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Han Henter
søppelet vårt

Verdens rikeste land 
produserer tonn av 
søppel hver dag. Møt 
mannen som sørger 
for å få det fraktet 
vekk.

Darius Brazdeikis henter 
og bringer det som trengs.

Oslo sentrum en januar-
morgen. Darius Braz-
deikis og hjelpemann 

Alvydas Lukosevicius er ute 
på sitt første oppdrag denne 
fredagen, å hente og kaste 
en haug med papp hos bu-
tikken Åhlens i Grensen. De 
to karene jobber for firmaet 
Søppeltaxi, som har spesia-
lisert seg på å hente alskens 
rusk og rask – kort sagt alt 
som er for stort til å gå i av-
fallskassene.

Darius er opprinnelig fra Li-
tauen, forstår og leser norsk 
ganske bra, men gjennom 
årene i Norge har han så langt 
brukt på å jobbe og ikke på å 
lære seg norsk, så samtalen 
foregår på engelsk.

Kjører egen bil
Han har jobbet i Søppeltaxi 
fra 2012. Først deltid, som ek-
strahjelp. Før det jobbet han 
på anlegg, men det ble inn-
skrenkninger og han mistet 
jobben. Så altså hjelpemann i 
Søppeltaxi, og deretter egen 
bil og egne oppdrag.

– Jeg jobber en del alene, 
men på noen oppdrag trenger 
jeg hjelp, og da har jeg som re-
gel med meg hjelpemann.

Søppeltaxi, altså. De henter 
søppelet ditt – nesten hva det 
skal være - og får det levert på 
et avfallsanlegg. De tilbyr også 
rene flytteoppdrag, inkludert 
vasking. Navnet er varemer-
kebeskyttet, og firmaet er re-
presentert på Østlandet, Sør-
landet og i mange store byer. 
I Oslo og Akershus er sju biler 
ute på veien daglig.

Strukturen på arbeidet er 
slik: Daglig leder Gunnar Han-
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Søppeltaxi rydder vekk alt:
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Elektronikk er 
favorittsøppelet. 
Det går an å finne 
splitter nytt og 
ubrukt utstyr.

Ragn-Sells på Løren-
skog er et sentralt sted 
for bedriften. Svært 
mye av søppelet de 
henter leveres her. 
Darius er presisjonskas-
ter med søppelsekker.

Darius tegner en 
prinsippskisse av 
hvordan man laster 
en 800 kilos safe om 
bord i en Mercedes 
Sprinter.

sen setter opp en jobbliste 
med oppdrag om kvelden 
slik at sjåførene har den klar til 
start om morgenen.

– Arbeidstiden kan variere 
veldig, fra sju til 12 timer, alt 
ettersom. I dag har vi tre opp-
drag, og planen er at vi skal 
være ferdige klokka 13, hvis 
det ikke dukker opp noe mer. 
En jobb tar i snitt to timer, for-
teller Darius.

Ved Åhlens står det meste 
klart. Nesten alt er papp og 
kartong, og det betyr at det 
blir mindre sortering og der-
med spart tid mens de laster. 
Det er viktig å forsøke å sorte-

re så mye som mulig når søpla 
legges i bilen – da blir det en-
klere når den skal leveres.

Papp og kartong er den 
enkle delen av jobben. Lett å 
bære, forteller Darius.

Sprinteren er lastet med 
papp, og ferden går til Ragn-
Sells på Lørenskog. Volumet 
anslås til rundt tre kubikkme-
ter. Vel framme hos Ragn-Sells 
veies bilen før og etter lossing, 
for Søppeltaxi må betale kilo-
pris for levering.

Jeg har eget firma og job-
ber på oppdrag for Søppeltaxi 
og sender faktura på oppdra-
gene, forteller Darius.

