


797Q
Progrommeringsorbetet med det nyo
bilregistersystemet borior i Skcirhol-
men. Syfief cir ott sommonfogo de
lcinsviso registren, som finns hos de
24 lonssiyrelserno, t i l l  ett centrolt
dotoriserot bilregister.
1972
Omloggningen ov lonsstyrelsernos
gomlo korhegister t i l l  det nyo doto-
systemet borior och genomfors lcin for
lon. Stort med Uppsolo lcin. Fordons-
uppgifter somlos in frdn lcnsstyrelser-
nos regislerko* i helo londet for ott
motos in i det nyo, doioriserode cen-
trolo bilregistret. Dcirefler skickos nyo
registreringsskyltor uf lonsvis. Om-
loggningen cir fcirdig strox innon fly!
ten ti l l  Orebro.
1973
Under &re|
Bilregisterncimnden, utorbetor p6
uppdrcg ov Tronsportncimnden ett
system for drivmedelsronsonering.
Under &ret
Ett regisler 6ver instollerode kilometer-
rciknore byggs upp.
Jsnuori
Centrolisering ov korkorlsregisiret.
I ianuari
Def nyo systemei for regiskering och
ti l lverkning ov korkori tos i drift.
I ianuari
Gunnor Honsson tor over som chef
for Bilregisterncimndens konsli efter
Gciron Ernmork.
l8 ionuori
Londeis forsto
korkort ov den
nyo, inplosiode
typen disfri-

BI TREGISTERUTREDN INGEN
Enligt bemyndigande av Kungl. Maj:t den 10 april 1964 (SOU 7977:17)
begeirde chefen for kommunikationsdepartementet en bilregister-
utredning. Den 10 februari 1967 beslutades det att statskontoret
i samr.id med utredningen - skulle ansvara for systen-rutvecklingsar-
betet. I slutet av 1969 ijverl; imnade statskontoret systemutformnings-
uppdraget t i l l  Statskonsult AB. Uppdraget omfattade ocksi vidare-
utveckling av systemet tili program och rlltiner fiir den datamaskinella
bearbetningen.
Bilregisterndmnden var undcr uppbyggnadsskedet 1971 ett okant
begrepp for allmtinheten. Den riksomfattande registeromldggningen
7972-73 brot anonymiteten drastiskt. En enkdt om bil- respektive
kcirkortsinnehav kom att knvta kontakter med hundratusentals rn-
vrinare i kin efter liin.

FIYT]EN TItt OREBRO
Ktrngl Maj:t be-slutadc. den 26 juni 1970 att bilregisternrimnden skulle
forl; iggas ti l l  Orebro. Tidpunkten fi ir f lyttningen skulle vara den 1
april 1973.

Definit iv f iyttdag blev den 25 maj 1973. Sj;i lva datamaskinerna,
som fanns i dubbcl upplaga, f lyttades i tvd omgAnp;ar. Dei forsta sys-
temet fiyttades m6ndap;cn den 30 april klockan sjr-r pA morgonen - med
poliscskort. Atta biltransporter kr;ivdes for fcirsta systemet. For att
srikerst.illa driften, om det skulle visa sig att iirebromaskinerna krdng-
lar, behirlls system tvli med reducerad driftpersonal i Skdrholmer-r till

Silnegistret
fl.r'tiat under
poliseskort

oueros.



den 30 maj. Tisdagen den 29 majbestdmdes definitivt stopp av anldgg-
ningen i Skdrholmen, dd allt i Orebro fungerat under natten.
Onsdagen den 30 maj kl 07.00 startade sA flytten av det andra syste-
met. Hela flytten genomfcirdes utan problem.

Bil- och korkortsregistret invigdes

av landshovding Harald Aronsson pA
torsdagsef termiddagen den 

' l  
4  jun i

1973 .  S t i g  Swans te in ,  b i l r eg i s te r -
ndmndens ordforande, holl tal ddr han
med gl ; id je noterade at t  "skrdddar-

sydda  pe rsone r . . f l y t t ade  med  f rAn

S tockho lm  t i l l  O reb ro " .  P r i se t  f o r
omlokaliseringen var 1,5 miljoner.

