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1. Bakgrunn for prosjektet 
 

Kommunestyrets vedtak den 18.11.2015: 

1. Byggeprosjekt «Brukertilpassede boliger i Solfallsveien» vedtas med en 
budsjettramme på kr. 27 mill. eks mva. som implementeres i handlingsprogrammet 
for 2016-2019. 

2. Det forutsettes at de juridiske, økonomiske og organisatoriske forhold avklares før 
igangsetting av prosjektet. 

3. Saken kommer til politisk behandling når pkt. 2 er avklart. 
 
Kommunestyrets vedtak den 20.04.2016: 

1. Arbeid med «brukertilpassede boliger i Solfallsveien» videreføres i tråd med 
kommunestyrets vedtak av 18.11.15. 

2. Det skal etableres inntil 7 boenheter med tilhørende personalbase. 
3. Prosjektet organiseres som et borettslag, hvor kommunen kan eie inntil 2 boenheter, i 

tillegg til personalbasen. 
4. Vedtekter og avtaler skal gås igjennom av jurist. 

 
Plan- og byggekomitéens vedtak den 30.05.2018: 

1. Forprosjekt for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 

2. Prosjektet videreføres iht. planlagt framdrift innenfor den samlede kostnadsrammen i 

«Handlingsplan 2018-2021» på 30,8 mill. kroner (ekskl. mva). 

3. Kalkylene revideres etter at tilbudene fra totalentreprisekonkurransen foreligger. 

 

Arkitekt på prosjektet har vært KODA arkitekter AS. 

 

2. Måloppnåelse 
 

1. Det er bygget 7 boenheter med tilhørende personalbase. 

2. Prosjektet er organisert som et borettslag hvor kommunen eier 1/8-del av andelene 

(personalbasen). 

3. Vedtekter og avtaler er utarbeidet at forretningsfører OBOS. 

 

3. Kontrakter 

Gjennomføringen av prosjektet har blitt utført som en totalentreprise med entreprenør 

Bekkevold AS. 

Arkitekt og interiørarkitekt:  KODA arkitekter AS 

Tekniske rådgivere (forprosjekt): Structor AS, WSP Engineering AS 

 

Prosjekt-/byggeledelse:  Ås kommune, Prosjektavdelingen  
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4. Økonomi 

 
Total ramme i «Handlingsplan 2018-2021» var på 30,8 mill. kroner (ekskl. mva). 

Sluttkostnad for prosjektet framgår av tabellen under. 

 
 

Prosjektet har mottatt et tilskudd fra Husbanken på totalt 10 164 000,- kroner. 

Leilighetene ble solgt for til sammen 12 366 200,- kroner. 

Fratrukket inntektene ble Ås kommunes kostnader for å gjennomføre prosjektet på  

4 729 344 kroner. 

5. Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø (SHA) 
 

SHA-plan med risikovurdering ble utarbeidet av Ås kommune, Prosjektavdelingen, og 

videreført til totalentreprenør Bekkevold AS.   

Det var tett og godt samarbeid med entreprenør ved gjennomføringen av prosjektet. 

Følgende hendelser er registrert i prosjektet: 

 

 0 skader med fravær. 

 2 skader uten fravær. 

 15 rapporterte uønskede hendelser (RUH). 

 4 gjennomførte sikker jobb analyser (SJA). 

 Total mengde avfall 8 290 kg. Sorteringsgrad 100 %. 

 

 

6 Erfaringer fra prosjektet 

SUM KOSTNADER SLUTTKOST.

