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Rådmannens innstilling: 
1. Det installeres ventilasjonsanlegg i paviljong 2, Åsgård skole. 
2. Det etableres et midlertidig modulbygg på Åsgård skole for 2 klasser.  
3. Det etableres en modulskole på grusbanen ved Ås ungdomsskole. Modulene skal 

ha kapasitet til å dekke Rustad skole, samt ta økningen av antall skolebarn som 
kommer i sentrum, inntil nye Rustad skole står klar. Finanskostnadene må 
innarbeides i budsjettet fra 2016. 

4. Elevene ved Rustad skole flyttes til modulskolen ved Ås ungdomsskole når 
utbyggingen starter. 

5. Elevene ved modulskolen flyttes til nye Rustad skole når denne står ferdig. 
6. Skolegrensene mellom Rustad og Åsgård skole endres midlertidig i 

utbyggingsperioden. 
7. Det legges til rette for at modulskolen ved Ås ungdomsskole kan benyttes av 

Åsgård skole ved fremtidig utbygging av denne. 
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SAKSUTREDNING: 

1. Sammendrag: 

Kommunestyret vedtok den 22.10.2014 i sak 72/14 følgende: 
«Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i 2 
etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.» 
 
HTM ba i møte den 06.11.2014 om følgende: 
«…det legges fram for politisk behandling en vurdering av alternative løsninger, 
inkludert vurdering av hvorvidt oppgradering og vedlikehold av paviljongen kan være 
et økonomisk mer gunstig alternativ enn rivning og modulbygg.» 

1.1 Åsgård skole 

Følgende alternativer for Åsgård er utredet: 
1. Paviljong 2 på Åsgård skole rives og det settes opp modulbygg med 7 

klasserom. 
2. Paviljong 2 beholdes og oppgraderes med nytt ventilasjonsanlegg. Dette vil 

frigjøre 5 klasserom. I tillegg settes det opp modulbygg med 2 klasserom. 
3. Paviljong 2 beholdes, men skal ikke benyttes utover eventuelt som lagerplass. 

Det settes opp modulbygg med 7 klasserom. 
 
Utredningen er foretatt med bakgrunn i at skolekapasiteten for Åsgard skal være 
dekket frem til høsten 2017. På dette tidspunktet vil behovet overskride kapasiteten, 
og eventuell utvidelse må påregnes. På bakgrunn av dette har rådmannen sett på 
skolekapasitetsbehovet for Åsgård og Rustad samlet.   

1.2 Rustad skole  

Under utbygging av Rustad skole skal to bygg rives og resterende arealer må pusses 
opp. Dette medfører at tilnærmet hele dagens bygningsmasse må tømmes for elever 
og lærere. Plassering av moduler, med tilstrekkelig kapasitet for Rustad skole under 
utbyggingen, vil være svært krevende, både av hensyn til uteareal og sikkerhet for 
elevene. 
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1.3 Ny modulskole 

Det er mulig å etablere en modulskole på grusbanen ved Ås stadion (Ås 
ungdomsskole) med kapasitet til å dekke Rustad skole, samt forventet vekst i Ås 
sentrum, inntil nye Rustad skole er driftsklar. Dette er en samlet løsning som ivaretar 
en rekke utfordrende momenter og gir stor grad av fleksibilitet.  

1.4 Oppsummering: 

Oppgradering av Paviljong 2 på Åsgård skole med nytt ventilasjonsanlegg, samt 
etablering av modulbygg med 2 klasserom, vil være det økonomisk mest gunstige 
alternativet for Ås kommune, sett over en periode på mer enn 4 år.  
 
Etablering av ny modulskole på grusbanen ved Ås stadion vil være et effektivt 
verktøy for å løse flere av utfordringene ved utbygging av Rustad skole, samt 
imøtekomme elevtallsveksten i Ås sentrum de nærmeste årene. 
 
Rådmannens anbefaling vil bl.a. gi følgende fordeler: 

 Raskere byggetid siden tomta i sin helhet kan avsperres og benyttes til 
gjennomføringen. 

 Bedre sikkerhet som følge av at eleven ikke oppholder seg i nærhet av 
byggeplassen under byggeperioden. 

 God tilgang til idrettshall og utearealer under byggeperioden (gymsalen på 
Rustad skal rives). 

 Rimeligere utbygging. 

 Ivaretagelse av forventet elevtallsvekst. 

