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Norges Automobil-Forbund er en forbruker- og medlemsorganisasjon med over 
500.000 medlemmer. Det er et overordnet mål for NAF å være en aktiv pådriver 
for utvikling av et transportsystem som tilfredsstiller enkeltindividets behov for 
mobilitet, og samtidig ivaretar fellesskapet krav til miljø og sikkerhet.  
 
NAF viser til Statens Vegvesens forslag til endringer i forskrift 5.juli 2012 nr 817 
om godkjenning av bil og tilhenger til bil, og vil avgi følgende uttalelse. 
 
NAF stiller seg bak Kommisjonens forordning 627/2014 da den ikke medfører 
merkostnader for offentlige myndigheter eller privatpersoner i Norge. Videre 
fungerer forordningen positivt ved at den bidrar til å overvåke 
dieselpartikkelfilteret på tunge kjøretøy med kompresjonsmotor. Dette kan øke 
fokus på utslippsreduksjon fra tunge kjøretøy. Forordning 540/2014, redusert støy 
fra tunge og lette motorkjøretøy, bidrar til sterkt redusert trafikkstøy for 
omgivelsene. Det antas at støyplager nedsetter en rekke menneskers livskvalitet i 
det daglige og fører til omfattende helseplager. Vi mener derfor at forordningen 
synes hensiktsmessig på tross av antatt økte utviklingskostnader for bilbransjen. 
Vi anser også at en implementering av denne forordningen som gjennomførbar. 
 
Vedrørende forordning 540/2014 andre hovedpunkt, innføring av akustiske 
varselsystem for stillegående kjøretøy (AVAS), mener NAF at flere forhold bør tas 
i betraktning. Innføring av AVAS vurderes dithen at det kan medføre økt støy i 
bymiljø. En av de store fordelene med elektriske motorer er at de er langt mer 
stillegående enn tilsvarende biler med bensin- og dieselmotor. Dette støttes av 
befolkningen og vises i NAF sin elbilundersøkelse med om lag 50.000 
respondenter. Her kommer det klart frem at elbilens støynivå er den mest positive 
assosiasjonen folk har til elbil. Krav om varselsystemer på stillegående kjøretøy 
vil motvirke målene om å redusere støy fra veitrafikken.   
 
På den andre siden kan innføring av akustiske varselsystem (AVAS) på elbil bidra 
til økt trafikksikkerhet for alle myke trafikanter. Det generelle støybildet reduseres 
ved innføring av stadig flere el-, hybrid- og hydrogenbiler. Dersom vi oppnår den 
ønskede økningen i null- og lavutslippsbiler, vil det generelle støynivået fra 
biltrafikken gå ned. Dette vil sannsynligvis føre til at myke trafikanter i større grad 
venner seg til stillegående kjøretøy. For blinde og svaksynte vil et varselsystem 
være til hjelp for å lokalisere kjøretøy.  
 
NAF mener det bør utformes et universelt varselsystem for stillegående kjøretøy. 
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Det er svært viktig at lyden tilpasses til et nivå som ikke er sjenerende. En bør 
også evaluere effekten og nødvendigheten av tiltaket fortløpende etter 
implementering med bakgrunn i ny teknologiutvikling.  
 
Kort oppsummert gir vi vår tilslutning til forslagene da NAF er enig i 
Vegdirektoratets vurdering om at forordningene er relevante og akseptable. 
 
Avslutningsvis takker vi for at vi ble gitt anledning til å komme med våre 
synspunkter til forslagene. 
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