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1 Innledning 
Kommunestyret har i budsjettvedtaket fra 14/12-21 vedtatt følgende for å bedre 

kommunens økonomiske situasjon: 

Identifisere potensialet for ytterligere arealeffektivisering ved kommunale bygg. 
Det bør utredes muligheten for å redusere både antallet bygg og øke utnyttelsen 

av tilgjengelige bygg. Dette arbeidet vil berøre administrasjonslokaler, skole-
/barnehagebygg, helselokaler, utleieboliger, lager m.m. Det vil være behov for å 

se på hvordan de ulike tjenestene organiseres, innbyggeres tilhørighet til ulike 
bygg, økt grad av sambruk, fleksible kontorløsninger m.m. 

Prosjektplan datert 15.02.2022 har vært grunnlaget for arbeidet med prosjekt 

arealeffektive bygg (vedlegg 1). Dette er å betrakte som første fase i det 

langsiktige arbeidet med å bruke Ås kommunes bygningsarealer mest mulig 

bærekraftig og effektivt.  

1.1 Arealeffektivisering i et bærekraftig perspektiv 
Arealeffektivisering er et måltall på hvor mye nytte man kan få ut av hver 

kvadratmeter. Det er mye å vinne på det i et bærekraftig perspektiv.  

1.1.1 Effektmålet 

Effektmålet til prosjekt arealeffektive bygg er å bidra til en bærekraftig 

samfunns- og tjenesteutvikling.  

 

Kommunens visjon Arealeffektivisering skal på sikt bidra til at Ås 
kommune:  

Sammen om (samarbeid) 1. Samhandler mer på tvers av tjenestene. 

2. Samskaper mer med innbyggerne.  

Miljø (klima og miljø) 

 

3. Har bygningsarealer med et et lavt klima- og 

miljøfotavtrykk pga økt gjenbruk av møbler, 

sortering av eget avfall, mindre energibruk, 

godt verdibevarende vedlikehold og riktig 

størrelse på eiendomsporteføljen etter 

behovet.  

Mangfold (sosiale og 

kulturelle forhold) 

 

4. Er en attraktiv arbeidsplass 

5. Har godt arbeidsmiljø, der folk trivest.  

6. Har sterke fagmiljøer.   

7. Har trivelige og funksjonelle lokaler. 

8. Gir gode nok tjenester til innbyggerne, basert 

på kvalitet og effektivitet. 

Muligheter (økonomi) 

 

9. Har redusert kostnader til drift og vedlikehold 
av bygg samt investering i bygg.  
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Økonomisk bærekraft 
Hver kvadratmeter bygg koster kommunen i størrelsesorden 700 –1400 kr/m2/ 

år i drift avhengig av type formålsbygg. I tillegg kommer nedbetaling med renter 

og avdrag på investeringene som ligger på samme nivå avhengig av type bygg. 

Når Åsgård skole åpner høsten 2023 har Ås kommunen totalt ca. 170 000 m2 

bygg. Kommunen leier i tillegg en del arealer. Ved å bruke egne arealer mer 

effektivt og fleksibelt før man vurdere å leie, vil det bidra til å redusere 

kommunens kostnader.   

Sosial bærekraft 
Kommunen er til for å yte innbyggerne ulike velferdstjenester. Ås kommune er 

en vekstkommune, og et økende antall innbyggere gjør at kommunen må 

strekke seg for å yte tjenester til flere innbyggere. Ved å bruke lokalene bedre 

og være mer bevisst på hvem man skal samarbeide med, kan det føre til økt 

bedre ressursbruk på tvers av tjenestene.  Dette må også ses i sammenheng 

med kommunens evne til å samskape med innbyggere, organisasjoner, 

næringsliv mv. om utvikling av tjenestene og samfunnet vårt.  

De ansatte er kommunens viktigste ressurs. For at Ås kommune fortsatt skal 

være en attraktiv arbeidsplass med sterke faglige miljøer og et godt arbeidsmiljø 

må det tas hensyn til arbeidstakerne behov når arbeidsplassen skal 

effektiviseres og bli mer fleksibel. Lokalisering og utforming av lokalene må skje 

i dialog og medvirkning med de ansatte. Bruk av hjemmekontor og digitale 

møtearenaer er viktige verktøy i denne sammenhengen.  

Økologisk bærekraft (miljø og klima) 

CO2-regnskap viser at nybygg gir opp til 10 ganger større klimagassutslipp enn 
å bruke eksisterende bygg. Og jo mer arealeffektivt byggene brukes, dess 

mindre arealer skal varmes opp. Dette merkes særlig i en tid med høye 
strømpriser.   

 

1.1.2 Resultatmål 

Prosjektet skal levere en rapport:  

 Om lokalisering av arbeidsplasser i Ås kommune for å møte dagens og 
framtidige utfordringer. 

 Med anbefalte tiltak  og framdriftsplan som ligger til grunn for prioritering 

for HP/ØP 2023-26. 
 

Anbefalingene i rapporten er basert på en vurdering av:  

1. Reduksjon av leide bygg og økt bruk av eide bygg  

a. Hvilke bygg handler dette prosjektet om og hvilke tjenester berører 

det? 

b. Hvordan utnyttes disse lokalene i dag? 

c. Hvordan kan eide bygg utnyttes optimal for de tjenestene kommunen 

skal levere? 

d. Hvilke leide bygg må kommunen ha i tillegg? 
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2. Arbeidsplasser som skal:   

a. Øke samhandling på tvers av tjenestene.  

b. Øke samskaping mellom kommunen og ulike aktører i samfunnet. 

c. Være fleksible og møte ulike behov.   

d. Bidra til en attraktiv arbeidsplass, sterke fagmiljøer og et godt 

arbeidsmiljø. 

 
3. Relevante prosjekter  

Hvilke andre prosjekter er relevante for dette prosjektet, og hvordan påvirker 

det prosjektet? 

 

1.2 Metode og prosess 
 Som grunnlag for vurdering av tilgjengelig areal, er arealene i hver bygning 

kartlagt.   
 Vurderingen av kontorkapasitet for hver bygning er basert på normtall for 

arealbehov/kontorplass (netto 6 m2/ansatt og brutto 20-25 m2/ansatt) og 
med en 80% tilstedeværelse som gjennomsnitt. 

 Det har blitt utarbeidet ulike konsepter for plassering av ulike virksomheter i 
aktuelle bygninger. Nødvendige tilpasninger og mulig fremdrift har blitt 
vurdert, konseptene har vært på høring, og på dette grunnlag har man 

kommet frem til anbefalt alternativ og prosess.  
 Det er noen tjenester som har spesialbehov utover en ordinær kontorplass. 

