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1. Bakgrunn for prosjektet 
 

Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 

«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og 

rekkefølge: 

3. Ny barnehage med 100- 160 plasser bygges ved idrettsplassen på Nordby. Regulering av tomt og 

planlegging av ny barnehage starter innen 2016. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 24.08.2017: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø å legge ut til 

offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Nordby barnehage, som vist på kart datert 16.06.2017, 

med reguleringsbestemmelser datert 30.06.2017, med følgende tillegg: 

- Punkt 8.a rekkefølgebestemmelser: Atkomstvei/kjørevei (V2) skal asfalteres. Krysningspunktet skal 

belyses tosidig i henhold til krav i belysningshåndbok V124. 

- Veien plasseres i øst i tomten, slik at barn ikke behøver å krysse vei for å komme til skogen. 

- Veibredden økes til 5 meter 

- Området mellom 113/1/244 og 113/193 benyttes til parkering. 

- Det undersøkes om søndre del av 113/1/244 kan benyttes til parkering. 

- Det forutsettes at administrasjonen tar kontakt med Norby IL for å komme til enighet. 

- Administrasjonen kontakter grunneier på 113/1 for eventuelt kjøp av tilleggsareal 

 

Kommunestyrets vedtak 13.12.2017: 

1. Kjørbar gangvei legges øst for barnehagen. Alternativ B legges til grunn som konsept for den videre 

planleggingen. 

2. Nordby barnehage vil benytte energibrønner som hovedenergikilde. Bruk av solceller utredes 

nærmere i forprosjektet. 

3. Det stilles krav til energibruk iht. TEK17. 

4. Anbudskonkurransen utformes slik at entreprenørene gir pris på både stål/betong og massivtre som 

bæresystem. 

5. Det gjennomføres ikke en egen miljøsertifisering, men relevante punkter fra BREEAM 

sertifiseringen innarbeides i prosjektet. Det tilstrebes å oppnå kategorien Very Good. 

6. Miljøkriterier, herunder fossilfri byggeplass, innarbeides som et av evalueringskriteriene i 

konkurransegrunnlaget. 

7. Det skal benyttes totalentreprise og prosjekteringsgruppen kan tiltransporteres totalentreprenøren. 

 

Plan- og byggekomiteens vedtak 30.05.2018: 

1. Forprosjekt for Nordby barnehage godkjennes. 

2. Det benyttes ikke solceller, da dette ikke er økonomisk lønnsomt. 

3. Det benyttes ikke grønne tak da kravet til blågrønn faktor oppnås mer effektivt med andre tiltak. 

4. Prosjektet videreføres iht. planlagt framdrift innenfor den samlede kostnadsrammen i 

«Handlingsplan 2018-2021» på 81,9 mill. kroner (ekskl. mva). 

5. Kalkylene revideres etter at tilbudene fra totalentreprisekonkurransen foreligger. 
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Kommunestyrets vedtak 12.09.2018: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-315 Detaljreguleringsplan 

for Nordby barnehage, med bestemmelser datert 06.08.2018 og kart datert 06.08.2018, med følgende 

tillegg: 

- Punkt 5.1 i: Følgende legges til: «Gangvei fram til idrettsplassen skal gå på østsiden av 

barnehagebygget og være kjørbar. Veien opparbeides i 5 meters bredde.» 

- Punkt 5.C endres fra «pulttak» til «pulttak og flatt tak» 

- Punkt 5.G endres fra «skal ha en total bredde på minimum 5 meter» til «skal så langt som mulig ha 

en total bredde på 5 meter» 

- Punkt 5.H: «for å opprettholde vanntilsiget i bekken og Askehaugtjernet» strykes. 

- Punkt 7.A og 7.C utgår 

 

Plan- og byggekomiteens vedtak 26.09.2018: 

1. Det inngås kontrakt med vinneren av den avholdte tilbudskonkurransen, Ruta Entreprenør AS, for 

bygging av Nordby barnehage. 