Mest innen Oslo
80 prosent av oppdragene 
foregår innenfor stor-Oslo. 
Men det hender de er så lang 
avsted som Tønsberg eller 
Halden. Firmaet tar på seg 
oppdrag i en radius av grovt 
sett 150 kilometer rundt Oslo.

Ragn-Sells er nok den stør-
ste avtageren av søpla som 
Søppeltaxi tar seg av. Firmaet 
har egne avtaler med flere 
gjenvinningsanlegg. Norsk 
Gjenvinning, for eksempel. 
Noen ganger er det spesial-
avfall, som går til brenning på 
anlegget på Klemetsrud.

Metaller kan være lønnsom-
me saker å hente. Da får de en 
kilopris for metallet, avhengig 
av legering og kvalitet, og le-
verer hos firmaer som Metall-
co på Alna.

Flytende væsker ar de ikke 
lov til å frakte i en slik bil.

– Jeg liker denne jobben 
veldig godt. Jeg ser det som 
en god forretningsmulighet, 
forteller Darius, som ved jule-
tider også fikk muligheten til 
å kjøpe seg inn på eiersiden i 
Søppeltaxi.

Ferden går videre til Tors-
hov Elektriske. Mesteparten av 
kundene er forretningsdriven-
de på et eller annet vis, mer 
enn 50 prosent, antar han. Og 
resten er altså private kunder.

Vil ha komfort
– Jeg valgte Mercedes Sprin-
ter på grunn av pålitelighet 
og komfort. Det blir mange 
kilometer bak rattet hver dag. 
Bilen går rundt 40.000 kilome-
ter i året, og da vil jeg ha god 
komfort. Jeg liker designet på 
bilen. Og kontrakten pålegger 
meg å ha en bil som tar opp 
til 12 kubikkmeter, så da måtte 
det bli en bil i denne størrel-
sen, forteller han.

Bilen, som han kjøpte i 2012, 
måtte såklart lakkeres i Søp-
peltaxi-farger og med logo, 
og det fikk han selvfølgelig 
gjort til en hyggeligere pris i 
Litauen enn i Norge. Lakkering 
inkludert litt fiksing av riper og 
småbulker, samt antirustbe-
handling.

– Trafikken kan være tøff om 
morgenen. Den første tiden 
jeg kjørte søppeltaxi bodde 
jeg i Oslo sentrum, og da kjør-
te jeg jo alltid mot rushtrafik-
ken om morgenen og ble sjel-

Bare veger i Oslo 
sentrum, snøføre 
på Voksenåsen. 
Bilen er snart full.
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den stående fast, forteller han.

Elektrisk varebil?
– Egentlig kunne jeg ønsket 
meg en elektrisk varebil. Jeg 
har sett en Fiat Ducato med 
eldrift. Denne hadde riktignok 
litt mindre lastevolum, men 
den store ulempen er at den 
bare har en kjørelengde på 
100 kilometer på fullt batteri. 
Det holder ikke for meg – det 
kan fort bli 500 kilometer om 
dagen for oss.

–  Favorittsøpla?
– Elektronisk utstyr. Spesielt 
pc’er. Der kan jeg finne mye 
bra. Det hender folk kaster helt 
nye ting. Sist uke kom jeg over 
en to-tre år gammel Sony-tv. 
Helt fin. Av/på-knappen fun-
gerer ikke, men det kan være 
svært enkelt og billig å fikse.

– Og den verste søpla?
– Den som stinker! For ikke 

lenge siden fikk vi i oppdrag 
fra et eiendomsselskap å tøm-
me og rydde en leilighet. Den 
hadde tydelig stått tom lenge, 
så jeg vet ikke om beboeren 
kanskje hadde dødd. Uansett, 
kjøleskapet var fullt av mat og 
strømmen hadde vært slått av

ganske lenge. Blæh! Men slike 
oppdrag er ikke så vanlige, vi 
har kanskje ti i året, forteller 
han. Det nevnte kjøleskapet 
kunne så klart ikke fraktes til 
mottak med innhold. Mat-
restene gikk i søppelkassene 
utenfor. 

Hos Torshov Elektro på, ja, 
nemlig, Torshov, treffer vi Øi-
vind Bakken. Han tar oss med 
på et lagerrom og instruerer: 
kast det, men ikke det. Det er 
mye papp og plast.

– Vi bruker Søppeltaxi jevn-
lig, forteller han.

– Enkelt og greit for oss.     
Alternativet er å bestille en 
container, sier han.

Igjen forsøker kara å sortere 
så mye som mulig mens de 
laster inn i bilen. Lasterom-
met blir langt fra fullt, så de vil 
reise oppom en privatkunde 
på Voksenkollen før de leverer 
avfallet.

Ti sure minus
En melding tikker inn. Sentra-
len har et oppdrag til: en lang 
og tung sofa som skal flyttes, 
og Darius bekrefter at han tar 
oppdraget. Foreløpig er da-
gen bare fylt fram til klokka ett,

FAKTA

Mercedes Sprinter 315 CDI
ÅrsmOdell: 2008
mOtOr: 2,1 l diesel, 110 kW
spesfikAsjOner:
tOtAlvekt: 3500 kg
nyttelAst: 1400 kg
størrelse: 1,99x5,91x2,7 m
mAks lAstevOlum: 10,5 m3

Darius Brazdeikis (38)
yrke: Søppelkjører og flyttemann
ArBeidsgiver: Selvstendig 
vAreBilene jeg hAr hAtt: - 
Kia og Citroën Jumper.
kjører privAt: En gammel Audi 
80 i Litauen. Svigerfaren min bruker 
den av og til.

Klar til innsats. Fv. 
Darius Brazdeikis 
og hjelpemann 
Alvydas Lukosevicius.

GPS’en kommer godt med 
– særlig fordi den angir ankomst-
tid og kundene kan varsles.

 og vi ligger godt an i løypa.
Det er ti sure minusgrader i 

Oslo denne dagen, og venti-
lasjonsvifta på Sprinteren har 
vist varierende vilje til samar-
beid. I Bentsebrugata lar den 
seg overtale og fungerer for 
fullt. 

Vi ligger altså svært godt 
an i forhold til tidsskjema, og 
Darius ringer neste kunde og 
spør om det er greit at vi kom-
mer en halvtime tidligere. Det 
er det.

GPS’en på frontruta henger 
trofast med, men de er aldri 
prikkfrie, disse greiene, og det 
blir en liten omkjøring rundt 
på Voksenåsen. Gutta kjenner 

godt til de store ferdselsårene 
i byområdet, men å bli lokal-
kjent tar en del år. GPS’en er 
til god hjelp, og en fordel er 
at den angir ankomsttid noen-
lunde presist. Dessuten bruker 
Darius å sjekke å sjekke lokali-
tetene på kart på forhånd.

– Dette er en god og sikker 
jobb for meg, forteller Darius 
på vei oppover til Holmenkol-
len.

– Det er derfor jeg sa ja til å 
bli deleier. Jeg får så mye jobb 
som jeg vil ha. Og jeg tar på 
meg så mye som jeg klarer. 
Og jeg vurderer å utvide drif-
ten. Nå ser jeg etter en bil til, 
en skapbil med lastelem. Da 

På Ljan skal en 
uventet lang sofa 
flyttes. Det var så 
vidt den gikk inn i 
lasterommet.

Sofaen skal inn i en 
leilighet på Sankt-
hanshaugen. Det 
virker som om løpet 
er kjørt. Men det er 
det ikke. Med litt 
demontering kom 
den på plass.

kan vi ta på oss mange flytte-
oppdrag som Sprinteren blir 
for liten til, forteller han.

– For en stund siden fikk vi i 
oppdrag å kaste tre safer. De 
veide 800 kilo hver. Vi fikk dem 
inn i Mercedesen også, men 
måtte så klart kjøre en om 
gangen ellers så hadde det 
blitt overvekt på bilen, fortel-
ler han.

