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Sommarens högsäsong för bilsemestrar närmar sig. 

Nedan följer en rad fakta, information och goda råd om 

vägassistans i utlandet från SOS International.  

Materialet får gärna distribueras och delas med 

era kunder. 

Nordiska bilresenärer i utlandet

Under 2017 förmedlade SOS Internationals nordiska 

larmcentraler vägassistans i totalt nästan 30000 ärenden 

då nordiska bilresenärer hade problem med sitt fordon 

utomlands. 

Antalet fall i utlandet varierar kraftigt beroende av säsong. 

Juni, juli och augusti är traditionellt intensiva månader, och 

2017 var inget undantag. Hela 44 % av totala antalet ären-

den i utlandet år 2017 skedde under juli och augusti 2017.

Våra fyra nordiska larmcentraler för vägassistans, tog 

emot totalt 575 000 samtal under perioden juni–augusti 

2017. SOS International förväntar sig en liknande mängd 

ärenden under 2018.  

Bilsemester och vägassistans  
i utlandet

Nordiska bilresenärer i utlandet: 
Toppskadeländer 2017
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Särskilt stort behov av vägassistans i Tyskland

Nordiska bilresenärer är vanligtvis i behov av assistans i de 

nordiska grannländerna och på vägen ner genom Europa. 

Sverige, Danmark, Norge och Finland utgör tillsammans 

med Tyskland, Österrike, Frankrike och Italien skadedesti-

nationer i mer än 80 % av årets vägassistansfall utomlands.

För nordiska bilresenärer är Tyskland och Österrike ofta 

så kallade transitländer till slutdestinationer som Italien 

och Frankrike. Kort sagt kör många av de bilresenärer som 

ska söderut, genom Tyskland, vilket innebär en stor del av 

körsträckan avläggs i dessa länder och således ökar risken 

för att en skada ska inträffa här. 

Läs mer om sommarsäsongen 2017 här 

Klicka här

https://www.sos.eu/se/nyheter/2017/en-upptagen-sommarhoegsaesong-foer-vaeghjaelpsomraadet/
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Svenska bilresenärer i utlandet

Under de senaste åren har SOS International sett en ök-

ning på 17 % av assistansärenden utomlands för svenska 

bilresenärer (2014–2017).

SOS Internationals uppgifter visar att mer än 50 % av 

alla skador i utlandet under 2017 för svenska bilresenä-

rer inträffade under sommarmånaderna, och att Norge, 

Danmark och Tyskland de senaste åren har varit de mest 

frekvent förekommande skadeländerna för svenska bilre-

senärer i utlandet. 

I Tyskland utgör motorproblem (39%) den vanligaste 

skadan utomlands, medan fördelningen av skadetyper i 

Danmark (motorproblem 28%) och Norge (motorproblem 

29%) är mer jämn. 

Det går också att se tydliga säsongsskiftningar i de 

skadetyper som SOS International hanterar. Här kan man 

se att exempelvis motorproblem inträffar året om, medan 

de mer årstidsbestämda skadetyperna som avåkningar 

inträffar på vintern.

Svenska bilresenärer: Toppskadeländer 2017 
 – assistans i utlandet

Svenska bilresenärer: Typiska skador utomlands 
2017 

Det finns tydliga säsongsskiftningar i de
skadetyper som SOS International hanterar
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Undvik köer på A9 och A7 

SOS International förmedlar ofta assistans på de stora 

europeiska motorvägarna A9 och A7, som bland annat går 

genom Tyskland. Dessa vägar kännetecknas av tung trafik, 

risk för köer och trafikolyckor.

Vi rekommenderar bilresenärer att hålla sig uppdatera-

de om trafikinformation som exempelvis vägarbete, via 

lokala rikstäckande tjänster (webbplatser och appar) som 

förberedelse inför resan, men också löpande under resan 

för att få aktuell information. Ett exempel är den officiella 

österrikiska tjänsten www.asfinag.at, som också finns 

som app på engelska, franska och tyska. 
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Vägassistans, ersättningsfordon  
och hemtransport

Vägassistans och bogsering

Ersättningsfordon

Hemtransport av fordon

Under sommaren hjälper SOS International primärt 

nordiska bilresenärer med tjänster inom 1) vägassistans 

och bogsering, 2) ersättningsfordon och 3) hemtransport 

av fordon.