1 FELLESKOSTNADER 1 300 000

2 BYGNING 11 129 903

3 VVS-INSTALLASJONER 3 242 304

4 ELKRAFT 2 709 247

5 TELE OG AUTOMATISERING 1 100 222

6 ANDRE INSTALLASJONER (HEIS) 445 226

HUSKOSTNAD 1-6 19 926 902

7 UTOMHUSANLEGG 2 533 298

ENTREPRISEKOSTNAD 1-7 22 460 200

8 GENERELLE KOSTNADER 3 566 253

9 SPESIELLE KOSTNADER (INVENTAR/IKT) 1 233 091

PROSJEKTKOSTNAD 1-9 27 259 544

25 % mva 6 555 260

TOTALKOSTNAD INKL MVA 33 814 804
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6.1 Prosjektering 

Prosjekteringsgruppen ble satt sammen ved bruk av kommunens rammeavtaler for 

de ulike fagområdene. Prosjekteringen ble derfor gjennomført av flere ulike firmaer. 

Utfordringene med en slik løsning er at koordineringen mellom de ulike fagene kan bli 

noe mangelfull og at dette krever en større arbeidsinnsats av byggherren.  

 

I dette prosjektet, som er relativt lite, gikk dette ganske bra. Det var kun mindre 

forhold som ble oppdaget som kunne vært unngått med bedre koordinering mellom 

fagene. 

 

6.2 Entrepriseform 

Det ble inngått kontrakt om totalentreprise mellom Ås kommune og Bekkevold AS den 

19.10.2018. Kontraktbeløpet var på 21 549 800,- ekskl. mva.  

Arbeidene på byggeplass ble igangsatt rett før årsskiftet 2018/2019. Overtakelse av bygget 

var kontraktfestet til 02.09.2019. 

Det har vært et godt samarbeid med totalentreprenøren, Bekkevold AS, under 

gjennomføringen av prosjektet. 

  

6.3 Fremdrift, overtagelse 

På grunn av et stort antall endringer i prosjektet underveis, hovedsakelig knyttet til 

brukertilpasninger av de ulike leilighetene ble overtakelsesdatoen utsatt til 07.10.2019.  

Totalentreprenøren lå lenge godt an til kunne ferdigstille prosjektet innen denne fristen. Den 

26.09.2019 ble byggherren varslet om at elektroentreprenøren hadde mye arbeid igjen og at 

de hadde ca. fire uker igjen til å bli ferdige. Ås kommune varslet da krav om dagmulkt. 

Bygget ble overtatt den 14.11.2019. Ås kommune har fakturert totalentreprenøren for en 

dagmulkt for 32 dager (96 000,- kroner). Kravet er betalt. 

På grunn av at arbeidet med å få på plass kjøpsavtaler og nødvendig velferdsteknologi i 

enkelte leiligheter, tok det mer tid en planlagt før leilighetene kunne overdras til brukerne. 

Innflytting skjedde hovedsakelig våren 2020. 

 

6.4 Brukerinvolvering 

Det var en omfattende brukerprosess med foreldregruppen allerede i forprosjektfasen. I 

forprosjektet og konkurransegrunnlaget var det tegnet og beskrevet like leiligheter. Det var 

lagt opp til enkelte tilvalg slik som fargevalg, kjøkkenløsninger etc.  

I gjennomføringsfasen ble det klart at det var behov for langt mer individuelle tilpasninger av 

leilighetene enn det som var forutsatt i forprosjektet. Det var god dialog mellom Ås 
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kommune, totalentreprenøren og foreldregruppen ved endelig utforming av de ulike 

leilighetene. Kostnader for tilvalg og tilpasninger er tillagt salgsprisen for hver enkelt leilighet. 

 

6.5 Oppsummering 

Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 

Prosjektkostnaden ble 3,5 mill. kroner under vedtatt ramme for prosjektet. Dette medførte at 

leilighetene ble solgt videre for enn lavere pris enn det som var forespeilet foreldregruppen. 

Etter at tilskudd fra Husbanken og salgssummene er trukket fra, ble kostnaden for 

kommunens andel (personalbasen) i borrettslaget på 4,7 mill. kroner. 

 

 

 

Ås, 12.03.2021 

Prosjektavdelingen  

  

 


