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Utvalg for Samfunnstjenester



Agenda

1) Bakgrunn, trender og føringer

2) Dagens status

3) Utfordringsbilde

4) Forslag til innsatsområder



• Temaplanen er forankret i vedtatt planstrategi for Asker kommune 

2020-2024

• Strategisk plan

• 12-års perspektiv med rullering hvert 4. år

• Kommuneplanen har definert 8 satsingsområder forankret i FNs 

bærekraftsmål. Alle er relevante for temaplan Eiendom:

• Samarbeid for å nå målene

• Bærekraftige byer og samfunn

• Handling mot klimaendringene

• God helse

• God utdanning

• Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling

• Økonomi

• Medarbeidere

Temaplan Eiendom

Bakgrunn og forankring
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Formålet med planen

Formålet med temaplanen er å beskrive 

hvordan Asker kommune kan tilrettelegge 

for en helhetlig og framtidsrettet 

eiendomsvirksomhet til beste for 

kommunens innbyggere og ansatte.



Arbeidsgrupper og medvirkning til temaplan Eiendom

Samfunnstjenester

Eiendom

Grunneiendom

Byggforvaltning
og vedlikehold

Bygningsdrift

Nord

Bygningsdrift

Sør

Boligforvaltning 
og vedlikehold

Renhold og 
praktisk bistand

Renhold Nord

Renhold Midt

Renhold Sør

Praktisk bistand

Prosjekt og 
utvikling

Bygg

Anlegg

Vann og 
vannmiljø

Forvaltning og 
service

Plan og 
investering

Drift vann

Drift avløp

Miljø og 
samferdsel

Natur/miljø og 
landbruk

Avfall og 
gjenvinning

Samferdsel

Asker drift

Transport-
tjenesten

Drift vei

Drift 
grøntområder

Samfunnsutvikling

Samfunnsplanlegging

I tillegg vil egen ressursgruppe og 
representanter for de tverrgående 
temaene og aktuelle andre temaplaner 
(vedtatte og planlagte) bli invitert inn til 
medvirkning/høring.



Overordnet fremdriftsplan
Temaplanen skal vedtas før Kommunevalget 2023
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Workshop 

samfunnstjenester

Diskutere innsatsområder



Organisering og kompetanse

Digital eiendomsledelse
Nøkkeltall

Medborgerskap og frivillighet
Innovasjon og digitalisering

Helsefremmende arbeid og folkehelse

Universell utforming

Klima og miljø

Temaer/problemstillinger som har vært utredet 
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Strategisk

eiendomsutvikling for å 

bidra til samfunns-, 

tettsteds- og

boligutvikling, inkl

strategiske 

eiendomskjøp og -salg

Strategisk

eiendomsutvikling av

bygg gjennom

mulighetsstudier og

tidligfase for planlegging

av kjøp, salg, nybygg, 

arealeffektivitet eller

utvikling

Nybygging/rehabilitering

som møter nye krav til

miljø, sambruk og effektiv

energibruk

Vedlikehold som gir

retning for verdibevaring

og nivå på tilstand, 

herunder differensiering

av ulike type bygg og

uteområder

Energieffektivisering i

et forvaltnings- og

driftsperspektiv

Miljø og klima, i et 

forvaltnings- og

driftsperspektiv

Temaplan 

Eiendom



Formålet med eiendom i Asker kommune

«Eiendomsvirksomheten er et strategisk virkemiddel for at 
kommunen kan levere gode, hensiktsmessige og kostnadseffektive 
tjenester.»
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I dette ligger:

- Bærekraftige arealer som understøtter 

tjenestene og tjenesteutvikling

- Verdibevarende vedlikehold og verdiutvikling

- Bidra til steds- og samfunnsutvikling



Trender, utviklingstrekk og 

føringer



Overordnede trender som påvirker temaplan Eiendom

• Sentralisering 

• Befolkningssammensetning 

endres - større andel eldre 

• Klimaendringer 

• Teknologi i rask endring

• Strammere økonomi

10



Overordnede føringer som 

påvirker temaplan Eiendom

Strategi for stedsutvikling

De regionale planene for areal og transport i Oslo og Akershus skal utgjøre 

regionale løsninger for å møte og prioritere utfordringer innen:

- Klima

- Befolkningsvekst

- Arealbruk

Utvikling av Asker skal baseres på disse prinsippene 
(Kommuneplanens Samfunnsdel), med fokus på:

- Knutepunktutvikling

- Bredt bolig- og arbeidsplasstilbud

- Kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur

- Historisk forankring og grønn profil

- Minst risiko for uforutsette hendelser og fare

11Prioriterte vekstområder i gult



Overordnede føringer som påvirker temaplan Eiendom

Nybygg

- Nullutslippsbygg innen 2030

- Klimavennlige materialer

- Lave avfallsmengder

- Energieffektive bygg

- Tydelige tidlige ambisjoner
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Redusere energiforbruk

- Energieffektivisering av bygg

- Frigjøre energi

- Bedre kapasitet

- Bedre utnyttelse i andre sektorer

Rehabilitere fremfor å bygge nytt – effektiv arealutnyttelse

- De mest klimavennlige kvadratmeterne, er de som ikke bygges

- Det må rives mindre, bygge mindre nytt, vurdere rehabilitering

- Gjenbruke og utvikle eksisterende bygg og infrastruktur

- Ved nybygging er sirkulære prinsipper viktige

Temaplan «Handling mot klimaendringene»:
«Asker kommune skal, gjennom økt fokus på energirehabilitering, økt kompetanse på 
energioppfølging, og nær-nullenergistandard i nybygg, redusere energibruk i egne bygg og være en 

pådriver for reduksjon av energibruk i private bygg.»

«Redusere klimagassutslipp fra materialer, energi, byggavfall og anleggsfase»



Temaplan «Medborgerskap» 2021-2033 har 
innsatsområder for utvikling av møteplasser i nærmiljøet

Overordnede føringer som påvirker 

temaplan Eiendom

Innsatsområde Sambruk og meråpne bygg

«Åpne opp flere lokaler og lage enkelt tilgjengelige 
fysiske og digitale møteplasser for ulike interesse- og 
aldersgrupper. 

Vi skal også skape rom for læring og innovasjoner, og 
legge til rette for økt deltakelse og mestring.»



Dagens status

- Forvaltning, drift og vedlikehold

- Eiendomsbesittelse

- Fra tidligfase til prosjekt



Forvaltning, drift og vedlikehold

• 700.000 m2 bygningsmasse

• Hvorav 50.000 m2 innleid areal

• 1300 boliger

• Hvorav 108 innleide 

• 1.420.000 m2 uteareal v/bygg

• Hver byggdrifter har ansvar for

ca. 20.000 m2 bygg

• Hver bygg forvalter har ansvar for 

ca. 65.000 m2 bygg

• Hver utomhusforvalter har ansvar for 

ca. 700 000 m2 uteareal
15



Tre nivåer for organisering av eiendomsforvaltning 
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Nivå

Operativt

Taktisk

Strategisk Utviklingsplan

Driftsplan

Forvaltningsplan 

Vedlikeholdsplan

Hvilke bygg ønsker vi beholde, 

anskaffe/avskaffe?

Hvilke bygg må prioriteres ihht. budsjett?

Hvilke komponenter skal utbedres?

Daglige/ukentlige/månedlige rutiner 

Eksempel

Politisk- og 

kommunedirektørnivå 

Ledelse og ansatte 

eiendomsenheten

Ledelse og ansatte drift 

og renhold



God kommunal eiendomsforvaltning: 

NOU2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» 

Kriterier for god eiendomsforvaltning:

1. Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen 
2. Det foreligger et rasjonelt system for planleggingog styring av eiendomsforvaltningen 

3. Generelle delkriterier: 
3.1 Tilfredsstille prioriterte brukerbehov 

3.2 Effektiv arealutnyttelse 
3.3 Godt, verdibevarende vedlikehold 
3.4 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning 

3.5 Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter 
3.6 Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen 

3.7 Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendoms-forvaltningens 
langsiktige karakter 

4. Lovpålagte krav overfor eier og brukerblir ivaretatt

I NOU2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» er det listet opp 10 kriterier for god kommunal 

eiendomsforvaltning. NOU’en er lagt til grunn for store deler av arbeidet.