I moi
Registreringsskyltor med ki nsbokstov
bl i r  ogi l t igo.
25 mai
Bilregisternomnd.en,flyttor fr6n
Skcirholmen Jil l  Orebro.
lO december
Bilregisternomnden trycker och distri-
bueror ronsoneringskort inf<!r
drivmedelsronsoneringen I 924.

Sl.hdardkoi ror b6rs'a

l-nl';i;:;-
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NY TYP AV KORKORT
Bakgrunden till det nya kcirkortet var en korkortsutredning som till-

sattes i borjan av 1970-talet. Utredningen kom fram till att man skulle
ta fram ett nytt korkort, som eiven skulle vara ett ID-kort. Utbytet av

alla gamla dubbelvikta kcirkort borjade under vdren 1973. Samti-
digt infordes ett differentierat behorighetssystem. Kcirkorten var
forfalskningsskyddade med hjlilp av isotop. Isotopmdrkningen vAl-

lade debatt i massmedia eftersom det ansdgs att dessa korkort kunde

avge strAlning. 7974 togs isotopmdrkningen bort. Landets forsta
korkort av den nya typen tilldelades 18-6riga Peter Thorsson i MAle-
rAs. Korkorten tillverkades av AB ID-kort i Strdngnds.

KITOMETERSKATT
1974 infors kilometerskatt for personbilar och lastbilar som drivs
med annat drivmedel dn bensin eller gasol. Fordonen utrustades
med en kilometerrdknare som var kopplad till drivfunktionen sd att
man kunde se hur ldngt bilen hade Akt. En gAng i kvartalet skulle ett
s tdmpelkor t  s tdmplas i  k i lometerrdknaren och sk ickas in  t i l l

Bilregisterndmnden for att anvdndas som underlag vid debitering
av kilometerskatten. Skatten betalades bara for fdrd inom landet.

Fcir att kunna rdkna av den strdcka som eventuellt korts utomlands
fyllde tullen i ett speciellt ut- respektive inkort vid passage av svenska
grdnsen.

r974
I ianuari
Bruttovi ktsbeskottni ngen erscitter
iotolviktsbeskottningen ov iungo for-
don.
\-ionrori
Kontrollmcirket infors vid drsskiftet
73/74 i sombond med overg6ng till
rullonde skotteuppbord boserod pd
slutsiffrsn i registreringsnumret.
I ianuari
Kilometerskott infors f6r bilor som
drivs med onnot drivmedel cin bensin
el ler  gosol .
I iuli 

'

Dotologen kommer ti l l
I iuli
lsotopmcirkningen ov kcirko* upphor.

'i'is,r!,i.*s*i
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1975
Under &ref
Arbeiet med oit forbcittro systemet for
kontrol lmorken och ki lometerskott
pogor .
bi lskrotn ingssysiemet i  ntroduceros.
I iuli
Bilregisternomnden infci,r l ivos i  Trof ik-
sci kerhetsverket.

1976

! i",\'r',f i,
Sorskild behorighet for motorcykel
infors. Tidigore inkluderodes
beh6righeten outomotiski vid uppkor-
n ing for  b i l .
3l decemher
De gomlo, dubbelvikto korkorten blir
oo i l t ioo.
1977
I ianuori
En sorskild registreringsskylt for
molorcyklor tos from.
I april
Porkeri ngsonmcirkn i ngssystemet
infors.
1979
llnder Sret
En direktuppkoppling instolleros mel-
lon Trof iksokerhetsverkei  (TSV) och
n6gro ov de storre forsokringsbologen.
Dcirigenom kommer forsokringsbolo-
gen,-forutom oit kunno stollo viso fr6-
gor ti l l  bilregistret, ott kunno registrero
direkt vio egno ierminoler. Polisen hor
hoft t i l lg6ng ti l l  bil- och korkortsregishet
cindo sedon storten 

' l923.