2. Nordby barnehage bygges med bæresystem av stål/betong. 

3. Det skal ikke stilles krav til fossilfri byggeplass. 

4. Prosjektet gjennomføres innenfor bevilget budsjett i vedtatt handlingsprogram 2018-2021. 

 

Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 

1. Klage på vedtak av R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage tas ikke til følge da det ikke 

foreligger nye momenter. Kommunestyrets vedtak i sak 63/18, møtedato 12.09.2018, opprettholdes. 

2. Klagen gis oppsettende virkning, men kun på den begrensede del av planområdet som omfattes av 

klagen (bestemmelsene pkt 5.1 g og i). 

3. I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes klagen til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtak 11.04.2019: 

Nordby barnehage – Utfordringer med etablering av planlagt bekkedrag mellom veien og barnehagen 

som følge av store høydeforskjeller og smal bredde ble gjennomgått. Håvard Steinsholt (SV) foreslo, 

og utvalget sluttet seg til, følgende løsning: «Eksisterende drensrør fra syd videreføres i lukket grøft 

mot nord, forbi barnehagen og frem til den kan ledes ut i åpent bekkedrag nord for ny P-plass. Det 

etableres åpen flomvei, med fall mot nord, over den underliggende rørføringen. Flomveien 

sammenføyes med nytt utløp for drensledning, for felles videreføring i åpent bekkeløp». 

 

 

2. Måloppnåelse 
 

1. Det er bygget en barnehage med 8 avdelinger, hvorav to er tilrettelagt for barn med særskilte 

behov.  

2. Det ble kjøpt tilleggsareal på ca. 3 daa på nabotomt Gnr. 113/Bnr. 1 som ble innlemmet i 

barnehagens tomt som en del av utomhusarealet.  
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3. Kontrakter 

Gjennomføringen av prosjektet har blitt utført som en totalentreprise med Ruta entreprenør AS. 

Arkitekt og interiørarkitekt:  Arkitektkontoret Gasa AS. 

 

Landskapsarkitekt:   Multiconsult AS 

 

Tekniske rådgivere (forprosjekt): Structor AS, WSP Engineering AS. 

Regulering:     Rambøll AS. 

Prosjekt-/byggeledelse:   Ås kommune, Prosjektavdelingen. 

 

4. Økonomi 

 
Prosjektet kom inn i HP 2017-2020 (KS 14.12.2016) med en budsjettramme på 100 mill. kroner (80 

mill. kroner eks. mva.). Prisjustert ramme i «Handlingsplan 2019-2022» var på 102,4 mill. kroner 

(inkl. mva.).  

Sluttkostnad for prosjektet framgår av tabellen under: 

 

Merknad: Av beløpet på 480 000 kroner avsatt til kunstnerisk utsmykning, er kun 289 358 kroner utbetalt til 

kunstner pr. nå. Resterende beløp vil bli utbetalt i 2022. 

 

I post 8 ligger bl.a. prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, interne kostnader og offentlige gebyrer. 

Det ligger også inne midler til kjøp av tilleggsareal. 

 

SUM KOSTNADER BUDSJETT SLUTTKOST.

1 FELLESKOSTNADER 6 350 000 6 564 230

2 BYGNING 31 909 294 33 278 160

3 VVS-INSTALLASJONER 7 105 623 7 260 394

4 ELKRAFT 4 836 842 4 836 842

5 TELE OG AUTOMATISERING 989 474 1 039 352

6 ANDRE INSTALLASJONER (HEIS) 398 947 398 947

HUSKOSTNAD 1-6 51 590 180 53 377 925

7 UTOMHUSANLEGG 10 687 627 13 579 946

ENTREPRISEKOSTNAD 1-7 62 277 807 66 957 871

8 GENERELLE KOSTNADER 8 570 770 9 178 894

9 SPESIELLE KOSTNADER (INVENTAR/IKT) 4 811 860 4 686 185

10 KUNST 480 000 480 000

11 UFORUTSETT/RESERVE 5 779 563

PROSJEKTKOSTNAD 1-9 81 920 000 81 302 949

25 % mva 20 480 000 19 306 257

TOTALKOSTNAD INKL MVA 102 400 000 100 609 206



 
 

