Etat for bygg og eiendom er en av Vestlandets største bygg og eiendomsforvaltere. Etaten forvalter, drifter og
vedlikeholder en eiendomsmasse på ca 1 mill. kvm. Etaten er i utvikling og står foran store oppgaver innen drift og
vedlikehold.

Bilde 01: Teknisk rom til Mathallen, Byggforvalter Roar Carlsen. Foto: Margaret Stakkestad
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Vedlikeholdsplanen er ment som en grov status over ulike store og
mellomstore tiltak som er gjennomført, under utførelse, eller som er planlagt i
perioden 2018 - 2021. Hvor mye som blir gjennomført er avhengig av politiske
budsjetter, men også av intern kapasitet og ekstern kapasitet i byggebransjen.
Denne overordnede vedlikeholdsplanen bygger på mer detaljerte
vedlikeholdsplaner som hver enkelt byggforvalter har laget for sine respektive
porteføljer av bygg.
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Etat for eiendom forvalter, drifter og vedlikeholder bortimot 1.000 bygg med et
2
samlet areal på drøye 1,1 million m . En skole, barnehage eller et sykehjem
kan da gjerne bestå av flere bygg.
Eiendomsmassen blir justert fra år til år som følge av kjøp, salg, nybygg og
rivning. Flere større byggeprosjekter ble ferdigstilt i 2017, deriblant Varden
skole, Møhlenpris skole, Natland skole, Skansemyren barnehage og Minde
barnehage. I tillegg er det startet opp byggearbeider på Holen skole, Nordnes
skole med flere.
På slutten av 2017 kjøpte Bergen kommune to bygg av Posten/Bring som
strategisk eiendomskjøp; postterminalen på Minde og terminalbygget til Bring
på Dokken. I tillegg overtok Bergen kommune Strømgaten 1 fra Entra i
henhold til Anger-avtalen etter at Kunsthøyskolen flyttet ut. Terminalbygget på
2
Minde har et samlet areal på 21.172 m , dette er ikke inkludert i
2
arealoversikten her. Samlet vektet areal vil da være 1.109.781 m .
Fordelingen av areal er ifølge EBE sitt innspill til budsjettbehandlingen,
se tabell 01.

EBE leier også lokaler i det private markedet.
Disse lokalene er i all hovedsak kontorlokaler
for ulike byrådsavdelinger. Samlet leier EBE
2
ca. 140.000 m . I mange av leiekontraktene
har EBE ansvar for indre vedlikehold.
Byggkategori
Barneskole/ungdomsskole

Areal i kvm

444 190

Barnehage

49 172

Idrettshall, håndball, flerbrukshall

76 997

Svømmehaller ekskl. hovedanl.

9 143

- Hovedanlegget

12 000

Kulturhus

55 099

Bibliotek
Sykehjem/helsebygg

5 086
156 884

Kontorbygg

28 362

Kontorbygg bykjerne

21 473

Rådhus

11 277

Mathallen

2 300

Andre bygg

38 257

Parkeringshus over terreng

17 617

Parkeringshus under terreng

4 500

Parkeringshus over terreng. BP

62 446

Parkeringshus under terreng. BP

24 800

Brannstasjoner

17 076

Hunstad skole

3 900

Tilfluktsrom

22 473

Lærerhøyskolen

18 136

Barnepark
Fana Gymnas
SAMLET BEHOV
Tabell 01. Arealfordeling

904
6 517
1 088 609
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Kostnadene knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for
eksisterende eiendomsmasse kan grovt sett deles opp i følgende faktorer (hentet
fra Holte Byggsafe FDV-nøkkel 2017, et oppslagsverk for budsjettering av
forventede drifts- og vedlikeholdskostnader innenfor offentlig og privat
virksomhet):
•

•

•
•
•

Forvaltningskostnader
o Skatter og avgifter
o Forsikringer
o Administrasjon
Driftskostnader
o Drift
o Vedlikehold
o Reparasjon av skader
Utskiftningskostnader
o Utskiftning
Energikostnader
o Energi
Renholdskostnader
o Renhold

