns tider eller betor de på brist på kontrollanter på besiktningen???
Har inte besiktat än. Det blir 11/5 Den ska bli godkänd. jag fixade allt igår.
Varför hör ni inte med firmorna som besiktar direkt istället för att be medlemmarna göra det åt er?
Brukar vara bäst att besiktiga på hösten
Slö besiktnings man 
Problemet jag har är besktning mellan oktober till maj. Jag har tidigare haft stora problem att få tid över huvudtaget. Nu har jag en station som accepterar besiktning när vädret tillåter och utrustningen är rätt för underlaget. Övriga stationer i närområdet kräver samtal och hittills har jag inte lyckats få någon tid mellan oktober till maj? Jag har två MC som endast används vintertid. Men en gång även en MC som var avställd och skulle tas i bruk i november, den gången misslyckades jag helt att få tid :( Det var innan stationen ovan öppnat.
Det är för dyrt hos alla aktörer och många som utför besiktningen har för  lite erfarenhet av mc mekanik. Detta medför att maskiner blir väldigt ytligt kontrollerade. Vore bättre att ackreditera MC organisationen att utföra kontrollen. 
På Besikta fuskas det med kontroll av framhjulslager då MC’n är så framtung att framhjulet ligger i golvet även om en mer än fullväxt man sitter på pakethållaren. Opus klarar dock av det. Framhjulslagret är det enda som jag inte klarar av att kolla själv. 
Det borde vara högre krav på framförandet av MC av besiktningmännen. Det finns många som inte kör MC privat. 
Har hittills bara gott säga om besiktningsmännen.
Besiktigade på Dekra, där finns det alltid tider, inte så mycket på Bilprovningen och opus.
Fungerar bättre nu med tider men besiktningen har blivit dyr
Trots att stationen närmast hemmet ger SMC-rabatt väljer jag stationen närmast jobbet. Dels av bekvämlighet, dels för att jag är nöjd med personalen. 
Keep up the GOOD work! 
Dåligt med personal för mc besiktning
Ej besikningsbart under tidigt vår 
Svårt att veta vilket väder det är i mars om det är endast tidsbokning. Fick boka om pga snö. Körförbud 1-12 april. Jag bor ändå i Uppsala. 
tråkigt när dom med mckort har semester



Kör uppe i Kiruna trakten och här kan det vara utmanade att köra mc i slutet av maj. Innebär att tiden för besiktning (om man inte vill riskera att köra i snöfall) börjar i slutet på maj och början av juni och då finns det INGA tider under sommaren på 20-30 mils radie, fick den sista tiden i Kiruna den 2/6, sedan var det tomt på tider i Pajala, Kiruna, Gällivare m.fl. orter. 
Vi har flera besiktningsställen i Skellefteå men de har inte öppet för mc förrän vissa datum på våren.
Tycker att det är rent fördjävligt att jag oftast tvingas åka över 12 mil enkelväg för att besikta för att det bara är en besikningsman som besiktar hojar på närmaste stationen som "bara" är 7 mil hemifrån enkel väg. Brukar boka besiktning i maj för att vara säker på att besikta i Augusti

Kostnaden för besiktigning är alldeles för hög, efter det blev vartannat år skulle kostnaden sjunka men det har blivit tvärtom.
Vid ett tillfälle hämtade besiktningsmannen MCn på parkeringen utanför och gjorde provkörningen direkt, vilket gjorde proceduren smidig 

jag besiktade på Opus i Falun vilket jag kommer fortsätta med blev väldigt bra bemött. Det var första gången på den stationen
Dåligt med tider generellt, skyhöga priser och endast utvalda dagar på somliga "lokalstationer". Bor i Skåne där det är tätt med besiktningsstationer men finns oftast bara tider ex. Tisdagar mellan 07-13. Kostnad runt 500-600:-

Tider saknades helt för bokning på Opus i Kiruna under hela våren 2021. När det väl kom tider som gick att boka lades dessa ut utan förvarning. Man måste titta varje dag om det kommit in bokningsbara tider. Jag hade körförbud en månad innan jag kunde få bokat en tid 3 juni. Närmaste alternativ besiktning är i Gällivare 12 mil bort
Besiktningen i Gällivare har tappat flera av sina utbildade tekniker under de sista åren. De har börjat inom gruvindustrin, med betydligt högre löner..
Jag upplever att personalen i Älvsbyn är väldigt tillmötesgående för att få fordonet besiktat. Ger tipps om vad jag borde göra till nästa gång osv

Det är bra att få sitt fordon kontrollerat, då kan man förhoppningsvis känna sig trygg och säker när man är ute och åker att det inte är några problem med mc´n

Framförallt om man äger flera hojar!