DRIVME DELSRANSON E RI NGE N
7973blev det oljekris. Drivmedelsransoneringen medforde stora pd-

frestningar for sAviil Bilregisterndmnden som ldnsstyrelsernas perso-

nal. Den intr;iffade mitt under den intensivaste fcirberedelse- och

genomforandefasen for bland annat kontrollmdrkes- och kilometer-

skattesystemen. Ransoneringskort borjade distribueras till Sveriges
fordonsinnehavare den 10 december och var samtliga tillhanda om-
kring den 20 december. Som forberedelse for ransoneringen hade bil-

registret under fem dygn i borjan av december 7973 producerat 2,7

miljoner ransoneringskort. Systemet var dock inte utformat for en

fredskris av detta slag.



'oKdrksrtef vsrr n$rldsunikr, Det innehiill
en isofop som det "skulle behiivos en

ctomreoktor iill fiir att fiirfalska". Diiref-
ter uppstod en hiilsodebaft, Det visade
sig att det var farligare slt biira klocka

med siiilvlysande siffror p&. Dock
sfufade rnnn med isofopen med fonke
p& personofen i Striingniis. Isoloperna

kunde innebdra risker fiir dem, som
hanterade sd stora miingder kiirkort

varie dag."
Per Sandberg

STRECKKOD PA T6NKORTEN
Infor det forsta periodiska 10-6rsutbytet av korkort 1982 rationali-
serades rutinerna pi kontrollsektionen. Korkorten och grund-
handlingar forsAgs med streckkod. Streckkoden underldttade avse-
vdrt administrationen av det fcirsta stora periodiska utbytet som nu
borjade. TvA specialdesignade inldsningsmaskinel, som var anslutna
till en lokal dator, installerades. Denna dator stod i sin tur i fcirbin-
delse med stordatorn i Orebro.

DIREKTREGISTRERING
Ar 1986 brirjade man arbeta med direktregistreringen. Den forsta
uppkopplingen kom iging 1986. IgAngsiittningen kriivde ett omfat-
tande jobb. Man utvecklade framfor allt rutiner mot, i ndmnd ord-
ning, forsiikringsbolagen och bilhandlarna.

SA hiir stdr det i Trafiksdkerhetsverkets verksamhetsberdttelse
1,986 / 87 om introduktionen av direktregistreringen: "Ett intressant
inslag i utvecklingsarbetet dr den fcirsciksverksamhet med sk direkt-
registrering i bilregistret som startades forra (dvs detta) verksam-
hetsAret. Forsoket gir ut pi att utrona om det dr praktiskt gAngbart
att lAta anmdlningar till bilregistret gA in direkt i systemet via data-
kommunikation fclr automatiserade beslut, i stiillet for omvdgen pd
blankett till liinsstyrelsen for dataregistrering och beslut diir. Ett sA-
dant forfarande bor ge biittre siikerhet och hcigre aktualitet."



1984
I ianuort
From till 6rsskiftet 83/84 til lverkodes
registreringsskyltor ov AB Somefo i
Kungsor. Registerovdeln ingen byter
skyltt i l lverkore ti l l  Scondinovion
Motorcenter i Donderyd.
I ianuari
C-behorighet krcivs for ott fd koro
tung lostbil.
I iuli
Fororprovsregistref tos i bruk.
|  985
Oktober
Registerovdelningen stortor forsoks-
verksomhet med registrering ov bil-
cirenden direkt vio doto-
kommunicering med bilf irmorno.
r986
Under &re]
Direklregistreringen kommer i96ng
p6 ol lvor. Den forsto uppkopplingen
sker mot forscikringsbologen.
l4 iuli
Yngve Joioft tilltrcider som ovdelnings-
chef pd Regisierovdelningen.

