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PBK-Sak 20/16 Mulighetsstudie
HOK-Sak 6/17 Mulighetsstudie
HTM-Sak 1/17 Mulighetsstudie
HTM-Sak 82/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
F-Sak 80/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
K-Sak 62/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
HTM-Sak 14/18 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole

Saksutredning:
Sammendrag:
Kommunestyret vedtok den 22.11.17 (K -Sak 62/17) at Åsgård skole skal stå ferdig til
skolestart 2021. Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok den 01.03.18 (HTM-Sak
14/18) å legge reguleringsplanen for Åsgård skole ut til offentlig ettersyn.
Rådmannen har med bakgrunn i vedtakene igangsatt planleggingen av Åsgård skole.
Link Arkitektur AS er engasjert som arkitekt for prosjektet og Multiconsult AS er
engasjert som tekniske rådgivere.
Fakta i saken:
Generelt
Alle arealer er basert på en optimalisering av foreliggende romprogram og er tillagt
en forventet brutto/netto-faktor. Arealene for nybygget er derfor beheftet med
usikkerhet. Endelige arealbehov vil først foreligge når forprosjektet er utarbeidet.
Tomt og bygninger
Det vises til reguleringsplanen «R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole».
Arealet på reguleringsområdet er 26 075 m². Innenfor reguleringsområdet står det i
dag syv bygninger og et midlertidig modulbygg.
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Følgende bygg foreslås videreført med dagens bruk og inngår ikke i de videre
utredningene:
 Bankbygget (Kulturskolen)
 «Det gule huset» (Kontorbygg Ås kommune)
«Det gule huset» kan ev. rives eller omdisponeres når det er etablert nye lokaler for
kommunens virksomhet som i dag er lokalisert i bygget.
Følgende bygg er anbefalt revet i alle alternativer:
 Paviljong 3 (Åsgård skole)
 Midtgard (Fritidsklubben)
Følgende bygg er vurdert i utredningen av konsept for ny Åsgård skole:
 D6
 Rødskolen
 Paviljong 4 og 5 (Åsgård skole)
D6
D6 er et trehus oppført i 1913. Bygget var opprinnelig lærerbolig knyttet til Åsgård
skole. I dag brukes bygningen til kulturhus. Ås Kunstforening er fast leietaker.
Bygningen er regulert til bevaring gjennom gjeldene reguleringsplan R-203.
Bygningen er SEFRAK-registrert.
D6 er vurdert som uegnet til bruk som undervisningsarealer. I denne utredningen er
det ikke tatt stilling til om D6 kan rives eller flyttes for å få et større uteareal for
skolen. Det anbefales at en slik vurdering ev. foretas separat.
D6 omtales ikke nærmere i denne saken.
Rødskolen
Gamle Åsgård skole (Rødskolen) ble tatt i bruk i 1914. Bygningen er regulert til
bevaring gjennom gjeldene reguleringsplan R-203. Bygningen er SEFRAK-registrert.
Bygningen benyttes i dag av Kulturskolen på ettermiddag/kveld, av Ås kommune til
intern kursvirksomhet og som kontorer for de tillitsvalgte.
En innvendig oppgradering er nødvendig uavhengig av framtidig bruk av bygningen.
Det er forutsatt at bygningen ikke kan rives og derfor må ha en videre bruk. Det er
utredet to alternativer for videre bruk av bygget:
Alternativ 1: Full oppgradering til undervisningsarealer
Bygningen er utvendig i relativt god stand, men det må foretas en full innvendig
modernisering hvis bygningen skal benyttes til skoleformål. Oppgraderingen må
gjennomføres slik at samlet skoleareal kan benyttes fra høsten 2021.
En oppgradering av bygningen til gjeldende forskrifter vil innebære følgende
hovedtiltak:
 Etablering av ventilasjonsanlegg
 Nytt sprinkleranlegg
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Ny heis
Nye toaletter
Innvendig etterisolering inkl. nye vinduer
Nødvendig innvendig ombygging til skoleformål
Nytt elektrisk anlegg
Brannsikring (godkjente rømningsveier)
Universell utforming

