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Ås, 15.01.2019 

 
 

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-1/19 
Ljungbyveien 17. Tilleggsfinansiering 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00211-13 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 1/19 23.01.2019 
2 Formannskapet 5/19 30.01.2019 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ljungbyveien 17 – Administrasjonsdelen bygges om/utvides i tråd med 

oppdaterte og justerte tegninger for å sikre bedre universell utforming og 
arealutnyttelse. 

2. Det gjennomføres ekstra skjermingstiltak og justeringer av utomhusarealer i 
tråd med beskrivelse. 

3. Prosjektet tilføres en tilleggsfinansiering på kr 2,0 mill.  
4. Det forutsettes at prosjektet ferdigstilles innenfor siste tildelte ramme. 

 
 
Ås, 14.01.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
PBK-Sak 2/15,10.12.2015 – Godkjenning av mulighetsstudie 
PBK-Sak 7/16, 17.08.2016 – Godkjenning av forprosjekt 
F-Sak 67/16, 24.08.2016 – Godkjenning av forprosjekt 
K-Sak 67/16, 07.09.2016 – Godkjenning av forprosjekt 
PBK 5/17, 03.05.2017 - Statusrapport etter evaluering av innkomne tilbud 
F-Sak 58/18, 06.06.2018 - Søknad om bruk av vedlikeholdsfond for 2018 
 
 
Vedlegg: 
Plan ombygging, utvidet personalsone 
Kostnadsestimat 



Ås kommune 

Plan- og byggekomiteen 23.01.2019  Side 3 av 4 

 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det ble opprinnelig utlyst en konkurranse på et samlet prosjekt som skulle omfatte 
etablering av tre nye leiligheter i Ljungbyveien 17, samt ombygging og utvidelse av 
administrasjonsdelen. Selv etter to anbudsrunder var kostnadene høyere enn 
godkjent budsjett. Det ble da besluttet at anbudet kun skulle dekke etablering av 
leilighetene og at ombygging/utvidelse av administrasjonsdelen skulle søkes løst 
med interne ressurser.  
 
I løpet av byggeperioden oppstod det en vannlekkasje i den eksisterende delen. I 
forbindelse med saneringsarbeidene var det hensiktsmessig å utbedre andre 
tekniske forhold og det ble bevilget ekstra midler til dette i juni 2018 (se F-Sak 58/18 
fra 6/6-18). En del av finansieringen bestod i å overføre 1,0 mill. kr fra det 
opprinnelige investeringsprosjektet. I ettertid har det vist seg at prosjektet trenger 0,5 
mill. kr av disse til utendørs endringer og tilpasninger som er blitt avdekket etter at 
nybygget ble tatt i bruk. 
 
Ved en nærmere detaljprosjektering av foreslåtte ombygging/utvidelse av 
administrasjonsdelen, viser det seg at det blir enkelte driftsmessige utfordringer med 
foreslåtte løsning. Dette gjelder både rent teknisk i forhold til drift og vedlikehold og 
brukernes utnyttelse av arealene ift. universell utforming. 
 
Det søkes derfor om en samlet tilleggsbevilgning på 2,0 mill. kr. Det forutsettes at 
rammen er tilstrekkelig til å fullføre prosjektet i tråd med forskrifter og behov. 
 
Fakta i saken: 
Nybygget i Ljungbyveien 17 ble ferdigstilt og overtatt av kommunen i juni 2018.  
 
I tillegg til nybygget må administrasjonsdelen bygges om og utvides noe. Disse 
arbeidene er planlagt gjennomført sammen med et pågående vedlikeholdsprosjekt i 
Ljungbyveien 17, som blant annet omfatter istandsetting etter en vannlekkasje fra 
sprinkleranlegget. Prosjektet ble vedtatt finansiert ved overføring av 1,0 mill. kroner 
fra nybyggprosjektet og 2,4 mill. kroner fra vedlikeholdsfondet, jf. behandling i 
formannskapet den 06.06.2018. 
 
Tilskudd fra Husbanken vil ikke kunne søkes utbetalt før administrasjonsdelen er 
ferdigstilt. 
 
I avslutningsfasen av prosjektet med nybygget har det oppstått en del forhold som 
har fått kostnadskonsekvenser. Dette gjelder blant annet følgende: 

 Ekstra oppfølging av feil- og mangler knyttet til utomhus og baderom 
 Mer ressurskrevende sluttoppgjørsforhandlinger enn forutsatt 
 Ekstra oppfølging av ventilasjon som ikke har fungert 
 Ekstra oppfølging av FDV-dokumentasjon og nøkkelsystem 
 Det var ikke avsatt midler til senking av terreng ved carport 
 Uregelmessighet i strømtilkobling og kapasitet 
 Ekstra skjerming mot innsyn i leilighet A 
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Etter at rammene for vedlikeholdsprosjektet ble godkjent (F-Sak 58/18), har følgende 
endringer tilkommet: 

 Løsningen for administrasjonsdelen er endret noe for bedre å ivareta kravet til 
universell utforming ved blant annet etablering av HCWC og sikre en mer 
funksjonell takkonstruksjon 

 Nye arealer i den vestre delen av bygget for å lette driften og sikre bedre 
arealutnyttelse   

 
Økonomiske konsekvenser: 
Investeringsprosjektet Ljungbyveien 17 har et vedtatt budsjett på 15,5 mill. kroner, 
etter at budsjettet ble redusert med 1,0 mill. kroner ved formannskapets behandling 
den 06.06.2018 (F-Sak 58/18). Formannskapet vedtok også å opprette et eget 
prosjekt for ombygging av administrasjonsdelen, dekke nødvendig 
vedlikeholdsbehov og utbedre skader etter vannlekkasje. Det ble vedtatt et budsjett 
på 3,4 mill. kroner, hvor 1,0 mill. kroner ble tilført fra investeringsprosjektet og 2,4 
mill. kroner ble finansiert over vedlikeholdsfondet. 
 
Kostnadsreduksjonen i investeringsprosjektet på 1,0 mill. kroner viser seg å være for 
mye og det må tilbakeføres 0,5 mill. kroner, dvs. en ny forventet sluttkostnad på 16,0 
mill. kroner. 
 
Kostnadsøkningen knyttet til ombygging av administrasjonsdelen, dekning av 
nødvendig vedlikeholdsbehov og utbedring av skader etter vannlekkasje, er beregnet 
til 1,5 mill. kroner. Ny forventet sluttkostnad for dette prosjektet er 4,9 mill. kroner. 
 
Samlet er det behov for en tilleggsbevilgning på 2,0 mill. kroner for å kunne 
ferdigstille prosjektene i Ljungbyveien 17. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det gis en samlet tilleggsfinansiering på 2,0 mill. kroner for 
ferdigstillelse av det opprinnelige byggeprosjektet, ombygging av 
administrasjonsdelen, dekning av nødvendige vedlikeholdsbehov og utbedring av 
skader etter vannlekkasje.  
 
En tilleggsfinansiering er nødvendig for å kunne ferdigstille prosjektene i 
Ljungbyveien 17 slik at det kan søkes om å få utbetalt tilskudd fra Husbanken.    
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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