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UTBYGGINGSAVTALE FOR  TEKNISK  INFRASTRUKTUR FOR

BELLEVUE BRYGGE

DEL ll

mellom

FREDRIKSTAD  KOMMUNE TEKNISK DRIFT

09

BNE RIVERSIDE AS
org nr 913190130

lnngås følgende avtale.

Generelt:

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og

reguleringsplan Jernbanebrygga sist godkjent den 16.06.16 sak år/nr 2013/21641 er det formelle
overordnede plangrunnlag.

Denne avtalen er del II av utbyggingsavtalen for Bellevue Brygge, felt BB1.

Gater:
Grunnlag: Vedlagte utomhusplaner, utarbeidet av In  Situ.  Tekniske tegninger adkomstvei V1

plan og profil datert 27.11.17 og Bellevue Brygge belysningsplan Riverside, utarbeidet av Råde

Graveservice, utarbeidet i henhold til veinormalen til Fredrikstad kommune.

Det er ikke oversendt plan for overvannshåndtering (slukplan). Plan skal godkjennes før

arbeidene med dette startes opp.

Veien Riverside skal opparbeides. Det lages en overgang mellom eksisterende og ny vei samt

en midlertidig snuplass på dette byggetrinnet slik vedlagte tegninger viser.

Regulert offentlig vei skal opparbeides med veibelysning.

Kommunen forutsetter at utbygger har fått godkjenning av Bane Nor for støttemur og veitrasé

mot jernbanelinja.

Kommunen overtar ikke støyskjerm til drift og vedlikehold da dette ikke er en del av veien.

Det forutsettes at utbygger avklarer drifts og vedlikeholds ansvaret med Bane Nor.

Gatelysnettet skal bygges iht. den kommunale gatelysnormen.

Veilys, kabeltype, kabeltrasé og skap for gatelys skal godkjennes før det kommer til utførelse.

Det forutsettes at veiene er asfaltert samt at lysanlegg og skilt er montert før
overtagelsesforretning.

Eventuelt kan det stilles garanti i henhold til pkt 7.
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Vann- og avløpsanlegg:

Grunnlag: Tekniske tegninger Vann og avløp. Kum VBF2 og Vann og avløp. Kum VB1 og VBZ

datert 04.12.17. utarbeidet  i  henhold til VA- normen for Fredrikstad.

Der veien skal senkes vil det være liten overdekning på kommunal vannledning. Ledning må

isoleres iht. krav.

Det er ikke oversendt plan for overvannshåndtering (slukplan). Overvannet skal tilføres en
overvannsledning. Plan skal godkjennes før arbeidene kommer til utførelse.

Prosjektert anleggstrasé skal oversendes ansvarlig for ledningskartverket, straks denne avtalen

er undertegnet.

Det forutsettes at alle ledninger innmåles i Euref 89 UTM32 koordinatsystem fortløpende under

anleggenes utførelse, og i nært samarbeid med representanter for Vann- og

Avløpsavdelingen som har ansvaret for ledningskartverket.

Etter at vannprøver, trykk- og tetthetsprøving er foretatt og godkjent kan Fredrikstad kommune,

etter søknad fra tiltakshaver, ta over ledningsanlegget til drift og vedlikehold ved en

"overtagelsesforretning".

Fjernvarme og kabeltraséer
Fjernvarme og kabeltraséer tillates bare lagt i offentlig vei iht egen avtale med det respektive

selskap. Avtalene skal være iht kommunale krav.

Lekeplasser, grøntarealer/friområder.

Grunnlag: Vedlagte utomhusplan L/1738/101 utarbeidet av ln Situ datert 11.01.18.

Det forutsettes at lekeplasser og friområder opparbeides i henhold til ovennevnte utomhusplan

for felt BB1, og i henhold til gjeldende forskrifter.

Kommunen overtar ikke lekeplasser til drift og vedlikehold.