Ås kommune, Prosjektavdelingen, teknikk, samfunn og kultur 
Side 5 av 7 

Kommentar til budsjett: Budsjettallene som framgår av tabellen er fordelt på standard postering i tråd 

med regnskapsoppsettet og basert på det vinnende tilbudet fra Ruta entreprenør AS. Prosjektet hadde 

da en samlet avsatt post til forventede tillegg og reserver på ca. 7 mill. kroner (ekskl. mva.). Dette 

utgjorde 8,7% av bevilget ramme, noe som ble vurdert som tilstrekkelig for å kunne igangsette 

prosjektet.  

 

Som det framgår av tabellen, har de største endringene ift. budsjett vært knyttet til post 2, herunder 

grunnforholdene (masseutskifting pga. gammel fylling), infrastruktur på tomten (VA og EL) og 

forhold knyttet til bekken på tomten. Økningen av de generelle kostnadene skyldes grunnerverv av 

tilleggsarealet til barnehagen. 

 

Areal totalt 2280m2 BTA.  

Prosjektkostnad er 35 659 kroner/m² BTA (ekskl. mva.)  

 

5. Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø (SHA) 
 

SHA-plan med risikovurdering ble utarbeidet av Ås kommune, Prosjektavdelingen, og videreført til 

Ruta entreprenør AS.   

Det var tett og godt samarbeid med entreprenør ved gjennomføringen av prosjektet.  

Ingen skader med eller uten fravær.  

Total mengde avfall 123,8 tonn, sorteringsgrad 95,45%. 

 

6 Erfaringer fra prosjektet 

 
6.1 Prosjektering 

Prosjekteringsgruppen ble satt sammen ved bruk av kommunens rammeavtaler for de ulike 

fagområdene. Prosjekteringen ble derfor gjennomført av flere ulike firmaer. Utfordringene med en slik 

løsning er at koordineringen mellom de ulike fagene kan bli noe mangelfull og at dette krever en større 

arbeidsinnsats av byggherren.  

 

I dette prosjektet, som er relativt lite, gikk dette ganske bra. Det var kun mindre forhold som ble 

oppdaget som kunne vært unngått med bedre koordinering mellom fagene. 

 

De største utforingene i prosjektet har vært knyttet til strømforsyning, dvs. kapasitet i trafo. Det var 

vanskelig å få fram god nok informasjon om hvilke kapasitet som er tilgjengelig i området og hvilken 

trafo det måtte hentes strøm fra. Netteier Hafslund, nå Elvia, er tilbakeholdne med å gi denne 

informasjonen før det foreligger en konkret bestilling fra utbygger – noe som blir for sent for å få dette 

innarbeidet i konkurransedokumentene. Dette er en generell problemstilling vi har utfordringer med på 

alle våre byggeprosjekter. 

 

6.2 Entrepriseform 
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Det ble inngått kontrakt om totalentreprise mellom Ås kommune og Ruta Entreprenør AS den 

19.10.2018. Kontraktbeløpet var på 80 810 721,- inkl. mva.  

Arbeidene på byggeplass ble igangsatt januar 2019. Overtakelse av bygget var kontraktfestet til 

10.01.2020. 

Det har vært et godt samarbeid med totalentreprenøren, Ruta Entreprenør AS, under gjennomføringen 

av prosjektet. 

  

6.3 Fremdrift, overtagelse 

Overtakelsesdatoen for selve bygget ble utsatt til 30.03.2020 og utomhusarbeidene til 04.05.2020. 

