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REPRESENTASJON I SERVICEMARKEDSUTVALGET (SU) pr. 17.6.2022

NAVN (FIRMA): MEDLEM SIDEN:

Øyvind Duvaland (Leder siden 3.2.2021, Autozentrum Sport AS) 03.06.2016

Tom Nordby (Harald A. Møller AS) 01.01.2018

Glenn Klemetsen (BC Norway AS) 14.06.2019

Bjørn Sverre Erikstein (Volvo Norge AS) 17.09.2020

Jan Steinar Jensen (Norsk Scania AS) 17.09.2020

Christian Sooth Knutsen (Bertel O. Steen AS) 25.03.2021

Tormod Roksvaag (Hyundai Motor Norway AS) 25.03.2021

Sten Engebretsen (Motor Gruppen AS) 15.06.2022

(Det har vært 5 utskiftinger i løpet av under 2 år.)



Høyenergibatterier

Info-kampanje
➢ Lang prosess vis a vis DSB som ansvarlig myndighet, for å få drahjelp ifm. 

sikkerhet rundt annenhånds omsetning av høyvoltbatterier

➢ BIL ønsker primært at DSB som ansvarlig myndighet forskriftsfester en form for 
tilstandskontroll, men DSB ikke enig

➢ DSB viser til gjeldende regelverk, bl.a. Produktkontrolloven

➢ BIL, NBF, Autoretur og Batteriretur lager info-kampanje i samarbeid med DSB;

➢Arbeidsgruppe med DSB, BIL, NBF og BR + byrå 

➢ (nest beste løsning etter forskrift)



Info-kampanje om høyenergibatterier

• Gruppe:

• Ole Tom Johansen fra Kommunikasjonsavdelingen i DSB 

• Erik Hansen fra Avdeling for forebygging og sikkerhet i DSB

• Fredrik Andresen, Batteriretur,

• Knut Martin Breivik, NBF

• Carl Kvile og Hans Christian Moen, Carl & Venner

• Tore Lillemork, BIL





Info-kampanje om høyenergibatterier



➢Omfatter alle sider ved batteriet, fra produksjon til gjenbruk og skroting

➢ Fortsatt lobbying om detaljer; intens møteaktivitet i ACEA

➢Omfatter i mindre grad / ikke direkte sikkerhetskontroll før annenhånds omsetning

➢Omfatter State of Health (SoH) osv.; dvs. krav til gjenværende kapasitet m.m.

➢ Anneks VII, om SoH, dreier seg mest om gjenværende kapasitet osv., indirekte om sikkerhet 

➢ I kapittel VII: «re-use, repurposing, remanufacturing»

➢ I artikkel 66: pålegg til nasj. myndigheter (DSB) om å ta affære ved mistanke om risiko

➢ Overføring av produsentansvaret i annenhåndsmarkedet (detaljer foreløpig noe uavklart)

➢ Forordningen som helhet forventes å tre i kraft i løpet av 2022 (forsinket med nærmere et år)

➢ flere enkeltelementer trer deretter i kraft suksessivt, eksempelvis 2 år etter dette

➢Norge i forkant innen elektrifisering, så vi må i mellomtiden iverksette egne tiltak

Høyenergibatterier - batteriforordningen



Høyenergibatterier - batteriforordningen



NBFs og BILs Elbilveileder  /  
NAFs 6 krav

1. NAFs foreslåtte «bransjestandard»
➢ El. rekkevidde: blandet kjøring, fra/til, «vinter-WLTP»

➢ Netto batteristørrelse

➢ Ladehastighet, ladekurve

2. NBFs og BILs elbilveileder

3. NAF gjorde det til sak at ikke alt er standardisert, 
selv om info er tilgjengelig; mye diskusjon 

4. NAF, BIL og Forbrukerrådet er nå for det meste 
enige, etter at NAF har moderert seg og BIL har 
fulgt opp NAFs ønsker overfor våre medlemmer;
Ikke alt kan oppfylles 100 %, men det er bagateller



WLTP / «Low temp test procedure»?

a.«Low Temperature Test Procedure» kan komme i WLTP

➢ Startet diskusjon i UN ECE-systemet og i EU

• - 7 grader C

• Vil evt. gi mer realistisk nominell «vinterrekkevidde»

• Uvisst om og når dette kan bli noe av, men kan bli realitet i EU om «noen år»

• Tidligst i kraft for nye typegodkjenninger i løpet av 2023/2024

• I så fall for alle registreringer i løpet av 2024/2025 (ett år senere)

• Men mest sannsynlig noe senere – (om i det hele tatt)

• Vil om det blir realisert være svært positivt, sett med norske øyne

• Vil evt. oppfylle NAFs ønske om «vinter-WLTP»



Euro 7 / VII
• Utslippsgrenser (Nox m.m.) skjerpes vesentlig, både for tunge og lette biler

• Selv om Euro 6d (RDE/PEMS, CF = 43) / Euro VI E (RDE/PEMS, kaldstart) nå anses bra

• Også bremse- og dekkslitasje reguleres(?)

