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Ås, 07.04.2021 
 

 
Svend Trygve 
Kvarme, 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 
20 07 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no 

v/Jan Einbu.  
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  

UKB-2/21 
Åsgård skole. Status etter evaluering av innkomne tilbud 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  20/03869-13 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 2/21 15.04.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det inngås kontrakt med vinneren av den avholdte tilbudskonkurransen, 

Betonmast Østfold AS, for bygging av ny Åsgård skole. 
2. Prosjektet gjennomføres innenfor bevilget budsjett i Handlingsprogram for 

2021-2024. 
  

 

 
Ås, 26.03.2021 

 
 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen  
Kommunedirektør Kommunalsjef  

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 

 
Tidligere politisk behandling: 
Ungdomsrådet, sak 4/20, 20.01.2020 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse, sak 2/20, 21.01.2020 
Hovedutvalg for næring og miljø, HNM-Sak 3/20, 21.01.2020 

Arbeidsmiljøutvalget 2020, Sak 1/20, 21.01.2020  
Utvalg for kommunale byggeprosjekt, UKB-Sak 1/20, 22.01.2020  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur, HOK-Sak 1/20, 22.01.2020  

Hovedutvalg for teknikk og plan, HTP-Sak 7/20, 22.01.2020  
Administrasjonsutvalget, Sak 1/20, 29.01.2020  

Formannskapet, F-Sak 1/20, 29.01.2020  
Kommunestyret, K-Sak 1/20, 12.02.2020 
Hovedutvalg for næring og miljø, HNM-Sak 11/20, 21.04.2020 

Utvalg for kommunale byggeprosjekt, UKB-Sak 4/20, 23.04.2020 
Formannskapet, F-Sak 17/20, 29.04.2020 

Kommunestyret, K-Sak 18/20, 19.05.2020 
Utvalg for kommunale byggeprosjekt, UKB-Sak 7/20, 05.11.2020  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Det er gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for bygging av ny Åsgård skole. 
Tilbudene er nå evaluert og resultatet framgår av saken. 

 
Fakta i saken: 

Konkurransen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Fem tilbud var 
mottatt innen tilbudsfristens utløp. Tilbudene er vurdert i forhold til 
konkurransens tildelingskriterier og den vekting som er oppgitt i 

konkurransegrunnlaget: 
 

Kriterier    Vekt (%) 
Totalpris   70 % 

Kvalitet   30 % 
 
Under kriteriet «kvalitet» er tilbud personells kompetanse og erfaring fra 

referanseprosjekter evaluert. 
 

Konkurransens vinner ble etter gjennomført evaluering tilbyder nr. 2, 
Betonmast Østfold AS. Meddelelsesbrev er sendt, med forbehold om endelig 
politisk godkjenning. Betonmast Østfold AS oppnådde best poengsum ut fra 

evalueringskriteriene. 
 

Vurdering av tilbud fra Betonmast Østfold AS (tilbyder nr. 2) 
Totalpris: 
Totalsum som er lagt til grunn for evalueringen, er den laveste i konkurransen. 

Normalisert poengsum: 10,0. Vektet poengsum: 7,0. 
 

Kvalitet: 
Tilbudt personell har dokumentert meget bra utdanning og svært bra erfaring. 
Samlet oppnår tilbyderen tredje høyest skår på underkriteriene utdanning og 

generell arbeidserfaring. 
 

Tilbudt personell har samlet sett dokumentert svært bra erfaring fra 
referanseprosjekter. Samlet oppnår tilbyderen tredje høyest skår for sine 
referanseprosjekter. På kriteriet «kvalitet» oppnår tilbyderen tredje høyest 

poengskår i konkurransen.  
 

Normalisert poengsum: 9,32. Vektet poengsum: 2,80. 
 
Totalt sett oppnår tilbyder nr. 2, Betonmast Østfold AS, høyest poengsum 

(9,80 poeng), og innehar dermed tilbudet med det beste forholdet mellom 
konkurransens tildelingskriterier og vektingen av disse. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Basert på resultatet av den gjennomførte konkurransen, kan ny Åsgård skole, 

gjennomføres innenfor vedtatt budsjett i «Handlingsprogram 2021-2024. 
 

I konkurransen ble det lagt inn en del opsjoner på mulige kutt hvis mottatte 
tilbud var for høye. Resultatet av konkurransen er at Åsgård skole kan 

gjennomføres iht. godkjent ambisjonsnivå innenfor vedtatt budsjett. 
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Vedtatt solcelleanlegg, som ble langt inn som en opsjon i konkurransen, kan 

også gjennomføres innenfor vedtatt budsjett. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Det inngås kontrakt med konkurransens vinner, tilbyder nr. 2, Betonmast 
Østfold AS. Meddelelsesbrev er sendt med forbehold om endelig politisk 

godkjenning. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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UKB-3/21 
Rustad skole. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00141-49 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 3/21 15.04.2021 

2 Formannskapet 29/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 

 
 

 
Ås, 22.03.2021 

 
 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 
Vedlegg: 

Sluttrapport Rustad skole 
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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 
og brukerne tok den nye skolen i bruk til avtalt tid. Endelig prosjektkostnad ble 
264,7 mill. kroner (ekskl. mva), noe som er 96,3 mill. kroner lavere enn vedtatt 

ramme. Dette skyldes i hovedsak et gunstig marked på anskaffelsestidspunktet 
og ubrukte usikkerhetsavsetninger. Prosjektet har blitt levert med god kvalitet 

og til en rimeligere kostnad enn forutsatt.  
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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UKB-4/21 
Ljungbyveien 17. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00212-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 4/21 15.04.2021 

2 Formannskapet 30/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Sluttrapport for Ljungbyveien 17 godkjennes. 

 
 

Ås, 26.03.2021 
 

 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

kommunedirektør kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

Sluttrapport Ljungbyveien 17 
 
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement 

utarbeidet sluttrapport for Ljungbyveien 17. Det er rapportert på følgende 
punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 

 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 

 Evaluering av entrepriseform 
 

Fakta i saken: 
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Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 
Endelig prosjektkostnad for prosjektet ble 15,9 mill. kroner (ekskl. mva), noe 

som er ca. 100 000 kroner (ekskl. mva) under den justerte rammen.  
 
Ljungbyveien 17 har også fått nødvendige tekniske oppgraderinger samt 

utbedret skader fra en vannlekkasje. 
 

For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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UKB-5/21 
Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00217-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 5/21 15.04.2021 

2 Formannskapet 31/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 

 
 

 
Ås, 22.03.2021 

 
 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
kommunedirektør kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 
Vedlegg: 

1. Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger. 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. 
Leilighetene er solgt videre til beboerne og innflytting ble hovedsakelig 

gjennomført våren 2020. Prosjektet ble gjennomført til en sluttkostand på 27,3 
mill. kroner, noe som er 3,5 mill. kroner under bevilget ramme for prosjektet. 

 
Ås kommune har mottatt et tilskudd fra Husbanken på total 10 164 000 kroner 
og leilighetene ble solgt for til sammen 12,4 mill. kroner. Kostnadene knyttet til 

kommunens andel i prosjektet (personalbasen) er på 4,7 mill. kroner. 
 

Prosjektet har blitt levert med god kvalitet og til en rimeligere kostnad enn 
forutsatt. Dette skyldes bl.a. et gunstig marked og lavere kostnader knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet. 

 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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