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NOTAT 15.11.2022 

MIDLERTIDIG BARNEHAGE PÅ ÅSGÅRD SKOLE. LØSNINGER, KOSTNADER OG FRAMDRIFT 

Det vises til forespørsel om en mer detaljert beskrivelse av framdrift, kostnader og løsninger for 

barnehagedrift ved Åsgård skole, Sagalund og Dyster Eldor fra AP, MDG og SV. 

Bakgrunn 

I forbindelse med kommunens økonomi og arbeidet med budsjett og handlingsplan ser 

kommunedirektøren på hvor man kan ha fornuftige og nødvendige innsparinger. Ås kommune har en 

økonomisk utfordring og har ledige arealer i både i eksisterende bygg og bygg som er under 

oppføring, som f.eks. Åsgård skole. Samtidig ser man at det vil være et behov for økning av 

barnehagekapasiteten i 2026/2027 for hele kommunen. Det er tidligere vedtatt bygging av ny 8- 

avdelings barnehage på Dyster Eldor for å møte veksten, jf. HP 2022-2024. Barnehagen var planlagt 

ferdigstilt til barnehagestart i 2026. Fra det året barnehagen ferdigstilles må kommunen sette av 

midler til renter og avdrag for investeringen og midler til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av 

nye arealer. En 8-avdelings barnehage er ca 2300 kvm og har en investeringskostnad på ca 130 mill kr 

inkl. mva. Renter og avdrag med dagens renter og 40 års nedbetaling er ca 8,5 mill kr. I tillegg 

kommer FDV på 650 kr/kvm x 2300 kvm = 1, 5 mill kr. Til sammen 10 mill kr.  

Det har over flere år vært overkapasitet på barnehageplasser og vurdering og samkjøring av de 

kommunale barnehagene ble behandlet ved behandling av barnehagebehovsplan 2019-2022 

16.09.2020 Møtedokumenter: Kommunestyret (16.09.2020) - ÅS KOMMUNE (as.kommune.no) 

Historikk: 

Ås sentrum 
 

Status pr. 1.8.2020 Status pr.1.8. 2021 

Mjølner  Lagt ned   

Søråsteigen Alle 5 avdelinger i drift Alle 5 avdelinger drift 

Rustadskogen Alle 2 avdelinger i drift Alle 2 avdelinger  i drift 

Sagalund Alle 2 avdelinger i drift Alle 2 avdelinger i drift 

Frydenhaug 3   av 5 avdelinger  i drift 3,5 avdelinger i drift ; 
Barnehagen blir etablert som 
ressursbarnehage hvor 1,5 
avdeling blir brukt til 
tilrettelagt areal for barn med 
store sammensatte behov 

Tunveien 2  av 5 avdelinger i drift 3,5  av 5 avdelinger i drift 

Ås Nord 
 

  

Vinterbro Alle baser i drift Alle baser i drift 

Solbertunet Alle 8 avdelinger i drift  
(redusert gruppestørrelse og 
bemanning på 1 avdeling) 

Alle 8 avdelinger i drift 

Togrenda Lagt ned i forbindelse med 
åpning av Nordby barnehage 

 

Nordby barnehage Åpnet 3 av 8 avdelinger 4 av 8 avdelinger i drift 

 

https://pub.framsikt.net/2022/as/bm-2022-hp22-25_vedtatt/#/generic/summary/1ef0336b-e878-4c1c-9190-c3ea859a6765-cn
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-16-09-2020.515115.MD1I733619ob486.pts.html
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Fra barnehagestart 1.8.2022 var kapasiteten ved 2 barnehager fortsatt noe redusert. Tunveien drifter 

nå alle 5 avdelingene, men med redusert gruppestørrelse på en av avdelingene tilsvarende to 

stillinger, eller 6/12 barn. Frydenhaug har etablert to avdelinger for barn med store hjelpebehov og 

kapasiteten har derfor gått ned. Barnehagen benytter alle sine avdelinger. Frydenhaug vil kunne øke 

kapasiteten igjen ved en utbedring av arealet. Nordby barnehage har driftet 4 av 8 avdelinger siden 

februar 2021. Det er stort sett i Nordby barnehage kapasiteten vil være frem til 2026/2027  uten nye 

tiltak.  