• Ses på av industrien som et grep fra EU for å utfase ICE

• Forventet i kraft tidligst ca. i 2025 / 2027?

• Mer konkret forslag til ny forordning forventet 20. juli i år
• Mer vil ventelig være avklart etter dette / i løpet av høsten 

• Euro VII gi utfordringer for last og buss

• Også Euro 7 for (tyngre) varebiler

• Synspunkter?



Andre aktører - «original service» etc.
• Vianor markedsførte «original service» på sine sider:

• Videre: «Vi kan alt om biler»

• Advokatbrev til Vianor nå i våres

• Vianor fjernet påstandene 

• «Meca-saken»:

• Meca var «merkeverksted for alle merker»

• Fikk stoppet også dette via advokatbrev

• Hva mener vi om elbilforeningens og Vikings batterihelsesjekk?
• Bra tiltak

• Kvaliteten?



“AUTOMATED AND CONNECTED VEHICLES”

• Standardiserings- og reguleringsarbeid i UN ECE-systemet / EU / industrien

• Drivere: «antall drepte ned med 70 %»(?) / etterspørsel / «generell innovasjon»

• OICA / ACEA: bilprodusentene er sterkt involvert i utallige ekspertgrupper;
• Sertifisering / typegodkjenning / standardisering av komponenter, systemer, «oppkobling»;

• Eks. komponenter / systemer: ACSF, ALKS, AEBS, EDR, DSSAD, V2V, V2I, ITS, cybersecurity, 
OtA software-oppdatering, osv.

• Teknologi løper foran juss, som «holder igjen»; Wien-konvensjonen 1968 / UN ECE 1958

• AD pr. i dag      = «Assisted Driving» (til og med level 3)

• AD pr. 2025(?) = «Automated Driving» (level 4/5) – kan sertifiseres pr. 2025/26?
• Først «robotaxis» / shuttles, senere for privat transport?

• Første bil med selvkjøring nivå 3 kan få WVTA i 2023

• Den er allerede nasjonalt godkjent i Tyskland



«What can Industry expect in 2025 at UNECE level?»

(Kilde: Jens Schenkenberger, Hyundai Motor Europe, 
OICA pilot, Task force L4-L5 Driverless vehicles)



BILFORSKRIFTEN

• Godkjenningsforordningen 2018/858 fortsatt ikke trådt i kraft i Norge
• Dvs. at godkj.dir. 2007/46 fortsatt gjelder her, gjennom dagens bilforskrift fra 2012

• Ny General Safety Regulation (GSR) 2019/2144 ligger under godkj.forordn.

• Den nye Bilforskriften trer ventelig i kraft 1. oktober (ref. høring fra i 
forgårs), men det skal Håkon Rosendahl fra SVV orientere om i morgen;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2144&from=EN


ISA (Intelligent Speed Adaption)

• Sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 pålegger kategori M og N å være utstyrt 
med intelligente «hastighetsassistansesystemer» (ISA) fra 6. juli 2022 for nye 
typegodkjenninger og fra 7. juli 2024 for alle nyregistreringer

• SVV og SINTEF gjennomførte feltforsøk sist høst, sammen med noen av BILs
medlemmer, og med biler fra disse medlemmene
• Rapport fra SINTEF foreligger

• På bakgrunn av dette har BIL bedt SVV om en skriftlig uttalelse om mulige feil 
/ feilkilder ifm. ISA. 
• For å vise for kunder/ forhandlere/ media at evt. feil ikke nødvendigvis skyldes bilen

• Sendt medlemmene 19. mai

https://europalov.no/rettsakt/sikkerhetsfororordningen-for-motorvogner-2019-utfyllende-bestemmelser-om-systemer-for-intelligent/id-28800


eCOC
• Hvorfor eCOC? Datakvalitet; e-postløsningen fra 2001 har svakheter, innføring av WLTP, SVV må levere 

reg.data til EU hvert år

• Krav i EU: senest 2026 (ref. godkjenningsforordningen), men Norge har sterkere ambisjoner enn som så

