
 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pia publikumsveileder 
 

Alder: 28 

Yrke: Servicemedarbeider i 
kommunen. 

Pia tar imot henvendelser i 
form av besøk i kommunens 
servicesenter kl. 09- 15. I 
samme tidsrom svarer hun på 
telefon, chat, mail og 
messenger og følger med på  
kommunens facebookside.  

 

Målet er å løse flest mulig 
henvendelser i kommunens 1. 
linje.  

 

Pia veileder innbyggerne til 
kommunens 
selvbetjeningsløsninger, blant 
annet «vegen min» der 
innbyggerne kan registrere 
avvik som forløpende blir fulgt 
opp av Teknisk drift. 
Mangelfull brøyting kan 
registreres via «Vegen min».   
 
 

Utfordringer 
 

• Ved stort snøfall og ved væromslag med glatte veier er det 
svært hektisk i Servicesenteret. På slike dager kan antallet 
henvendelser øke fra 250 til 500 pr. dag.  

• For å kunne gi god service er Pia avhengig av å kunne gi god og 
riktig informasjon. Informasjonen må også være lett 
tilgjengelig slik at innbyggere kan finne den selv. Eksempel på 
spørsmål og henvendelser som Pia får er følgende: 
o Jeg kommer ikke frem med barnevogn på gangveien til 

Helsestasjonen. 
o Hvem er det som eier og har ansvar for brøyting av denne 

veien? Når kommer brøytebilen på denne veien? 
o Hvilken prioriteringsrekkefølge er det på brøyting og 

strøing av veiene i vår kommune? 
o Kan jeg kjøre til Lillehammer i dag eller bør jeg ta bussen? 
o Det er ikke strødd på denne veien. Kan du varsle videre? 

Det er livsfarlig for skolebussen. Haster! 
o Hvorfor brøytes det så sent på skolen vår? 

 

Behov 
 

• En helhetlig kommunikasjonsstrategi mot innbyggerne for alle 
driftsaktører (kommune, fylke, vegvesenet, private).  
Når skal det brøytes og strøs? Hvilke veier prioriteres først? 

• En kommunikasjonsplan for ekstreme vær- og føreforhold. 
Eksempelvis: Kjør forsiktig. Alle brøytemannskaper er ute. Vi 
anbefaler ikke bilkjøring i dag dersom du kan unngå det. Bruke 
de sosiale mediene og kommunens nettside aktivt.  

• Tydelig ansvarsfordeling mellom kommunens Servicesenter og 
de som utfører vegdriften. Hvilke verktøy bruker vi sammen og 
hvordan følger vi dem opp? Jfr. eksempelvis «Vegen min». 

• Digitale selvbetjeningsløsninger på web og app som viser 
oppdatert status på brøyting og strøing. Hvor og når er det 
utført, og når kommer bilen til meg. Tilgang på 
sanntidsinformasjon er svært viktig for å kunne gi god service. 

 

Sigurd selvhjulpen 
• Faren til Pia, Sigurd, er 57 år og sitter i rullestol. Han er aktiv, 

men sliter ofte med å komme seg dit han skal om vinteren. 
Sigurd ønsker ikke å bry andre, og er derfor selvhjulpen på å 
komme seg fram med elektrisk rullestol, buss og tog. 

• Fortauene er ofte dårligere vedlikeholdt enn vegene. Noen 
huseiere er sløve med brøyting/strøing. Noen ganger har det 
gått takras. Sigurd tvinges ut i vegen, og det kan være farlig! 

• Store og harde kanter av snø og is i vegkryss, og mellom fortau 
og veg, er ekstra utfordrende. 

• Når forholdene er vanskelige, må Sigurd ta taxi. Det blir fort 
veldig dyrt gjennom en lang vinter. Sigurd har ikke høy inntekt. 
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