KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 974637626
Foretaksnavn: Ås kommune
Navn: Leif Klemetrud
Kontonummer: 16540799605
Adresse: Postboks 195
Postnr.: 1431 Ås
Mobiltelefon: 97720115
E‐post: leif.klemetrud@as.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S379EC

Åsgård skole ‑ massivtre og energiklasse
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Ås kommune planlegger byggingen av en ny 4‐parallell barneskole og en flerbrukshall/idrettshall ved Åsgård
skole. Skolen har et funksjonsareal på rundt 7 300 m2. Deler av eksiterende skolebygg skal inngå som en del
av prosjektet. Tomten er liten, noe som gjør at det må bygges i høyden, kanskje fire etasjer.
Planleggingen/forprosjektet av bygget starter opp første kvartal 2018. Ås kommune ønsker å utrede
mulighetene å bygge det nye skolebygget med en høyere energiklasse(r) enn TEK17. I tillegg skal bruk av
massivtre i prosjektet utredes. Ås kommune søker derfor om tilskudd til en utredning av økonomiske og
miljømessige konsekvenser av en høyere energiklasse(r) og bruk av massivtre.

Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Ås kommune har i dag ingen erfaring med bruk av bæresystem i massivtre. Det er ønskelig gjennom dette
prosjektet å utrede de økonomiske og miljømessige konsekvensen av å bruke massivtre som bæresystem
ved Åsgård skole. I tillegg ønsker kommunen å utrede de miljømessige og økonomiske konsekvensene av
ulike energiklasser for nybygg, sett opp mot bruk av miljøvennlig oppvarming fra fjernvarme eller
varmepumper/bergvarme.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Det ligger tydelige politiske føringer i samfunnsdelen i Kommuneplan for Ås kommune (2015‐2027): Innen
2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal‐ og tettstedsutvikling: Kommunen vil:
• fremme klimavennlig arkitektur og byggeskikk
• sørge for at miljøvennlig materialbruk ved nybygging og rehabilitering blir standard for kommunens
bygningsmasse
• redusere energibruk og vurdere fornybare energialternativer i kommunale bygg
På møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås kommune 25.01.18 informerte plansjefen om at
administrasjonen ønsket å sende søknad om forprosjektmidler til utredning av høyere miljø‐ og
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klimastandard i et av kommunens nybygg. Dette ble støttet av politikerne.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeidet med forprosjektet planlegges startet opp i mars 2018 og ferdigstilles i november 2018.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Det er satt opp følgende framdriftsplan for prosjektet:
Forprosjekt: mars 18 ‐ november 18
Anbudsbeskrivelse og rammesøknad: november 18 ‐ januar 19
Offentlig anskaffelse ‐ kontrakt totalentr.: januar 19 ‐ april 19
Detaljprosjektering ‐ fram til IG 1: mai 19 ‐ juni 19
Byggeperiode: juni 19 ‐ juni 21
Overtakelse/innredning/innflytting: juni 21 ‐ august 21

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Støtte til prosjektet vil være et bidrag til at man i kan gjennomføre grundigere vurderinger av forholdene
beskrevet over. Det vil også bidra til å bedre argumentasjon for de ulike løsningene når hovedkonseptet for
prosjektet skal besluttes.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Prosjektledelse (interne kostnader)

200 000

Rådgivere

4 000 000

Total sum

4 200 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

4 200 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

3 950 000
250 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
De økonomiske konsekvensene av ulike ambisjonsnivåer vil bli gjennomført, men klima‐/miljøeffekten vil
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ikke bli vurdert/beregnet.

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Leif Klemetrud for Ås kommune
Levert 14.02.2018
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