Dekra är ett föredöme i detta fall på aktuell ort med många valbara tider för besiktning av motorcykel. Övriga besiktningsföretag har endast strötider.

Jag besiktar mina MC som regel på hösten, och har då sällan problem att hitta tider. Har en MC som p.g.a. haveri inte blev besiktad hösten -21 utan ska förhoppningsvis besiktas snart, men ännu är det både ogjort och obokat.
    Bokade besiktning 21/4   fick tid den 18/5 fanns bara den annars vänta till den 2/6 med 10 tider   sökte på 3 stationer som var närmast ej besiktat än 

Fick vänta minst två månader innan första tiden blev bokningsbar. Varför erbjuda bokningsmöjligheter när det inte ens finns några tider att boka!

Tack och lov att DEKRA fått stänga sin butik…. (Dåligt bemötande och oproffsiga)

Vi får betala för tillfängligheten med ett högre pris på besiktningen. Jag är alltid ute i god tid så det är aldrig några bekymmer för min del, trots fyra hojar som ska in på kontroll.

Bokade tidigt denna gång för att vara säker på att få en tid som passade. Har ej tidigare år haft problem med att finna en tid.
Skulle besikta den ena i höstas och då fanns det inga tider i Norrbotten nu i vår fanns det en enda bokningsbar dag i Arvidsjaur 

    En av tre stationer utför besiktning av mc i Piteå (Opus). Tyvärr besiktar de bara på onsdagar!?!Mycket dåligt!!! Så här blev det efter avregleringen av bilprovningen då vi, i det här fallet Piteå, också hade en egen mc-besiktningsdag i början på säsongen 
Två av aktörerna hade inga tider alls?

Se svar på fråga 4. Normalt sett så bokar jag i god tid, och får därför den tid jag vill ha och på den station jag väljer. Har endast en gång haft problem och det var 2012 tror jag. MC Hälsningar från SAK161 och Hans Larsson i Glada Hudik.

Ojämn kunskapsnivå på besiktningsmännen, en del kunniga som kommer med tips osv. Även haft de som "ser ju ren och fin ut" = godkänd utan närmare koll av cykel.



Vi har fyra besiktningar i hudiksvall så det är inga problem att få besiktning. I fjol var besikta billigast. Och väntetiden hade att göra med att en besiktare för mc kom en dag per månad ifrån Gävle.
Opus Kiruna (där jag bor) har bara en besikningsdag i veckan för MC. Förra sommaren (2021) fanns nästan inga tider alls.

Besiktning i Östersund, inga lediga tider enligt hemsidan efter juni. Har inställningstid i augusti men fick ta besiktning före midsommar.
Opus personal är inte så kundorienterade, så som tur var öppnade Dekra igen och löste besiktningen. Dekra har så trevlig personal också

Att besiktningsmannen är väl bekant med MC-typen så att det inte blir onödiga felmeddelande i datorn.

Om man spinner upp framhjulet med den spinnare som alla besiktningar har borde det räcka med det momentet som byggs upp i hjulet för att säkerställa broms funktion.
Inte besiktat än, brukar besikta i juni. Har aldrig haft problem att boka tid. Använder Opus

Jag har slutat köra mc med besiktad sådan p.g.a. problemen med kontrollbesiktning. (Har en gammal -78  som inte behöver besiktas). Kör med denna kortare sträckor.
vid kontrollbesiktning så är bilar och motorcyklar  inne i hallen/besiktningen allt  kortare tid jämfört med för ca 5-10 år sedan , jag tycker att det har blivit lättare att få igenom "gamla och dåligt " underhållna fordon. har kraven sänkts ? eller jagar besiktningsföretagen pengar , kortare tid i hallen och allt högre priser ! 

Det fanns några dagar i början av maj där det gick att boka tider. Sen kom det några dagar i juni. Sen var nästkommande tillfällen långt bort i kalendern. 

Besiktningsfirmorna bör ha bättre koll. Dom tände motorlampan på min mc då de körde bromsprovaren med antispinn aktiverat, vilket resulterade i ett verkstadsbesök för att släcka lampan. 
Väldigt dåligt med tider.  Gick inte att besikta alls från Augusti till April. Vill gärna att fler besiktningsorgan besiktar mc, här kring Mora är det bara SBP.
Fick erbjudande om tid från flera företag. Att besikta tidigare hade inte varit möjligt pga väderleken.
Jag kommer att försöka besikta min hoj tidigare på annan station än den i Kiruna. Förhoppningsvis finns det någon station som har drop-in. Hamnar troligen i Luleå, 36 mil hemifrån för att lyckas med detta. 

