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Sommerhøysesongen for kjør selv-ferie nærmer seg. 

Her følger en rekke fakta, opplysninger og gode råd om 

veihjelpsassistanse i utlandet fra SOS International.  

Dette må gjerne distribueres og deles med 

kundene deres. 

Størst behov for veihjelp i sommermånedene

I løpet av 2017 assisterte SOS Internationals nordiske 

alarmsentraler i oppimot 30 000 internasjonale saker  

hvor nordiske bilreisende hadde problemer med bilene 

sine i utlandet. 

Utenlandsassistanser er preget av store sesongmessige 

svingninger. Juni, juli og august er derfor tradisjonelt travle 

måneder, og 2017 var ikke noe unntak. 44 % av alle uten-

landsassistansene skjedde i løpet av juli og august 2017.

Våre fire nordiske alarmsentraler for veihjelp mottok  

i alt ca. 575 000 innringninger i juni-august 2017.

SOS International forventer et tilsvarende saksnivå  

i sommerhøysesong 2018.

Kjør selv-ferie og assistanse i utlandet

Nordiske bilreisende:  
Utenlandsassistanser 2017
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Les mer om sommersesongen 2017 her

Klikk her

Spesielt behov for veihjelp i Tyskland

Nordiske bilreisende har typisk behov for veihjelps- 

assistanse i de nordiske nabolandene samt på veien  

ned gjennom Europa. 

Sammen med Tyskland, Østerrike, Frankrike og Italia står 

Sverige, Danmark, Norge og Finland for mer enn 80 % av 

årets veihjelpsassistanser i utlandet.

For nordiske bilreisende er Tyskland og Østerrike ofte 

såkalte transittland til sluttdestinasjoner som Italia og 

Frankrike. Kort sagt kjører mange av de bilreisende som 

skal sørover gjennom Tyskland. Det betyr at det blir  

tilbakelagt mange kilometer i Tyskland, og det forklarer 

hvorfor det er større risiko for at en skade inntreffer der.

https://www.sos.eu/no/nyheter/2017/en-travel-sommerhoeysesong-paa-veihjelpsomraadet/
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Unngå kø på A9 og A7 

SOS International gir ofte assistanse på de store euro-

peiske motorveiene A9 og A7, for eksempel gjennom 

Tyskland. Disse veiene er kjennetegnet av stor trafikk, 

fare for kø og trafikkulykker.

SOS International oppfordrer bilreisende til å holde 

seg orientert om trafikkinformasjon, som for eksempel 

veiarbeid, via lokale, landsdekkende tjenester (nettsider 

og apper) som forberedelse til reisen, men også løpende 

under reisen for å få de mest oppdaterte opplysningene. 

Et eksempel er den offisielle østerrikske tjenesten  

www.asfinag.at som også finnes som app på engelsk, 

fransk og tysk. 

Norske bilreisende: Utenlandsassistanser 2017

Norske bilreisende:  
Typiske skader i utlandet 2017
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Om sommeren hjelper SOS International primært nordiske 

bilreisende med tjenester innen 1) veihjelp og bilberging  

2) erstatningskjøretøy samt 3) hjemtransport av kjøretøy.

SOS International har konstant fokus på kundereisen. Det 

betyr at uansett om den bilreisende har behov for hjelp 

innen alle tre tjenestekategorier eller bare har fått hjelp på 

stedet, sikrer SOS International løpende kommunikasjon 

med både den bilreisende og våre nettverkspartnere.

Målet er at den bilreisende skal føle seg trygg gjennom hele 

assistansen, fra første kontakt skjer til saken er avsluttet 

og han/hun fortsetter videre på sin reise. 

Veihjelp, erstatningskjøretøy og 
hjemtransport

Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan SOS 

International forbereder høysesongen på alarmsentralene 

og i forbindelse med våre internasjonale nettverk. 