De deler av FDV-nøkkel 2017 som inngår i EBE’s ansvarsområde, og således
innbefattes i denne vedlikeholdsplanen, er merket med uthevet skrift ovenfor.
Det varierer fra kommune til kommune hvordan kostnadene til FDVU fordeles
i ulike etater, KS og eventuelt private. Selv om den organisatoriske
sammensetningen kan være noenlunde lik fra en kommune til en annen, kan
det likevel være store ulikheter knyttet til hvor de enkelte kostnadene føres.
Det er derfor ikke alltid like enkelt å sammenligne kostnadstall for Bergen
kommune opp mot andre kommuner, det blir her helt essensielt å samtidig
vurdere kostnadstall opp mot de andre faktorene.

For Bergen kommune er det Etat for bygg og eiendom (EBE) som er formell
eiendomsbesitter og som derav har blitt tildelt ansvaret for forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV). Likevel er det ikke alle kostnader knyttet til FDVU som
EBE har ansvar for. EBE har ansvar for kostnader knyttet til forsikringer,
administrasjon, løpende drift og planlagt vedlikehold (postene er merket med
fet skrift i oppstillingen over). Andre kostnader som skatter, avgifter og renhold
dekkes inn av andre instanser i kommunen. Fram til 2018 ble også
energikostnadene dekket inn av den enkelte enhet som leide byggene, dette
er nå endret ved at EBE har overtatt ansvaret for energi fra 2018, dette er
omtalt senere i denne vedlikeholdsplanen. Kostnader knyttet til utvikling (U i
FDVU) av bygningsmassen vil normalt følge av en investering, avhengig av
omfang vil denne for mindre investeringer bli håndtert av EBE, for større
investeringer vil investeringen bli håndtert av Etat for utbygging (EFU).
Utgifter til drift og vedlikehold kan ikke føres som en investering, det er derfor
viktig at arbeid knyttet til drift og vedlikehold føres på egne budsjetter ved
eventuelle prosjekter hvor planlagt vedlikehold utføres samtidig med
eventuelle ombygginger.

Dette dokumentet tar kun for seg vedlikeholdsaspektet av EBE sin
eiendomsmasse, og i denne sammenheng er driften av de samme
eiendommene utelatt. For å illustrere skillet mellom drift og vedlikehold tar vi
med følgende definisjoner:
"Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at
bygningen med tekniske installasjoner skal fungere som planlagt,
både funksjonelt, teknisk og økonomisk"
"Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten
på en bygning og de tekniske installasjoner på et fastsatt nivå, og
sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten innenfor en gitt
brukstid"
Vi kan illustrere dette med et eksempel knyttet til ventilasjon i en eldre skole.
Enkle justeringer av vifter og komponenter, skift av filtre etc. klassifiseres som
drift. Vedlikehold er større reparasjoner eller utskiftning til samme standard.
I tilfeller hvor eldre ventilasjonsanlegg må skiftes ut til større og mer moderne
balanserte ventilasjonsanlegg med større kapasitet, så er ikke dette lenger
definert som vedlikehold. Det vil da defineres som oppgradering og
gjennomføres normalt med investeringsmidler