Hvis bygningen skal benyttes til undervisningslokaler er det vurdert som mest
hensiktsmessig å plassere skolens felles læringsarealer i bygningen. Dette omfatter
eksempelvis musikkrom, kunst og håndverk, naturfag etc.
Bygget vil ved oppgradering kunne romme ca. 410 m² (netto) fra skolens samlede
romprogram. Dette gir en høy brutto/netto-faktor sammenlignet med et nybygg. Dvs.
mye areal går bort til «uproduktive» arealer.
Alternativ 2: Videre bruk som i dag
Rødskolen videreføres med dagens bruk. Oppgradering kan gjøres over tid i tråd
med behovene.
Paviljong 4 og 5
Eksisterende skolebygg langs Skoleveien, paviljong 4 og 5, er bygget i to etapper og
ble tatt i bruk på midten av 1990-tallet. Bygget har en grunnflate på 1 620 m² BTA og
består at to etasjer og delvis utgravd kjeller. Bygget har i dag følgende
romfunksjoner:
 Kjeller
o Tekniske rom
 1. etasje
o Fire klasserom
o Tre spesialrom (sløyd, mat/helse og musikk)
o Lokaler for SFO
 2. etasje
o Fire klasserom
o Personalrom
Det er gjort lite oppgraderinger eller rehabiliteringer av bygget siden
oppføringstidspunktet. Bygget framstår i dag som slitt og tilfredsstiller ikke dagens
forskriftskrav ift. inneklima, universell utforming og dagslys i klasserom. Det er utredet
to ulike alternativer for videre bruk av bygget:
Alternativ 1: Det gjennomføres kun nødvendig vedlikehold, samt noen mindre
innvendige ombygginger. Nødvending vedlikehold er forutsatt å være tiltak som må
gjennomføres umiddelbart eller ila. de neste 5 årene. Følgende tiltak må
gjennomføres:
 Tak (inkl. renner og beslag) skiftes
 Etterisolering av loft (bør gjøres samtidig som taket skiftes)
 Skifte utvendig trekledning
 Nødvendig utbedring av utvendige pussede vegger
 Skifte ventilasjonsaggregater
 Skifte ødelagte himlingsplater (lekkasjer)
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Noen mindre innvendige ombygginger, samt maling av enkelte vegger