Grunnlag som er brukt i vurderingen av tjenestens arealbehov er bl.a. for:   
o Barnehage: Normer for arealbehov ute og inne samt varighet av 

foreslått løsning.  
o Kulturskole: Dagens arealbruk og spesialrom. 
o Helsestasjon, barnevern, læringssenteret mv.: Behov for spesialrom 

samt mulige «konflikter» 
 Gjennomgang av aktuell litteratur om kontorplasser.  

 Besøk til Nesodden kommune, Indre Østfold kommune og dialog med Nordre 
Follo kommune.  
 

Det er gjennomført møter med: 

 Styringsgruppa med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
 Kommunedirektørens utvidede ledergruppe  
 Enhetslederforum 

 Arbeidstakerorganisasjonene (ATO) 
 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

 Kommunedirektørens medbestemmelsesarena (KD-MBA) 
 Møter med alle virksomhetene.  
 Avsluttende innspillsrunde fra virksomheter og berørte enheter der 

tillitsvalgte har vært invitert med.  
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2 Grunnlag   

2.1 Leide bygg som inngår i prosjektet 
Ås kommune har 10 130 kvm med leide arealer pr. 2022. 

Tabell 1: Ås kommune leide arealer pr. 2022 

Leide arealer 
Areal 
BTA 

Kontrakt 
utløper 

Status 

Moerveien 10 2 606 31.08.2023 Mulig å forlenge ut 2023, men sannsynligvis ikke 
lengre, da eiendommen skal utvikles til 
sentrumsformål.  

Moerveien 12 460 30.06.2023 Ble leid inn for å dekke behov for test- og 
vaksinasjonssenter i 2021. Etter at dette flyttet til 
Moer i 2022, har arealene blitt brukt til å dekke økt 
behov innenfor Læringssenteret.  

Rådhusplassen 29 2 149 31.12.2023 Opsjon 1 år til, må meldes senest 30.06.2023 

Modulskolen 
(Malthus AS) 

4 000 03.08.2023 Opsjon på 2 år til, må meldes senest 03.02.2023 

Moerveien 2 (NAV) 915 31.12.2025 NAV stat er kontraktspart. Ås kommune dekker 50 % 
av leie. Opsjon 1 år til, må meldes senest 30.06.2025 

Sum 10 130     

 

2.2 Eide bygg som inngår i prosjektet 
Når nye Åsgård skole åpner høsten 2023 vil Ås kommune ha 170 000 m2 eide 

bygg. Av disse inngår ca. 59 000 m2 i denne første fasen av prosjekt 

arealeffektive bygg.  

Tabell 2: Ås kommunes eide bygg som inngår i prosjekt arealeffektive bygg i 2022. 

Eiendoms navn Brutto areal Merknad 

Ås Rådhus 1 535 Kan brukes mer arealeffektivt 

Skoleveien 3 1 137 Skal rives, jfr. vedtatt reguleringsplan for 
Åsgård skole. 

Gamle Holstad skole 552 Ikke avklart bruk etter at Holstad grendelag 
sa opp kontrakten.  

Myrveien 16 Eiendomsselskap 2 055 Regulert til boligformål.  

Hellinga 7 (sokkel) 150 Ikke avklart bruk etter at Kiwanis sa opp 
kontrakten.  

Bjørnebekk base drift og vedlikehold 413 Kan brukes mer arealeffektivt 

Neijing skolen 1 045 Utleid til Nejing-skolen.  

Moer sykehjem 12 023 Har ledig kapasitet 

Moertunet - Tunveien 5 1 803 Beboere er flyttet til Moer helsehus. 
Fremtidig bruk må avklares.  

Sagalund barnehage 335 To avdelinger anbefales flyttet til Åsgård 
skole. 
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Eiendoms navn Brutto areal Merknad 

Bankveien 1 1 260 Fremtidig bruk og utvikling bør vurderes.  

Bankveien 3 1 458 Fremtidig bruk og utvikling bør vurderes. 

D6 - Drøbakveien 6  539 Uavklart bruk.  

Ås kulturhus 5 221 Fremtidig bruk og utvikling bør vurderes. 

Åsgård skole 15 200 Har ledig kapasitet 

Rustad skole 11 988 Har ledig kapasitet 

Kroer skole 2 311 Foreslås nedlagt. Fremtidig bruk avklares.  

Sum 59 023  

 

2.3 Tjenester som inngå i prosjektet 
 

Tabell 3: Tjenester som inngår i prosjektet arealeffektive bygg i 2022. 

Virksomhet/tjeneste Lokalisert i dag 
Leid/ 
eid 

Barnevern Moerveien 10  Leid 

Rus- og psykisk helsetjeneste Moerveien 10 Leid 

Prosjektavdeling Moerveien 10 Leid 

Læringssenter Moerveien 10, 12, gamle Åsgård 
skole 

Leid 

Helsestasjon inkl. frisklivsentral Rådhusplassen 29 Leid 

Pedagogisk-psykologisk senter Rådhusplassen 29 Leid 

Økonomiavdeling Rådhusplassen 29 Leid 

HR organisasjon Rådhusplassen 29 Leid 

Eiendom Skoleveien 3 Eid 

Landbrukskontor+PURA Skoleveien 3 Eid 

Hovedverneombud Skoleveien 3 Eid 

Visit Follo Skoleveien 3 Eid 

Arkiv Rådhuset Eid 

Frivilligsentral Rådhuset Eid 

Innbyggertorg Rådhuset Eid 

Jurister Rådhuset Eid 

Kommunelege Rådhuset Eid 

Ledergruppa, inkl. ordfører Rådhuset Eid 

Politiske sekretariat Rådhuset Eid 

Samfunnsutvikling Rådhuset Eid 

Kulturskole Bankveien 1 Eid 

Kulturskole Bankveien 3 Eid 

Tillitsvalgte Bankveien 3 Eid 

Barnehage Sagalund barnehage Eid 
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2.4 Alternativer som er vurdert
I prosessen fram mot anbefalt alternativ, ble det presentert 3 alternativer med
ulike løsninger for bygg og lokalisering av tjenester samt kostnader og
besparelser. Forslag til lokalisering av de ulike tjenestene er gjort på grunnlag av
at det er plass til dem i de ulike byggene.

2.4.1 Mest besparelse
Alternativ 1 er det alternative
som gir størst besparelser. Det
krever investeringer og
prosesser som må utredes. Det
anses ikke som gjennomførbart i
2023, men utredes i det videre
arbeidet.

2.4.2 Mest langsiktig
Alternativ 2 er det mest
langsiktige. Det krever
investeringer og prosesser som
må utredes. Det anses ikke
gjennomførbart 2023, men
utredes i det videre arbeidet.