Bilde 02. Fra rehabilitering av murene på Fredriksberg festning. Foto: Margaret Stakkestad
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I 2013 vedtok Bystyret å ta i bruk Holte standarden for å bestemme nivået på
bevilgninger til EBE. Nærmere bestemt ble det besluttet å bruke Holte middels
nivå, noe også Trondheim kommune og flere andre kommuner benytter. Disse
nøkkeltallene er veiledende og basert på en rekke forutsetninger, det er viktig
å poengtere at det kan være større eller mindre avvik fra disse nøkkeltallene
eksempelvis grunnet alder på byggene, kompleksitet, verneverdige bygg etc. I
Holte Byggsafe FDV-nøkkelen benyttes noe ulike benevninger på type bygg i
forhold til de benevningene Bergen kommune benytter, dette er imidlertid av
mindre praktisk betydning.
Bruk av Holte Byggsafe FDV-nøkkelen har vært meget positivt for EBE. Det
har gitt en betydelig økning i budsjettene til drift og vedlikehold av
bygningsmassen, noe som igjen har ført til at vi er på god vei til å ta igjen en
del av vedlikeholdsetterslepet på bygningene. Bruk av Holte Byggsafe FDVnøkkelen gir også en større grad av forutsigbarhet i arbeidet som EBE er satt
til. Mange av de prosjekter som gjennomføres på bygg og eiendommer går
over flere år, da er langsiktighet i bevilgninger viktig for å kunne sette i gang
med slike større prosjekter.
Det er imidlertid viktig å påpeke at nøkkeltallene oppgitt i Holte Byggsafe
FDV-nøkkelen forutsetter en normalsituasjon, den tar med andre ord
ikke høyde for merkostnader knyttet til bygg med vedlikeholdsetterslep.
Selv om bevilgningene til drift og vedlikehold er vesentlig oppjustert de siste
årene, så forutsetter det likevel at et gjennomføres omfattende prosjekter med
rehabilitering og nybygging for de av byggene som har betydelige
vedlikeholdsetterslep for at vi skal kunne ta igjen vedlikeholdsetterslepet.

Holte Byggsafe FDV-nøkkelen blir ikke benyttet for å fastsette
kostnadsrammer til forsikring, bakgrunnen for dette er at det er vanskelig å
forholde seg til nøkkeltall for denne budsjettposten. Her er det lettere å finne
de eksakte kostnadene, budsjettoverføringene blir da i henhold til det.
Holte Byggsafe FDV-nøkkelen blir heller ikke benyttet for å fastsette budsjett
til energikostnader, bakgrunnen er også her at det er vanskelig å forholde seg
til nøkkeltall for denne budsjettposten. Energiforbruket i et bygg avhenger av
mange ulike faktorer, alder på bygget, tilstanden på de tekniske
installasjonene og ikke minst klima er noen eksempler på slike vesentlige
faktorer. Budsjett til å dekke energikostnader blir fastsatt ut fra tidligere års
budsjetter til dette. Energi og energikostnader er omtalt senere i denne
vedlikeholdsplanen.
I august 2014 ble det innført en ny vaktmesterordning hvor våre
vedlikeholdsteknikere ble organisert i team og hvor tekniske tjenester,
brukertjenester og branntekniske oppgaver ble lagt til disse teamene. De
brukeroppgaver våre vedlikeholdsteknikere utfører for våre leietakere blir
budsjettert for seg i henhold til denne vaktmesterordningen. Før den nye
vaktmesterordningen ble etablert i august 2014 så ble den enkelte
enhetsleder hos leietakerne fakturert direkte for disse tjenestene. De samme
enhetene har fått reduksjon i sine budsjetter som tilsvarer dette.
Endringer i arealtall som følge av kjøp, salg, rivning eller som følge av
endringer i framdrift i prosjekter vil bli meldt inn i tertialrapporter gjennom året.

Byggkategori
Barneskole/ungdomsskole

Areal pr.

Vektet areal-

SUM

01.01.2018

endring i 2018

AREAL KVM

444 190

Drift

Vedlikehold

436 985

7 205

Barnehage

46 749

2 423

49 172

91,90

Idrettshall, håndball, flerbrukshall

76 997

-

76 997

57,25

9 143

-

9 143

67,20

Svømmehaller ekskl. hovedanl.

100,81

131,88

Rep. av skade

Forvaltning

Nøkkeltall
FDV-kostn.

