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Saksprotokoll 
 
 

Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller 

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

1 Plan- og byggekomiteen 2/19 06.03.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 11/19 07.03.2019 
3 Formannskapet 13/19 13.03.2019 
4 Kommunestyret 11/19 27.03.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 27.03.2019: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) og Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende 
tilleggsforslag på vegne av MDG, SV og Rødt: 
1. Tilsvarende 100 parkeringsplasser i sentrumsområdet fjernes, herunder alle 

parkeringsplasser på skolens uteområder  
2. Beslaglagt areal for nedkjøringen til parkeringskjelleren minimeres og utformes 

mest mulig estetisk.  
3. 3. 1/3 av parkeringskjelleren skal forbeholdes sykkelparkering. Og adskilles helt 

fra parkering for bil med egen inngang.  
4.  Åsgård barneskole skal opprette en «hjertesone» rundt skolen hvor det ikke er 

tillatt å sette av eller hente elever som blir kjørt til skolen. Innkjøring til 
parkeringskjeller skal ligge utenfor denne sonen.  

5. Det forutsettes at den differansen i kostnader p-kjelleren medfører 
byggeprosjektet fra ordinær fundamentering, pluss eventuelle 
kostnadsoverskridelser, hentes inn i løpet av 25 år gjennom brukerfinansiering av 
p-anlegget. Rådmannen bes legge fram en plan for hvordan en slik 
brukerfinansiering kan sikres.  

6. Alle parkeringsplassene skal være offentlig tilgjengelige og ikke forbeholdes 
kommunalt ansatte. 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 26-7 (3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 
 
Fellesforslaget fra MDG, SV og Rødt: 

 pkt 1 ble nedstemt 27-6 (3MDG, 2SV, 1Rødt) 

 pkt 2 ble vedtatt 20-13 (8Ap, 4H, 1FrP) 

 pkt 3 ble nedstemt 23-10 (1Ap, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 pkt 4 ble nedstemt 27-6 (3MDG, 2SV, 1Rødt) 

 pkt 5 ble nedstemt 26-7 (3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 

 pkt 6 ble nedstemt 23-10 (1Ap, 2FrP, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 
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Kommunestyrets vedtak 27.03.2019: 
1. Nedgravd parkeringskjeller, med plass til ca. 100 biler, inkluderes som en del 

av forprosjektet for Åsgård skole.  
2. Investeringsrammen for Åsgård skole tilføres 11,0 mill. kroner. 
3. Hvis det ikke er ønskelig å senke flerbrukshallen ned i bakken, skal det 

vurderes parkeringsanlegg også under denne. 
4. Beslaglagt areal for nedkjøringen til parkeringskjelleren minimeres og utformes 

mest mulig estetisk.  
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 2. april 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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