2.4.3 Mest plass
Alternativ 3 som gir mest plass,
representerer det alternativet
som i hovedtrekk anbefales. Det
vil kunne komme endringer av
plasseringer av de ulike
tjenestene i den videre
prosessen.
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2.5 Samhandling og samskaping  
For å produsere og utvikle tjenester til kommunens innbyggere, samarbeider 

kommunen på tvers av virksomhetene i organisasjonen, med innbyggere, 

organisasjoner, næringsliv, andre kommuner og regionale myndigheter. Dette 

samarbeidet må utvikles for å bidra til å nå bærekraftsmålene og de målene 

kommunen har satt seg for tjeneste- og samfunnsutviklingen.    

Samarbeidet må bidra til økt samfunnsengasjement og å få fram nye måter å 

løse oppgavene på. Det skal være enkelt for ansatte, innbyggere og andre 

aktører å ta initiativ der kommunen er en aktiv medspiller. Samskaping er tatt i 

bruk som begrep der offentlige og private parter inngår et likeverdig samarbeid. 

Lokalisering av tjenestene og hvordan de ansatte samarbeider er faktorer som 

bidrar til dette.  

Dette må tas med som del av oppfølging av prosjektet, samt via andre aktuelle 

prosesser som f.eks. ny organisasjonsstruktur.   

2.6 Arbeidsplasser som er fleksible og møte ulike behov 
I arbeidet med prosjektet arealeffektive bygg, har ulike tilnærminger til 

utforming av - og størrelsen på kontorplassen vært diskutert. Følgende punkter 

er vektlagt, og har resultert i anbefalte prinsipper for lokalisering av tjenester 

samt prinsipper for kontorplasser i kapittel 3.1.  

2.6.1 Tilstedeværelse 

Tilstedeværelsen og ønsket tilstedeværelse varierer mellom de enkelte enhetene 

i kommunen. Dette viser også resultatene fra en spørreundersøkelse 

gjennomført våren 2021 i Ås kommune.  

 I gjennomsnitt ønsket 50 % av de ansatte å jobbe hjemmefra ca. 50 % av 

tiden. Dette samsvarer med faktisk hjemmekontorbruk nasjonalt etter 

pandemien (Samfunnsøkonomisk analyse for Norsk Eiendom).  

 Den gjennomsnittlige ansatte ønsker å jobbe 2-3 dager på hjemmekontor, og 

de som er mest tilfredse med hjemmekontormengden er de som har 3 dager 

hjemme og 2 dager på arbeidsplassen. En slik bruk av hjemmekontor er også 

antatt å være den mest effektive løsningen. Det vil gi en tilstedeværelse på 

mellom 40 og 50 %.  

En undersøkelse for Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

(Arbeidsforskningsinstituttet AFI og Handelshøyskolen ved OsloMET, 2021) 

kartla omfang, utviklingstrekk og konsekvenser ved hjemmekontor og annet 

fjernarbeid. Den viser bl.a. en faktisk tilstedeværelse på omtrent 53 % og 

forventet tilstedeværelse på 68% (70 % for de ansatte i offentlig sektor). Det er 

når man tenkte frem til normalsituasjon etter pandemien. Undersøkelsen i 

februar 2022 viser en tilstedeværelse på ca. 74 % og forventet tilstedeværelse 

etter pandemien på 66,3 %. 

Det er i arealprosjektet lagt til grunn en tilstedeværelse på kontorplassen i 

enhetene på ca. 80 % ved beregning av kapasitet og arealbehov. Det gjelder de 

enhetene som har arbeidsoppgaver om kan gjennomføres delvis hjemmefra. 

Tilstedeværelsen vil variere fordi enhetene i Ås kommune er vidt forskjellige 

både når det gjelder arbeidsoppgaver og kultur. En beregning med 80 % 
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tilstedeværelse er moderat, da ansatte også er til stede andre steder enn på 

kontorplassen sin (møter, kurs, etc.). Konkret dimensjonering må gjøres etter 

den enkelte enhets behov i neste fase av prosjektet.  

2.6.2 Størrelse på kontorplass 

Hver arbeidsplass skal minimum tilfredsstille arbeidstilsynets krav om 6 

m2/ansatt netto. Det er vanlig å bruke bruttotall på mellom 20-25 m2/ansatte. 

Dette inkluderer f.eks. garderobe og gangareal.  

2.6.3 Typer kontorplasser 

De fleste ansatte i Ås kommune sitter på cellekontor. En mer arealeffektiv bruk 

av kontorplassene, krever en annen bruk av arealene.  

Åpne landskap med inntil 10 plasser kan være aktuelt. Evt. større hvis det sikres 

god innredning så det ikke oppleves som et stort landskap. Det kan være 

enheter som ønsker dette.  

Hjemmesoner er områder for enheter som naturlig hører sammen. Innenfor hver 

sone legges det til rette for fritt setevalg, faste plasser og i noen tilfeller 

cellekontor avhengig av enhetens/enes behov. Sonene bør ha en størrelse på 8-

9 kontorplasser, men samtidig må antall plasser matche med antall ansatte i 

enhet(ene) i hjemmesonen.  

For å oppnå stor grad av fleksibilitet, bør kontorplassene kunne brukes av flere 

personer. Kompatibelt datautstyr og rent skrivebord er nødvendig ved sambruk 

av kontorplasser.  

Ved bruk av hjemmesoner og åpent kontorlandskap, er det behov for stillerom 

når det skal snakkes i telefon, gjennomføres digitale møter, jobbes konsentrert 

osv. Normen tilsier at det må være minimum ett stillerom per 4 arbeidsplasser i 

hjemmesonen. For å sikre fremtidig fleksibilitet kan det investeres flyttbare 

multirom i ulike størrelser som kan brukes til digitale møter, små møter, 

samtaler og telefonsamtaler. Disse koster mer enn å bygge små møte- og 

stillerom, men har en større fleksibilitet fordi de kan flyttes tilnærmet 

kostnadsfritt og gjenbrukes ved en ombygging eller ominnredning. De kan også 

flyttes mellom enheter ved f.eks. endrede behov. 

En god del kontorer som f.eks. på rådhuset har en størrelse mellom 9 og 11,9 

m2. Siden hver arbeidsplass skal minimum tilfredsstille arbeidstilsynets krav om 

6 m2, kan det ikke sitte to fast på disse kontorene. Her kan det imidlertid legges 

til rette for to kontorplasser som hver seg brukes 50 %. Dette vil gi flere 

mulighet til å ha fast plass. Dette bør prøves ut før man evt. vurderer 

ombygging. 