 God fleksibilitet i en krevende vekstperiode i Ås sentrum.  

2. Fakta i saken: 

Kommunestyrets vedtak 22.10.2014:  
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4-parallell barneskole inkludert flerbrukshall. Under 
planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og funksjonelle 
uteareal. Det utredes samtidig om dagens uteareal kan utvides.  

2. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet igangsettes 
og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015.  

3. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i 2 etasjer 
for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

4. Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole igangsettes 
umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015.  

5. Sjøskogen skole 7. trinn blir inntil videre værende på Sjøskogen skole, da de pr. i dag 
har ledig kapasitet.  

6. Solberg skole 7. trinn flyttes fra Solberg skole til Nordby skole fra og med skoleåret 
2015/2016 inntil ny Solberg skole er bygget.  

7. Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før nye 
skoler står ferdig, vurderes flytting av hele klasser fremfor flytting av enkeltelever.  

8. Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet tidsplan 
for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av skolene, basert på de vedtak 
som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk saksgang, der det framgår hvilke 
saker som må behandles politisk, og i hvilke utvalg. Tidsplan samt kostnader til 
planleggings- og prosjekteringskostnader legges frem for Kommunestyret 10.12.2014.  
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Følgende er protokollført fra HTM møtet den 06.11.2014: 
Status for Åsgård skole - paviljong 2: 
Riving og oppsett av modulbygg er planlagt lagt ut på anbud med det første. Det 
blir regnet som en permanent installasjon, fordi varigheten er over 2 år og da 
gjelder TEK 10. Hovedutvalg for teknikk og miljø oppfattet at dette medfører at 
modulbygg blir betydelig mer kostbart enn det et midlertidig bygg (mindre enn to 
år) ville blitt, og som etter utvalgets oppfatning lå til grunn da kommunestyret 
vedtok riving av paviljongen. Utvalget ba derfor om at det legges fram for politisk 
behandling en vurdering av alternative løsninger, inkludert vurdering av hvorvidt 
oppgradering og vedlikehold av paviljongen kan være et økonomisk mer gunstig 
alternativ enn riving og modulbygg. Utvalget ba også om at det tas forbehold om 
politisk godkjenning ved evt. anbudsutsending for rivearbeider og modulbygg før 
videre politisk behandling er gjennomført. 

 
I etterfølgende samtaler med hovedutvalgsleder for teknikk og miljø er det presisert 
at dette kan fremlegges for Formannskapet direkte, uten å gå via HTM. 

2.1 Åsgård skole 

Paviljong 2 på Åsgård skole er i moderat teknisk forfatning. Det er de senere årene 
foretatt innvendige vedlikeholdsarbeider i form av nye gulvbelegg, nye dører, malte 
veggflater, nye panelovner, nye overflater på toalettene, nye rømningsveier med 
ledelys og ny takhimling i gangarealer. Det er ved undersøkelse ikke dokumentert 
helseskadelige forhold i undervisningslokalene, utover for høyt CO2 nivå ved bruk av 
klasserommene. 
 
Det opplyses fra rektor på Åsgård skole at det står kaldt fra vinduene om vinteren og 
at varmeforholdene i bygget er dårlige. Sanitærforholdene oppleves som 
utilfredsstillende. 
 
Ved installasjon av nytt ventilasjonsanlegg vil problemene med for høyt CO2 innhold i 
bygget elimineres, og det vil være enklere å holde en tilfredsstillende og jevn 
temperatur i bygget.  
 
Det er vurdert 3 alternative løsninger for Åsgård skole. Alternativene er utredet med 
bakgrunn i at nødvendig kapasitet frem til skolestart høsten 2017 skal tilfredsstilles. 
Alternativene skal også frigjøre dagens spesialrom, som ble omarbeidet til klasserom 
ved stengning av gamle Åsgård skole. 
 

1. Paviljong 2 på Åsgård skole rives og det settes opp modulbygg med 7 
klasserom i tråd med gjeldende kommunestyrevedtak. Alternativet 
opprettholder dagens uteareal og gir skolen nye og funksjonelle 
undervisningslokaler. 
 

