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Den tidligere rallycrossføreren 
Martin Schanche er bosatt i Drø-
bak, men reiser helt til Rommen 
der han får miljøvennlig service 
på bilen.

SINDRE VEUM APNESETH

– Jeg er blitt grønn, men ikke av sjalusi, 
sier Martin Schanche som innrømmer at 
han ikke er helt elbil-frelst ennå. 

På Rommen bil bruker de nemlig hydro-
gen når de renser motoren på bilen for sot. 
Dette er en servicebehandling som både er 
utslippsfri for kjemikaler og langt billigere 
enn å bytte ut deler. Ofte har tett og tilsotet 
motor betydd at eier av bilen har måttet skif-
te ut deler, som partikkelfilter, turbo og ek-
sosresirkuleringsventil, til flere tusen kroner. 

Martin Schanche (76), seks ganger euro-
pamester i rallycross og Frp-mann, mener 
nordmenn må bli flinkere til å ta vare på 
bilene sine. 

– Jeg forstår ikke helt denne euforien 
over å fylle opp landet med nye biler. Jeg 
syns det er viktig at vi tar vare på tingene 
vi har og gjør det beste ut av det fremfor å 
kjøpe nytt. Nå skal det sies at jeg tilhører 
en generasjon som fremdeles reparerer og 
lager sine egne deler, og det tror jeg er bra 
for miljøet.

– Det er bra med forholdsvis utslippsfrie el-
biler, og jeg sier forholdsvis. For der elbilene blir 
laget, forsøples det noe forferdelig. Produksjo-
nen av batteriene er også miljøfiendtlige.

Traff godt
Martin Schanche har for ikke lenge siden 
gått til innkjøp av bruktbil. Forrige eier har 
kjørt 150.000 kilometer på 15 år og har et-
ter Schanches oppfatning behandlet bilen 
med silkehansker.

– Det er ikke én skramme på den og den 
er hel og fin. Den er kjøpt i Nord-Norge, 
og der salter de ikke veien, så bilen er helt 
rustfri, gliser en engasjert Schanche.

76-åringen har ingen planer om å være 
dårligere enn forrige eier.

– Jeg sier på spøk at dette er min siste bil, 
for om 15 år jeg er blitt 91 år.

I tillegg til selve servicen er det også et 
lite bekjentskap med gutta på Rommen bil 
som gjør at Schanche trekker til Grorud-
dalen.

– De er litt eldre gutter, og alle har vært 
på Lyngåsbanen.

– Har du vært på Rommen og i Bydel 
Stovner mange ganger?

– Nei, ikke her på Rommen. Det var vel-
dig vanskelig å finne fram hit. Heldigvis har 
jeg GPS.

 

Reiser til Rommen for å fikse bilen:

«Rally-Martin» har blitt grønn

KONTROLL: Martin Schanche foretok kvalitetskontroll.

FIKK HJELP PÅ ROMMEN: Martin 
Schanche var mandag hos Rommen bil 
der han fikk hjelp av Kent Drolsum til 
å fjerne sot fra motoren. Det er både 
miljøvennlig, sparer eier for penger og 
bidrar til at utstyret holder lenger.
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