Forberedelser på alarmsentralen 

Alarmsentralenes forberedelser til sommerhøysesongen 

starter allerede tidlig på våren. Et viktig fokus i forberedel-

sene er å sikre rett bemanning. Derfor står rekruttering, 

opplæring og kompetanseutvikling av både nye og erfarne 

medarbeidere på agendaen allerede i løpet av hele våren.

Veihjelp og bilberging Hjemtransport av kjøretøy

 Erstatningskjøretøy
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SOS International har et stort nettverk av samarbeidspartnere over hele Norden og Europa

Oslo: Sesongspesifikke kurs og kundebesøk 

På Sinsenveien i Oslo er det ansatt nye medarbeidere 

spesifikt til sommerhøysesongen, og dessuten arrangert 

sesongspesifikke kurser med fokus på håndtering av saker 

i utlandet for alle medarbeidere. I høysesongen er med- 

arbeiderne i høyere grad spesialister, så de jobber med for 

eksempel enten forsikring, mobilitet osv. 

Som en del av forberedelsene er det også gjennomført 

kundebesøk for å sikre avstemming av forventninger og 

hvordan vi sammen kan gi best mulig kundeopplevelse. 

Forberedelser i det internasjonale nettverket

I forberedelsene både til og under høysesongen er det 

dessuten en tett og proaktiv dialog med SOS Inter- 

nationals utenlandske partnere og leverandører når det 

gjelder bilberging, leiebiler ol. rundt omkring i Europa. 

Den tette dialogen sikrer en operasjonell og volummessig 

avstemming av forventningene.

Workshop med samarbeidspartnere

Et eksempel på proaktiv forberedelse er at SOS Inter-

nationals operasjonelle team i løpet av våren deltar i en 

workshop med utvalgte representanter fra italienske og 

tyske samarbeidspartnere. 

Formålet er å utveksle erfaring og beste praksis på tvers av 

SOS Internationals nordiske alarmsentraler og partnere. 

Den tette dialogen og samhandlingen om både større og 

mindre utfordringer sikrer kvalitet og kvantitet i leveran-

sene. Dessuten er resultatet av disse workshopene et 

smidigere samarbeid, og det er helt avgjørende for å sikre 

gode kundeopplevelser når høysesongen setter inn. 

Proaktivitet sikrer god kundeopplevelse 

Der er ingen tvil om at sommeren er en periode med  

toppbelastning med de ekstra mange reisende på veiene. 

Det økte volumet legger derfor også stort press på  

verkstedene rundt omkring i Europa. SOS Internationals 
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30 000 internasjonale  
saker i 2017

44% av alle utenlandsassistansene  
sker i juli og august

Nettverk i Europa hele  
Norden og Europa

575 000 innringninger  
i juni, juli og august

Kjør selv-ferie og veihjelpsassistanse i utlandet 2017: Nordiske bilreisende

alarmsentral hjelper de bilreisende med et smidigere 

assistanseforløp ved å blant annet være proaktiv i saks-

behandlingen. Det betyr at assistansekoordinatorene 

proaktivt kontakter verksteder i løpet av saken. Formålet 

er at de bilreisende så langt det er mulig kan reise videre 

 i eget kjøretøy. Dette gir en bedre kundeopplevelse  

og har dessuten en positiv effekt på sakskostnadene. 

Rett assistanse til rett tid og kontinuitet  

i leverandørkjeden. 

For å sikre en rett assistanse til rett tid og holde fokus på 

smidig saksbehandling, jobber SOS International løpende 

med å optimalisere nettverket og sikre både kvalitet og 

kontinuitet i leverandørkjeden.

Eksempelvis har vi gjennom mange år benyttet to tyske 

assistansepartnere på veihjelp. Som nevnt er Tyskland 

et av de største assistansemarkedene, og den tette  

kontakten med disse to partnerne gir leverandørene en 

større forståelse av de nordiske bilistenes forsikrings- 

vilkår, forventninger og behov. 

Langsiktige samarbeid om leiebiler og hjemtransport

SOS International har også inngått langsiktige samarbeid 

med utleiefirmaer som sikrer leveranse av erstatnings- 

kjøretøy i periodene med størst belastning. Det langsiktige 

samarbeidet suppleres med lokale avtaler.