Kartlegging av tilstand for uteområdene
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Kartlegging av bygningsmassens tilstand
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Kartlagt 367 bygg, totalt 594.000 m2

Den gjennomsnittlige tilstanden er 1,09

23% av bygningsmassen kategoriseres med 

utilfredstillende/dårlig tilstand.

Helsebygg og kontorbygg har størst 

vedlikeholdsetterslep



Fordeling av areal per tilstandsgrad for de på de seks 

største bygningskategoriene
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A A÷

B C

Karlegging av bygningsmassens egnethet og 

tilpasningsdyktighet (levedyktighet)
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Klassifisering 

levedyktighet

Bruttoareal 

[m2]

Vektet teknisk 

tilstandsgrad

A-bygg 211 100                 0,88                            

A÷ -bygg 77 700                   1,35                            

B-bygg 100 800                 1,43                            

C-bygg 45 100                   1,21                            

Totalsum 434 600                 1,12                            



Vedlikeholdsbehovet inntrer med én gang et bygg står ferdig
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Oppgraderingsbehov i Asker kommunes 

bygningsmasse og uteområder
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Oppgraderingsbehov bygg: 2.245 millioner kr

Oppgraderingsbehovet beregnes på bakgrunn av komponenter med kartlagt 

TG 3 og TG 2. 

Neste 10 år:

Oppgraderingsbehov utomhus: 539 millioner kr

utomhus



Oppgraderingsbehov for bygg klassifisert ut fra levedyktighet
hensyntatt planlagte investeringsprosjekter neste 10 år
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A A÷

B C

Klassifisering levedyktighet
Bruttoareal 

[m2]

Oppgraderings-

behov 0-5 år [kr]

Oppgraderings-

behov 6-10 år [kr]

Oppgraderings-

behov per år fra 

2022-2027 [kr/år]

Oppgraderings-

behov per år fra 

2028-2032 [kr/år]

A-bygg 211 100                 131 500 000             357 600 000             26 300 000             71 500 000             

A÷ -bygg 77 700                   72 000 000                329 400 000             14 400 000             65 900 000             

B-bygg 100 800                 26 400 000                547 600 000             5 300 000               109 500 000          

C-bygg 45 100                   55 800 000                123 800 000             11 200 000             24 800 000             

Totalsum 434 600                 285 800 000             1 358 300 000          57 200 000             271 700 000          



Status energi og miljø
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Sentral driftskontrollanlegg (SD-anlegg) og energioppfølgingssystem (EOS) er de to mest sentrale digitale 

verktøyene for å oppnå energieffektiv forvaltning og drift av kommunens eiendomsmasse.

Pågående arbeid med å utarbeide en felles plan for energiarbeidet i Asker

EOS:

• Investert i energioppfølgingssystem for å samle oversikt over forbruk på alle typer 

energi i ett system
• Per i dag kan vi ta ut oversikter på strømforbruk

• Pågående arbeid med å legge inn målere på andre energivarer (fjernvarme, 

bioolje, gass, pellets) 

• Pågående arbeid med å videreutvikle systemet for å forbedre styring og 

rapportering

SD-anlegg:

• Vi har 6 ulike SD-anlegg (anlegg for sentral driftskontroll) som dekker 83 sentrale 

bygg
• Av de 6 har vi ett SD-anlegg på web



Status energi og miljø
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Kartlegging av varmekilde på 225 bygg viser at:
▪ 60 % av byggene har panelovner som hovedkilde

▪ 40 % av byggene har vannbåren oppvarming som hovedkilde

6 bygg har solcellepanel

Nøkkeltall fra KOSTRA – Energiforbruk per kvadratmeter i 2021 

(kWh/m2)

KOSTRA-funksjon

Utvalgte formålsbygg
Asker Bærum Lillestrøm

KOSTRA-

gruppe 12

130 Administrasjonslokaler 170 264 118 150

221 Barnehagelokaler og skyss 134 133 161 -

222 Skolelokaler 106 131 145 112

261 Institusjonslokaler 205 220 182 176

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 196 164 109 162

386 Kommunale kulturbygg 157 185 44 103

Totalt utvalgte formålsbygg 139 162 138 134



Eiendomsbesittelse

Asker kommune som privatrettslig eiendomsbesitter 

ivaretar et bredt omfang av oppgaver knyttet til fast 

eiendom, herunder kan nevnes:
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• Forvaltning av eierskapet 