Utbygger setter opp lysarmatur tilsvarende det er på Glommastien oppstrøms og nedstrøms.

Kommunen kan vurdere alternativ vandalsikker pullertløsning, men løsning må godkjennes

Anlegget tilkobles Glommastibelysningen.

Kommunen får ansvaret for å drifte og vedlikeholde selve Glommastien og belysningen. Det

lages en egen avtale på dette før overtagelse av kommunaltekniske anlegg. Avtalen skal

tinglyses.

Avfall:
Avfallshåndtering skal skje i samarbeide med Teknisk drift virksomhet Renovasjon og i henhold

til veileder for renovasjonsteknisk planlegging.

Vedlagte utomhusplan viser plassering av nedgravde containere. Sameiet må ta ansvaret for å

brøyte fortau/gangveien i bakkant av containerne når man skal tømme avfallet. Avfallsrommet
må bygges som en enhet.
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Garanti:

Utbygger stiller garanti  i  en  3  års garantiperiode etter overtakelse av de kommunaltekniske

anleggene og iht. norsk standard, Norsk Standard 8406 punkt 8. Garantien beløper seg til  3  %

av kontraktssummen for de kommunaltekniske anleggene for de første 3 år av

reklamasjonstiden.

For arbeider som av tekniske grunner ikke kan ferdigstilles før overtakelse kan det tillates at det

utferdiges en bankgaranti eller innbetales et depositum til Fredrikstad kommune som sikkerhet

for at arbeidene med den offentlige infrastrukturen blir fullført.

Beløpet fastsettes av Fredrikstad kommune før tomtearbeidene startes, med grunnlag i
gjenstående arbeider.

Overtagelse:

Ved en overtagelsesforretning overtar Fredrikstad kommune drift, vedlikehold og eieransvaret

for kommunaltekniske anlegg. Det er utbygger som innkaller til overtagelsesforretning.

Fredrikstad kommune vil ikke overta infrastruktur til drift og vedlikehold dersom senere

opparbeidelse av tomtene kan forventes å skade infrastrukturen uten særskilt garanti som nevnt

i pkt 7.

Det forutsettes at utbygger overskjøter til Fredrikstad kommune all grunn som kommunen

overtar til drift og vedlikehold, unntatt Glommastien, der det skal tinglyses erklæring om at

turveien skal være allment tilgjengelig, jf. punkt 5.

Dokumentavgifter, tinglysingsgebyrer mv i denne forbindelse bæres av utbygger som en del av

utbyggingskostnadene.

AS BUILT dokumentasjon for gatelysanlegg og AS BUILT dokumentasjon iht VA- norm skal

utarbeides og overleveres Fredrikstad kommune senest 14 dager før overtagelsesforretningen.

Generelt:
Dersom det er mangler med tegningsgrunnlaget som avdekkes først under utførelse skal dette
korrigeres uten kostnad for Fredrikstad kommune.

Det forutsettes at utbygger holder byggemøter hver 14. dag i tilfredsstillende lokaler og at

representant fra Fredrikstad kommune blir innkalt.

Denne avtale er utferdiget i tre eksemplarer hvor utbygger får et eksemplar og to eksemplarer til

kommunen.

Fredrikstad dato  8  77° L ”? Fredrikstad dato ,??0/ /OC

FREDRIKSTAD KOMMUNE ROM RIVER DE AS

Kommunalsjef

3



Fullmakt

BNE Riverside AS, org.nr. 913 190 130 gir herved sin fullmakt til Eyvind Skaar, f.nr.: 050256 46934 til på våre

vegne, å undertegne utbyggingsavtale med Fredrikstad kommune

Sted/dato: Oslo, 26. januar 2018

.( d9
Morten Austestad Jørn Seljelid

Vi bevitner herved at denne fullmakt er undertegnet i vårt nærvær og at underskriveme er over 18 år. Vi er

myndige og bosatt i Norge.
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