SOS International lägger hela tiden fokus på kundresan. 

Det betyder att oavsett om bilresenären är i behov av hjälp 

inom alla tre tjänstekategorier eller har fått hjälp direkt på 

plats, så säkerställer våra larmoperatörer löpande kom-

munikation med bilresenären och våra nätverkspartners 

för att alltid kunna hjälpa resenären vidare på bästa möjliga 

sätt.

Målet är att resenären ska känna sig trygg under hela as-

sistansförloppet, från första kontakt tills ärendet avslutas 

och att hen kan åka vidare. 

Nedan följer information om hur SOS International 

förbereder sig inför högsäsongen på larmcentralen och i 

förbindelse med våra internationella nätverk. 

Förberedelser på larmcentralen 

Larmcentralens förberedelser inför sommarhögsäsongen 

börjar redan tidigt på våren. Under förberedelserna har vi 

fokus på att säkerställa rätt bemanning. Därför står rekry-

tering, utbildning och kompetensutveckling av såväl nya 

som erfarna medarbetare högt på agendan under hela 

våren och ungefär 25 nyanställda och 10 återvändare från 

förra sommaren är nu tillbaks vid larmcentralen i Danderyd 

utanför Stockholm. På larmcentralen har det också förts en 

nära dialog och samarbete med kunder för attsäkerställa 

att efterfrågan och leverans möts.
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Nätverk av samarbetspartners över hela Europa

Förberedelser i det internationella nätverket

Vid förberedelserna inför högsäsongen, har vi en nära och 

proaktiv dialog med våra utländska partners och leveran-

törer om vägassistans, hyrbilar och liknande runt omkring 

i Europa. En nära dialog säkerställer en god operativ och 

volymmässig förväntningsavstämning.

Workshop med samarbetspartners

Ett exempel på proaktiv förberedelse är att SOS Interna-

tionals operativa arbetslag deltog i en workshop under 

våren, tillsammans med utvalda representanter från 

italienska och tyska samarbetspartners. 

Syftet är att utbyta erfarenhet och arbetssätt över alla 

SOS Internationals nordiska larmcentraler och partners. 

En nära dialog kring större, såväl som mindre utmaningar, 

säkerställer kvaliteten för vår gemensamma leverans. 

Resultatet av våra workshops är ett smidigare samarbete, 

vilket banar väg för bästa möjliga kundupplevelser när 

högsäsongen drar igång. 

Proaktivitet säkrar goda kundupplevelser 

Det råder ingen tvekan om att sommaren är en höginten-

siv period på grund av den ökade trafiken på vägarna. Den 

ökade volymen lägger därför också stor press på verkstä-

derna runt omkring i Europa. 

SOS Internationals larmcentraler hjälper bilresenärer med 

ett smidigare assistansförlopp och kontaktar verkstäder 

under ärendets förlopp. Syftet är att bilresenärer i så fort 

som möjligt och i så stor utsträckning som möjligt ska 

kunna fortsätta sin resa i eget fordon. Detta ger en bättre 

kundupplevelse och ger i de flesta fall också en lägre total-

kostnad i ärendet. 

Punktlig assistans och kontinuitet i leverantörskedjan 

För att säkra punktlig assistans och smidig ärendehante-

ring, arbetar SOS International löpande med att optimera 

nätverket och säkerställa kvalitet såväl som kontinuitet i 

leverantörskedjan.
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30 000 ärenden 
i utlandet i 2017

44% av totala antalet ärenden 
 i utlandet  under juli och augusti 

Nätverk av samarbetspartners  
över hela Europa

575 000 samtal under  
perioden juni–augusti

Bilsemester och vägassistans i utlandet 2017: Nordiska bilresenärer

Som ett exempel har vi under flera år använt oss av två 

tyska assistanspartners för vägassistans. Tyskland är som 

sagt en av de största assistansmarknaderna, och den nära 

kontakt vi har med dessa två partners ger leverantörerna 

en ökad förståelse för de nordiska bilresenärernas försäk-

ringsvillkor, förväntningar och behov. 