Det var inga problem att få Besiktningstid i Gävle. Kollade idag, (19/4 ) och bokade en tid på fredag samma vecka.



Dyra besiktningar på fordon som oftast är i toppskick då delar inte är särskilt dyra och att vi är måna om oss själva och vet vad bristande underhåll kan betyda i närmsta kurva eller korsning

Jag besiktar alla mina fordon på hösten. Då är det enklare att få besiktningstid och säsongsfordonen (två MC, sommarbil och husbil) är då klara för sommaren utan att jag behöver vänta i veckor eller månader på besiktningstider. Speciell då avseende tider för MC och husbil.
Att besikta på våren och sommaren går ganska bra men det är något helt annat andra årstider. Det finns ju i princip inga tider på eftersäsong. 
Tycker det är dyrt med tanke på hur fort det går att besikta en mc. Mindre än 10 min och kostade 469kr.

Onödigt när dom vet att vi byter insatser efter besiktning😆

Besiktningsmännen bör vara medvetna om att det inte är samma tolerans och slack på kedjespänningen på alla olika motorcykelmodellerna, det skulle minska onödiga diskussioner när de kräver ett felaktigt mått på min kedjespänning, vilket kunde resultera i kedjebrott eller trasiga axellager mm pga för hårt spänd kedja. Ev kund som inte vet bättre kanske gjort som de sagt med förödande resultat. Samt att de iom eget mckort för att kunna provköra bör vara kunnig i hur man gör en vanlig egenkontroll, så de lättare kan inspektera saker såsom bakre hjullager, svingarmslager, lager i styrkronan osv. 

Oftast är kontrollen på mc väldigt översiktlig. Koll av hjullager är det som är bra, resten är mer kontroll att allting sitter fast. Dålig grundkunskap på mc.

Fick underkännt på detaljer som är orginal, dvs hojen var typgodkännd med detaljerna. Besiktningsmännen vickade upp hojen på sidostödet trots att man inte får göra så. Märkligt förfarande på bägge besiktningsställena.

Varför 11 månader mellan besiktningsperioder. Typ maj i år för mig april nästa år för mig o.s.v. Bättre som förr siffrorna 6 -7 -8 undet Juni - Juli - Augusti
Inte några problem här i Gävle vad vi i familjen erfar. Vi är 3 med motorcyklar. Nu sköter min sambo om detta men vi har aldrig haft problem att få tid när vi är lediga. Besiktar på Sörby Urfjäll / svensk bilprovning ,den som funnits i alla tider ;-)

Vad har hänt , har aldrig varit med  om att de inte finns tider eller betor de på brist på kontrollanter på besiktningen???

Varför hör ni inte med firmorna som besiktar direkt istället för att be medlemmarna göra det åt er?

Problemet jag har är besktning mellan oktober till maj. Jag har tidigare haft stora problem att få tid över huvudtaget. Nu har jag en station som accepterar besiktning när vädret tillåter och utrustningen är rätt för underlaget. Övriga stationer i närområdet kräver samtal och hittills har jag inte lyckats få någon tid mellan oktober till maj? Jag har två MC som endast används vintertid. Men en gång även en MC som var avställd och skulle tas i bruk i november, den gången misslyckades jag helt att få tid :( Det var innan stationen ovan öppnat.
Det är för dyrt hos alla aktörer och många som utför besiktningen har för  lite erfarenhet av mc mekanik. Detta medför att maskiner blir väldigt ytligt kontrollerade. Vore bättre att ackreditera MC organisationen att utföra kontrollen. 
På Besikta fuskas det med kontroll av framhjulslager då MC’n är så framtung att framhjulet ligger i golvet även om en mer än fullväxt man sitter på pakethållaren. Opus klarar dock av det. Framhjulslagret är det enda som jag inte klarar av att kolla själv. 
Det borde vara högre krav på framförandet av MC av besiktningmännen. Det finns många som inte kör MC privat. 

Besiktigade på Dekra, där finns det alltid tider, inte så mycket på Bilprovningen och opus.

Trots att stationen närmast hemmet ger SMC-rabatt väljer jag stationen närmast jobbet. Dels av bekvämlighet, dels för att jag är nöjd med personalen. 

Svårt att veta vilket väder det är i mars om det är endast tidsbokning. Fick boka om pga snö. Körförbud 1-12 april. Jag bor ändå i Uppsala. 



