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Kommunestyret            
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det iverksettes videre planlegging av et nytt fleksibelt tjenestebygg på østsiden 

av Ås rådhus. Bygget planlegges så stort som tomten tillater, ev. med flere 
byggetrinn. 

2. Ås kommune går i dialog med utbyggere i Ås sentrum for en mulig langsiktig 
leieavtale for de enhetene som ikke får plass i et nybygg. 

3. Modulskolen ved Ås stadion benyttes som midlertidig løsning fram til en ny 
langsiktig løsning er på plass. 

4. Ås kommune forsøker å få forlenget dagens leieavtaler i Ås sentrum fram til 
sommeren 2023. 

5. 1 mill. kr tilføres investeringsbudsjettet i 1. tertialregulering for arbeider i 2019. 
Øvrige bevilgninger innarbeides i HP 2020-23. 

 
Ås, 11.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Notat fra WSP Norge AS av 14.03.0219 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune er i dag leietager i flere bygg i Ås sentrum. Leieavtalene løper fram til 
31.12.2022. Det er planer om å utvikle eiendommene det gjelder og enkelte utleiere 
har signalisert at leieperioden ikke vil bli forlenget. Rådmannen har med bakgrunn i 
dette utredet mulige løsninger, både på kort og lengre sikt. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune er i dag leietager i følgende bygg i Ås sentrum: 

 Rådhusplassen 29 
 Moerveien 2 
 Moerveien 10 

 
Følgende enheter er lokalisert i disse byggene: 

 Barnevernet (Moerveien 10) 
 Voksenopplæringen (Moerveien 10) 
 Enhet for rus og psykisk helse (Moerveien 10) 
 Prosjektavdelingen (Moerveien 10) 
 Ås helsestasjon (Rådhusplassen 29) 
 Pedagogisk-psykologisk senter (Rådhusplassen 29) 
 Folkehelse (Rådhusplassen 29) 
 Økonomiavdelingen (Rådhusplassen 29) 
 Personalavdelingen (Rådhusplassen 29) 
 NAV (Moerveien 2) 

 
Totalt utgjør dette et samlet arealbehov på ca. 6 500 m² BTA basert på dagens 
arealbruk. 
 
De fleste av tjenestene som i dag sitter i leide lokaler bør være lokalisert i sentrum. 
Det er med bakgrunn i dette utredet følgende hovedalternativer: 

 Nybygg i Ås sentrum, herunder påbygg på Rådhuset 
 Leie i Ås sentrum 

 
På grunn av at dagens leieavtaler går ut den 31.12.2022, vil begge 
hovedalternativene medføre behov for midlertidige løsninger. Dette er beskrevet 
under eget punkt. 
 
I tillegg er det et ev. framtidig behov knyttet til enhetene som i dag sitter i Skoleveien 
1 (det gule bygget) og i Myrveien 16. Dette vil bli utredet og framlagt i egen sak. 
 
Nybygg – Påbygg av Rådhuset 
Det er foretatt en vurdering av om det kan bygges på en til to etasjer på Ås rådhus. 
Rådhuset ble bygget på slutten av 1960-tallet og har en grunnflate på ca. 580 m² 
BTA. Bygget består av to etasjer og underetasje. På grunn av dårlige grunnforhold 
med kvikkleire er bygget fundamentert på hel bunnplate. 
 
WSP Norge AS har foretatt en vurdering av om det er kapasitet i eksisterende 
konstruksjon for kunne ta lasten av et påbygg på inntil to etasjer. Det har ikke vært 
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mulig å finne de opprinnelige konstruksjonstegningene for bygget. Vurderingene er 
derfor gjort med bakgrunn i befaringer og målinger i bygget. 
 
Målinger av høydeforskjeller på gulvet i underetasjen indikerer setninger som ligger 
på grensen av hva konstruksjonen kan ta før oppsprekking. En total økning av laster 
på fundamentene ved påbygging av to etasjer kan føre til økte setninger i området 
mot Moerveien. 
 
Det har ikke vært mulig å få tilgang til volumet mellom gulvet i underetasjen og 
bunnplaten i bygget. Hvis volumet er fylt med steinmasser, kan en fjerning av disse 
kompensere for den økte lasten av to ekstra etasjer. 
 
Ås rådhus er regulert til bevaring i endret reguleringsplan for Ås sentrum (R-203), 
vedtatt av kommunestyret 22.05.2002. Reguleringsbestemmelsene § 4 sier blant 
annet: «Eksisterende bygninger som i planen er vist som bevaringsverdige, tillates 
ikke revet. Ved eksteriørmessige endringer skal fortrinnsvis det gamle stilpreget 
tilbakeføres.» 
 
