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1. Bakgrunn for prosjektet 
 

Kommunestyrets vedtak 18.11.2015:  

1. Rustad skole bygges ut til en 4 parallell skole med flerbrukshall. Kostnadsrammen 

fastsettes i Handlingsprogram 2016-2019 med økonomiplan 2016.  

2. Modulskolen på grusbanen etableres med TEK10 standard. Kostnadsrammen 

fastsettes i Handlingsprogram 2016-2019 med økonomiplan 2016.  

3. Det avholdes møter med Ås-idretten om bruk av grusbanen og annet, med 

representanter fra politisk og administrativt nivå. 

 

Kommunestyrets vedtak 25.05.2016: 

1. Forprosjektet for Rustad skole godkjennes. Med bakgrunn i vedtatt forprosjekt, 

innstilles det på en konkurranse om totalentreprise, for bygging av Rustad skole. 

2. Fremdriften i prosjektet tilsier en åpning av Rustad skole, en 4-parallell 1-7 skole med 

flerbrukshall, høsten 2019. 

3. Forprosjektets estimerte prosjektkostnad på kr 352,0 mill. (P 85 eks. MVA) er lavere 

enn opprinnelig kalkyle og innenfor avsatt sum på kr 352,86 mill. i  

handlingsprogrammet 2016-19. Riving av eksisterende skole er inkludert i disse 

tallene. 

4. Arbeidet med anbudsgrunnlaget for modulskole fortsetter til tilbud foreligger. 

5. Kommunestyret ber om en revidert utomhusplan med sikte på å få vekk 

parkeringsplassene og å legge «kiss & ride»- området nærmere Kroerveien. Planen 

legges fram for politisk behandling. 

 

Kommunestyrets vedtak 12.10.2016: 

1. En utvidelse av planlagt flerbrukshall og etablering av tribuner, er beregnet til å 

utgjøre en merkostnad på kr. 20,15 mill. eks. mva. 

2. Dersom tribuneanlegg til flerbrukshallen skal realiseres må det tilleggsbevilges kr. 

20,15 mill. eks. mva. som må innarbeides i HP 2017-20.  

3. Med dagens situasjon anses dette som for krevende økonomisk sett og eksisterende 

forprosjekt uten tribuner stadfestes i tråd med kommunestyrets vedtak 25.05.16 (K-sak 

33/16). 

 

Plan- og byggekomiteens vedtak 31.10.2018 samt Kommunestyrets vedtak 21.11.2018: 

Vedtak knyttet til underlag på uteområdene.   

 

2. Måloppnåelse 
Det har blitt bygget en 4-parallell skole med flerbrukshall som ble åpnet høsten 2019.  
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3. Kontrakter 

Gjennomføringen av prosjektet har blitt utført med totalentreprise med AF Gruppen ved AF 

Bygg Østfold. 

Arkitekt og interiørarkitekt: Plus arkitektur AS.  

Prosjektledelse: Siv. Ing. Trond Thorvaldsen AS i nært samarbeid med 

Prosjektavdeling til Ås kommune.  

 

4. Økonomi 

 
Total ramme i HP 2017-2020 utgjorde 361 000 000,- eks mva. 

I tillegg utgjorde inventar og IKT-utstyr i HP 2018-2021 16 000 000 kroner eks mva, ikke 

medtatt i tabell under.  

 

 
Areal totalt 11 718m2 BTA.  

Prosjektkostnad per m2 BTA 22 591,- eks mva.  

I post 8 ligger bl.a prosjekt- og byggeledelse, juridisk bistand, interne kostnader og offentlige 

gebyrer.  

Tilskudd spillemidler som kommer til fradrag i tabell over: 

3 500 000,- utbetalt i 2018.  

2 100 000,- utbetalt i 2019.  

1 400 000,- utbetales i 2021. 

SUM spillemidler 7 000 000,-  

 

 

 

 

SUM KOSTNADER SLUTTKOST.

1 FELLESKOSTNADER 26 665 849

2 BYGNING 127 912 404

3 VVS-INSTALLASJONER 36 111 099

4 ELKRAFT 16 073 225

5 TELE OG AUTOMATISERING 9 517 488

6 ANDRE INSTALLASJONER (HEIS) 1 928 931

HUSKOSTNAD 1-6 218 208 996

7 UTOMHUSANLEGG 15 878 530

ENTREPRISEKOSTNAD 1-7 234 087 527

8 GENERELLE KOSTNADER 28 714 092

9 SPESIELLE KOSTNADER (KUNST) 1 926 552

PROSJEKTKOSTNAD 1-9 264 728 170

25 % mva 64 364 444

TOTALKOSTNAD INKL MVA 329 092 615
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5. Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø (SHA) 
 

SHA-plan med risikovurdering ble utarbeidet av byggherrens representant og videreført til 

totalentreprenør AF Bygg Østfold AS.   

Det ble totalt gjennomført 89 vernerunder i prosjektet. Det var tett samarbeid med naboer i 

nærliggende bebyggelse, samt Ås arbeidskirke i byggeperioden.  

Følgende hendelser er registrert i prosjektet: 

 

 1 skade med fravær. 

 3 skader uten fravær. 

 282 rapporterte uønskede hendelser (RUH). 

 27 gjennomførte sikker jobb analyser (SJA). 

 Total mengde avfall 387,9 tonn, sorteringsgrad 92,3%. 33kg/m2 BTA.  

 

 

6 Erfaringer fra prosjektet 

 
6.1 Entrepriseform 

Det ble inngått kontrakt om totalentreprise mellom Ås kommune og AF Gruppen Norge AS 

04.05.2017 kontraktbeløpet var 224 034 767,- eks mva.  

 

Igangsettelse på byggeplass var umiddelbart etter skoleslutt juni 2017, delovertagelse av 

nybygget var kontraktfestet til 25.04.2019 og sluttfrist (komplett overtagelse av alle 

kontraktarbeidene) var avtalt til 04.07.2019. 

 

Det har vært et godt samarbeid med totalentreprenøren, AF Gruppen Norge AS, under 

gjennomføringen av prosjektet.  

 

 

6.2 Fremdrift, overtagelse. 

 Kontrakten var delt inn med flere ulike datoer for delovertagelser i prosjektet. Ved 

delovertagelse av selve skolebygget 25.04.2019 ble det avdekket svært mange feil og mangler 

som totalentreprenøren brukte lang tid på å utbedre. Det var også mangelfull leveranse av 

kontraktsfestet dokumentasjon som FDV og innreguleringsprotokoller. Ås kommune varslet 

dermed krav om dagmulkt om ikke samtlige avvik ble lukket innen 09.05.2019. 

 

Delovertagelser av veianleggene samt komplett overtagelse av hele byggeprosjektet ble også 

forsinket i forhold til kontraktens bestemmelser.   

 

Som en følge av disse forsinkelsene ble det omforent en dagmulkt på 804 462,- som er 

innbetalt til Ås kommune.  
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Det økonomiske sluttoppgjøret ble krevende, men løst i minnelighet mellom partene, og med 

et resultat som lå godt innenfor prosjektets budsjett.  

 

I september 2019 oppsto det en større vannlekkasje i kjeller som medførte at garderober og 

flerbrukshall måtte stenge helt ned sommeren 2020. På grunn av koronasituasjonen og forbud 

mot innendørs aktiviteter og dusjing har elevene ikke blitt like skadelidende i denne 

situasjonen som leietagere. Ås kommune har fått dekket alle sine direkte økonomiske utlegg 

fra totalentreprenørens forsikringsselskap. Hele kjelleren var ferdig utbedret og klar til normal 

bruk 01.03.2021. Det er iverksatt utvendige tiltak for å hindre en liknende situasjon igjen. 

Årsaken til vannlekkasjen er feil i utførelsesfasen som totalentreprenøren har tatt det fulle 

økonomiske ansvaret for.  

 

6.4 Brukerinvolvering 

Det har vært en omfattende brukerprosess allerede fra forprosjektfasen. Rustadtunet og FAU 

har vært spesielt godt involvert. Generelt har brukerne vært svært tilpasningsdyktige og 

løsningsorienterte.      

 

6.5 Oppsummering 

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

tok den nye skolen i bruk til avtalt tid. Prosjektkostnaden ble 96,27 millioner kroner eks mva 

under vedtatt ramme som opprinnelig var på 361 millioner kroner eks mva. Dette skyldes i 

hovedsak et gunstig marked på anskaffelsestidspunktet, samt ubrukte usikkerhetsavsetninger. 

Prosjektet har blitt levert med god kvalitet og til en langt rimeligere kostnad enn forutsatt.  

 

 

 

Ås 22.03.2021 

Prosjektavdelingen 

 


