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U TBYGGI N GSAVTALE FOR TEKNI SK I N FRASTRUKTU R FOR JEN S
WI LH ELM SEN S GATE 3 — H ELSEH U SET 2

DEL l

mellom

FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNI SK DRIFT

09

HELSEHUSET FREDRIKSTAD 2 AS
org nr 912367010 än .

å”, * _

inngås følgende avtale.

Generelt:
Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06
Reguleringsplan ”Del av GNR 423, BNR 2, V/ERSTE sist godkjent den 04.05.17, sak 53/17 er
det formelle overordnede plangrunnlag.

Det gjenstår detaljavklaringer for gater og vann- og avløpsanlegg. Denne utbyggingsavtalen
gjelder da bare for grunnarbeidene for bygget (IG1 ). Det er opplyst om at IG1 omfatter kun
utgraving for kjeller med spunting og peling.

Før det gis lG2 for resterende av bygget må det utarbeides en utbyggingsavtale for del II der alle
detaljer er avklart.

Gater:
Grunnlag: Situasjonsplan og utomhusplan utarbeidet av Griff Arkitektur AS (tegning A21-1-OO1,
A70-00-001, A70-OO-002, A70-OO-003).

K. G. Meldahlsvei vil bli stengt i store deler av byggeperioden. Utbygger opplyser om at de har
hatt avklaringer med brukere av Helsehuset 1 og naboer. Det vil bli opparbeidet en midlertidig
vei inn i fra Selma Nygrens vei (se vedlagte skisse).

Det må utarbeides følgende tegninger som skal vedlegges utbyggingsavtale del II:

- Plantegning
— Snitt og profiler
- Plan for overvannshåndtering (slukplan)
— Tegningsgrunnlaget skal også vise materialbruk. Kantstein skal være i granitt. Det skal være

gjennomgående kantstein. Ved avkjøringer skal det være nedsenk (kantstein skal ikke
svinges inn).

- Gatelysplan (må vurderes/avklares)
- Mm.

Det forutsettes at utbygger har avklart detaljer med Statens vegvesen når det gjelder deres
ansvarsområder.
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Det forutsettes at veiene er asfaltert samt at lysanlegg og skilter montert før

overtagelsesforretning.

Eventuelt kan det stilles garanti  i  henhold til pkt 7.

Vann- og avløpsanlegg:

Prosjektet vil berøre eksisterende spillvannsledning som ligger i fortauet mot Jens Wilhelmsens

gate. Den må flyttes i henhold til vedlagte tegning HO1. Løsningen er diskutert/avklart tidligere i

et møte mellom Teknisk drift og utbygger. Det vises til vedlagte notat.

Det må utarbeides detaljtegninger som viser teknisk løsning av ledningsanlegg og kummer. Den

skal godkjennes av Teknisk drift før det kommer til utførelse.

Det står følgende i reguleringsbestemmelsene: «For tiltak i planområdet skal det dokumenteres
at overvannsfordrøyningseffekt i planområdet som helhet opprettholdes eller forsterkes». Det

må oversendes dokumentasjon på dette før IG2 gis.  I  tillegg skal det utarbeides et kart som

viser flomveier.

Grunnlag: Tekniske tegninger av 31.01.17, utarbeidet av Cowi, utarbeidet i henhold til VA-

normen for Fredrikstad.

Prosjektert anleggstrasé skal oversendes ansvarlig for ledningskartverket, straks denne avtalen

er undertegnet.

Det forutsettes at alle ledninger innmåles i Euref 89 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 og skal være vedlagt utbyggingsavtalen.

Fjernvarme og fjernkjøling er lagt frem til tomt. Detaljer angående høyder og plassering av

installasjoner ved K. G. Meldahls vei må avklares med Fredrikstad Fjernvarme før endringer av

veien kommer til utførelse.

Lekeplasser, grøntarealer/friområder.

Kommunen skal ikke overta grøntarealer og det er heller ikke planlagt lekeplasser i dette

prosjektet. Utomhusplan er vist detaljert på tegning A70-OO-OO1 utarbeidet av Griff.

Avfall:

Utbygger vil benytte samme avfallsløsning slik det er i dag i fra Helsehuset. Avfallscontainere

hentes av eget driftspersonell og bringes til sentralt avfallsmottak på byggherrens eget område.

Det benyttes komprimatorer for flere fraksjoner og disse hentes av Norsk Gjenvinning. Det er

forøvrig eget avfallsrom på gateplan i nybygg. Plassering må fremkomme på tegning før IG2 gis.
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Garanti:
Utbygger stiller garanti for anleggsarbeidene iht norsk standard, NS. Garantibeløpet  settes  til

500 000 kr  i  en  3  årsperiode i fra overtakelsesforretning. Garantien skal dekke eventuelle

reklamasjoner på omlegging og bygging av gater, vann og avløp.

For arbeider som av tekniske grunner ikke kan ferdigstilles før bygget får midlertidig
brukstillatelse 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.

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

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. To eksemplarer til kommunen og ett til utbygger.

( ., ." . t, ' "Q
Fredrikstad dato”, l/b —(blq Fredrikstad dato ,  — »(u !  1.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

   

HELSEHUSET FREDRIKSTAD 2 AS
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