1987
llnder &ret
Di rektreg istreringen fortsotter ott uf-
vecklos och huvuddelen ov ollo nyo
fordon regisireros nu ov bilbronschen
vio mognetbond.
r988
I ianuari
Regisirering ov fritidsbdtor infors pd
uppdrog ov regeringen {bestollning
fr6n Sioforisverket).
l2 september
Diplomotskyltor infcjrs.

Yngrtc Jotofl

PE RSON IIGA REGISTRE RI NGSSKYTIAR
I oktober 1988 infi ircies miij l igheterr att bestdlla persorrl iga skyltar.
Priset sattes ti l l  5 000 kr och d. f ick man beh.ll la skyltarna under en
10-t i rsper ic ' rd.  Dcn som v i l le  behi l la  den personl iga sky l tkom-
binationen dtireftcr f ick betala fclr en ny period. Pengarna som kom
in rironmtirktes fi ir forskning ocl.r utveckling inom trafiksiikerhets-
omrAdet.

Det tog Registeravcleh'ringen ;itta r-rrinadcr att infora personliga
re.gistreringsskyltar. I 'roje.ktet har varit frarngAngsrikt.



AGAREN

NY UTFORMNING AV
REGISTRERINGSBEVISET
Registreringsbeviset f ick 1989 en helt ny utformnirrg. Formatet var
,A4  och  i nnehA l l e t  va r i e rade  be roende  p . {  f c l r donss lag ,  k i l o -
mcterskatteplikt och - for tyngre'fordon vikt. En total i iversyn av
anvisningar och layout hadc gjorts och det resulte'rade i en modern
blankett som var betycll igt crrklare att anvdnda fi ir forclctnsAgarna.
Forb;ittr ingarna biev mojliga ge'nom den nya tcknik fitr konstruk-
tion och produktior-r av blanke.tter som registeravdclrringen forfo-
gade. irver. Tekniken ger ldgre kostnader oci-r hogrc flcxibil i te't. Aven

andra blanketter som registeravde'lningen producerar kom att for-

bdttras pA motsvarande s;itt. Registreringsbeviset t ir en av de vikti-

5;aste och volymmeissigt strirsta blanketterna i bilregistersystemet.
De.n procluceras i ca 4,8 miljoner exemplar.ir l igen. Dess ;indamAl Ar
att ge;igaren information orn registrerade fordonsuppgifter och inne-
hAllcr er-r blankett f i jr anmdlnirrgar ti l l  bilregistret.

I oklober
Personligo regislreringsskyltor infors.
Under hdslen
Registerovdelningen instolleror bos-
dotor vilket bl o innebcir ott KIS blir
nytt ordbehondlingssystem.
r989
Under &re]
Registerovdelningen p6borjor instollo-
tionen ov persondoiorer.
l6 november
Registreringsbevisei f6r helt ny utform-
n ing .
I iuni
Regeringen ger utredore uppdrog ott
provo om huvudmonnoskopet for lcins-
styrelsens bilregister bor cindros.
r990
I ianuri
Tv66rig provotid pd nyo korko* in-
fors. Allo nyo korkort borjor tillverkos
efter ovlogt fororprov till skillnod fr6n
tidigore dd de fo*il lverkodes.
I iuli
Scirskildo regisfreringsskyltor for toxi
infors.
Juli
Eii robolsystem fcir logring och lodd-
ning ov mognetbondskossetter ersoiter
monuell hontering ov rullbond.
r 9 9 l
I april
Bildf6ngsttekniken infors och
porkeringsonmorkningor lcises opiiskt.
23 moi
Registerovdelningen deltor i tcivlingen
"Kronorno blond verken" och ploceror
sig p6 en hedersom tredieplots. Tciv-
lingen 96r ui pd ott to from de offenl
l igo myndigheler som kon ticino som
forebild for ondro myndigheter.

i



November
Det forsto korkortet, produceroi med
hiolp ov bildf6ngstteknik, levereros.