Långsiktiga samarbeten kring hyrbilar  

och hemtransport

SOS International har ingått långsiktiga samarbeten 

med uthyrningsfirmor, som säkrar leveranser av ersätt-

ningsfordon under högintensiva perioder. De långsiktiga 

samarbetena kompletteras av lokala avtal. Vi har också 

ingått avtal med flera centrala leverantörer som säkrar 

hemtransporten av fordon, när behovet uppstår.

Digital integrering

Vi arbetar för att skapa digital integrering med partners 

och leverantörer, som exempelvis transportföretag, bog-

seringsföretag och leverantörer av ersättningsfordon. 

En ökad digitalisering innebär att ärendeflödet fortlöper 

effektivt och smidigt. Digital integrering gör det t.ex. 

lättare att överföra uppgifter, och SOS International kan 

enkelt beställa ersättningsfordon direkt via uthyrningsfö-

retagets system. Digital integrering är även en fördel vid 

fakturering och skapar ett bättre och tätare samarbete 

mellan SOS International och leverantörerna. 
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Elbilar: Bilsemester utomlands

På grund av en ökad mängd elbilar på vägarna, har SOS 

International byggt upp expertis och kompetenser inom 

området för assistans av elbilar. På driftcentralen i Århus 

tar man exempelvis hjälp av ett tekniskt support-team, 

som består av utbildade tekniker och i Oslo har vi ett 

särskilt elbilsteam. Det finns även fokus på elbilar i vårt 

europeiska nätverk, genom t.ex. intern utbildning. 

Dela gärna nedanstående informationer och 

goda råd med era kunder: 

Typiska assistansorsaker för elbilar

Nedan följer ett par typiska assistansorsaker för elbilar:

• Högvoltsbatteriet laddat ur

• Urladdat tolvvoltsbatteri

• Punktering 

Om du har oturen att få slut på ström, kan du bli bortfors-

lad till närmsta snabbladdare. Ett tomt tolvvoltsbatteri kan 

oftast avhjälpas med vanlig starthjälp, och vid punktering 

kan däcket lagas provisoriskt eller bli bortforslad till en 

verkstad.

Om du är i behov av vägassistans, ska du vara uppmärk-

sam på att de flesta elbilar BARA får transporteras på 

flak. Det betyder att de inte får släpas eller dras bakom 

en bogseringsbil. Detta kan orsaka permanent skada på 

bilens drivlina och batteri, då elmotorn kommer att agera 

generator och därmed skicka strömmen i fel riktning.

Vissa elbilar har särskilda inställningar som måste aktive-

ras när bilen ska bogseras.

Kontakta SOS International så snabbt som möjligt, om 

du är i behov av vägassistans, då vi kan hjälpa dig med råd, 

vägledning eller assistans för just din specifika elbilsmodell. 
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Klicka här

Vill du ha fler goda råd inför  

din bilsemester utomlands?

Oavsett var din nästa bilsemester bär vägen, 

kan SOS International ge dig flera goda  

råd inför bilsemestern och om bilen, dig som 

chaufför, passagerare och barn i bilen. 

Goda råd inför bilsemestern i elbil

Nedan följer flera goda råd inför bilsemestern utomlands 

i elbil:  

• Om man åker på bilsemester i elbil, ska man vidta 

samma försiktighetsåtgärder som vid en långtur i 

en vanlig bil, det kan vara att exempelvis kontrollera 

bromsarna, däckmönster och däcktryck.  

• Det är en bra idé att planera resan i förväg. Välj en 

rutt och planera vilka laddstationer som skall använ-

das längs vägen. Förbered även en alternativ resväg, 

och välj övernattning där du har möjlighet att ladda 

din elbil, så att den är fullt laddad till nästa morgon.  

• Det finns flera olika webbplatser och appar, som visar 

de olika laddstationerna i Norden och Europa.

• Ta gärna med dig flera olika laddkontakter och adap-

trar, så att du är väl förberedd för de olika länderna 

och deras olika kontakttyper. Det kan exempelvis 

vara bra att ha med sig Typ 2-kabel, adapter till schu-

ko-kontakter, adapter från röd till blå CEE-kontakt 

(för användning på campingplatser). 