Hjemmekontor er et godt supplement der det passer med oppgavene til 

enheten. Et snitt for hjemmekontor med to dager per uke per ansatt, vil 

redusere tilstedeværelse på kontoret med 40 prosent. Hvor ofte og hvilke dager 

ansatte skal ha hjemmekontor må avklares innad i den enkelte enhet i tråd med 

de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hjemmekontor. 
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2.6.4 Andre hensyn 

 

2.6.4.1 Møterom og lager 

Det er - og vil alltid være behov for møterom, særlig når kontorplassene skal 

være mer fleksible og ansatte i mindre grad har anledning til å bruke cellekontor 

til møter. Dette kan løses ved at det er tilgang og villighet til å bruke møterom 

og kursrom «overalt» og at det er anledning til å booke disse møterommene. For 

møter med eksterne, må det legges til rette for møterom som er tilrettelagt for 

slike møter. Det kan være tilknyttet innbyggertorget eller på andre måter.  

Digitale møter må brukes der det er mulig. Det krever tilgang på stillerom som 

beskrevet i kapittel 2.6.3. 

 

Det er en utfordring med lagerkapasitet i dag. Samtidig er det viktig å ha et 

bevisst forhold til hva det er behov for å lagre. Dette må tas med i det videre 

arbeidet med arealeffektiviseringen.  

 

2.6.4.2 Sambruk  

Ved økt bruk av fleksible plasser og sambruk, må det legges til rette for 

mulighet for å booke plass. Ulike løsninger kan gi oversikt over hvilke ansatte 

som bruker hvilken kontorplass, hvor mye det enkelte rom er benyttet osv. 

Dersom samtlige kontorer legges inn, inkl. kontorene til de som har fast plass, 

vil det gi økt fleksibilitet. Det kan være nødvendig ved f.eks. økt bemanning.  

Økt sambruk og mer effektiv bruk av arealer vil øke behovet for ressurser til 

drift, vedlikehold, service og koordinering.  

 

2.6.4.3   Regler/retningslinjer 

Med nye rammer og rutiner for bruk av kontorarealer og andre arealer må det 

utarbeides klare retningslinjer for dette. Det må også være klare rammer for 

hvem som beslutter hva i forhold til utleie og bruk av lokaler/eiendom.  

 

2.7 Sammenheng med relevante prosjekter 

Det pågår andre og omfattende prosjekter i organisasjonen som prosjektet 

arealeffektive bygg må ses i sammenheng med. Her kommer en kortfattet 

oversikt:  

2.7.1 Evaluering av kommunens administrative organisering 

Valg av organisasjonsmodell vil kunne påvirke hvordan noen av tjenestene 

lokaliseres, men vil ikke ha noe å si for den anbefalte retningen for arealeffektive 

bygg. Resultatet av evalueringen må tas med i det videre arbeidet med 

arealeffektiviseringen.   

2.7.2 Innsparing 

Noen av de foreslåtte tiltakene vil skyve på investeringsbehovet til kommunen, 

og bidra til en innsparing. Et eksempel er å møte behovet for barnehager med å 

etablere en barnehage på Åsgård skole framfor å bygge en ny på Dyster Eldor 

nå.  
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2.7.3 Energisparing 

Med en mer effektiv bruk av bygningsarealene vil det sannsynligvis føre til 

mindre arealer som krever oppvarming. Dette vil på sikt bidra til at Ås kommune 

bruker mindre energi på oppvarming.   

2.7.4 Skolebehovsplan 

Skolebehovsplanen foreslår å legge ned Kroer skole. Blir dette en realitet må det 

vurderes alternativ bruk av Kroer skole. 

2.7.5 Barnehagebehovsplan 

Befolkningsframskrivingen viser at det er behov for nye barnehageplasser i Ås 

kommune 2026/27. Det gjelder særlig i Ås sentralområde. Det er derfor planlagt 

på bygge en ny barnehage på Dyster Eldor. Nye Åsgård skole har ledig kapasitet 

fram til minst 2035, i henhold til dagens prognoser - og det anbefales å legge en 

barnehage i 1.etg. i de ledige arealene. For å ha et grunnlag for oppstart av 

barnehagen, flyttes Sagalund barnehage hit. Det gir samtidig mulighet for å 

renovere Sagalund som har et stort behov for det. Denne løsningen kan forskyve 

behovet for å bygge Dyster Eldor barnehage med opptil 8 år.   

2.7.6 Framtidens institusjoner og boliger 

Prosjektet Framtidens institusjoner og boliger skal se på hvordan Ås kommune 
kan benytte institusjonsplasser, omsorgsboligene, de bemannede boligene og 

evt. andre utvalgte ordinære kommunale leiligheter best mulig. Dette ses i 
sammenheng med midlertidig lokalisering av Forebyggende helsetjeneste inkl. 
helsestasjon på Moer helsehus og med arbeidet med Temaplan for helse og 

mestring som pågår.  
 

2.7.7 Vurdere samordning av helsestasjonene 

Evt. lokalisering av enhet Forebyggende helsetjenester på Moer helsehus må 

vurderes i lys av politisk behandling av sak om utredning om konsekvenser ved 

å samlokalisere helsestasjon i Ås kommune (22/00443-1). 

2.7.8 Evaluering av innbyggertorget 

Innbyggertorget er vedtatt som et 2-årig pilotprosjekt med påfølgende 

evaluering. Det foreligger ingen avklaringer og konklusjon. Det skal etableres et 

prosjekt som avklarer framtidig lokalisering av innbyggertorget. Det må tas med 

i det videre arbeidet med arealeffektivisering.  

2.7.9 Parkering for ansatte 

Slik situasjonen ser ut i dag vil det bli færre plasser for ansattparkering i Ås 

sentralområde fra 2023. Ås kommunen har et mål om å redusere klimagass- 

utslipp og bli klimanøytral i 2050, noe som medfører at flere ansatte bør reise 

kollektiv, sykle og gå til og fra jobb. Spørreundersøkelsen «Reisevaner» (2022) 

har kartlagt hvilke utfordringer de ansatte i Ås kommune kan ha ved reiser til og 

fra arbeid. Det er en del av beslutningsgrunnlaget for en langsiktig løsning for 

ansattparkeringen i Ås kommune.  

For å få flere ansatte til å sykle til og fra jobb må det også vektlegges parkering 

til private sykler, arealer for vedlikehold, samt garderobe. For å få flere ansatte 

til å sykle i jobben, legges det til rette for at kommunen har flere sykler, inkl.  
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el-sykler. Det må derfor legges til rette for sikker parkering og arealer for 

vedlikehold av disse syklene.  

Både bil- og sykkelparkering må tas med i det videre arbeidet med 

arealeffektivisering i Ås kommune.  

2.7.10 Digitalisering 

Prinsipper som er førende for digitalisering og IKT-løsninger som det må tas 

hensyn til ved flytting/endring av kontorarbeidsplasser:  

 På arbeidsplassene er det viktigste trådløst nett. Det er utfordringer i 
markedet med å levere aksesspunkt. Skal man inn i nye bygg, er det derfor 
viktig å planlegge tidlig for dette. 

