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SAMMENDRAG OG ANBEFALING: 

WSP Norge har fått i oppdrag av Ås kommune å vurdere påbygging av rådhusbygningen med inntil 2 etasjer. 
Bygningen ble oppført med kjeller og 2 etasjer fundamentert på hel bunnplate i 1967/68.  
WSP Norge har engasjert geoteknisk rådgiver Sivilingeniør Hans Petter Jensen AS for å vurdere grunnforholdene og 
lage et notat, kfr. vedlegg. 
 
Det er registrert høydeforskjeller på golvene i underetasje og kjeller, kfr. vedlegg, som indikerer setninger som 
ligger på grensen til hva konstruksjonen kan ta før oppsprekking. 
 
Ut fra HPJs vurdering synes det som om påbygging av rådhusbygningen med 2 etasjer kan føre til økte setninger og 
setningsforskjell i retning nærmest Moerveien, og derved en risiko for bygningsmessig oppsprekking. Dette gjelder 
mellom Akse 9 og 14. Frem til akse 9 er det små høydeforskjeller noe som kan indikere at bygningen bør kunne 
akseptere belastningen fra påbygging uten risiko for skadelige setninger. Dette må imidlertid vurderes av RIG. 
 
Total økning av laster på fundamenter ved påbygning med 2 etasjer er estimert til vel 20%. Dette er innenfor det 
som kan tenkes mulig for en kapasitetsreserve i eksisterende bunnplatekonstruksjon, men da de opprinnelige 
konstruksjonstegninger ikke er funnet, anbefales det å påregne forsterkning av bunnplaten. 
 
Det har i denne fase ikke vært mulig å få tilgang til volumet mellom golv i underetasje og bunnplata. Dersom dette 
volumet er fylt opp med steinmasser ligger det en mulighet for avlastning tilsvarende det dobbelte av 
setningsgivende last fra de 2 påbygningsetasjene, ved å erstatte massene med bæredyktig skum når bunnplaten 
avdekkes for forsterkning. 
 
Dersom volumet under golvet i underetasje er hult er vår anbefaling for påbygging å begrense grunnarealet til 
mellom akse 0 og 9, men her vurdere ytterligere påbygningsetasje(r). 
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1. EIENDOMSOPPLYSNINGER 
Gnr/Bnr, kommune  
Anleggets egennavn Ås rådhus 
Anleggets adresse Skoleveien 1 
Navn på eier Ås kommune 
Byggeår  1968 
Opprinnelig funksjon  Rådhus 
Nåværende funksjon  Rådhus 
Grunnflate BRA 1530 m2 
Vernestatus Uavklart 

 

2. OPPDRAG OG UTFØRELSE 
WSP Norge AS, avdeling bygg, har fått i oppdrag av Ås kommune å utrede muligheten for påbygging 
av eksisterende bygning med 2 etasjer. Oppdragets hensikt er å kartlegge konstruksjonens kapasitet 
og begrensninger for videre prosjektering.  

WSP Norge har engasjert geoteknisk rådgiver sivilingeniør Hans Petter Jensen som underleverandør 
for å vurdere grunnforholdene og lage et notat, kfr. vedlegg. 

Kommunen kan ikke fremskaffe konstruksjonstegninger for bygningen. Eneste tilgjengelige grunnlag 
er arkitekttegninger fra rehabiliteringen i 1999. 

Det er gjort undersøkelser vedr. relevante tegninger fra byggeår hos nåværende firma BOROBYGG. 
Det ble opplyst at deres arkiv ikke inneholder prosjekter fra denne perioden av Borring og Rogneruds 
virksomhet. 

Videre har vi hatt kontakt med Siv.ing Helge Gonsholt som laget en beskrivelse i forkant av 
rehabiliteringen i 1999. Han utelukket ikke at et eventuelt tegningsgrunnlag kunne ha havnet hos 
Multiconsult via NVK-terraplan som overtok etter hans etterfølgere. Videre undersøkelse bør utføres 
i en eventuell neste fase. 

2.1. BEREGNINSFORUTSETNINGER 
Underlaget inneholder kun arkitekttegninger fra rehabiliteringen i 1999. Snittene viser at det er en 
hel betongplate i nivå med bunn heissjakt.  

Dekketykkelse over underetasje er oppgitt til 240 mm. Det er fornuftig å anta at det er det samme 
over 1.etasje. Det antas at tak er utført med tynnere betongdekke, muligens med overliggende 
ribber for å greie spennviddene og for bæring av utkraget, plasstøpt parapet. 

Laster brukt i beregninger for såletrykk:  

Nyttelast: 2,0 kN/m² 
Ny snølast (setninger):  1,5 kN/m² 
Gammel snølast 1,5 kN/m² 
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3. KONTROLL AV FUNDAMENTERING 
Det er gjort en enkel lastnedregning av dekkelaster ned til fundamenter for å sammenligne dagens 
situasjon med ny situasjon. Laster er oppgitt som kN/m². Tabellene under viser at totale laster øker 
moderat. Det forutsettes her at arkitektens snitt fra 1999 er korrekt og at det mellom bunnplate og 
golv i u.etasje er hulrom. I ny situasjon er det forutsatt forsterkning av eksisterende tak til 
etasjeskille over 2.etasje, heltreelementer med lyddempning over 3.etasje, og lett takløsning. 
Snølasten er beholdt som opprinnelig, da innvirkningen på setningene er marginal. 

 Eksisterende situasjon Ny situasjon 

 Snølast Nyttelast Egenlast Snølast Nyttelast Egenlast 
DO4    1,5  1,0 
DO3     2 2,5 
DO2 1,5  4,5  2 5,5 
DO1  2 6,5  2 6,5 
DOu1  2 6,5  2 6,5 
Golvu1  2 2,5  2 2,5 
Golvbæring   1,5   1,5 
Bunnplate   10   10 
Vegger mv   5   6 
 
SUM 1,5 6 36,5 1,5 10 42 
SUM alle laster  44   53,5 

       
Lastøkning:  21,6 %     

 

Dersom det mellom bunnplate og golv i u.etasje er fylt opp med steinmasser har vi følgende 
situasjon: 

 Eksisterende situasjon Ny situasjon 

 Snølast Nyttelast Egenlast Snølast Nyttelast Egenlast 
DO4    1,5  1,0 
DO3     2 2,5 
DO2 1,5  4,5  2 5,5 
DO1  2 6,5  2 6,5 
DOu1  2 6,5  2 6,5 
Golvu1  2 2,5  2 2,5 
Pukklag 
18x1,2   21,5   21,5 
Bunnplate   10   10 
Vegger mv   5   6 
 
SUM 1,5 6 56,5 1,5 10 62 
SUM alle laster  64   73,5 

       
Lastøkning:  14,8 %     
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