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Underlag: prisforespørsel om vinterbrøyting vegen Snerta – Elvbrua.  
 
Bakgrunn.  

Engerdal fjellstyre ønsker pristilbud på vinterbrøyting og enklere vintervedlikehold av 
vegen Snerta – Elvbrua.   
Gjennom avtale med Engerdal kommune, besørger Engerdal fjellstyre vedlikehold av 
veien Snerta – Elvbrua. Dette for å muliggjøre at veien er åpen også om vinteren. 
Gjennom avtale kan vegen stenges under vinteren om kostnadene ved å holde den 
åpen er urimelige, og/eller det oppstår situasjoner som endrer framkommeligheten. 
Sommerstid inkluderer vegvedlikeholdet skraping, mindre grusingsinnsatser og noe 
tilsyn.  
Det tas forbehold om at avtalen mellom kommunen og fjellstyret videreføres. 
 
Vinter. 

Oppdraget omfatter brøyting av veien inkl utkjøringer/møteplasser, samt mindre 
vintervedlikehold i form av punktinnsatser etter overenskommelse med Engerdal 
Fjellstyre. Oppdragstaker ansvarer for brøyting etter snøfall (10 cm) og ved behov 
ellers. Strøing forekommer bare i unntakstilfeller og etter overenskommelse med 
fjellstyret. Øvrige innsatser som skraping, tining av stikkrenner etc gjøres etter egen 
overenskommelse. De seinere åra har snøryddingen blitt utført med traktor og snøfres. 
Veiens lengde er 10 km. Oppdragstaker er selv ansvarlig for å sette ut brøytestikker 
dersom det er behøvelig.  
Det bes om en fastpris for hele vinterperioden regnet fra desember til april. Ved 
snøfall før 1. desember betales det pr innsats etter overenskommelse. Dersom vegen 
stenges i løpet av vinteren justeres godtgjør etter antallet måneder vegen faktisk har 
vært åpen. Vegen kan stenges på kort varsel.  
 
Sommer. 

Oppdraget omfatter skraping av veien vår, sommer og høst. Antallet vil avhenge av 
værforhold. I tillegg skal det etter behov påkjøres grus (punktinnsatser). Videre vil det 
være noe tilsyn og hjelp i forbindelse med skilting etc. Alt sommervedlikehold 
gjennomføres etter samråd med fjellstyret.  
For sommervedlikehold bes det om en timespris (traktor/maskin m. fører og redskap). 
 
Avtale. 

Det inngås egen avtale mellom partene om oppdraget. Avtalen inngås for 2 år av 
gangen med mulighet for 1 års forlengelse.  
 
Tidsfrister:  

Pristilbud ønskes innkommet innen 30.10.2019. kl 09:00. Av pristilbudet skal det 
framgå relevante opplysninger. Prisene angis eks. mva.   
 
 