Generelt 
Når kommunen etablerer en barnehage må det søkes om godkjenning etter barnehageloven til 

barnehagemyndigheten. Barnehagemyndigheten avgjør søknaden etter en konkret vurdering av 

barnehagens egnethet i forhold til de kravene som kan utledes av barnehageloven §§ 1, 1a og 2 om 

barnehagens formål og innhold, samt forskrift om rammeplan jf. barnehagelovens § 14 første ledd. 

Dette innebærer blant annet en vurdering av barnehagens fysiske rammer, det vil si lokaler og 

uteområder herunder beskrivelse av inventar som omfatter både leke og oppholdsarealet for barn, 

samt øvrig areal som personalrom, kontorer, stellerom og toaletter. Barnehagen må også godkjennes 

i forbindelse med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Denne godkjenningen må 

og på plass før man kan åpne.  

For å kunne benytte Åsgård skole til barnehage må det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen 

ift. arealformål og kravet om at området skal være offentlig tilgjengelig og ikke tillates inngjerdet. 

Løsninger Åsgård skole 

Utendørs 

Uteområdene rett utenfor de midlertidige barnehagelokalene må tilrettelegges for lek for mindre 

barn. Utstyret som er planlagt etablert for skole på dette området må flyttes til andre steder på 

uteområdet eller utgå. Området som er tenkt brukt til barnehage må gjerdes inn. Lekeapparater og 

gjerdet kan gjenbrukes på andre steder når barnehagen flytter ut av skolen.  

Uteområdet som er mulig å gjerde inn med tanke på eventuell barnehagedrift er vurdert til å være 

maksimalt ca. 1408 m2, se illustrasjon nedenfor. Dette må ev. vurderes nærmere i i videre prosessen 

sammen med skolen. Virksomhet barnehage har fra tidligere god erfaring med- å drifte barnehage 

sammen med skole  jmf Mjølner på Brønnerud skole. 

Enkle og midlertidige tilpasninger som vil gjøres ved eventuell barnehagedrift er: 

- Sette opp gjerde 
- Fotgjengerovergang/krysning over Skoleveien sør til turområde, Søråsteigen bhg.  
- Apparatene som er tegnet inn nå, erstattes med lekeapparater tilpasset barn i 

barnehagealder samt sandkasse. 
 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§1
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§1a
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§2
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
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Innendørs 

Det er bygget nærmest Søråsteigen barnehage som er aktuelt. Arealene som er tiltenkt midlertidig 

barnehage omfatter fire klasserom med tilhørende grupperom og fellesrom i 1. etasje. Dette tilsvarer 

arealene til ett klassetrinn i en fire-parallell skole. Det vil bli vurdert sambruk av areal til personalet.  

De innvendige tilpasningene vil utføres slik at de enkelt kan demonteres og fjernes når det behov for 

å benytte arealene til skole – eller tidligere hvis annen virksomhet besluttes plassert i bygget. Det er 

behov for å etablere en midlertidig kjøkkenløsning og framlegging av noe mer strøm til 

arbeidsplasser. Øvrige tiltak innvendig forutsettes løst med løs innredning (skjermvegger etc.).  

Det er forutsatt at en midlertidig barnehage på Åsgård skole benytter inventar fra Sagalund 

barnehage supplert med annen gjenbruksinnredning fra modulskolen. I tillegg må det påregnes 

innkjøp av noe ekstra inventar. 

Når arealene skal tas i bruk til skole, må de midlertidige konstruksjonene fjernes og uteområdet 

reetableres slik det opprinnelig var tenkt. 

Kostnader Åsgård skole 

Nødvendige tilpasninger av ledige arealer i 1. etasje på Åsgård skole til bruk som barnehage, er grovt 

estimert til ca. 4 mill. kroner. I dette tallet ligger bygningsmessige tilpasninger, offentlige søknader, 

supplering av inventar og flyttekostnader fra Sagalund til Åsgård skole. 

Kostnadene ved å reetablere arealene til skoleformål er grovt estimert til ca. 1 mill. kroner.    

Framdrift Åsgård skole 

En tilpasning av ledige arealer i 1. etasje på Åsgård skole til barnehage påvirker ikke framdriften i 

prosjektet med de forutsetningene som er nå. Hvis det skulle komme andre forutsetninger som gjør 

at det må gjennomføres større endringer innvendig eller på uteområdene, vil dette imidlertid øke 

risikoen for at hele prosjektet blir forsinket. 
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Med de angitte forutsetningene kan en midlertidig barnehage starte opp fra høsten 2023 forutsatt at 

nødvendige dispensasjoner fra reguleringsplanen blir gitt tidsnok og at barnehagen blir godkjent. 