(privatrettslig)

• Steds- og eiendomsutvikling

• Strategisk porteføljeforvaltning

• Strategiske kjøp

• Strategiske salg



Eiendomsbesittelse

Asker kommune er hjemmelshaver

til ca. 23.920 daa., hvorav ca. 400

daa. er mulige utviklingspotensial
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Fra tidligfase til prosjekt

Et investeringsprosjekt følger denne prosessen;
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• Det er gjort forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter i 2022 med ingen 

vesentlige merknader

• Det gjøres elementer av livsløpsvurderinger (LCC)
o Første overordnet vurdering i konseptfasen (F0/F1)

o Nye vurderinger i forprosjekt (F2)

• Det gjøres vurderinger av miljøbelastningen av produkter og tjenester (LCA) 

ved valg av materialer eller løsninger



Fra tidligfase til prosjekt

Enhetlige standarder skal sikre lik kvalitet og effektivisering.

I Grunnlagsdokumentet for kommunesammenslåingen ble det verifisert at dette arbeidet skulle videreføres
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Enhetlig standard består av en samling dokumenter som 

brukes ved prosjektering:

• Standard rom- og funksjonsprogram 

for Ungdomsskoleanlegg (2017) 

• Standard rom- og funksjonsprogram

for barnehager (2020)

• Standard tekniske og FDV-begrunnede krav 

(2017 + revisjon i 2019) 

– pågående arbeid med oppdatering



Utfordringsbilde
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Eiendomsprosesser - i et større perspektiv

*



Utfordringsbilde

God kommunal eiendomsforvaltning 

innebærer:

➢ Eiendom som strategisk innsatsfaktor

➢ Arealutnyttelse

➢ Klima og miljø

➢ Verdibevarende vedlikehold

Forutsetninger som ligger til grunn 

for god kommunal 

eiendomsforvaltning: 

▪ Handlingsregel for verdibevarende 
vedlikehold

▪ Finansiering av FDVU for nye 
investeringsprosjekter

▪ Digitale verktøy for 
eiendomsledelse

▪ Utvikling av organisasjon og styring

▪ Nøkkeltall
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Eiendom som strategisk innsatsfaktor

Behovsplaner

o Behov for å videreutvikle prosesser for å se 
brukerens totale arealbehov i et 
fremtidsperspektiv. 

Strategiske utviklingsplaner

Det er behov for å utarbeide:

o strategiske eiendomsplaner for områder eller 
bygg

34

For å legge til rette for fremtidig eiendomsutvikling er det behov for strategiske planer  

Strategiske kjøp og salg av eiendom

o Behov for en plan for kjøp og salg av eiendom med bakgrunn i 

langsiktige behov innenfor tjenesteområdene og/eller strategiske 

utviklingsplaner.



Arealutnyttelse

• Areal (kvadratmeter) er den største miljø- og 
kostnadsdriveren innen eiendomsforvaltning (~1000 
kr/m2  i brutto driftskostnader), og bør brukes effektivt

• Behov for insentiver og virkemidler for effektiv 
arealutnyttelse (arealer er «gratis» å bruke, den som i dag 
roper høyest, blir belønnet)

• Behov for å gjøre gjentagende målinger for å sikre at 
tjenestenes behov ivaretas, og som virkemiddel for 
forbedringsarbeid i eiendomsforvaltningen
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Asker kommune trenger å etablere virkemidler og 

strategier for mer effektiv arealbruk



Klima og miljø – redusere energiforbruk

For å lage strategiske planer for energibesparende 

tiltak er det behov for:

- energidata for måling og oppfølging

- tilstandskartlegging av tekniske anlegg

Dilemma: 

• Etablering av elbilladere som henter strøm fra byggene 

øker byggets strømforbruk. Vanskeliggjør identifisering 

av energisparetiltak i bygg. 

Elbilladestrategien bør ta hensyn til hvor strømmen 

hentes fra og kostnadsføres.

