
Gjennomføringsavtaler

Leiv Egil Thorsen avd.leder AFK



Utfordringer på fylkesveinettet

• 4000 km fylkesvei



Hvorfor avtale?

• Ønsker samarbeid om utvikling av Agder.

• Unngå at fylkeskommunen unødig forsinker 
utbyggingsprosjekter med rekkefølgekrav.

Forutsetning for avtale:

• Avtalen skal sikre at fylkesvegen har den stand den ville hatt om 
fylkeskommunen selv sto for planlegging, prosjektering og bygging av 
tiltaket. 



Hva er en gjennomføringsavtale?

• En gjennomføringsavtale er en avtale 
mellom fylkeskommunen og en ekstern part 
som ønsker å gjøre tiltak på- eller langs 
fylkesvei.

• Avtalen er et verktøy for å gjennomføre tiltak 
som ikke er prioritert i fylkeskommunen.



Type tiltak

• Behov for tiltak er ofte begrunnet i trafikksikkerhet.
• Omfang av tiltak  avklares oftest gjennom regulerings-

planbehandlinger.

Eksempel:
• Etablering av forretning i tettbygde strøk endrer 

trafikkstrømmene kan skape behov for ny avkjørsel eller rundkjøring. 
• Etablering av boligfelt kan skape behov for gang- og sykkelvei for å sikre 

barn trygg skolevei



Krav i henhold til PBL, annet lovverk og V770

Agder fylkeskommune blir eier av tiltaket og trenger å 
vite:

• At tiltaket er lovlig utført, spesielt med tanke på 
framtidige hendelser.

• At tiltaket er godt utført sånn at vi ikke blir påført 
unødvendige drifts- og vedlikeholdskostnader

• Hva tiltaket inneholder, spesielt under bakken. Vi 
må vite hva vi skal forvalte og ta vare på.

• Håndbok-krav som gjelder. 



Innhold i gjennomføringsavtaler

• Det skal entydig framgå hvem avtalepartene er
• Omfanget av avtalen skal være entydig og rammer 

klart definert
• Eventuell kostnadsdeling skal være entydig 
• Tiltaket skal være definert
• Ansvar for å inngå avtale om grunnavståelse og avtaler om 

ulempeserstatninger skal være entydig
• Det skal stilles nødvendig sikkerhet. Garantibeløp skal framgå av 

avtalen 



Garantibeløp

• Garantibeløpet settes til kroner xx.xxx.xxx,- inkl. mva. (50% av samlet 
entreprisekostnad for veianlegget))

• Garantibeløpet i reklamasjonsperioden settes til 
kroner. 5% av garantibeløpet. (det stilles ingen 
garanti i garantiperioden der entreprisekostnad 
er under 1 mill. kroner)



Innhold i gjennomføringsavtaler

• Avtalen skal omfatte krav om forsikring av tiltaket.
• Forpliktelser i garantitid skal avtales.
• Avtalen skal inneholde regler for håndtering av 

eventuelle forsinkelse.
• Avtalen skal inneholde prosedyre for overlevering 

av ferdig bygd tiltak.
• Avtalen skal inneholde krav til dokumentasjon, kvalitetssikring og 

fylkeskommunens tilgang til å føre kontroll med alle deler av tiltaket.



Erfaringer – største utfordringer

• Ferdigveis-dokumentasjon som skal inn i NVDB
• Grunnerverv 
• Oppmåling
• Asfaltkvalitet og omfang av asfaltarbeider



Vi vil gjerne komme i tidlig dialog

• Henvendelser skjer til postmottak@agderfk.no og merkes med Dag 
Øystein Løyning.

• Første kontakt kan med fordel inneholde:
• Vegnummer, Sted og strekning
• Type tiltak og hensikt med tiltaket, plansituasjon
• Kontaktperson hos utbygger
• Grov framdriftsplan
• Oversikt over hvilket forarbeid som er utført 

(planlegging, prosjektering ol)

Vi har en MAL for gjennomføringsavtaler

mailto:postmottak@agderfk.no


Veiåpning



Det var det!







Risiko

• 8.5 Mangler og reklamasjon. 
• Det foreligger mangel dersom tiltaket ikke er i henhold til det som er avtalt i og i medhold av denne avtalen. Slik mangel plikter utbygger å utbedre 

for egen kostnad. Det samme gjelder utbedring av skade på andre deler av vegeiers eiendom som følge av mangel. Skade på vegeiers eiendom 
som følge av tiltaket regnes også som mangel.

•

• Utbygger forplikter seg til i en periode på 5 år (reklamasjonsperioden) etter at overlevering til AFK har funnet sted, uten omkostninger for AFK, 

å rette mangler som viser seg etter overleveringen. Herunder også drift og vedlikehold av grøntarealer i 3 år dersom ikke annet 
er avtalt. 

•

• Innen utløp av reklamasjonsperioden kan hver av partene kreve at det holdes en felles reklamasjonsbesiktigelse av tiltaket.

•

• AFK setter en rimelig frist for utbedring av mangel. Dersom mangel ikke blir utbedret 

innen fastsatt frist kan AFK få nødvendige utbedringer utført av andre for utbyggers kostnad og herunder benytte seg av 
påkravsgarantien jf. pkt. 7. 



Slik jobber vi med gjennomføringsavtaler

• Vårt kontaktpunkt er forvaltningsseksjonen: Dag Øystein Løyning



Rammer

• Tiltaket må gjennomføres i samsvar med fylkeskommunens krav til 
profesjonalitet (planfase og i gjennomføringsfase)

• Alle godkjenninger ifht byggesaksbehandling i kommunen har 
tiltakshaver ansvar for. 

• Standard kvalitetskrav ihht håndbøker. 

• Ferdigvegsdokumentasjon når prosj. er ferdig
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