Sagalund barnehage 

Sagalund barnehage er bygget i 1978 og har behov for total rehabilitering. Bygget har et areal på 320 

m² (BTA). Taket ble skiftet i 2018/2019, bygget er malt og løpende reparasjoner er tatt. Tekniske 

anlegg er utdatert (tilstandsgrad 2,5).  

Estimert kostnad for rehabilitering er av tekniske anlegg (el, ventilasjon og brann), innvendige 

overflater og tilpasninger er ca 12 000 kr pr kvm, og utgjør ca 3,8 mill kr. Utvendige arbeider anslås til 

1,5 mill kr, og bygget har også behov for tilpasninger/ombygginger fordi løsninger er utdaterte. Til 

sammen 5,3 mill kr eks. mva.  

Barna i Sagalund må ha alternativ plassering hvis bygget skal rehabiliteres eller utvides.  

En nærmere vurdering av hva som bør gjøres med Sagalund barnehage vil bli gjort i forbindelse med 

framleggelse av barnehagebehovsplanen. 

Dyster Eldor barnehage 

Det er vedtatt å bygge en ny barnehage på Dyster Eldor med plass til 150-160 barn. 

 «R-322 Detaljreguleringsplan for Dyster Eldor barnehage» ble vedtatt sendt tilbake i HTPs 

behandling av saken den 24.08.2022 (HTP-Sak 33/22). Saken bes fremmet på nytt etter behandling av 

barnehagebehovsplanen. Det anbefales at reguleringssaken ferdigstilles så raskt som mulig, 

uavhengig av framdriften og behovet for en ev. ny barnehage på Dyster Eldor. Hvis planarbeidet 

stoppes vil dette medføre at hele reguleringsprosessen må gjennomføres på nytt med betydelige 

merkostnader. På en ferdig regulert tomt tar det 3-4 år å etablere en ny barnehage fra det 

tidspunktet midler blir bevilget. På en uregulert tomt tar det minst 2 år ekstra. Til info startet 

reguleringsarbeidet på Dyster Eldor opp i 2018.   

Konklusjon 

En etablering av barnehage i Åsgård vil utnytte ledig kapasitet i skolen og øke barnehagekapasiteten 

for en relativt lav kostnad enn å bygge ny barnehage. Andre mulige løsninger for å møte behov for 

økt barnehagekapasitet i sentrum vil bli behandlet i barnehagebehovsplanen som vil bli lagt frem 

våren 2023. 

Notat fra 16.10.2022 fra arealeffektiviseringsprosjektet viser at med midlertidig barnehagedrift i 

Åsgård skole vil kapasiteten i sentrum øke med ca 50 plasser fra 710 plasser til 760 plasser.  

Tabell 3: Barnehagekapasitet i Ås sentralområde med kapasitet på Åsgård skol inkl. Sagalund barnehage.  

År 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Antall barn 95% 595 622 620 624 664 705 738 765 788 809 830 853 870 882 885 

Bhg.kapasitet m/kap. i Åsgård 

skole, inkl Sagalund bhg.  

    760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 

Kapasitet +/-     140 136 96 55 22 -5 -28 -49 -70 -93 -110 -122 -125 
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Å etablere barnehage i Åsgård vil gi en økt kapasitet i noen år, som kan gi mulighet for å både 

rehabilitere og bygge om eksiterende barnehager. I tilegg vil man spare ca 208 000 kroner i FDV 

kostnader ved å ikke benytte Sagalund bygget pr. år. 

Når barnehagebehovsplanen fremlegges, vil tilstand og muligheter for utvidelse av kapasitet i 

eksisterende barnehager vurderes helhetlig, og langsiktige beslutninger kan tas for videre utsettelse 

av ny barnehage på Dyster Eldor: 

Det gjennomføres nå en tilstandsanalyse og en vurdering av mulig utvidelse av de eksisterende 

barnehagene i Ås sentrum. Resultatet av dette arbeidet vil bli innarbeidet i barnehagebehovsplanen 