Hovedårsaken til dette var, som nevnt over, utfordringer med stømforsyningen og kapasitet på 

eksisterende trafo. Dette medførte at det tok lang tid å få de nødvendige godkjenningene fra Elvia. I 

tillegg måtte man krysse fylkesveien og legge ny strømkabel over annen manns grunn.  

Det var også utfordringer med VA-ledningene i området, omlegging av bekken som lå betydelig 

dypere enn forutsatt i forprosjektet og grunnforholdene på tomten som besto av mer fjell enn forventet. 

For Ås kommune hadde ikke den utsatte ferdigstillelsen noen direkte konsekvens, da barnehagen ikke 

var planlagt tatt i bruk før nytt barnehageår startet opp i august 2020. De nye fristene ble overholdt av 

entreprenøren. 

Det kom inn naboklager på reguleringsplanen, utelys, gangvei og veibom underveis i prosjektet.  

Klagen på reguleringsplanen ble avslått av Kommunestyret 12.12.2018, og ble påklaget til 

Fylkesmannen. Fylkesmannen stadfestet Kommunestyrets innstilling 14.05.2019, klagen ble dermed 

ikke tatt til følge.  

Klage på sjenerende utelys har delvis blitt tatt tilfølge av kommunen. Utelys i fasadeskilt er slukket 

permanent, lys på bygningen er nedjustert og lys i armaturer på parkeringsplassen slukker mellom kl. 

21 og 6. Til tross for dette er det fremdeles en pågående klagesak fra en nabo som hevder lysarmaturer 

på parkeringsplassen er sjenerende. Det er imidlertid utfordrende å finne gode løsninger på dette uten å 

gå på akkord med myndighetskrav til belysning for brukere av parkeringsplassen. Kommunen ser 

likevel på ulike tiltak for å forsøke å imøtekomme klagen.  

Klage på åpen veibom på gangvei mot idrettsanlegget er forsøkt løst ved at bommen kun skal åpnes 

ved større idrettsarrangementer.  

Kommunen har også imøtekommet naboene med avbøtende tiltak mellom gangvei og naboers tomt 

med en kombinasjon av beplantning og gjerde. Dette ble besluttet i samråd med naboene og 

kommunen.  

Ved ev. framtidige etableringer av nye formålsbygg tett inn til eksisterende boligområder, bør man 

være mer bevisst på dette når plassering besluttes – og at avbøtende tiltak for naboene tas inn i 

byggeprosjektet tidlig. Da vil man ha forutsetningene på plass før byggearbeidene starter, og alle vet 

hva de har å forholde seg til. 
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6.4 Brukerinvolvering 

Det har vært en omfattende og vid brukerprosess gjennom hele prosjektet. I starten av planleggingen 

og i forprosjektet, var det ikke ansatt personale til barnehagen. Brukergruppen besto da av to 

barnehagestyrere med lang erfaring, virksomhetsleder barnehage, rådgiver oppvekst og kultur, 

kommunens hovedverneombud og hovedtillitsvalgte. Brukergruppen har vært involvert gjennom 

møter og avklaringer underveis. Nyansatt styrer ble med i brukergruppen etter hvert og har bistått mye 

i detaljprosjekteringen sammen med virksomhetsleder barnehage. I tillegg har øvrige kommunale 

enheter, kommunens ergoterapeut og Stor-Follo IKT vært involvert og deltatt gjennom særmøter. Det 

har vært en god prosess og brukerne har vært positive, kreative, tilpasningsdyktige og 

løsningsorienterte. 

 

 

6.5 Oppsummering 

Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. Prosjektkostnaden 

ble 100,6 mill. kroner (inkl. mva), noe som er 1,8 mill. kroner under vedtatt ramme for prosjektet.  

 

 

 

Ås, 31.12.2021 (pkt. 4 revidert 27.01.2022) 

Prosjektavdelingen  

  

 