I forhold til hjemtransport av kjøretøyer, har SOS Interna-

tional inngått avtale med en rekke sentrale leverandører, og 

disse avtalene sikrer dermed hjemtransportleveransene, 

når og hvor behovet oppstår.

Digital integrasjon

SOS International arbeider for å skape digital integrasjon 

med partnere og leverandører som f.eks. transportfirmaer, 

bilbergingsfirmaer og leverandører av erstatningskjøretøy. 

En større grad av digitalisering betyr at saksflyten skjer 

effektivt og smidig. Eksempelvis gir digital integrering 

enkel adgang til overføring av data, og SOS International 

kan bestille erstatningskjøretøy direkte i utleiefirmaets 

system. Digital integrasjon er også en fordel ved faktu- 

rering, og skaper et bedre samarbeid mellom SOS Inter-

national og leverandørene. 
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El-biler: Kjør selv-ferie i utlandet

Med den økende mengden med el-biler på veiene, har 

SOS International bygget opp ekspertise og kompetanse 

innen assistanse av el-biler. På vaktsentralen i Oslo har vi et 

dedikert el-bilteam. Også i vårt europeiske nettverk er det 

fokus på el-biler gjennom for eksempel intern opplæring. 

Del gjerne nedenstående informasjon og gode 

råd med kundene deres: 

Typiske motorstopp for el-biler

Typiske motorstopp for el-biler er for eksempel:

• Tom for strøm på høyspentbatteriet

• Tomt 12 voltbatteri

• Punktering 

Er du så uheldig å gå tom for strøm, kan du bli tauet til 

nærmeste hurtiglader. Et tomt 12 voltbatteri kan som 

oftest hjelpes med vanlig starthjelp, og en punktering kan 

enten nødlappes eller taues til verksted.

Har du behov for veihjelp, må du være oppmerksom på at 

de aller fleste el-biler KUN kan transporteres på lasteplan. 

Det betyr at de ikke kan slepes eller taues. Dette kan 

medføre uopprettelig skade på bilens drivlinje og batteri, 

fordi el-motoren da vil fungere som en generator og 

dermed sende strømmen ”feil vei”.

Enkelte el-biler har spesielle innstillinger som må aktiveres 

når bilen skal taues.

Kontakt SOS International så raskt som mulig dersom du 

får behov for veihjelp, fordi vi kan hjelpe med råd, veiled-

ning eller assistanse på din spesifikke el-bilmodell. 
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Klikk her

Vil du ha flere gode råd til  

bilferien din i utlandet?

Uansett hvor den neste bilferien går, gir  

SOS International deg en rekke gode råd  

til bilferien, bilen, føreren, passasjerene  

og til å ha barn i bilen her

Her følger en rekke gode råd til kjør selv-ferien i utlandet 

i el-bil: 

• Tar man el-bilen med på kjør selv-ferie, må man i 

prinsippet ta de samme forholdsreglene som man 

må til en langtur i en vanlig bil; f.eks. sørge for at 

bremser er ok, sjekke dekkmønsteret og at luft- 

 trykket er korrekt.  

• Det er lurt å planlegge turen på forhånd. Velg ruten 

og dermed hvilke ladestasjoner som skal benyttes 

på turen. Ha en alternativ reiserute klar, og velg et 

hotell med mulighet for lading av el-bil, slik den kan 

bli 100% oppladet mens du sover.  

• Det finnes flere forskjellige hjemmesider og apper 

som angir de forskjellige ladestasjonene i Norden  

og i Europa.  

• Ta gjerne med flere forskjellige ladestøpsler og adap-

tere, slik at du er godt dekket i de forskjellige landene 

og ifølge deres standarder. Eksempelvis Type 2-ka-

bel, adapter til schuko-stikkontakter, adapter fra rød 

til blå CEE-kontakt (ofte brukt på campingplasser). 

• Vær oppmerksom på at når du bruker klimaanlegg i 

en el-bil kan det ta en del av batterikapasiteten, fordi 

anlegget drives av en elektrisk kompressor. Det be-

tyr at hvis du er i ferd med å gå tom for strøm, og det 

er langt til neste lader – så slå av bilens aircondition.  

• Har du behov for veihjelp, må du være oppmerksom 

på at de aller fleste el-biler KUN kan transporteres på 

lasteplan. Det betyr at de ikke kan slepes eller taues. 

Enkelte el-biler har spesielle innstillinger som må 

aktiveres når bilen skal taues.

https://www.sos.eu/no/nyheter/2017/gode-raad-til-bilferien/
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I bil til VM i Russland

Har du planer om å kjøre til fotball-VM i Russland i bil? I 

perioden 14. juni til 15. juli 2018 er det VM i Russland hvor 

både Danmark og Sverige er med. 

SOS International er i tett dialog med våre partnere i 

Russland og Ukraina for å være forberedt på å assistere 

bilreisende VM-tilskuere. SOS International forventer 

riktig nok ikke en stor økning i antallet assistanser  

i Russland. Blant annet er avstandene mellom de  

stadionene hvor sluttspillet foregår store. Som et eksem-

pel spiller Sverige 1. kamp i Nizhny Novgorod (2641 km  

fra Puttgarden, Tyskland), 2. kamp i Sochi (+1855 km)  

og 3. kamp i Ekatarinburg (+2785 km).
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Finn flere gode råd om helse og  

sikkerhet på reisen til VM her

Klikk her

Gode råd til bilturen til Russland

Vi anbefaler at du, dersom det er mulig, kontakter SOS 

International hvis du får behov for veihjelp i Russland, slik 

at vi kan aktivere våre partnere i Russland. Det sikrer smi-

digere assistanse og dermed en bedre kundeopplevelse. 

Hvis du tar bilen til VM i Russland, må du være oppmerk-

som på følgende: 

• Infrastrukturen i visse områder av Russland er av 

lavere standard enn vi er vant til fra de nordiske 

landene. Det betyr blant annet at veier og andre 

trafikkforhold kan være dårlige, spesielt utenfor de 

større byene. 

• Husk å ha med et internasjonalt førerkort på turen 

til Russland sammen med ditt eget førerkort. Husk 

dessuten å ha alle andre relevante papirer på deg, 

f.eks. pass, bilens vognkort og andre offisielle papirer 

som du får når du kjører inn i Russland.  

• Bruk Yandex, Google eller 2 GIS til navigering på 

turen gjennom Russland. Her får du også trafikk- 

opplysninger om kø, veiarbeid, plassering av bensin-

stasjoner osv.   

• Vær oppmerksom på at noen veier er bomveier. 

Bomveier er markert med en P i for eksempel Google 

og Yandex.  

• Hold generelt øye med hvor fort du har lov til å kjøre. 

På motorveiene er fartsgrensen 110 km, mens det 

ikke er noen begrensning på bomveiene.  

• Trafikken avhenger av dagen i uken, tidspunktet  

på dagen, været osv. Vi anbefaler at du holder deg  

orientert via trafikkinformasjonstjenestene.  

I de større byene kan du for eksempel forvente  

stor trafikk og kø mellom kl. 07-11 og igjen mellom  

kl. 15-20.

• I Moskva er det enklest å komme seg rundt med 

metroen. Vær oppmerksom på at det i Moskvas 

sentrum er avgiftsbelagt parkering. Se etter de 

grønne skiltene for anvisning om hvordan du betaler. 

Ofte er det mulig å sette igjen bilen ved hotellet etter 

avtale med hotellet. Du kan også forsøke å finne 

parkeringshus med avgiftsbelagt parkering, eller 

parkeringsplasser ved shoppingsentre hvor det kan 

være gratis å parkere i et begrenset tidsrom. Unngå 

om mulig å parkere i nærheten av stadionet, fordi det 

vil være mange mennesker og mye trafikk der.

https://www.sos.eu/no/nyheter/2018/vm-i-fotball-russland-2018/
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