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Gausdal kommune  
(nedenfor kalt GK) 
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Adresse: Postboks 4404 Bedriftsenteret, 2325 HAMAR 
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Fv. 2544– Skeisvegen-  Skibru  - Gausdal kommune  
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1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER  

1.1. Avtalen gjelder bygging av skibru over Fv. 2544 i Gausdal kommune. Beliggenhet for 
tiltaket framgår av vedlegg 1. Gjennomføring skal skje i medhold av vedtatt 
reguleringsplan. Byggeplan inkludert skilt- og oppmerkingsplan for tiltaket som 
berører fylkesvegene, skal være godkjent av IFK. 
 

1.2. Avtalen har som siktemål å legge forholdene til rette for gjennomføringen av tiltaket 
og regulere samarbeidet mellom partene. 

 
1.3. All informasjon og lignende som partene mottar etter avtalens inngåelse, og som 

kan tenkes å ha betydning for noen av punktene i denne avtale, skal uten ugrunnet 
opphold meddeles den andre avtaleparten. 

 
1.4. GK forestår bygging av ovennevnte tiltak på og inntil IFK sin grunn etter godkjent 

byggeplan og tidsfrister i denne avtale. 
 

1.5. Eventuelle skader som måtte oppstå på fylkesvegene på grunn av anleggsarbeidene 
skal utbedres av GK for GK regning. Eventuelle reparasjoner skal godkjennes av IFK. 

 
1.6. Veglovens § 33 regulerer bruk av reklameskilt langs offentlig veg. Innenfor 

avtaleområdet er det ikke, verken for Byggherre, entreprenør(er) eller andre, lov til å 
sette opp reklameskilt uten tillatelse fra Statens Vegvesen. 

 
 
 

2. FINANSIERING 
 

2.1. Prosjektet, inklusive all nødvendig prosjektering, finansieres i sin helhet av GK. IFK 
skal ikke bidra med midler i prosjektet eller påføres noen utgifter. 

 

3. GARANTI SOM SIKKERHET FOR GJENNOMFØRINGEN AV TILTAKET 

Ved undertegning av denne avtale stiller GK sikkerhet om at anlegget finansieres. 

4. GRUNNERVERV 

4.1. GK tar ansvar for at byggherre sikrer nødvendige rettigheter til grunn for 
gjennomføring av prosjektet er på plass. Eksisterende veggrunn med sidearealer 
som i dag eies av IFK, skal forbli IFK sin grunn. 

5. BELYSNING 

5.1. Eventuell belysning på brua skal godkjennes av IFK. 
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6. BYGGHERREANSVARET 

6.1. GK har som bygningsmyndighet gitt rammetillatelse i.h.t søknader til: 

Byggherre som består av Skeikampen Pluss BA. Deres representant er Ivar Rusten tlf. 
977 55 703 e-post: iv-rust@online.no 

Byggherre har samlet satt av penger til inndekning av prosjektet. Disse er på konto 
hos GK. 

GK påser i samsvar med vanlig praksis etter pbl at arbeidene utføres etter gjeldende 
regler for planlegging og oppfølging av HMS, IFK har ikke noe ansvar i så henseende. 

6.2. Byggherre stiller byggeleder med erfaring fra tilsvarende arbeider og er ansvarlig 
ovenfor Innlandet fylkeskommune for gjennomføringen av tiltaket i henhold til 
denne avtale. 

6.3. Byggherre har det fulle ansvar for planlegging og oppfølging av HMS etter 
byggherreforskriften. 

6.4. Informasjon til omgivelsene er Byggherre sitt ansvar. 

6.5. Byggherre skal avklare alle forhold med alle berørte parter og offentlige etater. Alle 
henvendelser, avtaler og lignende med private, entreprenører eller offentlige etater 
skal gå gjennom Byggherre. 

7. BYGGING 

7.1. Tiltaket skal gjennomføres og dokumenteres i henhold til enhver tid gjeldende 
normaler og retningslinjer, norske standarder etc. 

