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Solberg skole - skisse til handlingsplan for videre effektuering K-
sak 12/14

Saksbehandler: Ole Harald Aarseth Saksnr.: 14/01409-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Plankomitéen

Rådmannens innstilling:
Slik ønsket av plankomiteen, legges saken fram, uten innstilling men med 3 forslag til
innstillinger i saksutredningen.

Ås, 07.07.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Plankomiteen

Behandlingsrekkefølge:
Plankomiteen.

Vedlegg:
Mulighetsstudium fra Arkitektformidlingen av 25.09.2013 med
kostnadsoverslag.

Mulighetsstudie av 25.09.2013..pdf

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Samme som følger saken trykt.

Vedtak i saken sendes elektronisk til:
Plankomiteens medlemmer og eventuelle varamedlemmer. Ordfører, rådmann,
eiendomssjefen, oppvekst- og kultursjefen og teknisk sjef.
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Ut fra løpende innspill fra oppvekst- og kultur til definisjon av prosjektets rammer,
besluttet plankomiteen i dets møte 04.12.2014 sak 02/13 å fremme følgende
enstemmige innstilling til kommunestyret:
Plankomiteen anbefaler:

1. Solberg skole bygges ny med 2 paralleller og gammel skole rives.
2. Det planlegges med sikte på senere bygging til 3 eller 4 paralleller.
3. Det anbefales å bygge flerbrukshall istedenfor gymsal hvis detskal planlegges

for mer enn 2 paralleller.
4. Det utlyses arkitektkonkurranse for alternative løsninger. Sitat slutt!

Plankomiteen overnevnte punkt 1, var befestet i plankomiteens tidligere vedtak
07.05.2013 sak 4/13, hvor plankomiteen bad HOK vurdere, ut fra foreliggende
kostnadsoverslag, om det ut fra pedagogiske hensyn, ville være regningsvarende å
bygge nytt.

Saken ble deretter først behandlet i Formannskapet 15.05.2013 i sak 31/13
hvor de ber plankomiteen utrede ett alternativ der det bygges helt ny skole
inkludert SFO.
I påfølgende behandling av HOK møtet 21.05.2013 sak 24/13 punkt 1,
anbefalte Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur, «at Solberg skole rives og det
prosjekteres ny skole.»

Kommunestyret fattet påfølgende vedtak i dets møte 19.03.2014 sak 12/14:
1. Solberg skole bygges ny med to klasserekker.
2. Skolen prosjekteres med fire klasserekker, slik at den senere enkelt kan

utbygges til henholdsvis tre og fire klasserekker.
3. Det bygges vanlig gymnastikksal/flerbrukshall, tilpasset to klasserekker.
4. Gymsal/garderober prosjekteres og bygges slik at den senere enkelt kan

utvides til flerbrukshall.
5. Bygningene plasseres så langt sør på Gnr. 102, Bnr. 390 ateksisterende

skolebygning senere kan benyttes til andre formål, for eksempel som
barnehage. Sitat slutt!

Ettersom Gnr.102, bnr. 390 utgjør både området O4 på 13,2 daa. regulert til offentlig
undervisning samt regulert friområde lengst sør på 16,2 daa, tok leder av
plankomiteen, etter forespørsel fra administrasjonen, kontaktmed ordfører for videre
avklaring på hvordan kommunestyret overnevnte vedtak punkt 5. skulle forstås.
Under påfølgende avklaringsmøte 26.03.2014, og etter at ordfører først hadde
kontaktet kommunestyrepolitiker som hadde fremmet forslaget til punkt 5, meddelte
ordfører i mail 26.03. som følger:
«Det som må gjøres er at O4 må flyttes/utvides lengre sydover. I hvertfall deler av
området som er regulert til veiformål og som administrasjonen hadde tenkt å
plassere skolen.» Sitat slutt!
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O4 ble i 2011 bebygget med akebakke, gangstier med beplantning, grusbane,
ballbinge og 60 meter løpebane til ca. 3 mill. kr.