 Der det er behov for fiber inn i byggene, kan det være bestillingstid.  
 Møterom og møteromsutstyr krever noe forberedelse. Her trenger man strøm 

og nettverkspunkter. Det samme med eventuelle printere. 
 Telefoni kommer til å bli lagt om i løpet av 2022.  
 Stor Follo IKT må involveres tidlig. De har en dedikert ressurs på 

byggeprosjekter som har erfaring på å følge dette.  
 

2.7.11 Gjenbruk av møbler 

Gjenbruk av møbler og utstyr bidrar til å redusere indirekte klimagassutslipp fra 

kommunens egen virksomhet. Dette er lagt inn som tiltak i kommunens 

handlingsplan for klima og energi. Det gir føringer for møblering når tjenester 

skal flytte og nye kontorplasser skal etableres.   

3 Anbefalinger 
Bærekraftig og effektiv bruk av kommunens bygningsarealer er et komplekst og 

langvarig arbeid. Det er mange tjenester, lokaler og behov som inngår, det er 

varierende kvalitet på byggene og det er en krevende logistikk for å få alt og alle 

på plass. For å komme fram til langsiktige og varige løsninger må det derfor 

brukes en del midlertidige løsninger.   

Det er mange sammensatte hensyn som må ivaretas. Det er derfor umulig å gi 

en anbefaling som løser alt på kort sikt. Men det er viktig å gi en anbefaling som 

grunnlag for en diskusjon og en beslutning. Beslutningen gir retning for det 

videre arbeidet for en bærekraftig og effektiv bruk av bygningsarealene til Ås 

kommune. I dette arbeidet er det viktig med forankring hos ledelsen og 

medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte.   

Det er viktig å holde diskusjonen og beslutningen på et overordnet nivå for å gi 

det videre arbeidet en retning og et handlingsrom. Detaljering av hvilke 
tjenester som skal hvor og hvordan kontorplassen skal utformes og kostnadene 
til dette kommer i oppfølging av dette prosjektet.  

 

3.1 Anbefalte prinsipper 

3.1.1 Overordnede prinsipper 

Arealeffektive bygg i Ås kommune bygger på et sett med overordnede 

prinsipper:  

 Bærekraftig og arealeffektiv bruk av eide og leide bygg.  
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 Arealeffektivisering tar utgangspunkt i tjenestene Ås kommune skal levere. 
Samtidig skal kvalitet på arbeidsplassene ivaretas.  

 Tjenestene og ressursene ses i sammenheng og på tvers av 
tjenesteområdene.  

o Ingen tjenester eier lokalene de holder til i.  
o Det er åpenhet for nye løsninger, samlokaliseringer og sambruk. 

 Eide bygg brukes mest mulig effektivt før det inngås leiekontrakter eller 

bygges nytt.    
 Løsningene er langsiktige og fleksible. 

 

3.1.2 Prinsipper for lokalisering 

Ved lokalisering av tjenester, vurderes følgende:  

 Tjenester som må ligge sentralt og tjenester som kan ligge mer perifert. 
 Tjenester som har fordeler av å være samlokalisert eller lokalisert i nærheten 

av hverandre.  
 Byggenes funksjonalitet. 
 

3.1.3 Prinsipper for kontorplasser 

Basert på tjenestene enhetene leverer og enhetenes behov, brukes følgende 

prinsipper som grunnlag for utforming av kontorplasser:  

 Enhetenes behov for kontorplasser tilsvarer 80 % tilstedeværelse.  

 Hver kontorplass skal minimum tilfredsstille arbeidstilsynets krav om 6 m2.  

 Det etableres hjemmesoner på ca. 4-10 kontorplasser, eller større landskap 

der det egner seg for den/de aktuelle enhetene 

 Innenfor hver hjemmesone legges det til rette for fritt setevalg, faste plasser 

og cellekontor.   

 Kontorplassene kan brukes av flere personer.  

 Det skal være minimum ett stillerom per 4 arbeidsplasser i delte 

kontorer/hjemmesonene.  

 Avtale om bruk av hjemmekontor inngås mellom den enkelte ansatte og 

nærmeste leder i tråd med kommunens reglement for bruk av 

hjemmekontor.   

 Kompatibelt datautstyr og rent skrivebord er nødvendig ved sambruk av 

kontorplasser.  

 Ås kommune har digitalisert saksbehandling, men den enkelte ansatte må ha 

plass til sitt personlige arbeidsutstyr og «bibliotek/lager» i sin hjemmesone.  

 Utforming og fordeling av kontorplasser skjer i samarbeid med ledelse og 

ansatte.  

 

3.2 Anbefalt alternativ med økonomisk vurdering 
For det anbefalte alternativet er det forutsatt følgene:  

 Det blir innvilget dispensasjon for videre bruk av modulskolen i 5-10 år. 
 Det legges til rette for barnehage på Åsgård skole, og Sagalund barnehage 

flyttes dit fra barnehageåret 2023/24.  
 Ledig kapasitet på Moer helsehus benyttes til forebyggende helsetjenester 

inkl. helsestasjon.  

 Kroer skole legges ned.  
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Med disse forutsetningene gir det en mulig innsparing på 15,4 MNOK i 

handlingsprogramperioden 2023-26, samt en reduksjon i arealbruk på 1 649 

kvm eller 649 kvm, avhengig av om forebyggende helsetjenester inkl. 

helsestasjon etableres varig i egne bygg, eller i leide bygg, se tabell 4. 

3.2.1 Driftsbudsjett 

I budsjett og handlingsprogram 2023-2026 vil anbefalte løsninger medføre 

følgende økonomiske og arealmessige konsekvenser for leiekostnader og FDV1 

eide bygg:  

Tabell 4: Økonomiske og arealmessige konsekvenser for leiekostnader og FDV for eide bygg, 2023-2026. 

Tiltak driftsbudsjett 
Brutto 
kvm 

2023 2024 2025 2026 Sum Kommentar 

Avvikle leieavtale 
Moerveien 10 

-2 606    -5 300  -5 300  -5 300  -15 900  Kontrakt avvikles fom. 
2024. Leiesum + renhold og 
strøm.  

Avvikle leieavtale 
Rådhusplassen 29 

-2 149    -5 300  -5 300  -5 300  -15 900  Kontrakt avvikles fom. 
2024. Leiesum + renhold og 
strøm.  

Avvikle leieavtale 
Modulskolen 

-4 000      -1 967  -5 900  -7 867  Kjøpe modulskolen i 2025. 
Besparelse av leie fra 
september 2025.  

