
 

 

Ås kommune  

  

 

13/05816-56 Side 1 av 4 

   

 

Solfallsveien spesialboliger. Forprosjekt 
 
Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 13/05816-56 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Arbeidsmiljøutvalget 2018            
Plan- og byggekomiteen  

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forprosjekt for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
2. Prosjektet videreføres iht. planlagt framdrift innenfor den samlede 
kostnadsrammen i «Handlingsplan 2018-2021» på 30,8 mill. kroner (ekskl. mva). 
3. Kalkylene revideres etter at tilbudene fra totalentreprisekonkurransen foreligger. 
 
 
 
Ås, 16.05.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Plan- og byggekomiteen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Plan- og byggekomiteen 
 
Vedlegg: 
A10-1 Situasjonsplan 
A20-1 Plan 1. Etasje 
A20-2 Plan 2. Etasje 
A20-3 Loft 
A30-1 Snitt B og C 
A30-2 Snitt A 
A40-1 Fasade Nord og Vest 
A40-2 Fasade Sør og Øst 
A60-1 3D perspektiv utvendig 
 
Tidligere politisk behandling: 
Sak 14/15 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2015 
HHS-Sak 03/15 Hovedutvalg for helse og sosial 2015-2019 04.11.2015 
F-Sak 05/15 Formannskap 2015-2019 05.11.2015 
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PBK-Sak 03/15 Plan- og Byggekomiteen 10.12.2015 
K-Sak 12/15 Kommunestyret 18.11.2015 
HHS-Sak 08/16 Hovedutvalg for helse og sosial 30.03.2016 
HTM-Sak 16/16 Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.03.2016 
F-Sak 17/16 Formannskap 06.04.2016 
K-Sak 24/16 Kommunestyret 20.04.2016 
HTM-Sak 78/17 Hovedutvalg for teknikk og miljø, dispensasjon 02.11.2017 
PBK-Sak 4/18 Brukertilpassede boliger i Solfallsveien. Orientering 25.04.2018 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i tidligere vedtak utarbeidet et forprosjekt for 
Solfallsveien spesialboliger. Forprosjektet for Solfallsveien spesialboliger er 
utarbeidet i tråd med Kommunestyrets vedtak (K-Sak 24/16). 
 
Fakta i saken: 
Beskrivelse av prosjektet 
Prosjektet omfatter et nybygg på kommunal tomt i Liaveien/Solfallsveien med 7 
leiligheter. Det er i forkant dispensert for redusert antall parkeringsplasser pr. 
leilighet, % BYA og formål. Maks % BYA for eiendommen er 25%. Det tilsvarer et 
nybygg med grunnflate på maks 350 m² + parkering.  
 
Nybygget går over to etasjer med i alt 7 stk. leiligheter for ungdommer/voksne med 
primært downs syndrom. Alle leiligheter er utformet iht. Husbankens krav til universell 
utforming. Leilighetene har vestvendte orientering med store vindusflater. Romslige 
balkonger delvis inntrukket under tak. Alle leiligheter har eget kjøkken.      
 
Det er en felles stue/kjøkken med utgang til sydvestvendt terrasse på bakkeplan. 
Kjøkken er tilrettelagt for felles middager når det er ønskelig.  
Arbeidsrom/pauserom for personale i 1.etg. Personal garderobe og wc. samt et lite 
soverom for ekstra nattevakt i 2.etg. Et aktivitetsrom som også kan benyttes som 
møterom ved behov ligger også i 2.etg. På loft er det teknisk rom (ventilasjon) samt 
ekstra bodplass. Eget rom for parkering og lading av rullator ved hovedinngang. Det 
er heis/løfteplattform i bygget. Det er to stk. rømningstrapper fra 2.etg. Bygget må 
sprinkles.  
 
Parkering: 
Det er avsatt 7 stk. parkeringsplasser inkludert 1 stk. HC parkeringsplass på 
sydsiden av tiltaket. Et eget «garasjebygg» ligger på parkeringsplassen og benyttes 
som sportsbod for beboere for lagring av sykler, ski og annet utstyr. Det etableres 10 
stk. parkeringsplasser på naboeiendommen for å ivareta parkeringsnorm for 
eiendommen. Disse plassene vil primært være for ansatte.   
 
Utomhus: 
Bygget ligger tilbaketrukket fra Solfallsveien. Tomta opparbeides parkmessig med 
gress, busker og noen nye trær. Felles uteplass sydvest på bygget skjermes mot 
parkeringsplass med beplantning. Planter må være allergivennlige.  
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Vann, sprinkler og avløp tilkobles eksisterende røranlegg som ligger i nærheten 
av/på tomten. 
 
