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Saksprotokoll 
 
 

Åsgård skole. Konsept 

Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 10/18 29.05.2018 
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10/18 29.05.2018 
3 Plan- og byggekomiteen 9/18 30.05.2018 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/18 30.05.2018 
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/18 31.05.2018 
6 Formannskapet 50/18 06.06.2018 
7 Kommunestyret 41/18 20.06.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 
Forslag om maksimal høyde på 4 etg.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  

 Flytting av D6 vurderes/utredes som en del av prosessen. 
Tidsplanen med ferdigstillelse 2021 forutsetter at alt går 100 % etter planen. Med 3 
innsigelser fra Statens Vegvesen, fylkesmannen og Akershus fylkeskommune virker 
dette svært optimistisk. 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling med 2 
nye kulepunkter 

 D6 rives/flyttes 

 Det gule huset rives  
  
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag   
Alternativ til strekpunkter i rådmannens innstilling pkt 1: 

a. Rødskolen oppgraderes til kombinert bruk skole og kulturskole. 

b. Det gule huset («Stallen») rives. Med utgangspunkt i bygningens plassering 

og retning brukes tomta til nytt skolebygg integrert planmessig med nye og 

eldre byggevolumer lenger vest. 

c. De nye byggene for øvrig etableres kun med de nødvendige høyder og med 

full flerbrukshall. 

Alternativ til punkt 3 i rådmannens innstilling: 
D6 håndteres som ressurs for- og del av prosjektet for Åsgård som skole- og 
kulturkvartal. 

 
Votering: 
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Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt 
 
HTM vedtok at øvrige forslag følger saken. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende forutsetninger: 

 Maksimal høyde på 4 etg.  

 Flytting av D6 vurderes/utredes som en del av prosessen. 

 Ytterligere forslag følger saken. 
Tidsplanen med ferdigstillelse 2021 forutsetter at alt går 100 % etter planen. Med 3 
innsigelser fra Statens Vegvesen, fylkesmannen og Akershus fylkeskommune virker 
dette svært optimistisk. 
 
Forslag som følger saken: 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling med 2 
nye kulepunkter 

 D6 rives/flyttes 

 Det gule huset rives  
  
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag   
Alternativ til strekpunkter i rådmannens innstilling pkt 1: 

d. Rødskolen oppgraderes til kombinert bruk skole og kulturskole. 

e. Det gule huset («Stallen») rives. Med utgangspunkt i bygningens plassering 

og retning brukes tomta til nytt skolebygg integrert planmessig med nye og 

eldre byggevolumer lenger vest. 

f. De nye byggene for øvrig etableres kun med de nødvendige høyder og med 

full flerbrukshall. 

Alternativ til punkt 3 i rådmannens innstilling: 
D6 håndteres som ressurs for- og del av prosjektet for Åsgård som skole- og 
kulturkvartal. 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 6. juni 2018 
 
Tonje Kilaas-Roen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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