• IVI (individspesifikke data), bruk av fabrikantenes elektroniske COC

• Full utnyttelse av eCOC ferdig produksjonssatt 15. okt. 2021, dvs. full utnyttelse av IVI-formatet

• Ny versjon 1.8: i mai 2022

• eCOC løper pr. i dag parallelt med e-postløsningen

• SVVs mål: avvikle e-postløsningen pr. 1.1.2023, men ikke hvis dette skaper problemer som medfører 
stort omfang av enkeltgodkjenninger

• SVV skulle ha sendt ut en info - men enda bedre:

• SVV kommer i morgen og gir oss siste status; 
NB: der kan også vi gi innspill, bl.a. om avviklingsdato for nåværende løsning



Enkeltgodkjenning / sentral dok.godkjenning
Generelt – kort om våre forslag til forbedringer

• Unødig omfattende krav til innsendt dokumentasjon for hvert eneste kjøretøy
• Samsvarserklæring er oftest tilstrekkelig for nye biler

• SVV kan ta stikkprøver/ driver utekontroll. Der feil blir avdekket: konsekvenser for den enkelte

• Unødvendig å måtte fremvise hver eneste nye lastebil fysisk ved trafikkstasjon
• Svært ressurskrevende mtp. bemanning for bransjen og SVV, lange avstander, miljø, trafikk

• Nesten alt er allerede på plass i og med sentral dokumentgodkjenning

• SVV kan med små tilpasninger godkjenne ny bil uten å se den fysisk (bilder etc.)

• Vi må være tilliten verdig; ellers «ris bak speilet»

• Fortsatt en god del forskjellig praksis ved trafikkstasjoner

• Personavhengig, men vi må også innse at kjøretøykontroll er et komplekst fagområde

• Tidvis (stadig) for dårlig kapasitet hos SVV
• Eks.: sommerferieavvikling







Enkeltgodkjenning / sentral dok.godkjenning

• PWC-rapporten
• * Foreslåtte tiltak pr. juni 2021

• * SVVs prioritetsliste pr. 17.11.2021

• Ny analyse v/ Ernst & Young i april / mai 2022
• Avventer resultater av denne

• Kommentarer ang. status pr. i dag?
• Sommerferieavvikling

• Leveringsproblemer



Stenging av 3G og 2G-nettene

• Mange nyere biler er, etter at 3G ble stengt rundt siste årsskifte, avhengige 
av 2G-nettet (utrolig nok) for at bl.a. eCall skal fungere
• Kartlegging i mars gir et grovt anslag på inntil 400.000 nyere biler

• 2G er planlagt stengt i 2025

• Samme problem er sak i EU, så bilprodusentene er også opptatt av dette

• Forventes rapport fra EU-studie i september / oktober

• BIL har dialog med Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

• Nkom enig i at dette er et problem

• Enige om å avvente EU-studien

https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/informasjon-om-slukking-av-2g-i-2025


Airbag-saken
• Takata (og TRW) – mange bilmerker involvert

• «Verdens største tilbakekallingskampanje» (40+ mill. biler)

• Prosess med SVV og DSB / RAPEX-nettverket siden 2017

• BIL bedt om forbud mot omsetning av brukte airbager, men ikke fått medhold

• Minst 21 dødsfall på verdensbasis; ingen i Norge

• Kampanjen kommet ganske langt her til lands, men noe gjenstår
• Udokumentert brukteksport (< NOK 5.000); biler fra Norge «ute av kontroll» i andre land

• BIL har invitert SVV til nytt møte 22. juni hos Jan Ove (som er primus motor☺)
• Veldig bra påmelding fra SVV



• Servicemarkedet
• «Best practice»
• «Frie» aktører; påstander etc.

• Rekruttering: løpende arbeid m/ NBF* og ABL
• Opplæring: løpende / sporadisk
• Ref. Vidars innlegg i morgen

• Sikre bilskadereparasjoner: løpende arbeid 
med NBF, Finans Norge og SVV
• Sentralt skaderegister

• Opplæring av tekn. ledere, Skadeverksted 02
• Opplæring av PKK-kontrollører
• Bransjegruppe nytte; div. saker i løpende 

samarbeid med NBF v/ Knut

• ADR; årlig kontroll
• «Firerbanden»: BIL, NBF, NLF, PBG

• Energimerking; høring ute nå
• Fritak for nullutslipp

• Alkolås: midlertidig unntak oppheves 1.8.
• Vekter / dimensjoner
• Fartsskriver
• Unntak el-varebil (førerkort, fartsskriver)
• PKK
• Verksted
• eCall (ref. 2G-nett)

Noen flere eks. på aktuelle saker