7.2. Signert gjennomføringsavtale leveres som et vedlegg for søknad om arbeidsvarsling. 
Denne sendes til SVV, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, 
arbeidsvarslinginnlandet@vegvesen.no  Kontakt tlf. 02030. Se 
http://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling  

7.3. Anleggsområdet sikres i henhold til håndbok N101 Rekkverk og N301 Arbeid på og 
ved veg. Anleggsarbeidene skal foregå på en måte som ikke hindrer trafikken i 
området unødvendig. Loggbok føres av entreprenør i samsvar med instruks 
(arbeidsvarslingsplan) når skilt settes opp, flyttes og tas ned. Skilt 110 skal stå oppe 
også utenom arbeidstiden. Byggherre meddeler SVV/IFK skriftlig navnet på 
skiltansvarlig person. Denne skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling. 

7.4. Alle forhold som berører trafikkavviklingen skal avklares med SVV/IFK på forhånd. 

7.5. IFK skal ha oversendt framdriftsplan, kvalitetsplan og kontrollplan før entreprenøren 
starter arbeidet. Kontrollplanen skal omfatte alle arbeider hvor det er satt 
kvalitetskrav/toleranser. 

mailto:arbeidsvarslinginnlandet@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling
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7.6. IFK forbeholder seg retten til å foreta kontroll av arbeidene på anleggsstedet til 
enhver tid. Slike kontroller fritar ikke Byggherre for sitt ansvar etter denne avtale. 
Kontroller som blir nødvendig på grunn av feil utførelse, slurv eller grov uaktsomhet 
belastes Byggherre. 

7.7. Byggherre skifter stikkrenne, som ligger under brua etter godkjenning fra IFK. 

7.8. Endelig ferdigstillelsesdato for tiltaket settes avtales etter hvert.  

8. MØTER - KORRESPONDANSE – GJENPARTER 

8.1. Byggherre bestemmer hyppigheten av byggemøtene som ledes av Byggherre. Faste 
deltakere på møtene er Byggherre og entreprenøren. Innlandet fylkeskommune 
forbeholder seg retten til å delta på byggemøtene med de samme rettighetene som 
de faste møtedeltakerne. Innlandet fylkeskommune skal ha innkalling til første 
byggemøte, og deretter ha innkalling til resterende byggemøter, men da med valgfri 
deltagelse.  

På første byggemøte skal også Innlandets NVDB/FKB-koordinator Steinar Johansen, 
tlf. 415 27 827, e-post: steinar.johansen@innlandetfylke.no kalles inn for å 
gjennomgå objektslista og avklare registreringsomfang 

 Kopi av byggemøtereferater og all relevant korrespondanse sendes avtalepartenes 
representanter. 

GK:s representant: Jon Sylte tlf. 950 36 936 e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no 

Byggherrerepresentant:  

Byggherre: Ivar Rusten, tlf: 977 55 703, e-post: iv-rust@online.no 

IFK: Anders Fosse Skjåk sjåk, tlf:99262340, e-post: 
anders.fosse.skjak@innlandetfylke.no 

Sigurd Fossum tlf: 90735887 e-post: Sigurd.fossum@innlandetfylke.no 

Endringer meddeles den andre parten. 
 

9. ENDRING AV PLANENE 

9.1. Alle forslag til endringer av godkjent byggeplan skal behandles skriftlig av begge 
avtaleparter. Eventuelle endringer skal godkjennes før utførelse i marken. 

 

10. EIERSKAP DRIFT OG VEDLIKEHOLDTILLEGGSARBEIDER 

Skibrua eies i sin helhet av GK. Eierskap inntreffer etter overtakelsesforretning av ferdig 
bru. Denne gjennomføres med representanter for IFK til stede. 

mailto:jon.sylte@gausdal.kommune.no
mailto:anders.fosse.skjak@innlandetfylke.no
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GK har drifts og vedlikeholdsansvar for skibrua, samt tilliggende arealer. Skibrua med 
sideareaer skal til enhver tid være driftet og vedlikeholdt på en slik måte at tiltaket ikke 
medfører risiko eller fare for fylkesveien. Brua skal registreres i Brutus. 