Regeringen ger i uppdrog 6t Trofik-
scikerhetsverket och Vcigverket ott
utorbeto ett forslog ti l l  sommonslog-
ning ov de b6do myndigheterno.
1992
Mars
AB Svensk Bilprovning lcigger in
uppgifter direkt i bilregisket.
l8 iuni
Regeringen besluior oit Trofiksciker-
hetsverket sko upphoro vid ny6r.
Centrolo bil- och korkortsreoisiret
kommer ott l iggo kvor i dreiro men
inte i Trofiksokerhetsverkets reoi uton
i Vcigverkets.
Novernber
Ett nylt moskinsysiem tos i drift vi lket
cir en stor fornyelse, en dotor med
helt ny teknik och kopocitet. Kostno-
den for den nyo moskinen och
progromvoron uppg6r i i l l  co 3l mil-
ioner, vilket <ir den storsto investe-
ringen registerverksomheten g iort.
December
Lincproiektet (nyti CBKR - Cenholo
Bil- och Korkortsregistret) dros ig6ng
unde r  1992 .
3l december
Bdtreg istret owecklos.

BITDFANGSTEN
BildfAngstc.n, som infrirdcs 1991, var en ny
delse. I borjan anveitrdes c-len till att scanna irr
Bildfdngstutrustnirrgen innebar en investe
kr, men samtidigt dven cn besparing pA ct
dndringen blev upprirrnelscrl t i l l  att hela bil
des ovc'r t i l l  Vdeverket.

Bcngt Dnhlrrmrr



Dagny Canon

BIL-SVAR
Under 1993 inforde Bilregistret mojligheten for en begrdnsad grupp
anvdndare (yrkesmiissiga) att begdra registerutdrag pA fordon via
telefon och fd svar over fax. I borjan av 1995 infordes ocksd mojlig-
heten for en mindre grupp av allmdnheten att anmdla upphorande
av avstdllning. Fr o m november 7995 informerades allmdnheten pd
bred front (via telefonkatalogen samt registreringsbeviset) om moj-
ligheten att via telefon anmdla upphorande av avstdllning samt be-
gdra registerutdrag pA fordon via fax. Vid samma tidpunkt infordes
ocksA mojligheten for bilhandlare (som inte var DR-ansluten) att an-
meila Zigarbyten (inkop/forsriljning) samt begdra registerutdrag.

Under mars/april 1996 introducerades mojligheten att via telefon
bestAlla;
. registreringsbevis (10 april 1996)
. registreringsskyltar (26 aprll1996)
. kontrollmArke (30 april 1996)

Anno
LUnQnO.tm
presenteror
Bil-Svar.

r993
Under dret
Bi l-Svor introd_uceros,for en begrcinsod

9 ::!l ri:.r.ssrso 
br rresrsrer-

onvondore.
I ianuari
Trofiksokerhetsverket inforlivos i Vcig-
verket och somtlio oersonol f6r sciko
om sino t icinster.
I oktober
Kilometerskottesystemet owecklos.

1994
Under dre]
Aweckli ngen ov korkortskontroll-
sektionen i Slrongncis p6borjos. Sek-
tionen stonger helt i december I995.
I ionuari
En ny registreringsskylt infors elter ett
onsiktslyft formgivningsmossigt. Til l-
verkningen overgdr ti l l  Str6lfors AB.
l5 seplember
Bildfdngsttekniken hor vidoreutveck-
lots och regiskeringsbevisen lcises nu
ov optiskf.
r9-9_5
I lebruari
Anmcilon om cigorbyte kon nu endost
goros p6 tordonets registreringsbevis.,
Seplember
Fr{"n"i;"yu CBKR" stortos om och
bger somtidigt nomn ti l l  Proiekt-1.
November
Bil-Svor morknodsfors p6 bred front.



r996
I ianuari
Lcinsstyrelsernos bilregister 1699s ned
och fors over till Vogverket.