Kör uppe i Kiruna trakten och här kan det vara utmanade att köra mc i slutet av maj. Innebär att tiden för besiktning (om man inte vill riskera att köra i snöfall) börjar i slutet på maj och början av juni och då finns det INGA tider under sommaren på 20-30 mils radie, fick den sista tiden i Kiruna den 2/6, sedan var det tomt på tider i Pajala, Kiruna, Gällivare m.fl. orter. 

Tycker att det är rent fördjävligt att jag oftast tvingas åka över 12 mil enkelväg för att besikta för att det bara är en besikningsman som besiktar hojar på närmaste stationen som "bara" är 7 mil hemifrån enkel väg. Brukar boka besiktning i maj för att vara säker på att besikta i Augusti

Dåligt med tider generellt, skyhöga priser och endast utvalda dagar på somliga "lokalstationer". Bor i Skåne där det är tätt med besiktningsstationer men finns oftast bara tider ex. Tisdagar mellan 07-13. Kostnad runt 500-600:-

Tider saknades helt för bokning på Opus i Kiruna under hela våren 2021. När det väl kom tider som gick att boka lades dessa ut utan förvarning. Man måste titta varje dag om det kommit in bokningsbara tider. Jag hade körförbud en månad innan jag kunde få bokat en tid 3 juni. Närmaste alternativ besiktning är i Gällivare 12 mil bort

Jag besiktar mina MC som regel på hösten, och har då sällan problem att hitta tider. Har en MC som p.g.a. haveri inte blev besiktad hösten -21 utan ska förhoppningsvis besiktas snart, men ännu är det både ogjort och obokat.

Så här blev det efter avregleringen av bilprovningen då vi, i det här fallet Piteå, också hade en egen mc-besiktningsdag i början på säsongen 

Se svar på fråga 4. Normalt sett så bokar jag i god tid, och får därför den tid jag vill ha och på den station jag väljer. Har endast en gång haft problem och det var 2012 tror jag. MC Hälsningar från SAK161 och Hans Larsson i Glada Hudik.



Vi har fyra besiktningar i hudiksvall så det är inga problem att få besiktning. I fjol var besikta billigast. Och väntetiden hade att göra med att en besiktare för mc kom en dag per månad ifrån Gävle.

vid kontrollbesiktning så är bilar och motorcyklar  inne i hallen/besiktningen allt  kortare tid jämfört med för ca 5-10 år sedan , jag tycker att det har blivit lättare att få igenom "gamla och dåligt " underhållna fordon. har kraven sänkts ? eller jagar besiktningsföretagen pengar , kortare tid i hallen och allt högre priser ! 

Besiktningsfirmorna bör ha bättre koll. Dom tände motorlampan på min mc då de körde bromsprovaren med antispinn aktiverat, vilket resulterade i ett verkstadsbesök för att släcka lampan. 

Jag kommer att försöka besikta min hoj tidigare på annan station än den i Kiruna. Förhoppningsvis finns det någon station som har drop-in. Hamnar troligen i Luleå, 36 mil hemifrån för att lyckas med detta. 



Dyra besiktningar på fordon som oftast är i toppskick då delar inte är särskilt dyra och att vi är måna om oss själva och vet vad bristande underhåll kan betyda i närmsta kurva eller korsning

Jag besiktar alla mina fordon på hösten. Då är det enklare att få besiktningstid och säsongsfordonen (två MC, sommarbil och husbil) är då klara för sommaren utan att jag behöver vänta i veckor eller månader på besiktningstider. Speciell då avseende tider för MC och husbil.

Besiktningsmännen bör vara medvetna om att det inte är samma tolerans och slack på kedjespänningen på alla olika motorcykelmodellerna, det skulle minska onödiga diskussioner när de kräver ett felaktigt mått på min kedjespänning, vilket kunde resultera i kedjebrott eller trasiga axellager mm pga för hårt spänd kedja. Ev kund som inte vet bättre kanske gjort som de sagt med förödande resultat. Samt att de iom eget mckort för att kunna provköra bör vara kunnig i hur man gör en vanlig egenkontroll, så de lättare kan inspektera saker såsom bakre hjullager, svingarmslager, lager i styrkronan osv. 

Fick underkännt på detaljer som är orginal, dvs hojen var typgodkännd med detaljerna. Besiktningsmännen vickade upp hojen på sidostödet trots att man inte får göra så. Märkligt förfarande på bägge besiktningsställena.