152,90

41,56

427,15

91,95

25,29

41,62

88,30

613,19

120,84

695,52

Årlig FDV

Vektet

SUM ÅRLIG

kostnad

arealendring

FDV-KOSTNAD

189 736 121

186 658 500

3 077 621

250,76

11 723 000

607 600

12 330 600

46,70

805,44

62 016 300

0

62 016 300

30,06

913,62

8 353 200

0

8 353 200

- Hovedanlegget

12 000

-

12 000

67,20

120,84

695,52

30,06

913,62

10 963 400

0

10 963 400

Kulturhus

55 099

-

55 099

65,20

79,36

35,57

30,78

210,92

11 621 400

0

11 621 400

5 086

-

5 086

37,75

68,99

24,75

43,90

175,38

892 000

0

892 000

156 884

-

156 884

71,23

86,82

9,98

44,95

212,98

33 412 700

0

33 412 700

43,75

263,44

7 331 300

140 415

7 471 715

4 800 100

0

4 800 100

Bibliotek
Sykehjem/helsebygg
Kontorbygg

27 829

533

28 362

85,76

109,59

24,34

Kontorbygg bykjerne

21 473

-

21 473

69,66

83,67

26,46

43,75

223,54

Rådhus

11 277

-

11 277

85,69

115,71

22,67

32,63

256,70

2 894 800

0

2 894 800

Mathallen

2 300

-

2 300

67,20

120,84

695,52

30,06

913,62

2 101 300

0

2 101 300

Andre bygg

39 071

-814

38 257

85,76

109,59

24,34

43,75

263,44

10 292 900

-214 442

10 078 458

Parkeringshus over terreng

17 617

-

17 617

11,45

11,95

1,87

23,79

49,05

864 100

0

864 100

Parkeringshus under terreng

4 500

-

4 500

10,86

28,77

6,23

23,84

69,70

313 700

0

313 700

23,79

23,79

1 485 600

0

1 485 600

591 300

0

591 300

Parkeringshus over terreng. BP

62 446

-

62 446

0,00

0,00

0,00

Parkeringshus under terreng. BP

24 800

-

24 800

0,00

0,00

0,00

23,84

23,84

Brannstasjoner

17 076

-

17 076

87,90

112,50

24,57

43,75

268,73

4 588 800

0

4 588 800

Hunstad skole

3 900

-

3 900

87,90

112,50

24,57

43,75

268,73

1 048 000

0

1 048 000

Tilfluktsrom

22 473

-

22 473

11,13

31,73

6,30

23,84

73,01

1 640 800

0

1 640 800

Lærerhøyskolen

18 136

-

18 136

51,67

0,00

0,00

41,56

93,23

1 690 700

0

1 690 700

904

-

904

87,90

112,50

24,57

43,75

268,73

242 900

0

242 900

6 517

-

6 517

103,33

0,00

156,72

294,95

1 922 200

0

1 922 200

367 449 000

3 611 194

371 060 000

Barnepark
Fana Gymnas
SAMLET BEHOV

1 079 262

1 088 609

Tabell 02. Sammenstilling av eid areal, nøkkeltall og budsjett

Disse nøkkeltallene gir et samlet beløp på kr. 371 060 000,-. Her er normtall for
kostnader knyttet til drift, vedlikehold, reparasjon av skader og
forvaltningskostnader inkludert.

34,89

I vedlikeholdsplan 2014 – 2017 ble det omtalt noen områder hvor EBE kom til
å få betydelige utgifter for den omtalte perioden. For perioden 2018 – 2021
ser bildet noe annerledes ut, noe som følge av at vi har kommet et godt
stykke lengre i prosessene, men også som følge av at forutsetningene har
endret seg.
Som omtalt tidligere i denne vedlikeholdsplanen har EBE gjennomført
tilstandskartlegging av alle primærbygg. Det har imidlertid hele tiden lagt i
planene at vedlikeholdsplanene skulle revideres etter 4-5 år, denne prosessen
er nå påbegynt. Revidering av tilstandsrapportene blir imidlertid ikke så
omfattende som de første rapportene, her er det endringene i løpet av årene
siden forrige tilstandskartlegging som vi ønsker å få belyst. Tidsforbruk og
kostnader til revidering av tilstandsrapportene vil følgelig bli lavere de
nærmeste årene i forhold til hvordan det har vært fram til nå.
EBE har lagt ned mye ressurser på å få kartlagt radonkonsentrasjonen i alle
våre bygg. Vi har hatt en sivilingeniør som har jobbet kontinuerlig med
kartlegging av radon og gjennomføring av tiltak for reduksjon av
radonkonsentrasjoner i våre bygg siden 2012, i tillegg har vi hatt flere
vedlikeholdsteknikere som har bistått med utplassering og innhenting av
måleutstyr ute i byggene. Vi er ajour med den første runden med kartlegging
av radon, nå gjenstår det kun å gjennomføre repeterende målinger i henhold
til forskriftene. Vi har i samråd med DBE kommet fram til at vi foretar nye
målinger basert på en risikovurdering. For bygg med utfordringer knyttet til
radon vil det bli gjennomført nye målinger med intervall på 2 år, for bygg med
lite utfordringer knyttet til radon vil det bli gjennomført nye målinger med
intervall på 5 år. For bygg hvor det ikke er avdekket utfordringer med radon,
og hvor det heller ikke er forekomster av radon i grunnen, vil vi kun
gjennomføre nye målinger med intervall på 10 år.