• Tänk på att bilen drar mer ström från batteriet när du 

använder elbilens klimatanläggning, eftersom den 

drivs av en elektrisk kompressor. Så om du håller på 

att få slut på ström och det är långt kvar till nästa 

laddstation – kan du exempelvis stänga av bilens 

aircondition. 

• Om du är i behov av vägassistans, ska du vara upp-

märksam på att de flesta elbilar endast kan transpor-

teras på flak. Det betyder att de inte får släpas eller 

dras bakom en bogseringsbil. 

https://www.sos.eu/se/nyheter/2017/goda-raad-infoer-bilsemestern/
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Åka bil till VM i Ryssland

Planerar du att ta bilen till fotbolls-VM i Ryssland? Under 

perioden 14 Juni och en månad framåt är det VM i Ryss-

land där bl.a. Sverige och Danmark deltar. 

SOS International är i nära dialog med våra partners i 

Ryssland och Ukraina, för att vara förberedda på att hjälpa 

resenärer som åkt dit i bil. SOS International förväntar sig 

inte en stor ökning av antalet assistansärenden i Ryssland. 

Det är stora avstånd mellan de arenor där slutspelen hålls 

och därför kommer det bli långa körsträckor för de rese-

närer som väljer att ta bilen till VM. Som exempel spelar 

Sverige första matchen i Nizhny Novgorod (2641 km från 

Puttgarden, Tyskland), andra matchen i Sochi (+1855 km) 

och tredje matchen i Ekatarinburg (+2785 km).
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Hitta fler goda råd om hälsa och  

säkerhet på resan till VM här

Klicka här

Goda råd inför bilresan till Ryssland

Vi rekommenderar att man i möjligaste mån kontaktar 

SOS International om man är i behov av vägassistans i 

Ryssland. Detta för ett smidigare assistansförlopp, och 

bättre kundupplevelse och bättre kundupplevelse än om 

man kontaktar hjälp i Ryssland direkt.

Om du tar bilen till VM i Ryssland, måste du vara uppmärk-

sam på följande: 

• Infrastrukturen i vissa områden av Ryssland är av läg-

re kvalitet än vad vi i de nordiska länderna är vana vid. 

Det innebär att vägar och andra trafikförhållanden 

kan vara dåliga, särskilt utanför de större städerna. 

• Kom ihåg att ta med ett internationellt körkort 

tillsammans med ditt vanliga körkort på resan till 

Ryssland. Kom dessutom ihåg att ha alla andra rele-

vanta papper nära till hands, så som t.ex. pass, bilens 

registreringspapper och andra officiella papper som 

du får med dig när du kör in i Ryssland.  

• Du kan använda t.ex. Yandex, Google eller 2 GIS som 

navigationskarta under resan genom Ryssland. Där 

får du bl.a. trafikinformation om köer, vägarbeten och 

var tankstationer finns.   

• Var uppmärksam på att du måste betala för att köra 

på vissa vägar i Ryssland. Betalvägar är markerade 

med ett ”P” på t.ex. Googles eller Yandex’ karta.  

• Håll också koll på hur fort du får köra under resan 

genom Ryssland. På motorvägarna är hastighets-

gränsen 110 km/t, medan det inte finns någon 

begränsning på betalvägarna.  

• Trafiken beror mycket på vilken dag i veckan det är, 

tidpunkt och vädret. Vi rekommenderar att du håller 

dig uppdaterad via trafikinformationstjänster. I de 

större städerna kan du förvänta dig ett högt trafikflö-

de och köer mellan kl. 07–11 och mellan kl. 15–20. 

• I Moskva tar du dig enklast runt med tunnelbana. 

Var uppmärksam på att parkering i Moskvas cen-

trum kostar pengar. Leta efter gröna skyltar med 

anvisningar om hur du betalar. Ofta kan du lämna 

kvar bilen vid hotellet, om du kommer överens om 

det med hotellpersonalen. Du kan också leta rätt 

på ett parkeringshus eller parkeringsplatser vid ett 

shoppingcenter, där det kan vara fri parkering under 

en kortare tid. Undvik i möjligaste mån att parkera 

i närheten av en arena, då det snabbt fylls på med 

mycket människor och trafik.

https://www.sos.eu/se/nyheter/2018/vm-i-fotboll-ryssland-2018/
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