2. Paviljong 2 beholdes og oppgraderes med nytt ventilasjonsanlegg. Dette 
frigjør 5 klasserom. Det må i tillegg settes opp et modulbygg med 2 klasserom 
for å gi tilsvarende kapasitet som alternativ 1. Alternativet ivaretar maksimal 
utnyttelse av tidligere investeringer. Utearealet reduseres noe. Videre bruk av 
Paviljong 2 vil møte motforestillinger fra pedagogisk personell og foreldre. 
Eiendommens tekniske verdi økes. 
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3. Som alternativ 1, men Paviljong 2 rives ikke. Den blir da stående uten 
gjennomføring av ytterligere bygningsmessige tiltak og skal kun benyttes til 
eventuell lagerplass. Ved en senere utvidelse av Åsgård skole vil gymsalen i 
Paviljong 3 være for liten. Det vil da sannsynligvis være nødvendig å rive dette 
bygget for å oppnå en hensiktsmessig utnyttelse av tomta og effektive nye 
bygg. En rivning av både Paviljong 2 og 3, samtidig med en eventuell 
skoleutvidelse, vil være økonomisk gunstig. Alternativet reduserer tilgjengelig 
uteareal og gir skolen nye og funksjonelle undervisningslokaler. 
 

Figur 1. Alternative plasseringer og nødvendig arealbruk ved oppsett av 
moduler på Åsgård skole (ref. alternativ 1 og 3). Rødt felt tilsvarer arealbehovet 
for 2 klasserom og dekker alternativ 2 i redegjørelsen. 
 

 

2.2 Rustad skole 

Ved utvidelse av Rustad skole til 4 parallell barneskole vil det være behov for å flytte 
elevene til modulbygg under byggeperioden. To av skolens bygninger må rives og 
den tredje må pusses opp og tilpasses en helhetlig 4 parallell skole. Det vil dermed 
være svært begrenset andel av dagens bygningsareal som vil kunne benyttes under 
byggeperioden. Oppsett av moduler med tilstrekkelig kapasitet til å dekke skolens 
behov gjennom byggeperioden vil beslaglegge store deler av dagens uteareal. Det vil 
i tillegg bli utfordringer knyttet til en betydelig anleggsvirksomhet midt i et begrenset 
uteareal for skolen. 
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Figur 2. Mulig plassering og nødvendig arealbruk ved oppsett av moduler på 
Rustad skole. 
 

 
 

2.3 Ny modulskole ved Ås stadion 

Rådmannen anbefaler at det etableres en ny modulskole på grusbanen ved Ås 
stadion (Ås ungdomsskole). Modulskolen dimensjoneres for Rustad skole, samt 
fremtidig elevtallsvekst i Ås sentrum. Etablering av et modulbygg med 24 rom vil gi 
kapasitet til ca. 475 elever, med nødvendige spesialrom og arbeidsplasser. 
 
Ved å flytte elevene fra Rustad skole til modulskolen i byggeperioden vil arbeidet 
kunne utføres uten skolevirksomhet på området. Dette vil forenkle arbeidet under 
rive/byggeprosessen, øke gjennomføringshastigheten, samt ivaretar sikkerheten og 
arbeidsforhold for elever og ansatte ved skolen på en bedre måte.  
 
Ved midlertidig justering av skolegrensene i Ås sentrum vil modulskolen kunne 
ivareta vekstbehovet for nye skoleplasser. Dette reduserer presset på Åsgård skole 
og åpner for en mer effektiv felles kapasitetsutnyttelse og ressursbruk. 
 
Rådmannen har orientert idrettsrådet og Ås IL om forslaget, og de vil eventuelt 
komme med innspill til politisk behandling i formannskapet. 
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Figur 3. Mulig plassering og nødvendig arealbruk ved oppsett av modulskole 
på grusbanen ved Ås stadion. 
 

 

3. Vurdering: 

Det er tre parametere som er viktige å ta hensyn til i vurderingen av denne saken: 
1) Fremdrift: Hvilke alternativer gir den korteste byggeperioden. 
2) Lærefasiliteter og uteområder i byggeperioden: Hvilke alternativer gir de 

beste læringsfasiliteter og uteområder under byggeperioden.  
3) Økonomi: Hvilke alternativer gir de laveste kostnader, herunder 

byggekostnader, leie av moduler og driftskostnader under byggeperioden. 