I forbindelse med at det nå byttes vinduer i Ås rådhus, har Fylkesmannen gitt 
følgende kulturfaglige vurdering: 
«Ås rådhus og kulturhuset med kino er tegnet av arkitekt Bjart Mohr og sto ferdig i 
1969-1970. Bjart Mohrs ide var et frittliggende anlegg med fire fløyer omkring en 
borggård, der en femetasjes hovedfløy mot vest med kommunestyresal skulle danne 
dominant i anlegget, men denne er ikke oppført. Utforming av utearealene var en 
integrert del av anlegget. Vi vurderer at hele anlegget har stor kulturhistorisk 
interesse i både regional og nasjonal sammenheng. 
 
Ås rådhus er et tidstypisk eksempel på senfunksjonalismen, med horisontale 
linjeføringer, store glassflater og utvendige fasader i meislet betong tilsatt marmor. 
Bygningens arkitektur med materialbruk og bygningsdetaljer ser ut til å være godt 
bevart, herunder vindusrammer og karmer av tre samt metallbeslag på vannbrett.» 
 
Oppsummering: 
De vurderingene som er gjennomført viser at det er stor usikkerhet knyttet til om det 
er mulig å bygge på flere etasjer på Ås rådhus. Hvis det etter en nærmere utredning 
skulle vise seg mulig, vil kostnadene ved et slikt påbygg bli langt høyere pr. 
kvadratmeter enn ved et nybygg. 
 
Nybygg 
Ås kommune eier to aktuelle tomter i Ås sentrum; ved Rådhuset og i Brekkeveien 10 
(hangartomta). Et nybygg på hangartomta er utredet tidligere, og vurderes ikke på 
nytt i denne saken. Tomta til Skoleveien 4 vurderes som for liten og derav uegnet. 
 
Ved Ås rådhus er det plass til et nybygg, enten på østsiden mot Moerveien, eller mot 
vest mellom rådhuset og kulturhuset. Det vurderes som mest hensiktsmessig å 
plassere et nytt tjenestebygg på østsiden, i krysset Moerveien/Skoleveien. En 
foreløpig vurdering er at det er plass til et nybygg med en grunnflate på ca. 800 m² 
på denne tomten. Utformingen av et ev. nybygg må ta hensyn til eksisterende 
bygningsmasse og binde byggene sammen på en god måte. Hvis det etableres et 
bygg i fire etasjer og underetasje, kan man få ca. 4 000 m² BTA. Bygget bør bygges 
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som et generelt kontorbygg, som enkelt kan tilpasset framtidige endringer i Ås 
kommunes tjenestetilbud og virksomhet. Hvilke enheter som bør sitte i et slikt nybygg 
må ev. utredes nærmere som en del av den videre planleggingen. Dersom bygget 
skal erstatte alle dagens leide arealer trengs et bygg på 7-8 etasjer pluss 
underetasje. 
 
Økonomi 
Et nybygg på ca. 4 000 m² er grovt anslått til å koste ca. 145 mill. kroner basert på 
erfaringspriser.  
  
Leie 
Når dagens leiekontrakter utløper, er det pr. nå ingen ledige eksisterende 
utleiearealer i Ås sentrum som kan dekke behovet til Ås kommune. Alternativet er å 
gå i dialog med én eller flere utbyggere i Ås sentrum om en framtidig langsiktig 
leieavtale. Det antas at utbyggerne vil være positive til en slik løsning, da dette kan 
bidra til å sikre finansieringen av prosjektene. 
 
Økonomi 
Ut fra dagens leieavtaler og erfaringspriser antas en framtidig leiepris å ligge på i  
størrelsesorden 2 000 – 2 200 kroner/m².  
 
Området øst for rådhuset - planstatus 
Det aktuelle arealet, øst for Rådhuset, er i R-203 reguleringsplan for Ås sentrum 
(vedtatt 22.05.2002) regulert til torg, kalt «Studenterlunden», se under. Området 
inngår i bevaringsområde for bygninger og anlegg sammen med Rådhuset, 
Kulturhuset og Borggården. 
 

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 

 
I reguleringsbestemmelsene heter det at «Studenterlunden» skal opparbeides som et 
torg tilrettelagt for alle aldersgrupper. Torget skal kunne benyttes som arena for store 
arrangementer. Faste elementer skal fastsettes i en utomhusplan for hele T2. 
Innenfor området T1 og T2 skal det være tillatt med bilkjøring innenfor området vist 
på kartet (Moerveien). 
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Dette området har ikke blitt opparbeidet etter planen og deler av området består i dag 
av et gressareal og parkering. Det er etablert 3 nedgravde avfallsbeholdere på deler 
av gressarealet. 
 
