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1 Om dokumentet Eiendomsstrategi
1.1

Innledning

FN sine bærekraftsmål skal legges til grunn ved drift og utviklingen av Skaun kommune sin eiendom.
Økonomi og ressursbruk, klimatilpasning, stedsutvikling, estetikk, sikkerhet, trivsel og folkehelse er sentrale
tema i eiendomsstrategien.
For å sikre framtidige gode offentlige tjenester produsert på en effektiv måte bør folketallet være 12 000 – 15
000 innbyggere. Følgelig legger kommunens samfunnsplan opp til en vekst, i samsvar med en vekstmodell
utarbeidet av Norconsult, på ca. 220 innbyggere pr år og et folketall i 2024 på 9 600. Økning av folketallet
krever økning av tjenestekapasiteten og dermed kommunale eiendommer. Jevn vekst i folketallet er viktig for
å få optimalt utbytte av investeringene. Disse endringene skal kommunen benytte til å utvikle
eiendomsmassen slik at eiendomskostnadene blir relativt lavere pr innbygger.
I samsvar med samfunnsplanen og arealplanen skal kommunens eiendomsmasse hovedsakelig lokaliseres
til tettstedene Viggja, Venn og spesielt til Buvika og Børsa, - med Børsa som kommunesenter.
Ved utvikling av eiendomsmassen skal en legge vekt på tilrettelegging for senere kapasitetsøkning.

1.2

Mandat

Eiendomsstrategien er utarbeidet på bestilling fra Kommunestyret, vedtak 27.04.11. Dokumentet skal
definere mål og strategi for eiendomsforvaltningen, og bidra til verdibevarende vedlikehold.

1.3

Organisering

Eiendomsstrategi for Skaun kommune, dette dokumentet, er utarbeidet av Norconsult AS – avdeling
Byggforvaltning, i tett samarbeid med kommunens egen prosjektgruppe. Prosjektgruppe har bestått av:
-

Andreas Askim-Ringen (prosjektleder)
Sigve Laugsand
Monica Aa Vollum
Trond Sæther
Anders Overrein (rådgiver bygg/prosessleder)

Formannskap med rådmann og økonomisjef har vært referansegruppe.

1.4

Avgrensing

Med kommunal eiendom menes bygninger, tomtegrunn, skogeiendom og teknisk infrastruktur som veier,
parkeringsplasser, vann-, spillvann- og overvannsledninger og renseanlegg som Skaun kommune eier. I
denne første versjon av eiendomsstrategien, har en av ressursmessige årsaker valgt å avgrense omfanget.
Eiendomsstrategi omfatter følgelig i denne versjonen av strategidokumentet, forvaltning av kommunal
bygningsmasse.
Om øvrige områder tas inn ved revisjon/rullering av dokumentet, kan vurderes løpende.
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Vedtak, planperiode og rullering

Dokumentet Eiendomsstrategi er grunnlag for vedtak som styringsdokument i Skaun kommune.
Eiendomsstrategi legges fram som sak for vedtak i Kommunestyret 20. juni 2019.
Det er lagt opp til at dokumentet skal periodisk oppdateres/rulleres, med fire års frekvens, koordinert med
økonomiplanperioder.
Vanlig planhorisont for samfunnsplanen er 12 år. Dette er altfor kort tid for en eiendomsstrategi der mer
langsiktige demografiske endringer og anleggenes levetid må tas hensyn til.
En planhorisont på 24 år synes formålstjenlig; 2019 - 2042.
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2 Nøkkeltall Skaun kommunes bygningsmasse
2.1

Areal

Kommunale bygg har et areal på ca 43.000 m2 (BTA), fordelt på kategori som figur til venstre viser.
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Figur 1: Fordeling areal
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Figur 2: Areal pr innbygger

Skaun kommune har relativt mye bygningsareal pr innbygger, ref figur til høyre (Kilde: SSB, 2009). Dette er
nøkkeltall som man i en eiendomsstrategi må ha bevisst forhold til, og styre i ønsket retning.

2.2

Verdi av bygningsmassen

Eiendom representerer eneste realkapitalverdiene i kommunen. Bygningsmassen utgjør en vesentlig andel
av dette. En eiendomsstrategi bidrar til at verdiene forvaltes og utvikles bærekraftig, både gjennom langsiktig
strategiske grep, periodisk vedlikehold, oppgradering og utvikling, men også gjennom daglig drift.
For Skaun kommune representerer bygningsmassen følgende verdier:
-

Forsikringsverdi bygningsmasse:

1,5 mrd kr.

-

Forsikringsverdi eiendom samlet:
1,6 mrd kr.
(inkl renseanlegg, pumpestasjoner, teknisk utstyr)

Utøvelse av byggforvaltning påvirker disse verdiene; eksempelvis hvis systematisk manglende vedlikehold
utgjør 10 % redusert verdi, tilsvarer det 150 mill kr.
Figur på neste side illustrerer påvirkningsmulighet ved planlegging nybygg, samt mulige livsforløp i bygg og
verdiutvikling avhengig av egen påvirkning.
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Figur 3: Illustrasjon påvirkning byggeprosjekt og utvikling tilstand og verdi.

2.3

Vedlikeholdsnivå – tilstand

Årlig vedlikeholdsbudsjett er økt noe de senere år
(estimat fra regnskap):
Vedlikeholdsbudsjett 2016 – 2018: 110 - 120 kr/m2.
Dette er for lavt. Faglig anbefalt nivå (gjennomsnitt
alle bygg og byggkategorier) for bærekraftig
vedlikehold, og dermed unngå at det akkumuleres
etterslep, er ca 200 kr/m2.
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(Jmf bransjetall 2018, Tilstandsbarometeret og tall
fra Norsk kommunalteknisk forening).
En økning til anbefalt nivå vil tilsvare en
budsjettøkning på ca 3,8 mill kr pr år.

ANBEFALT NIVÅ

Vedlikeholdsbudsjett
Figur 4: Nivå vedlikeholdsbudsjett
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Tilstandsanalyser gir et estimert vedlikeholdsmessig etterslep på 150 mill kr inkl mva (2017). Dette tilsvarer
ca 3.500 kr/m2. Dette er etterslep forårsaket av underbudsjettering og/eller feildisponering over tid, og
tilsvarer beløp nødvendig for å løfte tilstand opp til et akseptabelt nivå. Dette er tall der de tekniske
anleggene i stor grad er ivaretatt gjennom kommunens EPC-kontrakt, og følgelig ikke inngår i sum.
Etterslepet anses som normalt for kommuner, men er høyt.

Figur 5: Taknedløp Årvåk

Figur 6: Betongskader rådhuset
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3 Hvordan drive god eiendomsforvaltning
3.1

«Velholdte bygninger gir mer til alle» - NoU 2004:22

NoU 2004:22 sammenfatter god eiendomsforvaltning slik:
1. Det skal foreligge overordnede politisk bestemte mål
2. Det skal foreligge et rasjonelt system for planlegging og styring
3. Generelle delkriterier:
a. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov
b. Effektiv arealutnyttelse
c. Godt, verdibevarende vedlikehold
d. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
e. Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter
f. En hensiktsmessig organisering av
eiendomsforvaltningen
g. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset
eiendomsforvaltningens langsiktige karakter

LOVER OG FORSKRIFTER
Forurensingsloven: (PCB, asbest, bly o.a)
Internkontrollforskriften
Lov om brann og eksplosjonsvern
Lov om forbud mot diskriminering pga
funksjonsevne
Lov om tilsyn med el-anlegg / utstyr
Kommuneloven (bærekraftig styring/
forvaltning etc)

Denne NoU-en fungerer utmerket som «veikart» for å implementere
god eiendomsforvaltning. Den gir bl.a gode innspill på hvordan
etablere styringsmål, hensiktsmessig organisering og gode verktøy.

Opplæringsloven (arbeidsmiljø i skoler)

Arbeidet med eiendomsstrategi er basert på NoU 2004:22, og
beskriver samlet hvordan man skal drive god eiendomsforvaltning.

TEK (fysisk utforming, ytelser etc)

Plan- og bygningsloven (byggeieransvar,
gjennomføringsansvar UU, PBL etc)

M.fl

3.2

Krav om god eiendomsforvaltning

Kommunen er også pålagt å drive god eiendomsforvaltning. Dette er
hjemlet i mange lover/forskrifter. Se figur til høyre. Normalt er dette
regelverk kommunen forholder seg til daglig, uten at man systematisk
tenker på det som eiendomsforvaltning.

Figur 8: Hjemler for god byggforvaltning

Rapport fra Revisjon Midt-Norge IKS underbygger krav til kommunens forvaltningsansvar innen eiendom.

3.3

Forankring av Eiendomsstrategi i Skaun kommune

Kommuneplanen omfatter alle kommunale planer og består av en langsiktig og en kortsiktig del.
Eiendomsstrategien er en del av den langsiktige kommuneplanen med samfunnsplanen som det
overordnede strategiske plandokumentet.
I tillegg til sektorplanen for Driftskontoret, gir eiendomsstrategien føringer for kommuneplanens kortsiktige
del med budsjett og økonomiplan.

3.4

Løsning for god eiendomsforvaltning

i Skaun kommune

Skaun kommune sin løsning for god eiendomsforvaltning vil også følge NoU-ens «veikart». Mer konkret må
følgende grep tas:

n:\518\40\5184065\5 arbeidsdokumenter\52 eiendomsstrategi\strategidokument\eiendomsstrategi skaun
kommune.docx

2019-06-05 | Side 9 av 17

EIENDOMSSTRATEGI
Skaun kommune
Oppdragsnr.: 5184065 Dokumentnr.:

Versjon: 3.0

1. Etablere eiendomsstrategi
2. Strategiske valg for enkeltbygg
3. Utforme vedlikeholdsplan
1. Eiendomsstrategi
Skaun kommune etablerer eiendomsstrategi (dette dokumentet). Kommunestyret som formell eier av
bygningsmassen må ha en bevisst eierstrategi, og definere en strategi for bygningsmassen, herunder
føringer på vedlikehold av bygg; skal bygget vedlikeholdes på høyest mulig nivå og lengst mulig, eller skal
man ha hyppig utskifting/ avskrivning av bygg. Dette legger bl.a føringer på materialvalg ved nybygging/
renovering. I tillegg kan man ha føringer på energistandard, arealeffektivitet, eie/leie, standard etc.
I praksis vil eiendomsstrategien påvirke rammevilkår og hvilke tiltak av etterslepet som skal gjennomføres i
løpet av vedlikeholdsplanens gyldighetsperiode, i spennet fra kun lovpålagte tiltak, til alle aktuelle tiltak.
2. Strategiske valg for enkeltbygg
Før man etablerer en vedlikeholdsplan, er det viktig å gjøre strategisk vurdering av de byggene som kan
være hensiktsmessig å ikke drifte videre. Strategiske valg for enkeltbygg gjøres basert på overordnet strategi
og oppdaterte tilstandsanalyser, og kan gi grunnlag for at man i stedet for å bruke store summer på bygg
som ikke er egnet for framtida, faser ut disse, og bygger nytt eller løser arealbehovet på annet vis. Dette
krever løpende faglig vurdering av forvalter (Driftskontoret) og gode vedtak administrativt/politisk, som
henger sammen med strukturdebatter etc.
3. Vedlikeholdsplan
Skaun kommune har utarbeidet en vedlikeholdsplan basert på tilstandsregistrering. Planen må følges opp
med budsjett som gir mulighet til å realisere planen. Uten dette klarer man ikke å lukke
vedlikeholdsetterslepet. Prinsipp for vedlikeholdsplan kan skisseres slik:

2018

2019

2020

3

2022

2023

2024

PRI 2 tiltak

PRI 1 tiltak

Mill kr

2021

5

5

5

2025

2026

2027

PRI 3 tiltak

7

7

7

7

7

5

Figur 9: Prinsipiell vedlikeholdsplan

Som grunnlag for vedlikeholdsplan må man avklare:
-

Tidsperspektiv: hvor mange år planen skal gå
Økonomiske rammer årlig og totalt
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Relevante føringer i Skaun kommune

Barnehager og skoler
Barnehagenes kapasitet bør kvalitetssikres ved gjennomgang av leke- og oppholdsarealet og kontorplasser
for ansatte. Inntil dette er utført er det vanskelig å legge strategiske føringer for denne delen av
bygningsmassen.
Nåværende fem skolekretser er lagt til grunn for denne eiendomsstrategien. Barneskolen og ungdomsskolen
i Børsa har bygninger fra 2015 og 2019. I Buvika er det et stort tilbygg fra 2017 og en oppgradert eldre
bygningsmasse med ulike opprinnelige byggetidspunkter. Skolene i Børsa og Buvika er plassert på tomta og
bygd slik at kapasiteten lett kan økes til 1000 elever for hver skole. Pedagogiske og økonomiske vurderinger
avgjør hvor langt denne muligheten skal benyttes. Det bør utarbeides strategiske føringer for utvikling av
skolebyggene på Venn, Jåren / Råbygda og på Viggja.
Kommunale boliger og institusjonsplasser
På grunnlag av «Utredning av framtidige boliger og boformer innfor helse og mestring» laget av Agenda
Kaupang i 2018, bør strategien være:
-

Innbyggerne skal eie sine boliger lengst mulig i livet
Andelen boliger tilknyttet omsorgstilbudet skal økes
Omsorgstilbudet skal hovedsakelig lokaliseres til Børsa i området ved nåværende sykeheim

Diverse bygg og funksjoner
Strategiske valg for lokaler til brann- og redningstjenesten og lager teknisk driftsutstyr bør avklares snarest.
Teknisk infrastruktur
Se hovedplan vann og avløp. Strategiske føringer for utvikling av vann- og avløpsanleggene bør avklares.

n:\518\40\5184065\5 arbeidsdokumenter\52 eiendomsstrategi\strategidokument\eiendomsstrategi skaun
kommune.docx

2019-06-05 | Side 11 av 17

EIENDOMSSTRATEGI
Skaun kommune
Oppdragsnr.: 5184065 Dokumentnr.:

Versjon: 3.0

4 Kartlegging – påviste forbedringsområder
4.1

Revisjon Midt-Norge – rapport eiendomsforvaltningen

i Skaun kommune

Revisjon Midt-Norge leverte i 2011 en rapport om eiendomsforvaltningen i Skaun kommune.
Hovedkonklusjon er vist i boks til høyre.
Denne rapporten danner grunnlaget for kommunens prosess med eiendomsstrategien.

4.2

Eier/forvalter – potensial for profesjonalisering

Kommunen skal ivareta rollene Eier – Forvalter – Bruker av
eiendommene. Dagens organisering er slik:
Eier:
Kommunestyret
Forvalter;
Driftskontor (drift/vedlikehold kommunale bygg)
Teknisk kontor (nybygg, salg/erverv, utleie etc)
Bruker:
Virksomhetene/publikum

KONKLUSJON REVISJON
EIENDOMSFORVALTNING
I SKAUN KOMMUNE:

Det er avdekket forbedringspotensial i Skaun kommunes eier/forvalterroller, for mer profesjonalisering i hvordan strategisk
byggforvaltning utføres, noe som også er påpekt i rapport fra
Revisjon Midt-Norge. Vedtak om å utarbeide denne Eiendomsstrategien anses som viktig grep for å optimalisere dette.

«Hovedproblemstillingen er at mål for
forvaltningen ikke er forankret i en
eiendomsstrategi eller politisk vedtak, og
verdibevarende vedlikehold har vært
nedprioritert. Etter vår vurdering mangler
kommunen en fullstendig og detaljert
tilstandsvurdering som viser det samlede
vedlikeholdsbehovet for hele bygningsmassen, som igjen vil danne grunnlag for
å vedta nødvendige tiltak og planmessig
vedlikehold.»

Bl.a mangler Skaun kommune klare styringsmål for eiendomsforvaltningen. Bestilling fra eier må være tydelig mht ambisjon og
konkrete målbare delmål.
Kommunens organisering anses ok i revisjonsrapport, men det
observeres et potensial i å se på organiseringen, bl.a mht tydeligere roller. Det er viktig at forvalter har ansvar for og kan foreta
faglig prioritering av budsjett på byggene, men at dette skjer i
samarbeid med brukerne. Organisering er ikke gjennomgått her, så
det anbefales å kjøre egen prosess på dette.

Figur 10: Konklusjon revisjonsrapport

Det er registrert noe avvik mellom forventning og
tilbudt ressurs innen drift og vedlikehold.
Kommunen er i gang med å etablere
brukeravtaler, noe som er et godt virkemiddel.
Organisasjonskart Skaun kommune: se figur.

4.3

Bedre verktøy og dokumentasjon

Verktøy for oversikt, planmessighet og påkrevd
dokumentasjon er viktig i bygningsforvaltning.
Kommunen har et byggregister/vedlikeholdsprogram V-pro. Dette anses som godt egnet, men
forvalter har for liten ressurs til å utnytte og
oppdatere dette som verktøy.

Figur 11: Organisasjonskart Skaun kommune
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FDV-dokumentasjon og byggtegninger har stor verdi og er viktig verktøy ved både forvaltning, drift og
vedlikehold, men ikke minst også ved ombygging og utvikling av byggene gjennom større prosjekt. Dette er
mangelfullt både i innhold og system i Skaun kommune.
Det er utarbeidet første versjon av vedlikeholdsplan for bygningsmassen. Denne er basert på
tilstandsanalyser, og beskriver anbefalte tiltak/kostnad og med hvilken prioritet tiltakene bør gjennomføres.
Plan er ikke vedtatt eller tatt i bruk. Det er viktig forutsetning for å drive planlagt og bærekraftig vedlikehold.
Generelt er det potensial i å anvende mer teknologi som verktøy for mer profesjonell eiendomsforvaltning i
Skaun kommune. Dette handler om smart teknologi for styring av funksjoner i bygg, men også operative og
taktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og dokumentere byggforvaltningen.

4.4

Teknisk drift av byggene – relativt bra

Drift av byggene anses relativt bra i varetatt i Skaun kommune, men det stilles stadig strengere krav til
kompetanse for driftspersonalet. Egen kompetanse må avstemmes mot evt kjøpte tjenester.
Kommunen har inngått EPC-kontrakt – energisparekontrakt. Dette er et godt verktøy for å gjennomføre
enøk-tiltak og oppgradering av tekniske anlegg, og et godt utgangspunkt for langsiktig energioptimal drift.
Kontrakten er fulgt opp tett siste år, men anses å ha potensial for ytterligere effekt.
System for Energioppfølging (EOS) er styringsverktøyet for energieffektiv drift av byggene. Dette er ikke
kartlagt i detalj, men anses å ikke være godt nok i varetatt. Her ligger potensial til ytterligere besparelser.
Det er delvis etablert SD-anlegg i bygningsmassen. Dette er viktig verktøy for behovsstyring og overvåking
av varme, ventilasjon, alarmer etc.
Driftspersonalets ressurs er viktig for daglig oppfølging av bygninger og tekniske installasjoner. Normalt ser
man misforhold mellom budsjett og hva man egentlig bruker tid på. Balanse mellom teknisk drift –
brukertjenester må finnes. Dette er ikke kartlagt i denne omgang, men erfaringsvis bruker driftspersonale for
mye tid på brukertjenester i stedet for å ivareta bygningsmassen. Dette er ofte feil mht budsjettpostering,
men også mht nødvendig ressurs for å drifte byggene på skikkelig vis.
Det anbefales å gjøre en kartlegging av driftspersonalets tidsbruk fordelt på drift- og vedlikeholdsoppgaver
og brukertjenester. Dette vil danne riktig grunnlag for organisering, dimensjonering driftstjeneste,
ansvarsfordeling etc.
Serviceavtaler på ventilasjon, varmeanlegg etc er viktig, i den grad man ikke har slik godkjent kompetanse i
egne rekker. Dette er ikke gjennomgått i denne omgang, men bør ses nærmere på.

4.5

Renhold og renholdsplanlegging

Renhold er viktig for vedlikeholdet – og omvendt. Konsept for renhold er ikke kartlagt i detalj, men kan
oppsummeres på følgende vis:
Skaun kommune har totalt 27 renholdere med fast stilling. Størrelse på stilling varierer. Renholdet er
organisert i team, der man rullerer på alle oppgaver, med tanke på belastning. Teamet har ansvar for eget
bygg/område, men blir plassert på andre bygg/områder ved sykdom eller ferier.
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Renholdstandard NS INSTA 800 ligger til grunn i renholdsplanlegging med frekvens og nivå. Man bruker
dataprogrammet Jonathan Clean for utregning av renholdstid og utforming av renholdsplaner. Renholderne
har Clean Pilot som registreringssystem både for daglig - og periodisk renhold. Dette brukes også som
registrering av egenkontroll både for renholdere og ledelse, slik at man har kontroll på at man leverer avtalt
nivå på renholdet.
Potensial til forbedringer er ikke kartlagt, men man ønsker seg flere renholdsmaskiner, for et mer effektivt og
moderne renhold. I prosessene med nybygg er det også viktig at renholdsfaglig vurdering av materialer,
utforming av inngangsparti, malingsglans, materialer på møbler etc, fanges opp.
Renhold er ikke vektlagt i denne utgaven av strategidokumentet. Det er imidlertid normalt store forbedringspotensial i renholdsplanlegging og -utførelse. Dette må tas inn i revidert versjon av eiendomsstrategien.

4.6

Etterslep vedlikehold – mer planlagt vedlikehold

Skaun kommune har ca 150 mill kr i etterslep vedlikehold, noe som skyldes underbudsjettering over tid
og/eller ikke optimal prioritering av midler. Tilstand bygg forverres med akselererende tempo. Dette er
dokumentert i egen rapport for tilstandsregistrering.
Et godt bærekraftig vedlikehold innebærer at man må over til planlagt forebyggende vedlikehold i stedet for
«brannslokking» og havaristyrte tiltak. Planlagt periodisk vedlikehold gir mye mer vedlikehold pr krone – er
lønnsomt. Se også Vedlikeholdsplan som verktøy.
Som grunnlag for å planlegge vedlikeholdet, må man periodisk gjennomføre tilstandsanalyser og utarbeide
og rullere vedlikeholdsplan.
I tilstandsanalyser og vedlikeholdsplan brukes begrepet Tilstandsgrad for å gradere nettopp tilstanden for en
bygningsdel/komponent. Det anbefales å styre vedlikeholdet i retning av en ønsket ambisjon for
tilstandsgrad. Tilstandsgrad er registrert ihht NS3424, med følgende definisjon:
TG 0:
TG 1:
TG 2:
TG 3:

Ingen avvik, tilstand tilsvarer valgt referansenivå eller bedre. Ingen symptomer på avvik
Mindre/moderate avvik, normal slitasje og er vedlikeholdt
Vesentlig avvik, sterkt nedslitt/vesentlig skade/vesentlig redusert funksjon
Stort/alvorlig avvik, total eller nært forestående svikt i funksjon, behov strakstiltak

Eksempelvis kan man sette mål om at ingen bygg skal ha alvorlige avvik, ikke ha gjennomsnittlig TG > 2 etc.

Figur 12: Manglende vedlikehold
Prestegårdslåna

Figur 13: Belysning må skiftes,
rådhuset
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Egnethet – mer planlagt utvikling av bygningsmassen

I begrepet «FDVU» står U for Utvikling. Dette omfatter bevisst langsiktig utvikling av byggene, ut over daglig
drift og vedlikehold. Dette er gjerne strategiske valg mht ombygging, brukertilpasning, standardheving, men
også beslutninger om riving, salg, og f.eks strategiske grep opp mot prosesser innen skolestruktur o.a.
Enkeltbyggs «egnethet» og «tilpasningsdyktighet for framtida» må i større grad analyseres når man planlegger tiltak i bygg. Slik unngås å bruke store summer på vedlikehold, der man likevel sitter igjen med et
bygg som likevel ikke er egnet, eller har nødvendig tilpasningsdyktighet for framtidige endringsbehov.
Temaet har ikke hatt fokus i denne runden, men det registreres at man nettopp har anvendt utredninger og
LCA (livssyklusanalyser) for å vurdere egnethet og totaløkonomi i konkrete utviklingssaker. Dette bør
implementeres mer planmessig i eiendomsstrategien.

4.8

Nybygg – mer bevisst tilrettelegging for optimal drift

Et nybygg planlegges gjerne for å brukes i 60 år. I løpet av noen få, gjerne alt for hektiske måneder, skal
bygget planlegges. I beste fall blir det et fint og egnet bygg å overta når det står ferdig.
Dessverre er det alt for sjelden planlagt optimalt for drift, utvikling og endringsbehov i 60 år. Planlegging av
nybygg bærer preg av tilfeldig vektlegging av forhold som påvirker bygget i driftstida, herunder bl.a:
-

Tilrettelegge for optimale FDVU-kostnader
Arealeffektivitet, herunder sambruk av lokaler
Energieffektivitet
Materialvalg og vedlikeholdsbehov
Fleksibilitet i konstruksjon og løsninger for endrede planløsninger
Elastisitet i areal (tilbygg, påbygg etc)
Generalitet i bruk (endret virksomhet)

Dette gir høy levetidskostnad (LCC) og dårlig totaløkonomi. Også Skaun kommune kan forbedre sine
nybygg vesentlig. Figur nedenfor illustrerer dette, og viktigheten av å planlegge riktig.

Figur 15: Illustrasjon byggekostnad opp mot kostnad i brukstida
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Mål for eiendomsforvaltning

i Skaun kommune

OVERORDNET MÅL – SKAUN KOMMUNE SKAL VÆRE EN PROFESJONELL EIENDOMSFORVALTER
MED BÆREKRAFTIGE BYGG OG TILFREDSE BRUKERE

DELMÅL 1 – PROFESJONELL FORVALTER

DELMÅL 2 – TILFREDSE BRUKERE

Tydelig rolleavklaring – hensiktsmessig organisering:

Brukeravtaler etableres

Eier – Utbygger – Forvalter – Drift – Bruker

Handlingsplan og vedlikeholdsplan skal kjentgjøres

Eiendomsstrategi vedtas og brukes aktivt

Analyse av byggs egnehet skal brukes som grunnlag

Nødvendig kompetanse og ressurs i

for valg av tiltak

eiendomsorganisasjonen

Årlig gjennomgang av bygg i lag med bruker

Hensiktsmessig FDV-system skal brukes

Ressurs for drift og vedlikehold skal ha

Totaløkonomi vektlegges gjennom levetidsvurdering

tilfredsstillende nivå
Renhold og renholdsplanlegging skal videreutvikles

DELMÅL 3 – PLANLAGT VEDLIKEHOLD

DELMÅL 4 – ENERGIEFFEKTIV DRIFT

Gjennomføre periodisk tilstandsanalyser

EOS – energioppfølgingssystem etableres

Etablere langsiktig vedlikeholdsplan koordinert med

EPC-kontrakt følges opp løpende

Økonomiplan-periode – rulleres

Enøk-tiltak koordineres med vedlikeholdsplan og årlig

Årlig vedlikeholdsbudsjett løftes til 200

kr/m2

tiltaksplan

Årlig tiltaksplan for alle bygg

Alle bygg skal energimerkes. Det settes individuelle

Gjennomsnittlig Tilstandsgrad TG < 2 i alle bygg

mål for å løfte enkeltbygg opp på skala

Ingen tilstandsgrad TG = 3

Ved renovering legges Lavenergistandard som nivå

DELMÅL 5 – BÆREKRAFTI GE NYBYGG
Nybygg prosjekteres basert på LCA og klimaavtrykk
Arealeffektivitet skal vektlegges, herunder sambruk
og flerbruk av lokaler
BREEAM metodikk legges til grunn i nybygg-prosjekt
Prosjekteringsanvisning lages, skal legges til grunn i
alle nybygg / tilbygg
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6 Handlingsplan – oppfølging av Eiendomsstrategi
6.1

Ansvar for utarbeidelse

Eiendomsstrategiens mål og delmål skal følges opp med handlingsplan. Rådmann er ansvarlig for å
utarbeide handlingsplanen i samarbeid med enhetsleder for Driftskontoret.
Tiltak i planen må koordineres med planlagte ombygginger, brukerbehov, strategiske grep i bygningsmassen
og eventuelt andre prosesser.
Planen skal kommuniseres ut til virksomhetene for å skape forutsigbarhet mht når de respektive bygg/tiltak
gjennomføres.

6.2

Handlingsplanens status og rullering

Handlingsplan vedtas administrativt, og første versjon skal utarbeides umiddelbart etter vedtak om
Eiendomsstrategi. Det anbefales å harmonisere periode og rullering med økonomiplan-perioder, men årlig
evaluering og oppdatering. Handlingsplan er å betrakte som et innspill til budsjett.

6.3

Prinsipiell utforming og innhold

Handlingsplan skal forankres i Eiendomsstrategiens ambisjon, mål og delmål, og svare opp hvordan disse
skal nås. Følgende prinsipielle utforming legges til grunn:

Nr

Tiltak

1

Tiltaksnavn. Kort beskrivelse

Ansvar

Frist

2

Innhold skal omfatte alle strategiske -, taktiske – og operative tiltak for å nå målene i eiendomsforaltningen,
både hos eier, forvalter, drift/renhold og bruker.
Tiltakene skal dekke alle tema i eiendomsstrategi-dokumentet.
Tiltakene skal være konkrete og målbare med gitt frist og ansvar.
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