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Ås kommune  

  

 

18/03748 
 

  

MØTEINNKALLING 
 

Plan- og byggekomiteen 
 
Møtetid: 09.10.2019 kl. 16:30  
Sted: Moerveien 10, 3. etasje  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget 
og www.as.kommune.no.   
 

Saksliste 
 

 Side 

Orientering 

1/19 Oppsummering av behandlede saker i Plan- og byggekomiteen 
inneværende kommunestyreperiode. 

 

 Orientering om pågående byggesaker  

Saker til behandling 

7/19 16/00155-4 Solberg skole. Sluttrapport 2 

    

 
 
 
Ås, 26.09.2019 

 
 

Bjørn Leivestad 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 922 49 771 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

PBK-7/19 
Solberg skole. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00155-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 7/19 09.10.2019 
2 Formannskapet 60/19 16.10.2019 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport Solberg skole godkjennes. 
 
 
 
Ås, 23.09.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomitéen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport Solberg skole september 2019 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Solberg skole. Det er rapportert på følgende punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

 
Fakta i saken: 
Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 
Brukerne tok den nye skolen i bruk til avtalt tid og det er tilbakeført 75 millioner 
kroner av den totale økonomiske rammen som opprinnelig var på 257,6 millioner 
kroner. Prosjektet har blitt levert med meget god kvalitet og til en langt rimeligere 
kostnad enn forutsatt. Dette skyldes bl.a. et gunstig marked, samt ubrukte 
usikkerhetsavsetninger. 
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Denne behandlingen '1/19 Oppsummering av behandlede saker i Plan- og byggekomiteen inneværende

kommunestyreperiode.' har ingen saksframlegg.
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Solberg skole. Sluttrapport 
 
Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/00155-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Plan- og byggekomiteen            
Formannskapet 16.10.2019 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport Solberg skole godkjennes. 
 
 
 
Ås, 23.09.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomitéen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport Solberg skole september 2019 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Solberg skole. Det er rapportert på følgende punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
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 Evaluering av prosjekteringsgruppen 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

 
Fakta i saken: 
Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 
Brukerne tok den nye skolen i bruk til avtalt tid og det er tilbakeført 75 millioner 
kroner av den totale økonomiske rammen som opprinnelig var på 257,6 millioner 
kroner. Prosjektet har blitt levert med meget god kvalitet og til en langt rimeligere 
kostnad enn forutsatt. Dette skyldes bl.a. et gunstig marked, samt ubrukte 
usikkerhetsavsetninger. 
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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SOLBERG SKOLE 

SLUTTRAPPORT 
 

 
 

 

 

23. SEPTEMBER 2019. 
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1. Bakgrunn for prosjektet 
 

Kommunestyrets vedtak den 19.03.2014: 

1. Solberg skole bygges ny med to klasserekker. 

2. Skolen prosjekteres med fire klasserekker, slik at den senere enkelt kan utbygges til 

henholdsvis tre og fire klasserekker. 

3. Det bygges vanlig gymnastikksal/flerbrukshall, tilpasset to klasserekker. 

4. Gymsal/garderober prosjekteres og bygges slik at den senere enkelt kan utvides til 

flerbrukshall. 

5. Bygningene plasseres så langt sør på gnr. 102, bnr. 390 at eksisterende skolebygning 

senere kan benyttes til andre formål, for eksempel som barnehage. 

 
Kommunestyrets vedtak den 27.05.2014 følgende justering av pkt. 4 over: 

Det bygges en enkel fleridrettshall med spilleflate 23 x 44 m som også kan benyttes til 

idrettsaktivitet uavhengig av skolen. 

 
Kommunestyrets vedtak den 10.12.2014 K-94/14: 

Etter KS sak 12/14 ble det i handlingsplanen for 2015 – 2018 vedtatt følgende under punktet 

om investeringer G-02; 

Utvidelse Solberg skole – Solberg skole er vedtatt utbygget til en 2 parallell skole med 

flerbrukshall.  

Skolen skal legges slik på tomten at det er mulig å kunne bygge den ut til en 4-parallell skole 

ved framtidige behov. Ved ferdigstillelse av ny skole, rives den gamle og gir rom for 

skolegård/lekeplass. Skolen kan dermed være i kontinuerlig drift under byggeperioden, 

forutsatt fysiske skiller mellom anleggsområdet og skoleområdet. 

 

Forprosjektet ble utarbeidet på grunnlag av en begrenset plan- og designkonkurranse 

gjennomført høsten 2014. Vinner ble forslaget «Tripp Trapp» utarbeidet av L2 Arkitekter AS. 

Forprosjektet ble godkjent av Plan- og byggekomitéen (PBK) den 13.08.2015. 

 

2. Måloppnåelse 
 

1. Det ble bygget en 2-parallell skole. 

2. Skolen er forberedt for utvidelse til 3 eller 4-parallell, blant annet er det bygget 

spesialrom, garderober og administrasjonsdel som ivaretar dette.  

3. Det er bygget fleridrettshall med spilleflate 23x44m ref Kommunestyrets vedtak 

27.05.2014. 

4. Se punkt 3. 

5. KS 10.12.2014 sak K-94/14 er gjennomført som vedtatt.  
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3. Kontrakter 

Gjennomføringen av prosjektet har blitt utført med totalentreprise med AF Gruppen Norge 

AS ved AF Bygg Østfold. 