I vedlikeholdsplan 2014 – 2017 ble det lagt fram planer for periodevis
rengjøring av kanaler og ventiler for ventilasjonsanlegg. Noe av bakgrunnen
for dette var at Etat for helsetjenester kom med et pålegg om å gjennomføre
rengjøring av kanaler og ventiler for ventilasjonsanlegg for 16 av 17 skoler
som de hadde tilsyn på i 2013. Fram til 2015 ble det gjennomført prosjekter på
8 av de 16 skolene. Erfaringen fra dette arbeidet viste imidlertid at dette var
tidkrevende og kostbare tiltak. Bakgrunnen for dette var nok både at det var
minimal erfaringen med dette fra før, men hovedgrunnen for dette var at de
eldre ventilasjonsanleggene ikke var bygget for rengjøring av kanaler og
ventiler. Følgelig måtte det lages tilkomst for rengjøring i kanaler, de aller
fleste reguleringsspjeld måtte settes i åpen stilling og ventilasjonsanleggene
måtte innreguleres helt på nytt etter at rengjøring var gjennomført. Med
bakgrunn i de erfaringene vi gjorde med kanalrengjøring er det besluttet ikke å
gjennomføre en systematisk kanalrengjøring av våre bygg, det vil kun bli
gjennomført kanalrengjøring i de tilfeller hvor vi avdekker at det er et reelt
behov for dette. Av denne grunn er det ikke satt av egne midler til dette,
eventuelle kostnader til dette vil da bli dekket inn av drifts- og
vedlikeholdsbudsjettet for det enkelte bygg.
I vedlikeholdsplan 2014 – 2017 ble det lagt fram planer for energimerking.
Dette ble tatt med som en del av tilstandskartleggingen av bygningsmassen,
EBE er derfor i mål med dette arbeidet. Energimerking av nybygg og
rehabiliterte bygg skal heretter tas med i byggeprosjektene, alle nye og
rehabiliterte bygg som kommer inn i porteføljen til EBE skal derfor allerede ha
energimerking.
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Som omtalt tidligere i denne vedlikeholdsplanen foreligger det nå et
bystyrevedtak på at bevilgningene til drift og vedlikehold skal følge Holte
middels basert på Holte Byggsafe FDV-nøkkelen. Dette forenkler arbeidet
med beregning av FDV-kostnader og budsjettavsetninger vesentlig. Arbeidet
med budsjettene blir da avgrenset til følgende to faktorer:
•

•

Endringer i nøkkeltall fra Holte Byggsafe FDV-nøkkelen.
o Disse tallene blir publisert en gang hvert år, normalt før
sommeren. Det poengteres her at de siste tallene fra Holte
FDV-nøkkelen gjelder for inneværende år, mens vi benytter
disse tallene for å tallfeste kapitalbehovet for det kommende
året.
Endringer i arealtall
o Endringer i arealtall for de ulike kategorier av bygg som regel
som følge av salg, kjøp, rivning, eller nybygg.
o Det er besluttet at alle endringer i arealtall skal vektes etter
hvor stor virkning de får for året, dette gjøres ved å dele
endret arealtall i antall måneder det har virkning for. En ny
skole som tas i bruk i august vil følgelig få 5/12 virkning for
endring i arealtall.
o Data for beregning av endringer i arealtall hentes fra EFU.