Det forutsettes at tiltakene kan gjennomføres uten at det utløser nye forskriftskrav
(TEK17) for bygget. Bygget vil bli videreført med dagens standard og vil ikke
tilfredsstille dagens krav til innemiljø, universell utforming og dagslys.
Lokalene til SFO utvides ved å ta i bruk et større areal i 1. etasje. Eksisterende
klasserom 1. og 2. etasje foreslås benyttet av 1. og 2. trinn, mens pedagogene for 1.
og 2. trinn benytter arealene i 2. etasje, som i dag benyttes av administrasjonen, til
kontor og personalrom. Bygget vil kunne romme ca.1 634 m² (netto) av skolens
romprogram. Dette gir en høy brutto/nettofaktor sammenlignet med et nybygg.
Alternativ 2: Full oppgradering av bygget til dagens forskrifter (TEK17). I tillegg til
tiltakene beskrevet for alternativ 1 kommer:
 Skifte vinduer
 Etterisolering av fasadene
 Full innvendig ombygging for å tilfredsstille nye krav til dagslys, romstørrelser
mm.
 Nye tekniske anlegg
 Ny heis
 Universell utforming
På grunn av lav etasjehøyde i bygget, kan det være behov for å søke dispensasjon
fra TEK17 ift. himlingshøyde i klasserommene. Dette må ev. utredes nærmere.
Byggets form gjør at man selv ved en full ombygging ikke vil få innplassert flere
funksjoner fra romprogrammet enn ved alternativ 1. En full ombygging vil imidlertid
gjøre det mulig å strukturere romløsningen på en mer hensiktsmessig måte enn i
dag. Plasseringen av nybygget kan også bidra til en noe bedre utnyttelse av bygget.
Nybygg
Nytt skolebygg og flerbrukshall etableres med tre til seks etasjer. Byggenes
plassering på tomten vil bli vurdert nærmere i den videre planleggingen og i tråd med
føringene fra reguleringsplanen.
Arealer
Rødskolen og Paviljong 4 og 5 har en høyere brutto/nettofaktor enn ett nybygg. I
tillegg må det etableres dublerende funksjoner i alternativene med flere bygg. Dette
gjelder arealer som garderober og tekniske rom.
Hvis både Rødskolen og Paviljong 4 og 5 inngår i skolearealet vil samlet bruttoareal
bli ca. 11 500 m² BTA. Hvis alt bygges nytt kan arealet reduseres til ca. 10 100 m²
BTA. Det vises til tabell under oppsummering.
Utearealer
Det er utredet hvilke konsekvenser de ulike alternativene får for gjenværende
«utnyttbart» uteareal på tomten. Det vises til tabell under oppsummering.
Skolefaglig vurdering:
Skolen som pedagogisk institusjon er i rask utvikling. Dette krever skolebygg som
kan brukes fleksibelt. Åsgård skole har i dag lite fleksible skolebygg. Når skolen skal
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utvides til en 4-parallell skole, er det viktig å tenke framtidens skole med stor grad av
fleksibilitet.
Skal Åsgård skoles paviljong 4 og 5 bestå, trenger bygget innvendige endringer for å
fremstå som et funksjonelt og moderne skolebygg tilpasset dagens og
morgendagens skole.
Åsgård skole drives trinnvis og ikke som tradisjonelle klasser. Dette krever høy grad
av fleksibilitet og ulike muligheter for gruppeinndelinger som dagens bygg ikke
tilfredsstiller. Med de nye læreplanene som kommer med fokus på dybdelæring og
tverrfaglig arbeid, bør bygningsmassen være slik utformet at den kan tilrettelegges
for at elever kan arbeide med ulike ting på ulike steder, samtidig som det er voksne
som har kontroll og oversikt. Slik paviljong 4 og 5 er utformet i dag er dette vanskelig.
Det kreves økt voksentetthet for å sikre elevene en trygg og god skolehverdag.
Paviljong 4 og 5 har ikke en funksjonell rominndeling tilpasset dagens skole. Det er
for lite lys i de fleste rom da takhøyden er lav og det er i tillegg svært dårlige
garderobeforhold. Garderobeforholdene krever mange voksne til stede for å sikre at
alle elevene opplever en trygg garderobesituasjon. Det oppstår fort konflikter og
uønskede situasjoner når det er trangt og uoversiktlig.
Skolen opplever også i dag at ventilasjonsanlegget i paviljong 4 og 5 ikke er
funksjonelt og at luften er dårlig. Barn og ansatte klager over hodepine og dårlig
inneklima. I tillegg stenger bygget for solen deler av året slik at skolegården
oppleves som mørk og kald.
Rødskolen er lite hensiktsmessig, både med tanke på beliggenhet og utforming.
Inngangspartiet ligger vendt mot Ås sentrum og ikke inn mot skolen. En slik
plassering er tungvint, lite oversiktlig og krever økt voksentetthet for å sikre elevene.
I dag benyttes rødskolen av kulturskolen. Skal rødskolen benyttes til
grunnskoleundervisning vil det gå sterkt utover kulturskolens undervisningstilbud. Et
sambruk mellom kulturskole og skole ved felles bruk av musikkrom og kunst- og
håndverksrom vil være mest hensiktsmessig hvis rødskolen skal brukes til
undervisning.
Velger man å opprettholde både paviljong 4 og 5 og rødskolen, vil det medføre at
skolen drives i flere bygg. Mye av lærerens tid vil gå til forflytning. Dette er tid som
tas fra undervisningsforberedelse og barns undervisning. Det forutsettes at ved et
skoleanlegg i flere bygg, må avstanden mellom disse være minimal og helst med en
«tørrskodd» forbindelse.
Det ideelle hadde vært å bygge en helt ny skole. Lar ikke det seg gjøre og paviljong 4
og 5 og/eller rødskolen skal bestå, er det viktig at den/de rehabiliteres opp til dagens
standard samt at utemiljøet tilrettelegges for god lek.
Øvrige forhold:
En reetablering av Fritidsklubben, som i dag er lokalisert i Midtgard, inngår ikke i
utredningen av konseptene. Det er lite ønskelig å etablere arealer for Fritidsklubben
for ungdomsskole – og videregåendeskole elever, i tilknytning til en barneskole.
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Hvis arealene like vel skal etableres i tilknytningen til Åsgård skole, er det forutsatt et
areal på ca. 400 m² BTA med en kostnad på
ca. 13,5 mill. kroner (ekskl. mva).
Uttalelse fra FAU:
FAU har gitt følgende uttalelse til konseptene:
 FAU går inn for en løsning der eksisterende skolebygg rives. Vårt syn er at
dette bygget hindrer en god utnyttelse av tomta. En skole med opptil 4
paralleller krever funksjonelle undervisningsbygg og ikke minst en funksjonell
skolegård.
 Dersom man skal bevare det eksisterende skolebygget i tillegg til D6 setter
dette urimelig store begrensninger for plasseringen av den nye
bygningsmassen og utformingen av elevenes uteområde.
 Dersom både eksisterende skolebygg og D6 skal bevares, kan vi ikke se
hvordan en flerbrukshall kan etableres på en forsvarlig måte innenfor skolens
areal. En flerbrukshall vil utløse et stort behov for parkeringsplasser og har en
plasskrevende adkomst.
 Et alternativ med kun nødvendige vedlikeholdstiltak i eksisterende skolebygg
er en uakseptabel løsning. Dersom dette bygget skal bevares, kreves
omfattende rehabiliteringsarbeid for å tilfredsstille nye forskriftskrav.
 Det nye skolebygget bør plasseres slik at man oppnår en
«sammenhengende» og åpen skolegård.
Undervisningsbyggene og en eventuell flerbrukshall bør utformes og plasseres slik at
de bidrar til å etablere varierte uteområder med lune kroker og skjermede soner.
Økonomiske konsekvenser:
Kalkylene for de ulike konseptene er gjort ved hjelp av erfaringspriser fra Solberg og
Rustad skole og andre relevante prosjekter. Kostnadene er derfor i denne fasen
forbundet med stor usikkerhet.
Rødskolen
En oppgradering av Rødskolen til undervisningsarealer (alternativ 1 i tabellen under)
er kostnadsberegnet til ca. 28 mill. kroner. Rødskolen alternativ 2 er dagens bruk.
Å etablere de samme fellesrommene som en del av nybygget er kostnadsberegnet til
ca. 20 mill. kroner.
Merkostnadene ved å benytte Rødskolen til undervisningslokaler framfor å bygge
disse som en del av nybygget utgjør ca. 8 mill. kroner. Kostnader for eventuelt
reetablering av kulturskolens lokaler / tilpasninger for sambruk, kommer i tillegg.
Paviljong 4 og 5
Kostnadene ved kun å gjennomføre nødvendig vedlikehold av Paviljong 4 og 5
(alternativ 1 i tabellen under) er beregnet til ca. 15 mill. kroner. En full modernisering
av Paviljong 4 og 5 er kostnadsberegnet til ca. 75 mill. kroner (alternativ 2 i tabellen
under)
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Kostnaden ved å oppfylle dagens forskriftskrav på bygningen utgjør ca. 60 mill.
kroner.
Nybygg
Kostnaden ved å rive Paviljong 4 og 5, og bygge et nybygg som dekker hele skolens
behov er kostnadsberegnet til 348 mill. kroner.
Beregningene viser at kostnadene ved en full oppgradering av eksisterende
skolebygg (paviljong 4 og 5), samt nybygg ligger i samme størrelsesorden som et
nybygg som dekker hele skolens behov.
Oppsummering:
Tabellen under viser arealer, utearealer og kostnader for ulike hovedalternativer:
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Areal (m² BTA)