3.1 Økonomiske konsekvenser: 

Rådmannen har konferert aktuelle leverandører og andre kommuner for å få en 
oversikt over prisene i markedet for modulbygg. På denne bakgrunn er det utarbeidet 
priseksempler på leie av modulbygg. Det understrekes at dette er grove anslag for 
prisnivået i markedet. Prisene fastsettes i markedet etter anbud, og avhenger av 
markedsmessige forhold. Prisene nedenfor er derfor kun ment som eksempler på 
indikerte priser. Hva leverandørene vil gi av pristilbud avhenger av hva 
leverandørene har inne av modulbygg, størrelsen og utforming på prosjektet og 
konkurransesituasjonen når anbudet lyses ut.    
Plan- og bygningsloven stiller minstekrav for bygg som skal stå inntil 2 år (disse 
kravene tilsvarer omtrent tidligere TEK 7). For bygg som skal stå over 2 år gjelder 
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TEK 10. Dette betyr at årlige leiepriser øker når leieperioden går over 2 år. Deretter 
faller prisene igjen med økende leieperiode, da dette er mer attraktivt for 
leverandørene.  
 
Leverandørene anbefaler ikke modulbygg med flere enn 2 etasjer, da dette 
kompliserer de bygningsmessige kravene og øker kostnadene. 

3.2 Åsgård skole 

Tabell 1. Kostnader for ulike utbyggingsalternativer for Åsgård skole (tall i 1000 
kr.) Ref. kap. 2.1 Åsgård skole 
 

  

Kostnader 
for 2 års 
leie 

Kostnader 
for 4 års 
leie 

Kostnader 
for 8 års 
leie 

Alternativ 
1 

Ventilasjonsanlegg Paviljong 2        3 000         3 000         3 000  

Leie av 2 klasserom           950         1 500         2 700  

SUM        3 950         4 500         5 700  

Årskostnad         1 975         1 125            713  

 
  

Alternativ 
2 

Rivning av Paviljong 2        1 200         1 200         1 200  

Leie av 7 klasserom        2 993         4 725         8 505  

SUM        4 193         5 925         9 705  

Årskostnad        2 096         1 481         1 213  

 
  

Alternativ 
3 

Paviljong 2 står ubrukt       

Leie av 7 klasserom        2 993         4 725         8 505  

SUM        2 993         4 725         8 505  

Årskostnad        1 496         1 181         1 063  

 

 FDV kostander anslås å være i samme størrelsesorden for alle alternativene.  

 Varigheten på investeringen er usikker da man ikke vet fremtiden for Åsgård 
skole.  

 Tabellen forutsetter at elevtallsveksten må tas på Rustad skole/ny modulskole 

 Det er forutsatt 10% rabatt ved å øke antall klasserom fra 2 til 6. 

 Leieprisene er basert på faktiske kostnader hos Ski kommune. 
 

3.3 Modulskole ved grusbanen ved ÅS ungdomsskole 

 
Etablering og leie av modulskole på grusbanen ved Ås ungdomsskole for 475 elever 
er estimert til ca 25-35 mill. kr for en leieperiode på 8 år.  Av dette utgjør opp- og 
nedrigging ca 3,5 til 4,5 mill. kr.  Estimatet forutsetter at grusbanen er klargjort som 
fundament for modulene. Vanligvis fungerer en grusbane godt som fundament, men 
dette må undersøkes nærmere.  
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Finanskostnader ved etablering av modulskole i byggeperioden er ikke innarbeidet i 
rådmannens budsjettforslag. Dette må innarbeides fra 2016. 
 
I kostnadsanslaget er det tatt med spesialrom og lærerrom, men ikke gymsal. 
Fotballhallen, Ås stadion og gymsalene på Ås ungdomsskole forutsettes å dekke 
dette behovet.  
 
Under byggeperioden vil FDV kostnader som er avsatt i budsjettet til Rustad 
overføres til modulskolen. I tillegg må det påregnes noe økte FDV kostnader utover 
budsjetterte kostnader som følge av elevtallsvekst og mulig økte krav til FDV i de 
leide lokalene. 
 
Det oppnås en betydelig besparelse og en større fleksibilitet ved å utnytte samme 
modulbygg ved utvidelse av Rustad og Åsgård skole. 

4. Alternativer: 

4.1 Rive Paviljong 2 og etablere modulbygg med 7 klasserom på Åsgård 
skole, samt etablere modulskole ved Ås stadion 

Fremdrift: Alternativet medfører en noe lengre byggeperiode, siden prosjektet på 
Åsgård blir mer omfattende.  Gevinsten for Rustad skole blir den samme.  
 
