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Mellan Vägverket Region Stockholm, för staten såsom väghållare, 171 90 Solna,
nedan kallad VST och Stockholms stad genom dess gatu- och fastighetsnämnd, Box
8311, 104 20 Stockholm, nedan kallad staden, har träffats följande
AVTAL
1. Bakgrund
Vägverket Region Stockholm har kontrakterat AF Anläggning AB för genomförande
av ombyggnation Västberga trafikplats. I anslutning härtill genomför VST kompletterande anläggningsrarbeten intill Västberga trafikplats inom det kommunala
vägnätet. Detta avtal mellan VST och staden reglerar ansvarsförhållandet och
kostnader.
Staden har projekterat de kompletterande anläggningsarbetena och tillhandahåller
samtliga för genomförandet erforderliga handlingar.

2. Stadens ansvar
Staden svarar för:2. 1 Att ombyggnationen sker i enlighet med gällande detaljplaner för berört
projektområde. Förekommer avikelser, ansvarar Staden för hur dessa hanteras.
2. 2 Tillhandahållande av samtliga arbetshandlingar.
2. 3 Att erforderliga nyttjanderättsavtal tecknats för samtliga fastigheter som är direkt
berörda under byggtiden.
2. 4 Information till direkt berörda (kringboende) och direkt berörda fastigheter om
projektets omfattning och, ifråga om direkt berörda fastigheter, upplysning om
tidpunkt för marks ianspråktagnde.
2. 5 Konsekvenserna för eventuella fel och brister i tillhandahållna arbetshandlingar.

3. VSTs ansvar
VST svarar för:3. 1 - Byggledning
3. 2 - Trafikanordningsplaner
3. 3 - Produktion
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4. Markupplåtelse
Staden tillhandahåller kostnadsfritt arbetsområdet under byggtiden enligt karta M 16
0 50 01 rev C (område markerat ”Arbetsområdesgräns”). (anm. rev C
arbetsområdesgräns anpassad till fastighetsgränser)

5. Genomförande
Genomförande sker i enlighet med av SWECO VBB VIAK framtagen projektering;
”Cirkulationsplats Västberga korsningen Västbergavägen-Kontrollvägen” 2002-11-04,
med revidering enligt KFU 1 2003-02-07. Reviderade ritningar nr 159 683, 159 760,
160 373, 160 374.
Därtill gäller mängdbeskrivning avseende offentlig belysning, markarbeten, upprättad
2003-01-21, samt mängdbeskrivning avseende offentlig belysning, el-arbeten,
upprättad 2003-02-07. Reviderade ritningar nr 35311, 35250, 35254, 35256, 35257.

6. Trafikanordningsplaner
GFK ska granska och godkänna trafikomläggningsplaner. Svar ska lämnas senast
inom 10 arbetsdagar. Svar angående lokala föreskrifter ska lämnas senast inom 15
arbetsdagar.

7. Tidplan
Anläggningsarbetena beräknas bli färdigställda oktober 2003

8. Ersättning
Fast pris om 7 500 000 kronor, exklusive lagstadgad mervärdeskatt. Priset innefattar
kostnaderna för mängdregleringar omfattande verkligt utförd mängd för utförande i
enlighet med förfrågningsunderlaget pkt 5.
Betalning sker till VST mot faktura enligt följande betalningsplan.
15/5 2003
15/6 2003
15/8 2003
15/9 2003
15/10 2003

1 500 000 kronor
2 500 000 kronor
2 000 000 kronor
750 000 kronor
750 000 kronor *)
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*) Betalas efter godkänd slutbesiktning
Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.
9. Besiktning
Staden skall medverka och föra gemensam talan med Vägverket vid syn och
besiktningar inom arbetsområdet.
Staden skall beredas tillfälle att medverka och föra gemensam talan med Vägverket
vid byggmöten, kontroll och besiktning av de anläggningar som Staden skall vara
huvudman för efter färdigställandet.
VST tillhandahåller underlag för relationsritningar
Staden blir ägare till anläggningarna efter godkänd slutbesiktning.
Garantitiden är 2 år från datum för slutbesiktning.
10. Villkor
Detta avtal gäller under förutsättning av:10. 1 Att det godkänns av gatu- och fastighetsnämnden genom beslut som vinner
laga kraft samt att erforderliga bygg-, rivnings- respektive marklov och andra
tillstånd erhållits senast den 29 april 2003.
10. 2 Alla marklösenfrågor är lösta av staden.
10. 3 Detaljplaneavvikelser hanterats av staden.
10. 4 Att schakt- och öppningstillstånd erhålls vid undertecknande av detta avtal.

************************

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt

Solna den ……………………2003

Stockholm den.......................2003

Vägverket
Region Stockholm

Stockholms Stad
Gatu- och fastighetsnämnden

……………………………………….

……………………………………….

