
DnB NOR veihjelp – skadeårsaker om sommeren 
  
DnB NOR har valgt Viking som leverandør av veihjelpstjenester. Gjennom 
kasko- eller delkaskoforsikring er kundene derved sikret profesjonell hjelp, mot 
en mindre egenandel, dersom uhellet skulle være ute. 
  
Ferske tall fra Viking viser at de mest vanlige situasjonene som medfører veihjelp i 
sommermånedene er feilfylling av drivstoff, utelåsing og punktering. Disse 
skadeårsakene har en markant økning om sommeren, i motsetning til vinteren, da ulike 
former for startvansker og motorfeil dominerer skadestatistikken.  
  
I sommersesongen øker feilfylling (sammenlignet med året for øvrig) med nesten 60 %, 
mens punktering og utelåsing øker med ca. 20 %.  
  
Det er ingen større geografiske forskjeller eller steder som utpeker seg i 
skadeårsaksstatistikken, men Viking registrerer en mindre økning i antall oppdrag på 
Sørlandet om sommeren.  
  
Motorstopp mest vanlig 
For norske bilister i utlandet er de hyppigst forekomne skadeårsakene i 
sommermånedene motorfeil og motorstopp med nesten 30 % av alle tilfellene. Dersom 
man opplever en teknisk feil med bilen, motorfeil eller motorstopp, er det viktig å 
kontakte leverandør eller veihjelp for bistand. Med risiko for å skade eller ødelegge bilen 
råder vi deg til å ringe DnB NOR veihjelp for råd og tips eller henvisning til autorisert 
verksted fremfor å fikse bilen selv.  
Andre hyppige skadeårsaker i utlandet er punktering, som forekommer i 11 % av 
tilfellene, startvansker, som skjer i 8 %, og feilfylling av drivstoff som forekommer i ca. 3 
% av alle tilfellene. 
  
Flatt hjul 
Punktering er en fellesnevner i både inn- og utland, så det er viktig å sørge for at alt er i 
orden med dekk og lufttrykk før man tar ferie. Dette kan ha sammenheng med tyngre 
belastning på bilen og at man ferdes på veier med høyere hastigheter og varmere klima 
enn normalt.  
  
Viking har utarbeidet følgende sjekkliste for bilister som skal på langtur: 
  

• Sjekk dekk og lufttrykk! Riktig lufttrykk gir bedre rullemotstand, og bør være 
tilpasset økt last og hastighet. Mønsteret bør være godt over minimumsnivå. 
Riktig lufttrykk i dekkene er vesentlig i forhold til både miljøvennlighet og 
trafikksikkerhet.  

• Sjekk frontruten for steinsprutskader! For optimal sikt bør ikke bilen ha synlige 
steinsprutskader.  Husk at steinsprutskader kan repareres gratis gjennom din 
kasko- eller delkaskoforsikring.  

• Mål oljenivå! Det er viktig å kontrollere at man har nok olje når man begir seg 
ut på langtur.  

• Sørg for å ha nok spylevæske!  
  
Alle disse forholdsreglene bidrar til økt trafikksikkerhet og mindre sjanse for bilhavari. 
Men dersom man følger bilens serviceintervaller og opprettholder et normalt vedlikehold 
på bilen, bør man være godt utrustet for lengre bilferier. Sjekk at bilen er innenfor 
serviceintervallene i perioden du skal være borte, så er dette tilstrekkelig. 
  
Biler som har serviceindikator (service basert på kjøremønster og belastninger) bør 
avtale en tid på verksted for å ta en rask sjekk i forkant. Dersom uhellet skulle være ute, 
råder vi deg til å kontakte en profesjonell aktør ved reparasjon, vedlikehold eller 
assistanse, for å unngå å skade eller ødelegge bilen. 



  
Vikings Topp 10-skadeårsaker, sommer: 
  

  Andel 
sommer 

Endring 

Motorfeil 13,5 % -27,1 % 

Punktering 12,4 % 19 % 

Startvansker 8,8 % -71,4 % 

Motorstopp 7,7 % -29,7 % 

Utelåsing 5,4 % 20,3 % 

Drivstoff 
/Feilfylling 

5,0 % 57,7 % 

Clutch 3,9 % -8,9 % 

Kollisjon 3,5 % -33 % 

Elektrisk feil 2,8 % -34,5 % 

Gearfeil 2,1 % -5,2 % 

 