Med paller og traller så klar-
te de den biffen også, kun to 
mann.

Kan savne 4x4
Noen ganger savner vi fire-
hjulstrekk, spesielt i Holmen-
kollen. Mercedesen har bak-
hjulsdrift, og fungerer bra med 
last. Men med tomt lasterom 
har den lett for å bli lett bak på 
vinterføre.

Klokka er 11 og en del mer 
avfall er lastet inn på Voksen-
åsen. Bilen er i praksis full. Rei-
semål: Ragn-Sells igjen.

– Vi forsøker å komprimere 
så mye vi kan, men vi må ten-
ke på vekta. Makslast er 1,4 
tonn. Det er ellers en del ma-
tematikk i denne jobben, kal-
kulasjoner og vurderinger. Til 
hvilket avfallsmottak skal jeg 
reise for at det skal lønne seg 
best for meg? Hvilken tilstand 
er det på metallet, for eksem-

pel, og hvor får jeg levert det 
til best pris? sier Darius.

Tur nummer to til Ragn-Sells 
i dag. Rundt 120 kilo papp 
denne gangen, samt 80 kilo 
treverk. Blant treverket be-
finner det seg noe som ser ut 
som et splitter nytt, ubrukt, 
høyt, kvadratisk kjøkkenbord 
fra Ikea. Mutterne til beina 
mangler, men det er enkelt å 
fikse. Jeg sikler litt på bordet 
selv, men det viser seg at av-
stiverne som skal holde bordet 
stabilt mangler, så jeg slår det 
fra meg.

Det er litt fram og tilbake 
med å få tak i kunden som skal 
ha flyttet en lang og tung sofa. 
Henting på Ljan, levering ved 
Sankthanshaugen.

Verdens lengste sofa?
Vel framme på Ljan viser det 
seg at det ikke bare dreier seg 
om flytte en sofa, men å hente 
litt søppel også. Og sofaen er 
et monstrum. Tre meter lang! 
Lasterommet i bilen er 3,2. 
Det går akkurat…

Heldigvis er det en enebo-
lig sofaen skal ut av, så det går 
ganske greit etter at gutta 
flytter litt skap og sånt. Men 
den er LANG! På vei innover 
beretter Darius at han – når 
han får penger og ikke minst 
tid – gjerne vil kjøpe seg en 

klassisk Folkevognbuss av 
formloff-type, ta den med til 
Litauen og få den ombygd til 
elektrisk drift. Mest sånn for 
moro skyld.

På Sankthanshaugen skal 
sofaen så klart opp i fjerde 
etasje! Det er en eldre by-
gård med godt takhøyde 
men trange trapper. Ingen 
heis, og selv om det hadde 
vært heis så hadde aldri so-
faen fått plass. De eneste 
heisene jeg har sett som har 
plass til denne sofaen finnes i 
fabrikker.

Gutta sukker litt over opp-
gaven, men hiver seg på pro-
sjektet. Mens de er på vei inn
med sofaen – og det ser ikke 
så lovende ut – så tenker jeg at 
selv hadde jeg i hvert fall sagt 
nei til enkelte oppdrag. På 

den annen side: hvordan vite 
at det er en gigantisk sofa det 
er snakk om?

Etter en del bæring og 
svetting og lirking får de so-
faen inn i gangen i leilighe-
ten. Men det er IKKE snakk 
om å få den inn i stua. Ikke 
på vilkår! Gangen er på 2x2 
meter, og taket er akkurat for 
lavt til at sofaen kan reises på 
høykant. Er øøpet er kjørt? 
Virker det som.

Men nei. Pågangsmotet er på 
plass, og de får vrengt av trek-
ket såpass at det ene armlenet 
kan demonteres. Og – under 
over undere – sofaen smetter 
på plass. Dagen er i boks for 
gutta i Søppeltaxi.
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