 
Fordeler ved å bygge ned «Studenterlunden»: 

- Nærhet til eksisterende rådhus 
- Kan eventuelt bygges med et mellombygg mellom eksisterende og ny del, for 

å binde byggene sammen med en inngang 
- Området er ikke godt egnet til torg – skyggefullt på ettermiddag 
- Nye planer om torg/gågate ved Rådhusplassen – bedre solforhold 
- Får samlet større del av administrasjonen på et sted 

Ulemper ved å bygge ned «Studenterlunden»: 
- Reduserer utearealet/parkarealet i sentrum 
- Reduserer mulighetene for å etablere torg eller annet uteareal 
- Reduserer mulighetene til å bruke arealet til årlige arrangementer som Ås 

mart`n eller Smak Ås, der deler av Moerveien stenges 
- Reduserer arealet rundt eksisterende Rådhus, slik at det får mindre rom rundt 

seg 
- Redusert opplevelse av dagens anlegg 

Leie for å støtte opp om sentrumsutviklingen og en stimulans til å bygge 
kontorbygg  
Det er positivt for næringsutviklingen og sentrumsutviklingen at kommunen går i 
dialog med utbyggere for å innga leieavtaler om kontorarbeidsplasser. Dette kan 
være et viktig bidrag og en akselerator for igangsetting og ferdigstillelse av 
kontorbygg i sentrum. Grunneiere og eiendomsutviklere er i dag skeptiske til å 
avsette areal til næring fordi de anser at markedet for kontorarbeidsplasser ikke er 
tilstrekkelig.  
 
Midlertidige løsning 
Ingen av alternativene for en permanent løsning vil være på plass når dagens 
leieavtaler utgår den 31.12.2022. Et nybygg kan stå ferdig i 2024 hvis planleggingen 
og nødvendige reguleringsarbeid startes opp høsten 2019. Et leiealternativ antas å 
følge omtrent samme framdrift, da det er de samme prosessene som må 
gjennomføres. Dette innebærer minimum 2 år som må løses med en midlertidig 
løsning. 
 
Pr. nå vurderes bruk av modulskolen ved Ås stadion å være det eneste reelle 
alternativet for en midlertidig løsning. Åsgård skole flytter ut igjen av modulskolen 
sommeren 2023, dvs.ca. 6 måneder etter at leieavtalene i Ås sentrum utløper. Ås 
kommune må i så fall få til en forlengelse av dagens leieavtaler fram til 01.07.2023. 
 
Fremdrift: 
Et ev. nybygg vurderes å kunne stå ferdig i 2024. Framdriften på en ev. leieløsning er 
usikker og avhenger av de ulike utbyggerne. En foreløpig vurdering er at en 
leieløsning vil følge omtrent samme framdrift som et ev. nybygg. 
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Økonomiske konsekvenser:
Det er foretatt en LCC-beregning av et nybygg på 4 000 m² BTA sammenlignet med
å leie tilsvarende areal. Resultatet framgår av figuren under.

Forutsetninger:
Investeringskostnad nybygg: 145000000 kroner
Årlig vedlikeholdskostnad nybygg: 80kroner/m²
Leiepris: 2 200 kroner/m²
Forbruksavhengige driftskostnader (el., varme, renhold etc.): Likt for begge alternativer
Kalkulasjonsrente: 2 %

Benyttes en kalkulasjonsrente på 4% får vi følgende figur:

Beregningene viser at et eid bygg er lønnsomt etter ca. 26 år (tatt i bruk i 2024,
lønnsomt i 2050) med en realrente på 4 %. Med en realrente på 2 % (dvs. dagens
rentenivå) er et eid bygg økonomisk lønnsomt etter ca. 20 år.

Drift
Detforutsettes at driftskostnadene blir like for tilsvarende arealer (eie eller leie).
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Miljømessige konsekvenser: 
Det er ingen nevneverdige forskjeller mellom alternativene. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det iverksettes videre planlegging av et nybygg på østsiden 
av Ås rådhus. Nybygget bør ha et så stort areal som tomten tillater, for å dekke mest 
mulig av behovet knyttet til Ås kommunes tjenester. Bygget må være fleksibelt for å 
kunne ivareta framtidige endringer i organisasjon og tjenestetilbud. 
 
Det anbefales ikke å utrede videre muligheten for å bygge på flere etasjer på Ås 
rådhus pga. for stor risiko ift. gjennomførbarhet og kostnader. 
 
Rådmannen anbefaler videre at det opprettes dialog med utbyggere i Ås sentrum for 
å se på muligheten for en langsiktig leieavtale for de arealene som ikke får plass i et 
nybygg. 
 
Som en midlertidig løsning fra leiekontraktene utgår til en permanent løsning er på 
plass, anbefales det å benytte modulskolen ved Ås stadion. Ås kommune må forsøke 
å få forlenget dagens leieavtaler fram til skolestart høsten 2023 da nye Åsgård skole 
etter planen skal stå ferdig. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Omgående 
 