• Tilsvarende gjelder for eksempel kunstgressbaner som 

får varme fra tekniske anlegg i bygg.
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For å møte strategier i temaplan Handling mot klimaendringene, har Asker kommune behov for 

strategiske planer for energibesparende tiltak i eksisterende bygg

Bevisstgjøring:

• Brukerne er også med og påvirker byggenes 

energiforbruk. Behov for å utarbeide en 

bevisstgjøringskampanje i samarbeid med 

tjenesteområdene for sette fokus på hva de kan gjøre 

for å redusere unødvendig energibruk.



Klima og miljø i prosjektprosessen

LCC og LCA

• For å ta bedre valg i prosjektprosessen er det 

behov for å definere hensikten med analysene 

og hvordan disse skal brukes i de ulike fasene av 

et investeringsprosjekt. 

Enhetlig standard

• For å kunne ta gode klima- og miljøvalg i 

nybygg- og større rehabiliteringsprosjekter er det 

behov for å vurdere nivå på dagens enhetlige 

standarder.
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For å møte strategier i temaplan Handling mot klimaendringene, har Asker kommune behov for å benytte 

LCC/LCA og enhetlig standard på en hensiktsmessig måte.



Verdibevarende vedlikehold

• Vedlikeholdsstrategier anbefales etablert ut fra:

– Akseptnivå – forhåndsdefinert krav til tilstand 

– Ambisjonsnivå– tilstanden man har mål om å opprettholde for 

bygningsmassen over tid

• Kan differensieres for ulike kategorier
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A-
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A A
÷

B C

For å opprettholde en god tilstand på bygg og uteområder må det for Asker kommune defineres 

vedlikeholdsstrategier

HMS Drift Vedlikehold Utskifting Utvikling

Bygningskategori A X X X X

Bygningskategori B X X X (X) X

Bygningskategori C X X (X)

Vernede bygninger X X X (XX)

Leide bygg X X X

SatsingsprosjekterStrategiske 

kategorier for 

tiltak

(XX) - tiltaket utføres i tett dialog med myndigheter for antikvariske bygninger

(X) - tiltaket vurderes før det iverksettes (kost/nytte)

Lovpålagte tiltak

Periodisk vedlikehold

Verdibevarende vedlikehold



Handlingsregel verdibevarende vedlikehold
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For å drive verdibevarende vedlikehold er det behov for en evaluering av nåværende 

handlingsregel

Finansiering av vedlikehold eksisterende bygg 

(handlingsregelen):

• K-sak 035/21 Strategiske mål og økonomiske rammer 

for handlingsprogrammet 2022 - 2025 

• Nåværende handlingsregel (127 kr/m2) gjelder kun 

vedlikehold ført i driftsregnskap for utvalgte 

formålsbygg (70% av bygningsmassen)

Type bygg Eide [m2] Leide [m2] Sum [m2]
Formålsbygg

KOSTRAfunksjon 130 - Administrasjon, 221 - Barnehage , 222 - Skole, 261 - Institusjon, 381 - 

Idrettsbygg og 386 - Kommunale kulturbygg.

Dette kan også omfatte bygg som kommer under begrepet kulturhistoriske bygg, men at de benyttes 

som et formålsbygg.

447 300        24 900          472 200       

Boligsentere med omsorgstjenester

KOSTRAfunksjon 265 - Kommunalt disponerte boliger (med heldøgns omsorg)
59 300          -                59 300          

Boliger

KOSTRAfunksjon 265  - Kommunalt disponerte boliger
51 000          9 100            60 100          

Kulturminnebygg registrert under begrepet Næring 

KOSTRAfunksjon 320 - Kommunal næringsvirksomhet

(f.eks. Skogsborg, Øvre Sem, Solli gård, Esvika, Hvalstrand bad, Heggedal hovedgård, Tveiter gård, 

Åstad gård, deler av Hasselbakken og diverse hytter) Dette er utlede bygg. 

