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Vägverket Produktion blir Härnösands nya
gatuentreprenör
NCC: s sju år långa avtal om att sköta drift och underhåll av Härnösands gator och vägar är
snart slut. En ny upphandling har genomförts och Stadsbyggnadsnämnden i Härnösand
beslutade idag att anlita Vägverket Produktion för den kommande femårsperioden med start 1
juni. Vägverkets pris var det förmånligaste och medför 10-15 procent lägre kostnader jämfört
med tidigare år och kraven är i stort desamma.
– Det här är naturligtvis ett hårt slag för NCC som länge haft uppdraget, säger Ingemar Forzelius på
HEMAB. Jag hoppas att NCC och dess personal har styrka och energi att finna nya uppdrag och
affärsmöjligheter. En del av de som sysselsatts i nuvarande entreprenaden kommer sannolikt att få
uppdrag även fortsättningsvis, men det är upp till den nya entreprenören, säger Forzelius.
Förutom gatu- och väghållning ingår enskilda vägar, VA-ledningar och hamnen i den samlade
driftentreprenaden för den kommande perioden.
– I utvärderingsgruppen identifierade vi tidigt möjligheten till samordning av olika entreprenadkontrakt,
säger Claes Rogander. Med en samlad entreprenaddrift av teknisk verksamhet i Härnösand har
ambitionen varit att ytterligare få ner kostnaderna, vilket vi nu lyckats med.
- NCC har gjort ett bra arbete och att Vägverket nu får uppdraget är helt och hållet en ekonomisk
fråga, säger Rogander. Bytet av entreprenör innebär på intet sätt ett underbetyg åt NCC.
Utvärderingsgruppen har bestått av fyra personer från HEMAB och Härnösands kommun, Claes
Rogander, Lars Lundgren, Ingemar Forzelius och Jan Lundgren. Gruppen har arbetat med
upphandlingen och utvärderingen sedan sommaren 2005.
– Upphandlingen har genomförts noggrant och de fyra anbudsgivarna har alla getts samma
möjligheter att förtydliga och komplettera sina anbud, säger Forzelius. Stadsbyggnadsnämnden var
enig i sitt beslut att, enligt utvärderingsgruppens förslag, låta Vägverket Produktion få det nya
entreprenadkontraktet.
Förutom Vägverket Produktion har NCC AB, PEAB Sverige AB och Skanska Sverige AB inkommit
med anbud om att sköta entreprenaden i Härnösand.
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