Avvikle leieavtale 
Moerveien 12 

-463  500  -500  -500  -500  -1 000  Legges inn budsjettbeløp 
for 1/2 års leie i 2023 som 
tas ut fra 2024.  

FDV-midler 
Modulskolen 

4 000      267  800  1 067  Når kommunen overtar 
bygget, vil kommunen få 
ansvar for service og 
vedlikehold. Øvrige 
kostnader (renhold, energi, 
alarm, mv.) er allerede 
finansiert. 

Åsgård skole 6 200 2 015 4 030 4 030 4 030 14 105 FDV-midler økte arealer. 
Bygget med overkapasitet 
som antas å være ledig i 
minst 10 år. Ledige arealer 
anbefales tatt i bruk til 
andre tjenester. 

Flytte ut av Sagalund 
barnehage 

-320  -78  -156  -156  -156  -546  Besparelse FDV-kostnader 
på 75 % av 650 kr/kvm. 25 
% av ramme må være igjen 
for noe varme på vinteren 
og dekke faste kostnader.  

Nedleggelse Kroer 
skole 

-2 311  -563  -1 127  -1 127  -1 127  -3 943  Besparelse FDV-kostnader 
på 75 % av 650 kr/kvm. 25 
% av ramme må være igjen 
for noe varme på vinteren 
og dekke faste kostnader.  

                                                           
1 FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold 
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Tiltak driftsbudsjett 
Brutto 
kvm 

2023 2024 2025 2026 Sum Kommentar 

Leie/ombygging egne 
bygg til Forebyggende 
helsetjenester inkl. 
helsestasjon 

 
      2 300  2 300  Trenger ca. 1000 kvm. 

Kostbart å bygge om egne 
bygg. Antar omtrent 
samme årskostnad for leie 
og plassering i egne bygg i 
20 år, men etter avskrivning 
av investering i egne bygg 
(20 år) vil egne bygg lønne 
seg.  

Prosjektoppfølging/ 
koordinering 

  1 500  1 500  1 500  1 500  6 000    

Renter og avdrag 
investeringer (4 % 
rente) 

    1 400  1 400  3 500  6 300    

Sum -1 646  3 374  -5 453 -7 153 -6 153 -15 384  

 

3.2.2 Investeringskonsekvens 

I budsjett og handlingsprogram 2023-2026 vil anbefalte løsninger medføre 

følgende behov for investeringer. Rammen for tilpasninger eide bygg disponeres 

til Åsgård skole, modulskolen, Moer helsehus og eventuelt andre bygg som blir 

inkludert i flyttinger.   

Tabell 5: Anbefalte løsninger og investeringsbudsjett 2023 og 2025. 

Tiltak investeringsbudsjett 2023 2025 Sum 

Tilpasninger eide bygg  10 000  10 000 

Kjøp av modulskolen  15 000 15 000 

Sum 10 000 15 000  25 000 

Årlig avdrag (10 år) 1 000 1 500 2 500 

Årlig rente (4 %) 400  600 1 000 

Sum 1 400 2 100 3 500 

 

3.2.3 Avvikle leieavtaler 

3.2.3.1 Moerveien 10 

Kommunen leier 2 606 kvm i Moerveien 10. Dagens leieavtale var opprinnelig 

inngått fra mai 2017 til desember 2020, men er forlenget frem til august 2023. 

Bygget skal rives og eiendommen utvikles. Leieavtalen kan derfor ikke forventes 

å kunne forlenges utover 2024.  

Det anbefales at kontrakt avvikles fra og med 31.12.2023 for å sikre tid nok til å 

tilpasse alternative lokaler og flytte tjenestene som er i bygget til andre steder. 

Dette vil gi besparelse på leie, renhold og strøm fra 2024 på 5,3 mill pr år.   

Følende arealbehov er beregnet for tjenestene i bygget:  
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Tabell 6: Beregnet arealbehov for tjenestene i Moerveien 10. 

Enhet 
Antatt 

ansatte 

Antatt 

arealbehov 
Merknad 

Prosjekt 9 180  Beregnet ut fra brutto ca. 20 kvm/ansatt. 

Barnevern 30 750  Basert på dagens arealbruk (25 kvm/ansatt) 

Samtaletjeneste 10 250  Basert på dagens arealbruk (25 kvm/ansatt) 

Læringssenter 25 2 800  Basert på 350 elever x 8 kvm pr elev. Behovet svinger 

mye. Pga. Ukrainasituasjonen har elevtallet økt 

betydelig det siste året. Usikkert hvordan fremtiden 

blir.  

Sum 74 3 980  

 

3.2.3.2 Moerveien 12 

Kommunen leier ca. 460 kvm i Moerveien 12. Dagens leieavtale løper til 

30.06.2023. Avtalen ble opprinnelig inngått i april 2021 for etablering av test- og 

vaksinasjonssenter da Åsgård skole skulle rives. Etter at test- og 

vaksinasjonssenteret flyttet til Moer helsehus sommeren 2022, har lokalene blitt 

benyttet av Ås læringssenter. Bygget skal rives og eiendommen utvikles. 

Leieavtalen kan derfor ikke forventes å kunne forlenges utover 2023.  

Det anbefales at kontrakt avvikles fra og med 30.06.2023 og at læringssenteret 

samles på modulskolen. Dette vil gi besparelse på leie, renhold og strøm fra 

2024 på 0,5 mill pr år.   

3.2.3.3 Rådhusplassen 29 

Kommunen leier 2 149 kvm i Rådhusplassen 29. Dagens leieavtale løper til 

31.12.2023, med mulighet til å utløse opsjon ut 2024. Opsjonen må utløses 

innen 30.06.2023. Utleier ønsker fortsatt leieforhold med Ås kommune. Det er 

behov for oppgradering og tilpasning av lokalene, og det anses derfor å være 

hensiktsmessig å avslutte leieforholdet i henhold til kontrakt, og eventuelt utlyse 

en konkurranse åpent i markedet dersom kommunen fortsatt har behov for å 

leie arealer. På denne måten vil kommunen få arealeffektive og tilpassede 

arealer til den aktuelle tjeneste, og gi alle utleiere lik mulighet til å tilby lokaler 

til Ås kommune.  

Det anbefales at kontrakt avvikles fra og med 31.12.2023 og at tjenestene som 

er i bygget flyttes inn i restkapasitet i kommunens eide bygg. Dette vil gi 

besparelse på leie, renhold og strøm fra 2024 på 5,3 mill pr år.  

Følende arealbehov er beregnet for tjenestene i bygget:  

Tabell 7: Beregnet arealbehov for tjenestene i Rådhusplassen 29. 