Arkitekt og interiørarkitekt: L2 Arkitekter AS.  

Prosjektledelse: Siv. Ing. Trond Thorvaldsen AS i nært samarbeid med 

Prosjektavdeling til Ås kommune.  

 

 

4. Økonomi 

 
Total ramme i HP 2017-2020 utgjorde 257 600 000,-  

I tillegg utgjorde inventar og IKT-utstyr i HP 2017-2020 10 000 000,- (ikke medtatt i tabell 

under). 

 

 
 

 

I post 8 ligger bl.a. prosjektering forprosjekt, prosjekt- og byggeledelse, juridisk bistand, 

interne kostnader og offentlige gebyrer.  

 

 

 

 

 

SUM KOSTNADER SLUTTKOST

1 FELLESKOSTNADER 18 128 162   

2 76 671 603   

3 VVS-INSTALASJONER 17 559 860   

4 EL INSTALLASJONER 7 917 390      

5 TELE OG AUTOMATISERING 3 891 530      

6 ANDRE INSTALLASJONER 795 819         

HUSKOSTNAD 1-6 124 964 364 

7 UTOMHUSANLEGG 19 528 492   

ENTREPRISEKOSTNADER 1-7 144 492 856 

8 GENERELLE KOSTNADER 32 281 470   

BYGGEKOSTNADER 1-8 176 774 326 

9 SPESIELLE KOSTNADER 4 097 031      

PROSJEKTKOSTNADER 1-9 180 871 357 

BYGNING

Alle tall  eks mva

7613 m² BRA

Prosjektkostnad per m
2
 BRA kr 23 758
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5. Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø (SHA) 
 

SHA-plan med risikovurdering ble utarbeidet av byggherrens representant og videreført til 

totalentreprenør AF Bygg Østfold.   

Det ble totalt gjennomført 73 vernerunder i prosjektet. Det var tett og godt samarbeid med 

både Solbergtunet barnehage og gamle Solberg skole, som var i full drift på nabotomta, 

gjennom hele prosjektet. Følgende hendelser er registrert i prosjektet: 

 

 0 skader med fravær. 

 0 skader uten fravær. 

 65 rapporterte uønskede hendelser (RUH). 

 21 gjennomførte sikker jobb analyser (SJA). 

 Total mengde avfall 242 704kg som gir 30,3 kg/m2 BRA. Sorteringsgrad 97,3 %. 

 

 

6 Erfaringer fra prosjektet 

 
6.1 Entrepriseform 

Det ble inngått kontrakt om totalentreprise mellom Ås kommune og AF Gruppen Norge AS 

18.04.2016 kontraktbeløpet var 146 414 278,- eks mva.  

Igangsettelse på byggeplass var umiddelbart etter skoleslutt juni 2016, delovertagelse av 

nybygget var kontraktfestet til 22.01.2018 og sluttfrist (komplett overtagelse av alle 

kontraktarbeidene) var avtalt til 10.08.2018. 

Som en av Norges største entreprenør med overvekt av totalentrepriser har AF Gruppen vært 

en god leverandør av både prosjekteringen og utførelsen av nye Solberg skole.  

 

  

6.2 Fremdrift, overtagelse. 

Avtalt fremdriftsplan ble fulgt gjennom hele prosjektet, helt til sluttfasen. Da ble det avdekket 

avvik på to kritiske leveranser som hadde påvirkninger til kompletteringen av andre fag. Som 

en konsekvens av dette ble overtagelsen av nybygget utsatt til 12.02.2018, altså 3 uker etter 

kontraktfestet dato. Ås kommune krevde derfor dagmulkt av AF Gruppen, noe som ble 

akseptert. Dette fikk ingen konsekvens for innredningsarbeidene eller tidspunktet for når 

elever og ansatte tok skolen i bruk, da det var satt av litt slakk i framdriftsplanen. Elever og 

ansatte tok den nye skolen i bruk 03.04.2018. Offisiell åpning ble avholdt 03.09.2018. 

 

 

6.4 Brukerinvolvering 

Det var en omfattende brukerprosess allerede fra forprosjektfasen. Brukergruppen besto av 

representanter fra Solberg skole, eiendomsavdelingen, kommunalteknikk, kultur og oppvekst, 



7/19 Solberg skole. Sluttrapport - 16/00155-4 Solberg skole. Sluttrapport : Sluttrapport Solberg skole september 2019

 
 

Ås kommune, prosjektavdelingen, teknikk og miljø 

 Side 5 av 5 

Ås idrettsråd og FAU. Follo distriktsrevisjon har i sin forvaltningsrapport for Ås kommune 

konkludert med at det var en god prosess rundt brukermedvirkning.    

 

6.5 Oppsummering 

Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger, brukerne tok 

den nye skolen i bruk til avtalt tid og det er tilbakeført 75 millioner kroner av den totale 

økonomiske rammen som opprinnelig var på 257,6 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak 

et gunstig marked på anskaffelsestidspunktet, samt ubrukte usikkerhetsavsetninger. Prosjektet 

har blitt levert med meget god kvalitet og til en langt rimeligere kostnad enn budsjettert.  

 

Ås 23.09.2019 

Prosjektavdelingen  
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