Inte några problem här i Gävle vad vi i familjen erfar. Vi är 3 med motorcyklar. Nu sköter min sambo om detta men vi har aldrig haft problem att få tid när vi är lediga. Besiktar på Sörby Urfjäll / svensk bilprovning ,den som funnits i alla tider ;-)

Problemet jag har är besktning mellan oktober till maj. Jag har tidigare haft stora problem att få tid över huvudtaget. Nu har jag en station som accepterar besiktning när vädret tillåter och utrustningen är rätt för underlaget. Övriga stationer i närområdet kräver samtal och hittills har jag inte lyckats få någon tid mellan oktober till maj? Jag har två MC som endast används vintertid. Men en gång även en MC som var avställd och skulle tas i bruk i november, den gången misslyckades jag helt att få tid :( Det var innan stationen ovan öppnat.
Det är för dyrt hos alla aktörer och många som utför besiktningen har för  lite erfarenhet av mc mekanik. Detta medför att maskiner blir väldigt ytligt kontrollerade. Vore bättre att ackreditera MC organisationen att utföra kontrollen. 
På Besikta fuskas det med kontroll av framhjulslager då MC’n är så framtung att framhjulet ligger i golvet även om en mer än fullväxt man sitter på pakethållaren. Opus klarar dock av det. Framhjulslagret är det enda som jag inte klarar av att kolla själv. 



  Kör uppe i Kiruna trakten och här kan det vara utmanade att köra mc i slutet av maj. Innebär att tiden för besiktning (om man inte vill riskera att köra i snöfall) börjar i slutet på maj och början av juni och då finns det INGA tider under sommaren på 20-30 mils radie, fick den sista tiden i Kiruna den 2/6, sedan var det tomt på tider i Pajala, Kiruna, Gällivare m.fl. orter. Det är konstigt för så här har det inte varit tidigare. 

Tycker att det är rent fördjävligt att jag oftast tvingas åka över 12 mil enkelväg för att besikta för att det bara är en besikningsman som besiktar hojar på närmaste stationen som "bara" är 7 mil hemifrån enkel väg. Brukar boka besiktning i maj för att vara säker på att besikta i Augusti

Tider saknades helt för bokning på Opus i Kiruna under hela våren 2021. När det väl kom tider som gick att boka lades dessa ut utan förvarning. Man måste titta varje dag om det kommit in bokningsbara tider. Jag hade körförbud en månad innan jag kunde få bokat en tid 3 juni. Närmaste alternativ besiktning är i Gällivare 12 mil bort



vid kontrollbesiktning så är bilar och motorcyklar  inne i hallen/besiktningen allt  kortare tid jämfört med för ca 5-10 år sedan , jag tycker att det har blivit lättare att få igenom "gamla och dåligt " underhållna fordon. har kraven sänkts ? eller jagar besiktningsföretagen pengar , kortare tid i hallen och allt högre priser ! 



  Jag besiktar alla mina fordon på hösten. Då är det enklare att få besiktningstid och säsongsfordonen (två MC, sommarbil och husbil) är då klara för sommaren utan att jag behöver vänta i veckor eller månader på besiktningstider. Speciell då avseende tider för MC och husbil.Här i Norr så öppnar MC besiktningar upp mycket senare än säsongen. Detta då besiktningsman inte kan provköra om det finns, snö, isfläckar eller grus på deras plan!

Besiktningsmännen bör vara medvetna om att det inte är samma tolerans och slack på kedjespänningen på alla olika motorcykelmodellerna, det skulle minska onödiga diskussioner när de kräver ett felaktigt mått på min kedjespänning, vilket kunde resultera i kedjebrott eller trasiga axellager mm pga för hårt spänd kedja. Ev kund som inte vet bättre kanske gjort som de sagt med förödande resultat. Samt att de iom eget mckort för att kunna provköra bör vara kunnig i hur man gör en vanlig egenkontroll, så de lättare kan inspektera saker såsom bakre hjullager, svingarmslager, lager i styrkronan osv. 

Problemet jag har är besktning mellan oktober till maj. Jag har tidigare haft stora problem att få tid över huvudtaget. Nu har jag en station som accepterar besiktning när vädret tillåter och utrustningen är rätt för underlaget. Övriga stationer i närområdet kräver samtal och hittills har jag inte lyckats få någon tid mellan oktober till maj? Jag har två MC som endast används vintertid. Men en gång även en MC som var avställd och skulle tas i bruk i november, den gången misslyckades jag helt att få tid :( Det var innan stationen ovan öppnat.



Det är konstigt för så här har det inte varit tidigare. 
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