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Rådmannens innstilling: 

1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 
2020 

2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med 

utformingen av de nye lokalene 
4. Det gjøres en ny vurdering av ungdomshusets plassering når nye Åsgård står 

ferdig. Formålet med vurderingen skal være å kartlegge om lokalene virker 
etter hensikten 

 
 
Ås, 18.09.2019 
 
Trine Christensen  Ellen Benestad 
Rådmann  Kommunalsjef 
        Oppvekst og opplæring 
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Elevrådet på Ås videregående skole 
Elevrådet på barneskolene  



Ås kommune 

19/01486-1 Side 2 av 4 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har fått i oppdrag fra kommunestyret å utrede alternativ plassering av 
ungdomshuset Midtgard i forbindelse med bygging av ny Åsgård skole. Det er 
forespeilet at dagens lokaler må fraflyttes innen januar 2021. 
 
Kommunen har få ledige lokaler til disposisjon og ingen som ligger i sentrum. Det 
foreligger per dags dato fire alternative lokaler som er foreslått gjennom interne 
prosesser, og gjennom innspill fra barn og unge. Disse er: 
 

A. Sagalund barnehage 
B. 2.etasje på modulskolen  
C. Den gamle tannklinikken i Langbakken 37  
D. Den ledige tomta i Idrettsveien (61/56).  

 
Basert på en helhetsvurdering, og innspill fra elevråd og ungdomsråd, forslår 
rådmannen at ungdomshuset Midtgard flyttes til den gamle tannklinikken i 
Langbakken 37. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har i K-sak 83/18 vedtatt at ny Åsgård skole skal bygges. I den 
forbindelse skal ungdomshuset Midtgard rives, ref. K-sak 33/19.  
 
I prosessen med å vurdere plassering av ungdomshuset har det vært viktig å hente 
inn synspunkter fra de som faktisk skal bruke tilbudet. Rådmannen har derfor bedt 
om innspill fra elevrådet på Ås ungdomsskole, ungdomsrådet i Ås og elevrådet ved 
Åsgård. Elevrådet ved Ås videregående og Rustad skole er også forespurt, men nytt 
elevråd var ikke etablert under høringsprosessen.  
 
Oppsummering innspill:  
 
Alternativ B: 2.etasje på modulskolen blir i alle innspill oppfattet som uegnet og tas 
derfor ikke med videre i saken. Hovedinnvendingene er at lokalene ikke passer til 
bruken og at de ligger for tett på barneskole og SFO. 
 
Alternativ A: Sagalund barnehage får også lite støtte blant barn og unge da de mener 
lokalene ligger usentralt. De ansatte ved ungdomshusene ser et potensiale i huset og 
uteområdene, men er også bekymret for at det ligger langt unna sentrum. Dette 
alternativet vurderes derfor som uaktuelt. 
 
Av de to gjenstående alternativene, C og D, er det flertall for å bygge et nytt 
ungdomshus på den ledige tomta i Idrettsveien. Dette er et forslag som opprinnelig 
kom fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  
 
Å bygge noe nytt fremholdes som mest attraktivt. Dette gir ungdom og ansatte 
mulighet til å skreddersy og tilpasse lokalene til sin bruk, og til å bygge et 
ungdomshus for fremtiden. Tomta oppfattes også som sentralt plassert da den ligger 
nærme både ungdomsskolen og videregående, i tillegg til at den ligger nært butikk, 
offentlig kommunikasjon og idrettsanlegg.  
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Elevrådet ved Åsgård skole tror også at dette vil være det mest populære 
alternativet, men mener allikevel det beste er å bruke de ledige lokalene i 
Langbakken 37. De er opptatt av gjenbruk og økonomi. De håper også det blir lagt til 
rette for sambruk med skolene. 
 
Det har ikke kommet innspill fra øvrige høringsinstanser som stiller seg negative til å 
benytte lokalene i Langbakken 37. Det påpekes allikevel i alle innspill at bygget i 
utgangspunktet er litt lite, og at man derfor bør vurdere å utvide det noe. Spesielt er 
det mangel på et litt større rom som kan brukes til små konserter, LAN-party eller 
andre større arrangementer. Disse arrangementene har ofte besøkstall på 50-100 
personer. 
 
De ansatte ved ungdomshusene ser at det kan være lite lagringsplass i lokalene i 
Langbakken 37 og litt større avstand til butikk og offentlig kommunikasjon.  
 