Materialvalg 
Nybygget er planlagt utført med fasader av vedlikeholdsfritt trepanel, type Royal eller 
tilsvarende som ikke trenger å males. På tak foreslås slett takstein eller takpanner i 
metall.  På innvendige flater er det valgt robuste og funksjonelle materialer med lavt 
vedlikeholdsbehov. 
 
Materialvalg- og innredningsmuligheter for brukerne 
Brukere og deres verger får flere valg i deres nye leilighet. Det blir mulig å velge 
gulvbelegg i leiligheter og farge på vegger etter angitte valgmuligheter og 
anbefalinger fra byggherre. Det er og valgmuligheter i den faste innredningen ut fra 
et standard fargeutvalg fra leverandør.  
 
Bæresystemer og tak 
Entreprenør kan velge å bygge med tradisjonell plass-støpt betong med forskalet 
dekke-løsning eller prefab-løsning. Gunstigste løsning mtp pris og kostnader bør 
vurderes. 
Tak utført som saltak kan bygges med taksperrer eller takstoler. Teknisk rom i loft 
skal ha et dekke som er enten plass-støpt eller hulldekke. 
 
Varmeanlegg 
Det skal etableres varmeanlegg med varmesentral bestående av varmepumpe for 
bergvarme med el.kjel som spisslast og backup. Varmesentral skal dekke 
oppvarming av vann for gulvvarme og ventilasjonsluft, samt forvarming av varmt 
forbruksvann.  
 
Det benyttes gulvvarmesystem med driftstemp. 35/30oC i samtlige arealer. Det vil 
være individuell temperaturregulering i alle rom via romtermostater.  
 
Energi 
Med de valgte energikildene og ventilasjonsanlegg, i kombinasjon med en god 
bygningskropp anslår vi foreløpig at energimerke B+ vil være oppnåelig. For 
bygningskategorien sykehjem, oppnås energimerke B ved 195 kWh/m2/år og A ved 
145 kWh/m2/år. 
 
Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi i form av smarthusløsning skal benyttes i det elektrotekniske 
anlegget. Det blir forberedt for velferdsteknologi i form av kablede og ledige trekkerør 
til dører og vinduer. Det vil bli forsterkning i alle leiligheter mtp takheis. Det meste av 
øvrig velferdsteknisk utstyr foregår trådløst.  
 
Overtakelse til brukere og opprettelse av borettslag 
Kommunen står for byggingen og vil selge 7 leiligheter når disse er sluttført. Det skal 
opprettes et borettslag hvor kommunen eier 1/8 andel. Det vil bli valgt et større 
boligbyggelag som skal bistå som forretningsfører. Kommunen vil selv opprette 
borettslaget i Brønnøysundregistret, og brukerne og deres verger vil bli implementert 
i styret etter overtakelse av leilighetene til brukerne.  
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Vedtekter og avtaler skal gjennomgås av jurist før disse kan signeres av partene. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I «Handlingsprogram 2018-2021» er prosjektet prioritert med en kostnadsramme på 
30,8 mill. kroner.  
 
Forprosjektet for Solfallsveien omfatter både nybygg, utomhus, parkeringsplass og 
adkomstvei fra Liaveien.  
 
Prosjektet har en beregnet prosjektkostnad i forprosjektet på 29,5 mill. kroner (ekskl. 
mva.). Dette er 1,3 mill. kroner lavere enn avsatte rammer i «Handlingsprogram 
2018-2021». 
 
Den største enkeltusikkerheten i kalkylen er knyttet til markedet og prisingen av 
entreprisen. Det anbefales derfor at prosjektet videreføres innenfor de rammene som 
er avsatt i «Handlingsprogram 2018-2021» og at kalkylen revideres etter at tilbudene 
fra totalentreprisen foreligger. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Gjennomføres etter forskriftskrav iht. TEK17.  
Prosjektet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, men kommunen har fått 
fritak fra påkoblingskravet som følge av for lang fremføringsvei. Energiløsningen blir  
varmepumpe basert på energibrønner (bergvarme). Det legges opp til 
gjennomgående vannbåren gulvvarme i bygget, samt forvarming av forbruksvann. 
 
Det stilles krav om en sorteringsgrad for byggavfall på 95 %. 
 
Framdrift: 
Videre planlagt fremdrift for prosjektet er som følger: 

 Tilbudskonkurranse juni 2018 – august/september 2018 
 Detaljprosjektering oktober 2018 
 Byggestart november 2018 
 Overtakelse oktober 2019 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Prosjektet skal primært betales av brukerne og Husbankens tilskuddsordning. 
Kommunen sitter kun igjen med en liten andel av kostnadene. Det bygges etter TEK 
17.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