FORSLAG TIL ALTERNATIVE INNSTILLINGER TIL PK-MØTET 10.04.2014:

ALT.1.
I mail med vedlegg fra plankomiteens leder av 28.03.2014 til eiendomsavdelingen,
fremmer han følgende forslag/innstilling til videre handlingsplan for Solberg skole:
Saksframstilling:
Kommunestyrets vedtak i møte 19.03.2014 sak 12.
Det som må gjøres:

a. Få fram romprogram for de 4 klasserekkene samt få formulert de momenter som er
viktige ut fra pedagogiske og driftsmessige forhold samt hensynet til gangveisystemet
gjennom det potensielle skoleområdet.

a. Få fram disposisjonsplan for en skole med 4 klasserekker hvor det inngår at
eksisterende skolebygning inntil videre skal bevares. Det bør i den forbindelse inviteres
til idekonkurranse om en disposisjonsplanen samt en belysning av alternativer for
bygging av gymsaler/flerbrukshall under etappe 1(klasserekke 1 og 2) hvor man også tar
hensyn til senere ekspansjon med ytterligere 2 klasserekker.

b. Forberede en reguleringsforandring slik at vegarealet som kommunen har fått, samt
nødvendig del av felt O4es nordre del blir gjort tilgjengelig som skoletomt. I nødvendig
utstrekning må felt O4 forskyves sørover og i nødvendig utstrekning gå inn på areal som
i dag er regulert til offentlig friluftsområde. Det er ønskelig at dette moment utføres etter
at det er holdt en idekonkurranse om utformingen av skole med 4 klassetrinn.

c. Etter evaluering av idekonkurransens alternativer engasjeres arkitekt til prosjekteringen
av skolebygninger med 2 klasserekker og løsning for bygging av tilhørende
gymsaler/flerbrukshall. Sitat slutt!

ALT. 2.
Etter samstemt anbefaling fra medlem av plankomiteen, tok plankomiteens sekretær kontakt
med Astrid Reikvam fra Arkitektformidlingen 03.04.2014, med forespørsel om forslag til
videre effektuering av K-sak 12/14. I påfølgende mail av 04.04. foreslår Siv.ark. Reikvam
som følger:

1. Programarbeid (som ble satt på vent) fullføres nå iht. gjeldende vedtak, som
grunnlag for videreføring av konkurranse for nytt skolebygg.

2. Konkurranseprogram for begrenset Plan- og designkonkurranse utarbeides. Helhetlig
tomteutnyttelse blir da en del av konkurranse elementet.
Det forutsettes omregulering etter gjennomført konkurranse for tilpasning til ny
situasjon. Konkurranse elementet vil også være å vise hvordan skolen kan utbygges
trinnvis.

3. Prekvalifisering av 4-5 konkurransedeltakere og gjennomføring av konkurranse.

ALT. 3.
Etter at Arkitektformidlingen har avsluttet sitt oppdrag fase 2, innbefattet åtilpasse
eksisterende romprogram til ny 2-parallell og 3-parallell skole,

1. utarbeides tilbudsbeskrivelser for innhenting av tilbud på Arkitekt, rådgivende
ingeniør RIE, rådgivende ingeniør varme, sanitær og ventilasjon RIV,
landskapsarkitekt LARK, rådgivende ingeniør byggkonstruksjoner RIB og rådgivende
ingeniør brann RIBR.

2. som alternativ til overnevnte punkt 1, eventuelt heller utarbeide tilbudsbeskrivelse for
innhenting av tilbud for ARK m/GRU.
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3. Deretter kunngjøres tilbudsforespørselen(e)i Doffinbasen i EØS området etterpunkt 1.
eller 2.

Vurdering:
Blir gjort av plankomiteen i dets møt 10.04.2014.

Økonomiske konsekvenser:
Vedtatt samlet ramme for prosjektet, slik vedtatt av K-styret 11.12.2013 i sak
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR 2014 -2017:
(Sum bevilget tidligere år –kr. 9 988 000, år 2014 –kr. 0,00,
år. 2015 –kr. 85 000 000 og år 2017 kr. 80 000 000)kr. inkl. mva =
174988 000 kr. inkl. mva.

Foreliggende kostnadsoverslag som har vært fremlagt under tidligere politiske
behandlinger, mulighetsstudium av 25.09.2013, viser at å bygge ny 2-parallell
skole på 5 236 m2, vil komme på ca. 199 mill. kr. inkl. mva. NB! Her er fratrukket
rivekostnader.
(Tilsvarende framkom i samme mulighetsstudie, at kostnader ved full rehabilitering
av eksisterende skole på 2 049 m2 + nødvendig nybygg på 2 700 m2, vil komme på
ca. 160 mill. kr. inkl. mva. Dette, benytte eksisterende skole, var i henhold til
kommunestyrets opprinnelige bestilling i møtet 23.05.2012 sak 20/12 ).

Konklusjon med begrunnelse:
Fremmes av plankomiteen etter diskusjon på møtet 10.04.2014.

Kan vedtaket påklages?
Nei.

Ikrafttredelse av vedtaket:
På tidspunkt plankomiteen har fattet endelig vedtak på måten videre effektuering av
K-vedtak 12/14, skal gjennomføres.