BITREGISTRET
Riksdagen beslutade att Vdgverket frAn och med den 1 januari 1996
skulle civerta ldnsstyrelsernas bilregister, sA att Vdgverket har ett sam-
Iat ansvar fclr hela bilregisterverksamheten. Efter mAnga utredningar
och lAnga diskussioner upphor bilregistrets verksamhet pd ldnssty-
relserna. Bilregistret finns drirefter pA tre orter i Sverige; Arjeplog,
Visby och Orebro. Den kundorienterade delen av personalen sorn hade
hand om bilregisterverksamheten minskades ner frAn ca260 anstri l lda
ti l l  ca 120.

NYT] KONTROTTMARKE
Ett nytt kontrollmrirke, med ett ytskikt som kan skrapas bort pA samma
vis som ytskiktet pi en skraplott, introducerades 1997. Detta ger
rnirj l ighet att stdlla av fordon via Bil-Svar.

Yngve Jotoft, ddvoronde chef
Trofikregistret, och proiekr
ledore Hdkon Fronz6n (till
vonster) vid invigningen ov
det nyo kontrol lmorket.

l juli
EU-korkort i kontokortsformot infors.
3l oktober
En SO-procentig skotteho jning
debiferos fordonscigorno.
Trofikregistret gor dormed etf
ov de storsto utskicken n6gon-
s in.
1997
Under dre]
Ett nytt kontrollmcirke, med skrop-
funktion infors.
4 iuni
Proiektet "Direkiregiskering vio
webben" stortor. Ticinsten introdu-
ceros for ett ontol bilhondlore.
Detto cir tdnkt ott utvecklos si oti ollo
onmcilningor ti l l  Bilregistret sko kunno
goros vio lnternet s6 sm6ningom.
r998
I ianuari
Tillverkningen ov en ny skoterskylt i
nytt moteriol bcirior.

Nyo konkollmorket
med skrapfunktion.
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"TALANDE" DATOR
Rost-Svar, en rdststyrd talsvarstjdnst, erbjod den 10 december 1998,
allmdnheten mojligheten att bli betianade av en "talande dator".
Genom den nya tjdnsten kan man snabbt och enkelt fd fordons-
uppgifter uppldsta. Syftet var att gora Bilregistret mer tillgiingligt
for allmdnheten, samtidigt som man avlastade kundtjiinst med de
enklare fordonsfrdgorna.
Rost-Svar har tagits fram i samarbete med Telia. Telia har under flera
dr byggt upp en ljudbank baserad pA inliist tal frdn miinga svenskar
i olika Aldrar, kon och med olika dialekter.

l  -  _ l

I Jebrvari
Vcigovgiffer for tungo fordon infors.
I iuni
Trofikregistrei delos upp i tu6 ovdel-
ningor dcir den eno hor uppgifter ov
strotegisk och 16ngsiktig koroktcir (ov-
delning for hofikregisteruveckling).
Den ondro svoror for den operotivo
delen ov verksomheien lovdelninq for
trofi kres ister).
Auguiti
Vcigverket tecknor ovtol med Strdlfors
om leverons ov ett system fcir tillverk-
n_ing ov korkort i egen regi i Orebro.
4 september
B"ngi Dohl*on blir t i l l forordnod chef
for Trofikreoistret.
lO deceiber
Bilregisket infor en Rost-Svorsticinst
vilket innebor ott det 96r ott f6
fordonsuppgifter.genom ott tolo med
en dotor vio teleton.
lg9,g
I april
Ett nyit bilregistersystem scitts i drift
under p6skh'elg"n. Arb"t"t 96r i stort
sett eniigr plorierno och en irongd
personer cir involverode - mestodels
internq men fiven en del exbrna del-
for.
l3 mai
Ett nytt korko*ssystem scitts i drift un-
der Krisii. Himmelfcirdshelgen. Arbetet
96r som beroknot.
"t 

iuni
Til lverkninqen ov korkort f lyttos frdn
AB lD-kortl Strcingnos till Trofik- 

'

registret i Orebro.
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