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Bråda tider för snösvängen i Härnösand
Den senaste veckans snöfall har satt den nya entreprenören i Härnösand på prov.
Väderomslag mellan kallt väder och plusgrader har försvårat snöröjningsarbetet.
I samband med att en ny entreprenör upphandlades ändrades kraven i snöröjningen. Bland annat
skärptes vissa tidkrav, liksom tillåtet snödjup innan snöröjning påbörjas.
– Det är mycket som har ändrats när det gäller snöröjningen i Härnösand, säger Jan Lundgren. Man
kan nästan säga att det har skett ett generationsskifte i snöröjningsorganisationen. Både bland
arbetsledningen och i bilar och maskiner är det många nya ansikten.
– Jag tror det är viktigt att man skiljer på vilken standard man önskar när det gäller snöröjningen och
på vad man har rätt att kräva av entreprenören enligt avtal, säger Lundgren. Många är kritiska mot hur
arbetet utförs när det man egentligen önskar i själva verket är högre krav. Den snöröjning vi har i
Härnösand är den vi betalar för, varken mer eller mindre.
Frånsett ett snöfall i början på november som smälte bort ganska snart är det först nu de senaste
dagarna som det kommit snö i större omfattning.
– Den sista veckan har vår entreprenör fått visa vad man går för. Vi tycker att Vägverket Produktion i
stort sett skött sig väl även om man missat några saker under premiären. Detta har man försökt rätta
till då det påtalats av oss, säger Lundgren. Vi har löpande kontroll av hur snöröjningen sköts och har
dagligen kontakt med personal vid Vägverket Produktion.
Vissa gångbanor skall vara snöröjda efter 24 timmar, medan andra ska snöröjas inom 6 dagar. Det
finns även gångbanor som entreprenören inte behöver snöröja över huvud taget förrän kommunen
särskilt avropar snöröjning.
– Det kan vara svårt för en enskild privatperson att hålla reda på vad som gäller för just hans/hennes
gata, men alla är välkomna till oss för att ta del av information om man så önskar, säger Lundgren.
En nyhet är att det ställts krav på GPS-utrustning i vissa fordon, exempelvis sandningsfordon.
– Nu kan vi se exakt var sandningsbilen har varit och när. Det är viktig information både när vi ska
kontrollera hur arbetet utförs och vid eventuella försäkringsärenden, säger Hans-Eric Högberg som
arbetar med kontroll av Vägverket Produktions åtagande.
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