
Voksen med ambisjoner? 
Bli bussjåfør  
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Vil du vite mer om bussjåføryrket? 
 
Behovet for yrkessjåfører er stort. Folk må komme seg til jobb og fritidsaktiviteter. 
Alt vi kjøper, kaster, bygger eller forflytter, hver eneste lille eller store ting, må noen 
frakte. Uten en effektiv person- og varetransport stopper alt opp.  
 

1000 nye bussjåførjobber hvert år 
En rapport fra 2017 viser at det er behov for 1000 nye bussjåfører hvert år.  
Yrkessjåfører trengs over alt i landet, i by og distrikt. Du vil alltid kunne få jobb  
i nærheten av hjemstedet ditt – eller på et nytt og spennende sted.

Nettsteder med informasjon om bussjåførutdanning: 
www.transport.no/yrkessjafor 
www.utdanning.no 
www.sotin.no 
 
 

Interessert i kollektivtrafikk? 
Følg NHO Transport på Facebook



Bussjåfør – et sikkert yrke 

Som yrkessjåfør skal du transportere gods eller mennesker. Transporten skal 
skje på en sikker og effektiv måte, være miljøvennlig og lønnsom. Gjennom sjåfør-
utdanningen lærer du å håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under 
skiftende vei- og føreforhold, som resulterer i førerkort for tunge kjøretøy.  
 
Unge med utdanningsrett i videregående skole kan ta yrkessjåførutdanning i et 
fire års løp – to år på skole og to år som lærling i en transport bedrift. 
 
For voksne som ønsker å bli bussjåfør består utdanningen av to deler: 
Førerkort klasse D og yrkessjåførkompetanse for persontransport. Kurset i Yrkes-
sjåførkompetanse(YSK) kan tas på fulltid over fem uker. Opplæringen må skje ved 
en godkjent kjøreskole. 
 
Rett til støtte fra Lånekassen. I statsbudsjettet for 2018 ble det åpnet for at 
voksne kandidater som vil ta grunnutdanning som bussjåfør får rett til lån og 
stipend gjennom Statens lånekasse. Kravet er at man tar komprimert grunn-
utdanning på 140 timer (se Yrkessjåførforskriften § 9). Det gis støtte i inntil seks 
uker, hvis man tar grunnutdanning og førerkort klasse D i sammenheng. 
 
Les mer om utdanning og lånekassefinansiering på: www.transport.no/yrkessjafor
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Det beste  
med å være bussjåfør? 

Du treffer så mange 
hyggelige mennesker. 
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Som bussjåfør får du: 

 
• en ansvarsfull og selvstendig jobb 
• ordnede lønns- og arbeidsvilkår 
• avtalefestet pensjon (AFP) 
• en variert arbeidsdag 
• jobbe med mennesker 
• et yrke med gode framtidsutsikter 
• jobbmuligheter i hele Norge 
• bruke ny og spennende teknologi  
• bidra til bedre miljø og klima