17 800          -                17 800          

Kulturminnebygg som ikke benyttes innenfor definisjon av Formålsbygg, Bolig/boligsenter eller 

Næring

(f.eks. museer, kulturminner, Sem Gjestegård og  bygg brukt til aktivitetstilbud (f. eks. Høyerholmen, 

Fredtunveien 85, Klokkargården aktivitetshus, Åstad gård bestyrerbolig, Nedre Sem og Nesbruveien 

79))

14 400          -                14 400          

Øvrige bygg registrert under begrepet Næring

(f.eks. deler av Kulturhuset (ca. 13.000 m2), del av Solbråveien utleid til Asker Produkt, 

Ambulansestasjonen, andel utleide lokaler i Katrineåsveien 20 og Nordre Sætre vei 4, deler av 

idrettshaller som leies ut til næring (f.eks. Frisk Asker Elite).

Kommunen leier inn i overkant av 400 m2. Dette gjelder til Galleri Unika og innbyggertorg. Det er kun 

en liten andel av innbyggertorgene som defineres som næringsarealer. 

27 600          500               28 100          

Øvrige bygg

Resterende bygg som ikke kommer inn under kategoriene over. (f.eks. kontorlokaler til velferd, 

oppvekst og tekniske tjenester, flyktningemottak, brannstasjonene og arbeidssentere)

43 200          12 600          55 800          

Sum 660 600        47 100          707 700       



Finansiering av FDVU for nye investeringsprosjekter
Forvaltning – Drift – Vedlikehold - Utvikling

Dagens metode: 

1 % av inv. kost for større investeringsprosjekter 

(tilsvarende i snitt 500 kr/m2 for 2021-2022)

0,5 % av inv.kost for større rehab.prosjekter

Kostnader til energi og VAR finansieres separat
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For å drive verdibevarende vedlikehold er det behov for en evaluering av nivået og 

prinsippet for tildelte FDVU-midler på investeringsprosjekter

Bransjeestimater: 

800-1200 kr/m2 (skole-sykehjem), eks. energi og VAR



Digitale verktøy for eiendomsledelse

• Eksisterende FDV-verktøy 

videreutvikles ikke lenger – nytt må 

anskaffes

• Behov for et samlet FDV-verktøy for 

uteområdene

• Grunneiendomsinformasjon er ikke 

tilknyttet FDV-verktøyet (g.nr/b.nr, mm)
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For økt brukerperspektiv og kostnadseffektiv drift trenger Asker kommune langsiktige planer på flere 

områder vedr. digital eiendomsledelse. Sentrale verktøy må videreutvikles, byttes ut eller anskaffes



Utvikling av organisasjon og styring

Roller, styring og samhandling

• Behov for formelle og uformelle samhandlingsarenaer internt og på tvers, samt rutiner for involvering

Kompetanse som må utvikles:

• Teknisk bygningsdrift (SD-anlegg, EOS)

• Arealforvaltning

• Digital eiendomsledelse 

• Utomhusforvaltning

• Forvaltning og prosesser for enhetlige standarder

Spesielt for virksomhet Eiendom: Høy snittalder og betydelig utskiftning de neste årene
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Nøkkeltall
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Asker kommune trenger flere nøkkeltall for målstyring og oppfølging

- Viktig for benchmarking og forbedringsarbeid



I løpet av prosessen skal Utvalg for samfunnstjenester: 

✓ Vedta mandat for temaplan Eiendom (20. januar 2022)

✓ Bli forelagt kunnskapsgrunnlaget og retningen på det videre arbeidet

(1.desember 2022)

➢ Avholde workshop med drøfting innsatsområder og strategier for 

temaplan Eiendom (19. januar 2023)

➢ Førstegangsbehandling av planen (23. mars 2023)

➢ Avholde høring/presentasjon for andre hovedutvalg og råd

➢ Annengangsbehandling av planen (1. juni 2023)

➢ Behandling i formannsskapet (6. juni 2023)

➢ Behandling i kommunestyret (13. juni 2023)

Utvalg for 

samfunnstjenester sin rolle



Administrasjonens foreløpige forslag til innsatsområder

Rom for livet

Kostnadseffektiv og 

verdibevarende 

eiendomsforvaltning

Profesjonell 

eiendomsvirksomhet

Utvikling av 

felleskapets 

eiendomsverdi

Klima- og 

miljøvennlige bygg