Læringsfasiliteter og utemiljø.  Alternativet gir mest tilgjengelig uteareal for Åsgård 
skole. Det vil imidlertid være mer omfattende inngrep på tomta under byggeperioden 
og det er større behov for sikringstiltak.  
 
Økonomi: Alternativet vil gi økte kostnader (ref. Tabell 1). Elevtallsveksten fordeles i 
tillegg på to enheter, noe som også vil gi økte kostnader.    
 

4.2 Rive Paviljong 2 og etablere modulbygg på Åsgård skole, samt 
etablere modulskole på Rustad skole 

Fremdrift: Dette alternativet medfører en lengre byggeperiode. Åsgard skole vil kun 
ha tilstrekkelig kapasitet til sommer 2017 og modulbygget må da utvides.  Utbygger 
av Rustad skole må ta hensyn til ordinær skoledrift på tomta.   

 
Læringsfasiliteter og utemiljø.  Dette alternativet gir lite uteområder under 
byggeperioden. Læringsfasilitetene påvirkes av støy og byggeaktivitet. For Åsgård 
skole vil det etter kort tid være behov for ytterligere utvidelse og byggeaktivitet. 
 
Økonomi: Tiltaket gir lengre byggetid, noe som i seg selv øker kostnadene til leie av 
modulbygg og byggekostnader av ny skole.  Tiltaket gir ikke noe synergieffekt mot 
bygging av Åsgård, da Åsgård må etablere egen modulskole.  Tiltaket medfører 
muligens at behovet for antall moduler kan reduseres, dersom noe av eksisterende 
bygg på Rustad og Åsgård kan benyttes under byggeperioden.  
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5. Konklusjon med begrunnelse: 

Rådmannen anbefaler at Paviljong 2 oppgraderes med nytt ventilasjonsanlegg. 
Dette, sammen med etablering av et modulbygg med 2 klasserom, ivaretar Åsgård 
skole sitt behov for undervisningslokaler frem til skolestart høsten 2017. 
 
Arbeidet med etablering av modulskole på grusbanen ved Ås stadion starter 
umiddelbart. Så snart modulskolen er operativ flyttes elevene ved Rustad skole til Ås 
stadion. Modulskolen må sikres tilstrekkelig kapasitet, sammen med midlertidig 
endring av skolegrensene mellom Rustad og Åsgard, slik at skolen kan ivareta 
forventet elevtallsvekst i Ås sentrum.   
 
Fremdrift: Anbefalt løsning gir rask fremdrift.  Utbygger av Rustad skole trenger ikke 
å ta hensyn til å ivareta ordinær skoledrift på tomta. Dette forkorter byggeperioden. 
 
Læringsfasiliteter og utemiljø.  Løsningen sikrer gode læringsfasiliteter under 
ombygging. Modulbygget vil tilfredsstille TEK-10 kravene. Det er gode uteområder 
med fotballhall, som eies og disponeres av Ås kommune på dagtid, og tilgang til Ås 
stadion. Det er kort vei til skogsarealer.  
 
Økonomi: Tiltaket gir kortere byggetid, noe som i seg selv reduserer kostnadene til 
leie av modulbygg og byggekostnader av ny skole.  Dersom modulskolen kan 
benyttes både til utbygging av Rustad og senere utbygging av Åsgård, sparer man 
kostnader ved opp- og nedrigging, samt at årlige leiekostnader går ned når 
leieperioden økes.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
 
 


	1. Sammendrag:
	1.1 Åsgård skole
	1.2 Rustad skole
	1.3 Ny modulskole
	1.4 Oppsummering:

	2. Fakta i saken:
	2.1 Åsgård skole
	2.2 Rustad skole
	2.3 Ny modulskole ved Ås stadion

	3. Vurdering:
	3.1 Økonomiske konsekvenser:
	3.2 Åsgård skole
	3.3 Modulskole ved grusbanen ved ÅS ungdomsskole

	4. Alternativer:
	4.1 Rive Paviljong 2 og etablere modulbygg med 7 klasserom på Åsgård skole, samt etablere modulskole ved Ås stadion
	4.2 Rive Paviljong 2 og etablere modulbygg på Åsgård skole, samt etablere modulskole på Rustad skole

	5. Konklusjon med begrunnelse:

