
Strategi for langsiktig forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling av kommunale bygg: 
Fireårsplan og opprettelse av vedlikeholdsfond

Orienteringssak – Plan- og miljøutvalget



Hva aktualiserer saken?
1. Det ble besluttet i bystyret 9. mai 2019 at det hvert år skal 

fremlegges en fireårsplan for forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling av Bodø kommunes bygg.

2. Det ble våren 2019 etter bestilling fra kontrollutvalget gjennomført 
forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen i Bodø kommune. 
Revisjonen anbefalte at Bodø kommune bør sette av midler til 
planmessig langsiktig vedlikehold av sine bygg.



Plan for forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling

• Drift og løpende vedlikehold
• Planlagt vedlikehold

– Vedlikeholdsprosessen
• Tilstandsvurdering av eiendomsmasse

– Universell utformingskartlegging
• Energieffektivisering
• Utvikling av eiendomsmassen
• Eiendomsporteføljestrategi



Drift og løpende vedlikehold

Utbyggings- og eiendomsavdelingen har brukt de siste årene til 
å bygge en organisasjon som automatisk følger opp drift og 
vedlikeholdsoppgaver. 

Dette er oppnådd ved blant annet innføring av:
• Nytt FDVU-system «Facilit»
• Sentral driftskontroll 
• Sonedrift av driftspersonell



Planlagt vedlikehold – 4-årsintervaller
Innføring av vedlikeholdsintervaller hvor man gjennomfører større 
prosjekter hvert fjerde år for de enkelte bygg. Vi vil i 2020 og 2021 arbeide 
med å klargjøre oss for fremtidig arbeidsmetode ved å gjennomføre 
allerede avtalte og planlagte tiltak på våre bygg.



Vedlikeholdsprosessen



Tilstandsvurdering – TG 

– Vi vurderer bygg fra en skala fra TG 0 til TG 3:
• TG 0 - ingen symptomer på avvik.
• TG 3 - bygningsdel har total eller nært forestående funksjonssvikt. 

Behov for strakstiltak.

– Bygningsmassen har en total gjennomsnittlig score:
• 31.12.2019  TG 1,22
• 31.12.2018 TG 1,26
• Endring TG 0,04

Endringen i positiv favør betyr at Bodø kommune har en bedre total 
bygningsmasse ved utgangen av 2019 enn ved utgangen av 2018.



Universell utforming

• Universell utforming (UU) handler om å utforme samfunnet slik at så 
mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. 

• FDVU-kontoret har kartlagt UU-score på kommunens bygningsmasse. 
• UU vurderes på en skala fra 0 til 3 hvor:

– UU 0 = ingen mangler, oppfyller alle krav for universell utforming
– UU 3 = store mangler. Bygget brukes til allmenn ferdsel og tjenester, men 

oppfyller ingen krav til universell utforming

Resultat av kartleggingen:
Universell utformingskartleggingen i 2019 gir en gjennomsnittlig 
tilstandsgrad på 1,82, noe som tilsier at Bodø kommune har en vesentlig 
oppgave foran seg for å gjøre byggene bedre innenfor universell 
utforming. Dette er et arbeid vi er i gang med.  



Energieffektivisering i Bodø kommune

I perioden 2017-2019 er energiforbruket redusert med 5 millioner kilowatt-timer 
(kWh). Dette tilsvarer at det har blitt brukt 14,4 % mindre energi pr kvm i 2019 
sammenlignet med 2016.



Mål og videre satsning på energibesparende 
tiltak 
Innen 2021 er målsetningen å redusere energiforbruket med 
ytterligere 2,4 millioner. Den totale besparelsen vil da være på 7,4 
millioner kWh. 

Dersom vi klarer dette vil energiforbruket ha blitt redusert med ca. 
35 % i perioden 2010 til 2021. Dette oppnår vi gjennom: 
- Optimalisering av teknisk drift 
- Oppgradering av automatikk og SD-anlegg 
- Oppgradering av ventilasjonsanlegg 
- Installasjon av varmepumper og andre miljøvennlige 

energikilder

I 2020 starter vi også arbeidet med Bodø kommunes første 
solcelleanlegg.



Energieffektivisering i Klima- og energiplan

Satsningen innenfor energieffektivisering er i tråd 
med målsetning i Klima- og energiplanen: 

«Energiforbruket i Bodø kommunes eksisterende 
bygningsmasse skal reduseres med 25 prosent i 
forhold til 2009-nivå»



Utvikling av bygningsmassen

Utvikling av bygningsmassen er tiltak som må gjennomføres med 
bakgrunn i brukers endrede behov eller på grunn av nye lovpålagte 
krav og forskrifter. Utvikling kan videre defineres i følgende kategorier: 

– Ombygging 
– Modernisering 
– Restaurering
– Lille U’en



Eiendomsporteføljestrategi

• Bodø kommune vil i løpet av 2020 arbeide med utvikling av en 
eiendomsporteføljestrategi. Her vil man utarbeide langsiktige 
strategier for eiendomsporteføljen for å optimalisere bruk av 
kommunale bygg og areal. 

• Strategien vil også føre til identifikasjon av bygg som anbefales 
avhendet framover.
– I forbindelse med budsjett 2020 er det vedtatt at utbyggings- og 

eiendomsavdelingen skal legge til rette for å selge eiendom for:
• 70 millioner kroner i 2021 
• 100 millioner kroner i 2022



Forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i 
Bodø kommune

I 2019 ble det etter bestilling fra kontrollutvalget gjennomført 
forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen i Bodø kommune. 

Forvaltningsrevisjonen skulle svare på spørsmålet: 
«i hvilken grad har Bodø kommune en rasjonell byggforvaltning?» 

Konklusjonen var at:
«Bodø kommune har i stor grad en rasjonell byggforvaltning»



Anbefalinger fra forvaltningsrevisjon
I tillegg til konklusjonen kom revisjonen også med følgende anbefalinger:

1. Bodø kommune bør sette av midler til planmessig langsiktig 
vedlikehold av sine bygg 
- sak til bystyret 26. mars

2. Bodø kommune bør sørge for virkemidler som kan motivere 
brukerne til god arealutnyttelse. 
- vil ha fokus fremover

3. Bodø kommune bør sørge for en langsiktig plan for utvikling og 
tilpassing av bygningsmassen
- vil ha hovedfokus i 2020



Takk for oss
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