"Brukbart"
uteareal (m²)

Investering
(mill. kr)

Rødskolen (alternativ 1)

1 400

15 925

28,4

Paviljong 4 og 5 (alternativ 1)

2 800

(20,3 m²/elev)

15,0

Konsept Bygg
1a

Riving Midtgard og pavijong 3
5 000

170,0

Flerbrukshall

2 300

78,2

11 500

294,1

Sum
1b

2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer)

Rødskolen (alternativ 2)
Paviljong 4 og 5 (alternativ 1)

15 708
2 800

(20,0 m²/elev)

Riving Midtgard og pavijong 3

2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer)

5 600

190,4

Flerbrukshall

2 300

78,2

10 700

286,1

Sum
2a

Rødskolen (alternativ 2)
Paviljong 4 og 5 (alternativ 2)

15 708
2 800

(20,0 m²/elev)

Riving Midtgard og pavijong 3

2,5
5 600

190,4

Flerbrukshall

2 300

78,2

10 700

346,1

Rødskolen (alternativ 2)
Paviljong 4 og 5 (alternativ 2)

2 800

14 523

0,0

(18,5 m²/elev)

75,0

Riving Midtgard og pavijong 3

3a

3b

75,0

Nytt skolebygg (6 etasjer)
Sum
2b

15,0

2,5

Nytt skolebygg (3 etasjer)

5 600

190,4

Flerbrukshall

2 300

78,2

Sum
Rødskolen (alternativ 2)
Riving av Paviljong 4 og 5
Riving Midtgard og pavijong 3
Nytt skolebygg (6 etasjer)
Flerbrukshall
Sum
Rødskolen (alternativ 2)
Riving av Paviljong 4 og 5
Riving Midtgard og pavijong 3
Nytt skolebygg (3 etasjer)
Flerbrukshall
Sum