Enhet 

Antatt 

ansatte 

 

Antatt 

arealbehov 
Merknad 

PPS 16 330  Basert på dagens arealbruk (ca. 20 kvm/ansatt) 

Forebyggende helsetjenester ink. 

helsestasjon og Frisklivsentral 

24 900  Basert på dagens areal.  
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Enhet 

Antatt 

ansatte 

 

Antatt 

arealbehov 
Merknad 

HR 6 140  Basert på dagens arealbruk (ca. 23 kvm pr ansatt) 

Økonomi 21 500  Basert på dagens arealbruk (ca. 23 kvm pr ansatt) 

Sum 67 1 870  

 

3.2.4 Moer helsehus 

Ledig kapasitet ved Moer helsehus anbefales benyttet til Forebyggende 

helsetjenester inkl. helsestasjon og frisklivssentral. Flytting av disse tjenestene 

til Moer helsehus er et kostnadseffektiv alternativ, da det er lite behov for 

tilpasninger. Pasientrom med vask egner seg godt til helsestasjonens behov.  

Det er usikkert hvor lenge det vil være ledig kapasitet ved Moer helsehus. I 

budsjett og handlingsprogram 2023-2026 er det lagt opp til at Forebyggende 

helsetjenester inkl. helsestasjon og frisklivssentral bruker ledige lokaler i 2024 

og 2025. Fra og med 2026 er det lagt inn kostnad for alternativ lokalisering. I et 

20-års perspektiv vil årskostnaden for leie og etablering i egne bygg være 

omtrent den samme, men etter avskrivning av investering i egne bygg (20 år) 

vil egne bygg lønne seg. Plasseringen er foreslått for å utnytte ledig kapasitet i 

kommunens eide bygg og gi tid og rom til å finne en god og langsiktig løsning 

for forebyggende helse inkl. helsestasjon. 

3.2.5 Modulskolen 

Modulskoen er på ca. 4 000 kvm. Modulskolen ble etablert på Ås stadion i 2017, 

først for å sikre erstatningslokaler for Rustad skole under byggeperioden, 

deretter flyttet Åsgård skole inn i 2019. Når ny Åsgård skole er ferdig sommeren 

2023 flytter Åsgård skole ut.  

Leiekontrakten er for 8 år (4+2+2) fra august 2017 til august 2025. De siste to 

opsjonsårene må utløses innen februar 2023. Dersom kommunen ikke utløser 

opsjonen for de siste to årene, blir det beregnet «restleie» ved avvikling av 

leieforholdet i 2023. Prisen for avvikling av leieforholdet i 2023 er 15 mill kr. 

Årsleien er på 5,9 mill kr pr år. Renhold, strøm og drift koster ca 2,1 mill kr pr 

år.   

Modulskolen er plassert på arealer regulert til idrettsformål og det er gitt 

dispensasjon frem til 2023. Ved søknad om dispensasjon ble trafikale forhold 

innklaget til fylkesmannen. Fylkesmannen konkluderte med at trafikale forhold 

var godt nok ivaretatt og positive fordeler var klart større enn ulempene når det 

gjaldt dispensasjon for midlertidig erstatningslokaler for skole under bygging av 

nye skoler ved Rustad og Åsgård.  

Fortsatt bruk av modulskolen etter at Åsgård skole flytter, forutsetter ny 

dispensasjon fra arealformålet. Det er forutsatt dispensasjon i minst 4 år i 

handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026.  

3.2.6 Skoleveien 3 

I vedtatt reguleringsplan for Åsgård skole er Skoleveien 3 vedtatt revet for å 

møte skolens behov for uteareal. Det anbefales at Skoleveien 3 brukes til 
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administrative tjenester fram til Åsgård skole har behov for utearealer. Framtidig 

lokalisering av enhet kommunalteknikk og enhet eiendom vurderes som følge av 

dette. 

3.2.7 Åsgård skole 

Det er beregnet at det er en fløy med to etasjer med til sammen 8 klasserom 

ledig på Åsgård skole. Det utgjør ca. 1240 kvm brutto. Denne kapasiteten er 

ifølge dagens prognoser ledig minst frem til 2035. I K-sak 1/20 «Åsgård skole. 

Konsept.» ble det vedtatt følgende: «Det forutsettes at overskuddsarealer 

(innendørs) kan benyttes til andre tjenester og administrative formål fram til 

skolen blir fylt opp med elever og at administrasjonens bruk ikke vil gå ut over 

elevenes og lærernes skolehverdag.» 

Det anbefales å benytte den ledige kapasiteten til barnehage og kontorplasser. 

Ved etablering av barnehage i Åsgård, anbefales det å flytte de to avdelingene 

som er i Sagalund barnehage til Åsgård. Vurdering av Sagalunds fremtid og 

langsiktig plan for å møte vekst i barneantallet legges frem i 

barnehagebehovsplan i 2023. Se for øvrig kapt. 3.2.8. 

3.2.8 Sagalund barnehage  

Ås kommune har samlet sett behov for økt barnehagekapasitet fra 

barnehageåret 2026/27. Behovet for barnehageplasser er størst i Ås sentrum. 

Realiteten er at det ikke er et godt alternativ å bo i Ås sentrum og ha barn i 

barnehage på Nordby. Barnehage på Dyster Eldor er tenkt bygd for å møte 

barnehagebehovet i Ås sentrum. Ved å utsette byggingen av denne barnehagen, 

vil kommunen spare investeringer i noen år. Da må behovet for 

barnehageplasser løses på en annen måte. På Åsgård skole vil det være 

kapasitet til ca. 90 barnehagebarn. Ved å flytte Sagalund barnehage med 38 

plasser til Åsgård nye skole, vil antall barnehageplasser øke med ca. 50. Det gir 

et antatt behov for flere barnehageplasser i barnehageåret 2027/28.   

Sagalund barnehage har behov for rehabilitering. Med rehabilitering er det en 

sannsynlighet for at investering i ny barnehage på Dyster Eldor barnehage kan 

utsettes med inntil 8 år. Dette må avklares i barnehagebehovsplanen.  

3.2.9 Kroer skole 

I skolebehovsplanen foreslås det å legge ned Kroer skole. Vurdering av 

alternativ bruk av Kroer skole gjøres i 2023 dersom nedleggelse blir vedtatt.  

3.2.10 Hellinga 7 

Aktivitetssenteret har vært lokalisert i Skoleveien 4. Da denne er solgt har 

aktivitetssenteret fått nye lokaler i Hellinga 7. Det er et ønske at 

aktivitetssenteret på Moer helsehus og det som nå er i Helling 7 skal 

samlokaliseres, men det er ikke funnet egnet lokalisering for dette pr dags dato. 

