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Innledning  
 
Prosjektet har kartlagt de faktiske behovene både innbyggere, kommunene, entreprenørene, taxibransjen, 
kollektivtransport og andre profesjonelle aktører på veien vår har. 
 
For å kunne sikre gode fremtidige tjenester, er det avgjørende å skaffe seg god innsikt i faktiske behov. Det 
er også viktig å avdekke reelle behov og årsaker til problemer for å kunne velge riktig løsning. På den måten 
vil vi kunne redusere faren for at vi anskaffer feil løsninger. 
 
I dette kartleggingsarbeidet har vi benyttet oss av metoden tjenestedesign. I arbeidet med å skaffe oss 
innsikt har vi benyttet oss av tall og statistikker, vi har gjennomført gruppeintervjuer og individuelle 
intervjuer. Deretter har vi kartlagt hendelsesforløpet i kronologisk rekkefølge, hvor vi har begynt med 
brukerperspektivet, altså personasen og skrevet ned hva de gjør og opplever steg for steg. Hensikten med 
metoden er å finne «hull”, utfordringer med måten vi arbeider på i dag. 
 
Dette arbeidet har skaffet oss et helhetlig bilde over de utfordringene og behovene de ulike aktørene 
opplever. 
 
Det er et stort engasjement rundt temaet vinterveg og hva det fordrer av utfordringer og behov. Kickoffen 
som ble gjennomført den 16. oktober, ble sett på som svært nyttig for alle. Begrunnelsen for dette var at 
det opplevdes som nyttig å komme sammen og få innblikk i andre aktørers problemer, tanker og behov. 
 
Hovedfunn fra behovskartlegging 
 

• «Alle» har behov for sanntidsinformasjon for beslutningsstøtte eller bedre service. 
Servicemedarbeider i kommunen har behov for sanntidsinformasjon, da dette er svært viktig for å 
kunne gi god innbyggerservice. Entreprenørene har behov for sanntidsinformasjon om vær- og 
føreforhold. Dette vil være til hjelp for dem i avgjørelsen om når de skal ut å brøyte – de slipper å 
kjøre ut for å sjekke fysisk. Vegforvalter i kommunene har behov for å se hvor det er brøytet/strødd 
på kart og når. Innbyggerne, hytteeiere og sjåfører i næring trenger oppdatert informasjon om 
forholdene på vegen; om det er brøytet/strødd, når skjedde det sist, når blir det brøytet/strødd? 
Service, økonomi, sikkerhet og effektivitet brukes som argumenter for dette behovet. 

• «Alle» ønsker at informasjon er tilgjengelig elektronisk/digitalt. 
Informasjonen må være tilgjengelig på nett eller app, gjerne med kart. Brøytebilsjåfører har behov 
for digitale kart over roder/ruter. Dette vil gjøre det enklere ved vikar/avløser, og vil gjøre dem 
tryggere på at de har fått med seg alle vegene. Vegforvalter har behov for oversikter som er felles 
for alle aktører. Innbyggere ønsker å ha selvbetjeningsløsninger, slik at de slipper å ringe 
kommunen. 
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• De fleste opplever mangelfull samordning og koordinering av vegdriften som utfordrende. 
Ulike driftsaktører (kommunen, fylket, Statens vegvesen, private entreprenører og eiendoms-
driftere) brøyter og strør etter ulike standarder, frekvenser og tider. Dette kan føre til uforutsigbare 
og forskjellige forhold på vegen. 
Sjåfører i næring ønsker at brøytingen planlegges etter deres aktivitet (f.eks. at skolebussen kan 
kjøre på brøytet/strødd veg), og ønsker også mulighet til å varsle berørte kunder ved forsinkelser. 
Innbyggerne opplever mangel på koordinering ved at snø fra bilveien blir brøytet opp på gang- og 
sykkelveien eller fortauet, eller at det er varierende kvalitet på brøytingen ved kryss/avkjøringer. 
Det er heller ikke tydelig for innbyggerne hvilke veier som prioriteres først. 

 
Tilleggsfunn av betydning 
 

• Arbeidsmiljøet for brøytebilsjåfører og profesjonelle yrkessjåfører er tidvis tøft. 
Mange brøytesjåfører er trøtte og slitne, og vet at de snart må ut på jobb igjen pga. været. Det blir 
periodevis svært lite søvn og uforutsigbar arbeidstid. Mange føler også at de aldri har «fri» ettersom 
de selv stadig må følge med på om de må ut og jobbe. Flere forteller om dårlig samvittighet overfor 
familien. Bekymring for uforsiktige publikummere er også en utfordring, spesielt når barn skal på 
skolen eller folk går hjem fra byen på kveld/natt. Disse sjåførene får mer kritikk enn ros fra publikum 
for jobben som gjøres. 
Taxi, buss, hjemmetjeneste og andre profesjonelle yrkessjåfører kan kjører timesvis på «vaskebrett» 
hver dag. Dette gir helseplager og stor slitasje på utstyr. 

• Manuelle rutiner er i utstrakt bruk. 
Mange vurderer vær og snødybder på egen hånd – noen ganger sammen med kollega. Ofte må 
befaring i fjerntliggende områder til for å fastslå faktiske forhold på vegen, og om det er nødvendig 
med brøyting/strøing. 

• De fleste ønsker bedre fremkommelighet (tjenestekvalitet) enn i dag. 
Innbyggerne ser helst  at veien er nybrøytet/strødd hele vinterhalvåret. De vil være selvhjulpne og 
komme seg fram selv til fots, med elektrisk rullestol, sykkel, evt. taxi eller egen bil. De må komme 
tidsnok på jobb og rekke busser uten å bli forsinket av snø/is, høye kanter, takras eller ubrøytede 
fortau. Gang- og sykkelveier bør deles slik at den ene siden strøs, men ikke den andre. Slik legger 
man til rette for alle (barnevogner, spark, akebrett, syklister, rullestoler osv.). 
Is og glatt veg nevnes oftere som et problem enn snø.  
For de profesjonelle yrkessjåførene (utrykningskjøretøy, buss, taxi, søppelbiler, m.m.) hindrer ofte 
parkerte biler fremkommeligheten. Parkerte biler hindrer i tillegg effektiv snørydding og strøing. 

 
Detaljer 
 
Se for øvrig vedlagte tabell og personas for detaljerte funn. 
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