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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 43/18 20.06.2018 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Rådmannen oversendte 18.06.2018 notat til kommunestyret om Åsgård skole og 
konsekvenser ved utsatt byggestart, jf. formannskapets innstilling 06.06.2018, 

vedlegg til dokument nr. 16/00157-2.  

 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap og H: 
1. Åsgård skole planlegges videre basert på følgende forutsetninger: 

a. Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 
b. Paviljong 4 og 5 rives. 
c. Det gule huset (Stallen) rives. 
d. Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens 

behov inkl. flerbrukshall. 
e. Det skal vurderes å etablere nedgravd parkeringskjeller på hele eller deler av 

skoleområdet. 
2. Pga. innemiljø og andre forhold på Åsgård skole flytter elevene inn i modulskolen 

ved Ås ungdomsskole så snart elevene fra Rustad flytter ut av modulskolen selv 
om utbygging av Åsgård skole skulle bli noe forsinket. Trafikksikkerhetstiltak 
vurderes i forkant av flytting. 

3. Det tas sikte på at nye Åsgård skole skal stå ferdig innen 2022/2023. 
4. Videre bruk av D6, ev. flytting eller rivning, utredes samtidig som en egen sak. 
5. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 

ivaretar ungdommens behov.  
 

Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende forutsetninger: 

 Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 

 Paviljong 4 og 5 rives. 

 Det etableres et nytt skolebygg som dekker hele skolens behov inkl. tidligere 
vedtak om flerbrukshall. 
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 D6 vernes i tråd med tidligere vedtak, og flyttes ikke. 

 Gulbygningen «Stallen» og gamle gymsal «Midtgard» rives. 

 Rådmannen bes utrede alternativ lokalisering av Midtgard. 

 Det utredes underjordisk parkering. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

a. Det planlegges for en trinnvis utbygging, først til 3-parallell med ferdigstillelse 
2022, og med mulighet for senere utvidelse til 4-parallell. 

b.  Rødskolen oppgraderes til kombinert bruk skole og kulturskole, for eksempel        
for musikkundervisning i skoletiden. 

c.    D6 bevares med eksisterende beliggenhet. 

d.    De nye byggene for øvrig etableres med 3-6 etasjer og full flerbrukshall.  

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger: 
a) Det nye skolebygget planlegges for fire paralleller, der de tre første 

parallellene tas i et første byggetrinn med ferdigstilling til skolestart 2023. 
b) Det planlegges slik at andre byggetrinn kan innpasses når paviljong 4 og 5 når 

slutten av sitt livsløp. 
c) Paviljong 4 og 5 renoveres til forsvarlig standard, med særskilt vekt på 

innemiljø og ventilasjon, men uten å utløse krav om full oppgradering til TEK 
17. 

d) Rødskolen oppgraderes så langt det er hensiktsmessig til kombinert bruk for 
skole og kulturskole, primært for praktisk-estetiske fag. 

e) Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med full flerbrukshall. 
f) Det utredes om underjordisk parkering kan finansieres med P-avgifter og/eller 

salg av plasser. 
2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatt kostnadsramme på 312 mill. kroner. 
3. 7.klassetrinn flytter inn i nye lokaler på Rustad skole ved skolestart 2019, etter 

samme modell som på Solberg/Nordbytun. 
4. 1.-6. trinn benytter modulskolen ved Ås stadion skoleårene 2021/2022 og 

2022/2023. Modulskolen søkes leid ut fra sommeren 2019 til sommeren 2021, ev. 
benyttes til egne kontorformål i perioden. 

5. D6, Midtgard og «stallen» (det gule huset) bevares som en del av den historiske 
bygningsmassen i Åsgårdkvartalet og bidrar dermed til et helhetlig tun rundt en ny 
utvidet skolegård. Det vurderes om D6 kan flyttes for å frigjøre mer tomteareal 
mot Drøbakveien. 

6. Skolegården oppgraderes snarest med lekeapparater som senere kan flyttes til 
ny skolegård eller til rådhusparken ihht. plan.  

 
Kjetil Barfelt (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 
forutsetninger: 

 «Stallen» rives og det oppføres et nytt skolebygg i 3 fulle etasjer.  

 «Rødskolen» sambrukes mellom Åsgård skole og Kulturskolen. 

 Ventilasjonen i paviljong 4 og 5 utbedres/oppgraderes. 

 Det etableres en flerbrukshall som et separat bygg, evt kan et mindre antall 
klasserom (f.eks spesialrom) legges i samme bygg. 
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2. Den nyere del av Midtgard rives og D6 flyttes, hvis mulig, til en tomt som da 
frigjøres. Det opprinnelige «sløydbygget» og D6 brukes til skole og 
kulturaktiviteter. 

3. Uteområdene oppgraderes så snart som mulig. 
4. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 

ivaretar ungdommens behov.  
 
Votering: 
Fellesforslaget fra Ap og H ble votert over punktvis: 
Pkt. 1a ble vedtatt 23-10 (3FrP, 3MDG, 2SV, 2V) 
Pkt. 1b ble vedtatt 23-10 (4Sp, 3FrP, 1MDG, 2V) 
Pkt. 1c ble vedtatt 28-5 (3FrP, 2V) 
Pkt. 1d ble vedtatt 20-13 (3Sp, 3FrP, 3MDG, 2SV, 2V) 
Pkt. 1e ble vedtatt 28-5 (1Sp, 3FrP, 1MDG) 
Pkt. 2 ble vedtatt 25-8 (4Sp, 3FrP, 1MDG) 
Pkt. 3 ble vedtatt 22-11 (1Sp, 3FrP, 3MDG, 2SV, 2V) 
Pkt. 4 ble vedtatt 27-6 (4Sp, 2SV) 
Pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
SVs forslag pkt a ble nedstemt 24-9 (4Sp, 2SV, 2V 1Krf) 
 
Øvrige forslag bortfaller som følge av voteringen over.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
1. Åsgård skole planlegges videre basert på følgende forutsetninger: 

a. Rødskolen videreføres med dagens virksomhet.  
b. Paviljong 4 og 5 rives. 
c. Det gule huset (Stallen) rives. 
d. Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens 

behov inkl. flerbrukshall. 
e. Det skal vurderes å etablere nedgravd parkeringskjeller på hele eller deler av 

skoleområdet. 
2. Pga innemiljø og andre forhold på Åsgård skole flytter elevene inn i modulskolen 

ved Ås ungdomsskole så snart elevene fra Rustad flytter ut av modulskolen, selv 
om utbygging av Åsgård skole skulle bli noe forsinket. Trafikksikkerhetstiltak 
vurderes i forkant av flytting. 

3. Det tas sikte på at nye Åsgård skole skal stå ferdig innen 2022/2023. 
4. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen sak. 
5. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 

ivaretar ungdommens behov.  
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 3. juli 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 



 
 

 
Ås kommune 
Vår ref.: 16/00157  Side 4 av 4 

 

 


	Saksprotokoll