10 700
17 719
(22,6 m²/elev)
7 800
2 300
10 100
16 194
(20,7 m²/elev)
7 800
2 300
10 100

346,1
0,0
2,5
2,5
265,2
78,2
348,4
0,0
2,5
2,5
265,2
78,2
348,4

Framdrift:
Som tidligere redegjort for i K-Sak 62/17, er framdriften på prosjektet svært stram.
Følgende framdrift er en forutsetning for å rekke å ferdigstille Åsgård skole til
skolestart 2021:
 Vedtak konsept (denne sak):
20.06.18
 2. gangs behandling av reguleringsplanen i HTM: 21.06.18
 2. gangs behandling av reguleringsplanen i KS:
12.09.18
 Miljøambisjoner (PBK):
23.08.18
 Forprosjekt (PBK):
06.12.18
 Anbudskonkurranse:
feb 19/apr 19
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Byggestart:
Ferdigstillelse:

juni 19
juni 21

Hvis det ikke fattes nødvendige vedtak på de angitte datoene, vil ikke Åsgård skole
kunne stå ferdig til skolestart 2021.
Miljømessige konsekvenser:
De miljømessige forskjellene mellom konseptene er knyttet til videre bruk av
Paviljong 4 og 5.
Videre bruk av Paviljong 4 og 5
Videreføres bruken av Paviljong 4 og 5 med kun nødvendige vedlikeholdstiltak, vil
bygget få en dårlig energieffektivitet. Bygget har et stort energiforbruk pga. gamle
vinduer og dårlig isolering.
Hvis Paviljong 4 og 5 bygges helt om til å tilfredsstille TEK17 vil dette gi et betydelig
mer energieffektivt bygg, men det vil ikke være mulig å oppnå samme
energieffektivitet som for et nybygg.
Riving av Paviljong 4 og 5
En riving av Paviljong 4 og 5 gir et dårligere CO²-regnskap enn det man oppnår ved
å videreføre bygget.
Konklusjon med begrunnelse:
Det beste alternativet for nye Åsgård skole vil ut fra en skolefaglig vurdering være å
rive Paviljong 4 og 5 og bygge et nybygg som dekker hele skolens behov. Bygget bør
plasseres og utformes for å oppnå et best mulig utemiljø og lekeareal for elevene.
Skolebygget må ha færrest mulig kriker og kroker, noe som vil gi god oversikt og
være med på å sikre elevenes psykososiale miljø.
For en optimal og størst mulig skolegård ønskes D6 flyttet. Dersom man velger å la
D6 stå slik det er i dag må det settes opp fysisk stengel slik at man ikke kan kjøre
til/fra dette bygget i skolens/SFOs åpningstid.
Det må legges opp til sikker varelevering til skolen og flerbrukshallen som ivaretar
elevenes sikkerhet.
Rådmannen anbefaler ikke å benytte Rødskolen til undervisningsformål, da
kostnadene ved å oppgradere bygget er beregnet til å koste ca. 8 mill. kroner mer
enn å inkludere arealene i nybygget.
Rådmannen finner det heller ikke riktig å anbefale en full oppgradering av Paviljong 4
og 5, da kostnadsberegningene viser at det kan bygges et nybygg som dekker hele
skolens behov til samme kostnad.
Økonomisk sett er det kun alternativet hvor Paviljong 4 og 5 videreføres, med kun
nødvendige vedlikeholdstiltak, som ligger innenfor avsatt økonomisk ramme i
Handlingsprogram 2018-21. Paviljong 4 og 5 vil bli videreført med dagens standard
og vil ikke oppfylle dagens forskriftskrav innenfor innemiljø, universell utforming og
dagslys.
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Ut i fra en total vurdering anbefaler Rådmannen at Åsgård skole planlegges videre
iht. følgende forutsetninger:
 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til
undervisningsarealer
 Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5,
ingen hovedombygging
 Det etableres et nybygg i 3-6 etasjer for resterende skoleareal inkl.
flerbrukshall
 Prosjektet videreføres innenfor avsatt kostnadsramme på 312 mill. kroner.
Det må påregnes at det på sikt vil være behov for mer omfattende tiltak på paviljong
4 og 5.
Alternativ innstilling:
Åsgård skole planlegges innenfor følgende forutsetninger:
 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til
undervisningsarealer
 Paviljong 4 og 5 rives
 Det etableres et nytt skolebygg i 3-6 etasjer som dekker hele skolens behov
inkl. flerbrukshall
 Prosjektet videreføres innenfor en kostnadsramme på 350 mill. kroner.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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