Det jobbes med å finne mulige arealer for samlokalisering av aktivitetssentrene i 

det videre arbeidet med arealeffektiviseringen. Lokalisering i Hellinga 7 antas 

derfor som midlertidig.  
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3.2.11 Økonomisk konsekvens med endrede forutsetninger  

Dersom forutsetningene som er grunnlaget for anbefalt alternativ i kapittel 3.2 

endres, vil det få en økonomisk og arealmessig konsekvens. Det er mange 

nyanser her, men det gi kan gi en antatt økt kostnad på ca. 35 mill kr samt økt 

arealbruk på 4 085 m2.  

Det er ikke funnet noen egnende lokaler til læringssenter, barnevern, 

samtaletjeneste og helsestasjon i kommunens egne bygg som kan være klare til 

innflytting i løpet av 2023. Dersom det ikke lar seg gjøre å bruke modulskolen 

videre, vil kommunen måtte leie lokaler til disse tjenestene fra høsten 2023. 

Tjenestene trenger til sammen ca. 4 800 kvm. Det antas omtrent samme 

årskostnad for leie i 20 år, men etter avskrivning av investering i egne bygg (20 

år) vil egne bygg lønne seg. Det skal jobbes med å finne varige løsninger for 

disse tjenestene i 2024-2025.  

Tabell 8: Økonomiske konsekvenser uten nødvendige forutsetninger 2023-26 

Tiltak driftsbudsjett 
Brutto 
kvm 

2023 2024 2025 2026 Sum øk.plan 

Avvikle leieavtale Moerveien 10 -2 606    -5 300  -5 300  -5 300  -15 900  

Avvikle leieavtale Rådhusplassen 29 -2 149    -5 300  -5 300  -5 300  -15 900  

Avvikle leieavtale modulskolen -4 000  -1 967  -5 900  -5 900  -5 900  -19 667  

Avvikle leieavtale Moerveien 12 -460  500  -500  -500  -500  -1 000  

Restleie og nedrigg modulskolen   15 000        15 000  

Besparelse FDV modulskolen   -667  -2 100  -2 100  -2 100  -6 967  

Leie/ombygging egne bygg 
læringssenter, barnevern og 
samtaletjeneste 

3 800  5 510  11 020  11 020  11 020  38 570  

Flytte ut av Sagalund barnehage 0  0  0  0  0  0  

Nedleggelse Kroer skole 0  0  0  0  0  0  

Ny 8-avdelings barnehage Dyster Eldor 
(FDV og renter/avdrag) 

2 300        9 700  9 700  

Leie/ombygging egne bygg til 
forebyggende helse inkl. helsestasjon 

1 000  1 450  2 900  2 900  2 900  10 150  

Ny skole Åsgård 6 200  2 015  4 030  4 030  4 030  14 105  

Prosjektoppfølging/koordinering   1 500  1 500  1 500  1 500  6 000  

Renter og avdrag investeringer     280  280  280  840  

Sum 4 085  23 342  630  630  10 330  34 932  

 

3.3 Videre arbeid 
Det anbefalte alternativet i kapittel 3.2 har stor grad av midlertidighet i seg. 

Samtidig har kommunen en rekke bygg som ikke er vurdert i dette prosjektet. 

De må tas med i neste fase av prosjektet som del av arbeidet med å finne varige 

løsninger for lokalisering av kommunens tjenester.  

3.3.1 Antatt framdrift  

Antatt framdrift for det videre arbeidet med å arealeffektivisere kommunens 

bygg og finne varige løsninger for kommunale tjenester, er foreslått som følger: 
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Tabell 9: Antatt framdrift med tiltak for perioden 2023-2035. 

År Tiltak 

2023 • Vurdere:  
o Barnehagebehov i barnehagebehovsplanen 
o Framtidig bruk av Kroer skole ved evt. nedleggelse 
o Lokalisering av innbyggertorg. 
o Sammenslåing av aktivitetssentrene. 
o Alternativer for «Hangartomta».  
o Alternativer for gamle Holstad skole og Drøbakveien 6. 

• Helhetlig kartlegging og vurdering av boligporteføljen. 
 

2024-25 • Finne løsning for tjenester i: 
o Moer helsehus når institusjonen trenger arealene.  
o Modulskolen når dispensasjon går ut.  
o Moerveien 2 når leiekontrakt går ut. 

2026-35 • Finne løsninger for tjenester i:  
o Myrveien 16 når området skal utvikles til bolig.  
o Skoleveien 3 når den skal rives.  
o Åsgård skole når skolen trenger arealene.  

• Vurdere øvrige bygg og eiendommer samt leie.  

 

3.3.2 Bygg som inngår i videre arbeid 

Ås kommune har en rekke bygninger og en tomt som må vurderes i det videre 

arbeidet med arealeffektivisering og å finne varige løsninger.  

Tabell 10: Kommunens bygg og tomter som det skal jobbes videre med for å finn arealeffektive og varige løsninger. 

Kommunens bygg/ tomter 
som det skal jobbes videre 
med  

Merknad 

Kulturhuset Vurdere innbyggertorg som del av kulturhuset. 

Rustad skole Har ledige lokaler og kan brukes mer arealeffektivt.  

Kroer skole Foreslått nedlagt i skolebruksplanen 2022.  

Bankveien 1 Kulturskolen holder til her. Kan brukes med arealeffektivt. 

Bankveien 3 Kulturskole og tillitsvalgte holder til her. Kan brukes mer 
arealeffektivt.  

Sagalund barnehage Foreslått flyttet til Åsgård skole som midlertidig løsning. Vurderes 
videre i barnehagebehovsplanen. 

Drøbakveien 6  Inngår i reguleringsplan for Åsgård skole, formål Undervisning. 
Utgjør sone med angitte særlige hensyn – bevaring kulturmiljø 
(H570_3). Står tomt.  

Gamle Holstad skole Arealformål off/priv tjenesteyting i kommuneplan. Leies ut til Ås 
husflidslag. 

Myrveien 16  Del av områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Arealformål 
bolig. Ikke detaljregulert. Kommunalteknikk holder til her.  

Hellinga 7 Dagsenter har midlertidige lokaler i underetasjen etter flytting fra 
Skoleveien 4 som er solgt til boligformål.  

Bjørnebekk Arealformål off/priv tjenesteyting i kommuneplan. Uregulert. 
Dagsenter holder til her.   

Kroerveien 70/Neijing-skole Arealformål off/priv tjenesteyting i kommuneplan. 
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Kommunens bygg/ tomter 
som det skal jobbes videre 
med  

Merknad 

Uregulert. Leies ut til Neijing-skole 

Hangartomta Del av områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Arealformål 
sentrumsformål. Ikke detaljregulert. 
Det er interesse for tomta både for å kjøpe, leie som anleggsplass og 
for  å fjerne det slitne bygget. 
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Vedlegg 

1. Prosjektplan for prosjekt arealeffektive bygg 
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