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Kravspesifikasjon Vintervedlikehold brøyting/strøing, NB: inkludert høvling/skraping ved
behov,
ref. Vedlegg 3: Instruks brøyting og strøing (hjulspor over 7 cm).
Brøyting og sandstrøing i 2 år fra brøytesesongen høsten 2019 til våren 2021 med opsjon
som kan forlenges 2 år til og med brøytesesongen høsten 2021 til våren 2023, på følgende
kommunale veger og plasser:
Rodenr.
4
5
6
7
8
10
11
12

Vegnavn:
Vefsnmo (X Fv 804 til Vefsnmo)
Unkervatnet sør (Bjortjønna – Tjønna)
Ørjedalen (X Fv 804 - Reinskardenget)
Kvalpskarmoen (Kryss Fv 298 v/bru Ivarrud Kvalpskarmoen)
Sørmo – Bakli (X Sørmo - X Fv 290)
Garsmark (Elsvatn Fv 294 – Garsmark)
Åsen (X Fv 296 – Åsen)
Åkre (X Fv 296 – Åkre)

Veglengde i km:
4,0 (** 6 Tonn)
17,0
10,8
6,3 (***)
4,5
5,8
3,0
2,5

Samlet ca. 54 km veier + plasser.
** Rode 4: NB: kun 6 Tonn akseltrykk tillatt pga. bru.
*** Rode 7: Her er det satt opp ett autovern i en 90° sving med liten radius, som gjør at en
brøytebil vil få problemer med å brøyte bort snøen, befaring og hvordan dette skal løses bes
oppgitt i tilbudet.
Pris må gis som fast beredskapsgodtgjøring samt pris pr. km. Prisen skal inkludere alt arbeid
entreprenøren skal utføre i henhold til instruks (inkludert høvling/skraping ved behov uten
ekstra betaling for dette, ekskludert ising pga. tette stikkrenner). Kontraktssummen blir
utbetalt i seks like deler fra november til og med april.
Viser til medfølgende instruks for brøyting og strøing av kommunale veger.
Strøsand skal hentes fra lager hos Brennbakk Transport AS, Arborveien 1A (Klokkarenga)
og kjøp av sand gjøres av kommunen.
Prisregulering foretas i henhold til SSB’s Byggekostnadsindeks for veganlegg:
«Vinterdrift av veger» relativt nivået per 13. juni 2019 ref.:
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bkianl
Første regulering er november 2020 basert på statistikken som blir tilgjengelig oktober 2020.

Kontraktstiden er to sesonger til og med mai 2021 (24 måneder), med opsjon på nye 24
måneder. Kontrakten kan sies opp med 3 – tre måneders varsel, men fra kontraktørens side
ikke før 1. februar inneværende sesong.
Hvis kontraktøren bryter denne oppsigelsesregelen midt i vintersesongen, så kreves det
erstatning for dette, begrenset oppad til betalingen for brøyting/strøing arbeidet de siste 2
måneder inkludert beredskapsprisen siden siste faktura var betalt.
Betalingene vil i praksis umiddelbart stoppe opp ved dette kontraktsbruddet.
Erstatningens grunnlag som tillates motregnet, er både administrasjonskostnader,
advokatutgifter, alle omkostninger med å skaffe ny entreprenør på kort varsel og ny
entreprenør sine eventuelle prisøkninger/økede regninger i resten av kontraktsperioden
relativt opprinnelig kontrakt, basert på gjennomsnittlig oppdragsmengde, km og timer per år,
ref. arbeidsmengde lagt til grunn i utregning av detaljert budsjett per rode («Excelmetoden»).
Fra oppdragsgivers side kan kontrakten sies opp med 14 dagers varsel dersom kontraktøren
misligholder sitt arbeide eller på annen måte misligholder kontrakten, uten at kontraktøren
kan kreve erstatning for dette.
Det skal føres logg over all kjøring: brøytede km og timer strødd, som danner grunnlag for
fakturering. Tilbyder kan avkreves logg (.CSV logge filer) med GPS og tidsstempling for å
bevise tid og sted for alt arbeidet, som gjennomføres med smarttelefon, gratis eksempelvis
med denne app.: https://www.mycartracks.com/features
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nomanprojects.mycartracks&hl=no
Det betales ikke for kjøring til roden, kun for brøyte arbeidet (km på roden) og timer benyttet
til kjøring på roden for å strø og for å hente strøsand fra lager på Finnmomyra.
Hvis oppdragsgiver krever loggefiler og tilbyder ikke leverer dette, så fraskriver tilbyder seg
retten til betaling for arbeidet.
Det er spesielt aktuelt å kreve slike loggefiler for å kontrollere entreprenører uten
leverandørhistorikk til kommunen eller ved unormalt høye regninger.
Krav til leveranse:
Det skal benyttes redskap med tilstrekkelig kapasitet til at brøytingen og strøingen kan foregå
uten hinder av noe slag. Kontraktøren må selv holde alt utstyr for å foreta brøytingen og
strøingen. Tilbud skal inneholde enkel oversikt over materiell. Eget materiell for
skraping/høvling må spesifiseres, hvis dette mangler må en avtale om leie av slikt materiell
vedlegges anbudet. Kontraktøren er ansvarlig for at vegene til enhver tid holdes åpne og
farbare.
Den enkelte anbyder kan om ønskelig gi pris på flere roder.
Vedlegg 1: Tilbudsskjema
Vedlegg 2: Instruks brøyting og strøing

Vedlegg 1:

Del I: TILBUDSSKJEMA Brøyting/strøing Hattfjelldal
ENTREPRENØR: ……………………………….
ANBUDSPRISER
Rodenr. Beredskapsgodtgjøring
kr/sesong

Brøyting
kr/km

Sandstrøing
kr/time

4
5
6
7
8
10
11
12

Strøsand skal hentes fra lager hos Brennbakk Transport AS, Arborveien 1A (Klokkarenga)
og kjøp av sand gjøres av kommunen.

--------------Sted

--------Dato

-----------------------------------------------------Kontraktør

Vedlegg 2: Instruks brøyting og strøing 2 sider. Side 1 brøyting:

Vedlegg 2 fortsatt: Instruks brøyting og strøing 2 sider. Side 2 strøing:
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