Vurdering: 
Det tilstrebes å finne gode og permanente løsninger med tanke på nye lokaler til 
ungdomshuset Midtgard. Lokasjon er sentralt i rådmannens helhetlige vurdering. 
Langbakken 37 og tomta i Idrettsveien er begge sentrumsnære alternativer. 
Innspill tyder også på at ungdommen selv oppfatter avstand fra skolen som et 
tungtveiende argument for at disse to alternativene fremstår som gode. Begge 
alternativene gir også muligheter for sambruk med skolene. 
 
Det tas til orientering at flertallet ønsker et nytt ungdomshus plassert i Idrettsveien. 
Ås kommune er i en krevende økonomisk situasjon, blant annet på grunn av flere 
nye vedtatte investeringsprosjekter. Rådmannen kan ikke se at det er forsvarlig å 
initiere ytterligere investeringer i nybygg i og med Langbakken 37 er et reelt alternativ 
som er mulig å tilpasse nye behov. Lokalene ansees som gode nok dersom det 
gjennomføres en innvendig ombygging og nødvendige oppgraderinger av 
uteområder. 
 
Utfordringer med lagringsplass kan løses gjennom å sette opp en utvendig container 
eller bod. Større arrangementer kan gjennomføres ved sambruk med skole eller 
kulturhus. 
 
Rådmannen ønsker å understreke viktigheten av å legge til rette for god medvirkning 
fra barn og unge i den videre prosessen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ungdomsklubben er i dag lokalisert på Midtgard ved Åsgård skole. Midtgard har et 
areal på ca. 300 m² BTA. Prosjektkostnadene er beregnet av prosjektavdelingen i Ås.  
 
Alternativ C: Langbakken 37 
Tannklinikken har et areal på ca. 200 m² BTA. Bygget er relativt nytt og er i god 
teknisk stand. Bygget er som navnet sier blitt bygd som en tannklinikk og har 
venteværelse, fire behandlingsrom, laboratorium, spiserom, garderober for de 
ansatte mm. Planløsningen er per i dag lite egnet til bruk som ungdomsklubb, dog 
gjør konstruksjonen av bygget det relativt enkelt å endre planløsningen. Det 
forutsettes derfor en innvendig ombygging for å tilpasse bygget til endrede behov.  
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Dersom Langbakken 37 skal ha samme areal som dagens bygg, er det behov for et 
påbygg på ca. 100 m². Det ansees også som nødvendig å opparbeide 
uteområder/uteplasser til ungdommens behov. Alternativet har en beregnet 
prosjektkostnad på ca. 7 mill. kroner (ekskl. mva). 
 
Ombygging av tannklinikken uten ekstra 100 m2, men full innvendig ombygging har 
en beregnet prosjektkostnad på ca. 2,5 mill. kr. I tillegg må det settes av ca. 300 000 
kroner til utomhus og til ekstra lagringsplass. 
 
Alternativ D: Tomt i Idrettsveien 
Det er her forutsatt et nybygg på 300 m² med tilhørende uteområder og infrastruktur. 
Alternativet har en beregnet prosjektkostnad på ca. 11 mill. kroner (ekskl. mva). 
 
Alternativt et nybygg på 200 m² med beregnet prosjektkostnad på ca. 7,5 mill. kroner 
(inkl. infrastruktur og opparbeidelse av tomt, ekskl. mva). 
 
Alternativ A og B  
Alternativene er ikke kostnadsberegnet da disse ikke fremstår som aktuelle. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
For å ta hensyn til miljø- og klimabelastningen bør det vurderes om bevaring av 
eksisterende bygningsmasse kan være vel så bra i et livsløpsperspektiv som nybygg.  
I en analyse fra Asplan Viak er det vist at energien som brukes til å produsere 
materialer og til å bygge et nytt bygg, er det samme som energien som brukes til 
drift/oppvarming av et bygg i 40-50 år av byggets levetid (ref. Regional plan for klima 
og energi).  
 
Alternativer: 

1. Nybygg på tomta i Idrettsveien på 300 kvm2 
2. Nybygg på tomta i Idrettsveien på 200 kvm2 
3. Ombygging av tannklinikken med ekstra påbygg på 100 kvm2 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37.  
Disse lokalene er ledige, og kan forholdsvis raskt gjøres om til egnede lokaler for 
ungdom. Sett i et økonomisk og miljømessig perspektiv vil det også være et gunstig 
alternativ. Nærheten til ungdomsskolen fremstår som et tungtveiende argument, og 
blir støttet av ungdommen selv. Det bør være et mål at ungdomshuset flytter inn i nye 
lokaler i forkant av oppstart høsten 2020. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


