
 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørnar brøytebilsjåfør 
 
Alder: 32 år 

Yrke: Bjørnar er ansatt i 
kommunen som maskinfører 
og driftoperatør. Han utfører 
både brøyting, strøing og 
bortkjøring av snø om 
vinteren.  

Interesser: Bjørnar er singel og 
er mye sammen med 
kamerater. Er glad i å skru på 
diverse kjøretøy. Han kjører 
motorsykkel på fritiden og er 
en ivrig jeger på høsten. 

 

Storebroren til Bjørnar, Erik, er 
odelsgutt og bonde. Om 
vinteren jobber Erik som privat 
brøyteentreprenør. Bjørnar vet 
at Erik har mange av de 
samme utfordringene og 
behovene som han selv har. 
I tillegg må Erik ofte i fjøset 
etter en lang dag bak rattet på 
traktoren om vinteren. 

Utfordringer 
• Bjørnar må selv følge med på når han må ut og kjøre. Han 

reiser ut på befaringer og sjekker ofte yr.no – også i fritiden. 
Dette er veldig slitsomt.  

• Arbeidstiden kan være uforutsigbar - med svært lange vakter. 
Bjørnar vet aldri når han må på jobb. Vaktleder kan ringe flere 
timer i forveien for å varsle, også under hviletid. Det skaper 
stress. 

• I perioder med stort snøfall og værskifte blir det lite søvn på 
Bjørnar. Han blir sliten og trøtt av lange dager bak rattet. 

• Bjørnar synes det er en utfordring at det står biler parkert i 
gatene hele døgnet. Han får da ikke utført jobben sin så bra 
som han ønsker. 

• Myke trafikanter kan opptre uforsiktig rundt bilen. Bjørnar er 
bekymret for sikkerheten og at han skal være innblandet i en 
ulykke i forbindelse med brøyting eller strøing. Snøfall på 
tidspunkter når unger skal til/fra skolen gir særlig bekymring. 

• Må kjøre med variabel hastighet i miljøgatene og på gang- og 
sykkelstier. Dette fører til mer forurensing og tar lang tid. 

• Det er vanskelig å bli kvitt snøen, både langs veien og ved 
bortkjøring - og spesielt i byene. 

• God brøyting og strøing krever lokalkunnskap om 
problemområder, hindringer, behov for punktstrøing mm. 
Bjørnar sitter på mye taus kunnskap som ikke er dokumentert.  

• Hauger med fastfryst snø og is i kryss og avkjøringer etter 
mildvær og frost. 

• Maskin og utstyr er gammelt og slitt, og kan gå i stykker i løpet 
av en vakt. Reparasjon utendørs er tidkrevende og vanskelig. 
Noen ganger må utstyr som er lagret ute, tines før bruk. 

• Klager fra publikum selv om de gjør alt for å yte god service. 
• Krevende yrke som gjør at han kanskje ikke orker å jobbe til 

pensjonsalder. 
 

Behov 
• Godt fungerende system for varsling / utkalling. Bjørnar 

ønsker at noen andre har ansvar for å vurdere når han skal ut. 
• Orden på vaktlister og nok mannskap – slik at alle får nok søvn. 

Ha en mer forutsigbar hverdag med tid til venner og familie. 
• Digitale kart med oversikt over hvilke veier som er kjørt og 

hvilke som gjenstår. Rodeoversikter. Informasjon i kartet om 
erfaringspunkter, spesielle forhold og hensyn som må tas, slik 
at vikarer lettere kan gjøre en god jobb. 

• Mulighet til å registrere skader eller varsle andre sjåfører 
• Sanntidsinformasjon med vær/føreforhold og andre 

sjåfører/driftsaktører – både offentlige og private. 
• Å få tilbakemelding på utført jobb. 
• Orden på parkering/bedre systemer for parkering. 
• Informasjon til publikum om oppførsel rundt maskiner. 
• Riktig maskiner og redskap. 
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