Maksimal snøsåle på brua er 500 mm. GK må innarbeide skriftlige rutiner som sikrer at 
overskytende snø fjernes. 

11. OVERLEVERING 
Før brua benyttes skal det foreligge en ferdigstillelsesgodkjenning fra IFK. Før 
ferdigstilling skal trafikksikkerhetsinspeksjon være foretatt av IFK. 

12. DOKUMENTASJON 

12.1. Byggherre skal oversende følgende til Innlandet fylkeskommune når byggeplan er 
godkjent og før arbeidet igangsettes: 
- Plantegning digitalt (dwg-format) av siste godkjente byggeplan 
- Nye senterlinjer på sosi- eller kof-format med høyde for alle veger inkludert 
eventuelle gang- og sykkelveger og private veger 

12.2. Byggherre skal innen 30 dager etter at tiltaket er overlevert til IFK sende oversende 
følgende dokumentasjon til IFK på digital form: 
 
- ferdigvegstegninger, som bygget-tegninger (pdf-format) 
- FDV-dokumentasjon for elektroanlegg/veglys 
- FDV-dokumentasjon for øvrige tekniske anlegg 
- godkjenning av entreprenørens kontrollplan 
- resultater fra alle kontroller 
- fotodokumentasjon av tiltaket 
- leggerapport for asfalt 
- levere data for objekter i prosjektet iht. objektliste gjeldende for Statens vegvesen. 

 
Dokumentasjonen skal være i henhold til gjeldende håndbøker og standarder. Data i 
henhold til «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB» leveres på 
standardformat i henhold til Kartverkets produktspesifikasjoner for felles 
kartdatabase (FKB) og spesifikasjoner for NVDB. Byggherre bærer alle kostnader 
knyttet til dokumentasjon. 
 

13. SIKKERHETSSTILLELSE I GARANTITIDEN 

13.1. Byggherre forplikter seg til i en periode på 5 år etter at overlevering til Innlandet 
fylkeskommune har funnet sted, uten omkostninger for Innlandet fylkeskommune å 
rette feil eller utbedre skader som skyldes feil utførelse av tiltaket. Dette gjelder 
også erosjon med slamming av grøfter og kummer. 

13.2. Byggherre skal kreve garanti fra entreprenøren i henhold til NS 8406. 
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13.3. Garantien, jf. punkt 3, benyttes i garantitiden. Garantien reduseres til 3 % av beløpet 
for forhold som påberopes i løpet av de påfølgende 3 år. Sikkerheten faller deretter 
bort. Påkravsgarantien reduseres når tiltaket er overlevert til Innlandet 
fylkeskommune og dokumentasjon, jfr. punkt 12, foreligger. Innlandet 
fylkeskommune meddeler kredittinstitusjonen når garantien kan reduseres. 

 

14. UOVERENSSTEMMELSER – TVISTER 

14.1. Avtalepartene vil i størst mulig grad søke å løse uoverensstemmelser fortløpende. 
Eventuelle tvister om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtale skal 
avgjøres ved de ordinære domstolene. 
 

 
15. UTFERDIGELSE 

15.1. Denne avtalen er utferdiget og underskrevet i to eksemplarer, hvorav partene 
beholder hvert sitt. 
 

For: 
Gausdal kommune       For:     

Innlandet fylkeskommune 
       Samferdsel 

 
Dato: ……………………………              Dato: …………………………… 
 
 
Sign: ……………………………           Sign: …………………………… 
      Lars Alhaug 
      seksjonssjef 
 
 
 



Vedlegg 1

BELIGGENHET (kart) 
 
 
 

    


