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D1.2

Instrukser for vinterdrift av rodene:

Rode 01- Troforsområdet inkl. Nedre Svenningdal
Rode 02- Trofors - Nedre Hjortskardmo
Rode 03- Stormovegen inkl. veg til Østre Båfjellmo
Rode 04- Storfiplingdalsvegen - Langlivegen og Bruholvegen
Rode 05- Leiren
Rode 06- Nedre Hjortskardmo - Vegkryss Skogstua
Rode 07- Jerpåsvegen
Rode 08- Svenningdal
Rode 09- Båfjelldalsvegen
Rode 10- Haustreisvegen og Turmovegen inkl. Laksforsmovegen
Rode 11- Graneveger
Rode 12- Laksforsvegen fra E6 kryss
Rode 13- Majavatn – Tomasvassvegen

-

D1.3 Snørydding
1. Brøyting skal omfatte all snørydding i sesongen på vedkomne rode/strekning.
Dette innbefatter brøyting av selve vegen, gang- og sykkelvei samt
møteplasser, avkjørsler/kryss og snuplasser for brøytemateriell og andre
(renovasjon og lignende). Vegen skal ryddes i full bredde. Det skal være
gjennombrøytet før kl. 06:30 om morgenen dersom det er kommet over 10
cm lett snø om natten, og når det er kommet mer enn 5 cm våt snø som gir
svært vanskelige kjøreforhold. Tilsvarende gjelder når regn kommer på snø
og danner sørpe. Grane kommune vil etter brudd på bestemmelsene i dette
pkt., kunne gi sanksjoner på kontraktørens fakturering. Eventuelle brudd skal
dokumenteres med bilde, og det er kun kontaktpersonene som har anledning
til å registrere avvik. Jfr. pkt. A 3.10.
2. Når snø / is-såle får spor dypere enn 7 cm, skal sålen høvles/skrapes.
Utførende er ansvarlig for at dette gjøres.
3. Brøyteentreprenøren må sørge for å ha eget snøryddingsmateriell disponibelt.
Grane kommune kan på oppfordring kreve en plan for gjennomføring av
entreprenøren. Dette vil spesielt gjelde der en entreprenør har flere roder.
4. Det er utførende entreprenørs ansvar å sørge for at vegen er åpen for trafikk
til enhver tid, men kommunen kan foreta nødvendige reguleringer eller
innskrenkninger i driften. Det vil bli henvist til dette punktet hvis f.eks.
bortfall av hele eller deler av roder inntreffer i deler eller hele kontraktstiden.

5. Brøyteentreprenøren skal i nødvendig grad vise hensyn til annen trafikk og til
vegens naboer. Det skal unngås at møtende trafikk mister sin sikt ved å få
tildekket frontrute med snøfokk fra brøytemateriell. Ved skade på
eiendomsverdier langs veien, skal disse erstattes/repareres for entreprenør
eller dens forsikringsselskaps regning.
6. Ved passering av bruer må snøen ikke presses så hardt mot rekkverket at
dette skades. Det må heller ikke gjøres skade på annet veg-utstyr eller
installasjoner. Aktsomhet må utvises ved passering av overganger og andre
nærliggende veier slik at snø og is ikke kastes ned på trafikanter og kjøretøy
på underliggende eller tilliggende veg eller jernbane.
7. Det skal inngås kontrakter på hver rode og det skal oppgis e-post adresse av
begge parter for rapportering av eventuelle avvik.
8. Beredskapstid er i fra 1. november til 15. april hvert år inntil utgang 15. april
2023. Snørydding utenfor beredskapstiden er oppdrag på bestilling, og den
aktuelle entreprenør for roden vil ha fortrinnsrett til å utføre arbeid på sin
rode utenfor beredskapstiden. Entreprenøren fakturerer byggherren iht.
fastsatt timepris gitt i tilbudet.
9. Oppstår det tvil om forståelsen av hvordan arbeidene skal utføres, skal Grane
kommune v/teknisk drift Torbjørn Bogfjelldal tlf. 951 31 007 eller Gjermund
Johansen tlf. 915 82 491 kontaktes.
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D1.4 Sandstrøing
1. Sandstrøing skal omfatte all strøing i sesongen på vedkommende rode. Dette
innbefatter strøing av selve vegen, gang- og sykkelveg, møteplasser og
snuplasser. Det skal være gjennomstrødd før kl. 07:00 om morgenen.
Grane kommune vil etter brudd på bestemmelsene i dette pkt., kunne gi
sanksjoner på kontraktørens fakturering. Eventuelle brudd skal
dokumenteres med bilde, og det er kun kontaktpersonene som har anledning
til å registrere avvik. Jfr. pkt. A 3.10.
2. Entreprenøren må sørge for å ha egnet utstyr disponibelt. Grane kommune
kan på oppfordring kreve en plan for gjennomføring av entreprenøren. Dette
vil spesielt gjelde der en entreprenør har flere roder.
3. Byggherren kan foreta nødvendige reguleringer eller innskrenkninger i
driften. Utfra dette kan ikke entreprenøren regne med assistanse fra
kommunen uten at det foreligger med ekstreme forhold. Det vil bli henvist til
dette punktet hvis f.eks. bortfall av hele eller deler av roder inntreffer i deler
eller hele kontraktstiden.
4. Entreprenøren skal vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og til vegens
naboer. Eiendommer langs roden må ikke påføres skade.
5. Det skal inngås kontrakter på hver rode og det skal oppgis e-postadr. av
begge parter for eventuelle avvik.

6. Beredskapstiden er fra 01. november til 15. april hvert år inntil utgang 15.
april 2023. Sandstrøing utenfor beredskap er oppdrag på bestilling, og den
aktuelle entreprenør for roden vil ha fortrinnsrett til å utføre arbeid på sin
rode utenfor beredskapstiden. Entreprenøren fakturerer byggherren iht.
fastsatt timepris gitt i tilbudet.
7. Kommunens strøsandlager er på Aspneset ved Rv. 73. Byggherren stiller
traktor for opplasting. For rode nr. 13 er sandlageret på Majavatn.
8. Oppstår det tvil om forståelsen av hvordan arbeidene skal utføres, skal Grane
kommune v/teknisk drift Torbjørn Bogfjelldal tlf. 951 31 007 eller
Gjermund Johansen tlf. 915 82 491 kontaktes.