,
Etat for bygg og eiendom presiserer at det knytter seg stor usikkerhet
rundt kostnader og tiltak for alle bygg som er inkludert i denne
vedlikeholdsplanen Også for tilstandsrapporter er det foretatt en rekke
forutsetninger som ikke nødvendigvis vil bli stående når et større
byggeprosjekt skal gjennomføres.
Det presiseres også at et vedlikeholdsbehov er å oppfatte som de planlagte
tiltak som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt
kvalitetsnivå. Tiltak med nye ventilasjonsanlegg, bedre vinduer, etterisolering,
nye varmeanlegg, bedre dusj- og garderobefasiliteter, ombygging av basseng
er alle eksempler på tiltak som er å definere som utvikling av bygningsmassen
og som ikke er innbefattet i vedlikeholdsbegrepet.

Rapportmalene er laget slik at tiltak og kostnader kan lastes direkte inn i
EBE’s eget FDVU-system og danne grunnlag for videre vedlikeholdsplaner.
Nedenforstående tabell viser kartleggingsomfang.

I 2011 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn med Bergen kommune med
bakgrunn i vedlikeholdsetterslep og dårlig inneklima ved flere av skolene i
Bergen. Som følge av dette ble det bestemt at det skulle gjennomføres
tilstandskartlegging av alle primærbygg i EBE.
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TG=Snitt tilstand av alle tilstandsregistreringer uvektet. TG deles inn i følgende grader: 0 = Ingen
avvik, 1=Ikke vesentlige avvik, 2=vesentlige avvik og 3= Stort eller alvorlig avvik hvor
referansenivå er satt utfra TG=0 som er dagens krav og standard .Ved seinere revisjoner av
tilstand vil TG være et uttrykk for den tilstandsmessige utvikling av eiendomsporteføljen. Alle
kostnader er inkl 20% marginer og reserver, 25% rigg og drift, administrasjon, prosjektering,
prosjektledelse (PL), byggeledelse (BL) og 25% mva

/

Etat for bygg og eiendom gjennomførte i perioden 2012-2015 en omfattende
tilstandskartlegging av eiendomsmassen. Gjennomføringen, som var en del
av pålegg fra Arbeidstilsynet vedr. inneklima i skolene, ble utført i h.t.
fremdriftsplan og budsjett. Foruten bygningsmessig tilstandskartlegging var
det derfor særlig fokus på kartlegging av helsefarer forbundet med inneklima
og ulike andre HMS-relaterte aspekter i bygg med formål om å få «alt opp på
bordet». Brukermedvirkning har her stått sentralt.
Totalt areal i

Kr/m 0-10år

Snitt TG uvekt

Ant. energi
attest

Ant. brann
rapport

Ant antikvar
rapport

6 483

10 628

1,45

64

-

Ja

439

622

11 883

1,57

5

1

9

149

822

2 235

5 514

1,49

28

-

-

58

90

670

1 016

7 450

1,44

20

-

-

17

23

39

385

512

9 725

1,78

13

9

11

Admin- bygg

18

20

56

638

849

11 457

1,8

19

13

13

Brannstasjoner

6

9

17

95

202

5 557

1,5

7

-

1

Tilfluktsrom

14

14

16

108

118

6 567

1,8

Ikke krav

-
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Tabell 03. Oversikt over tilstandskartlegging

EBE har valgt å legge flere elementer inn i tilstandsrapportene for å øke
nytteverdien av rapportene:
•
•
•
•
•
•
•

Det er gjennomført en energiattest hvor alle bygg er energimerket
Det er gjennomført energivurdering av alle større tekniske anlegg i
henhold til forskriftskravene
Det er foretatt en enkel enøk-analyse av alle bygg
Forhold som går på brann og sikkerhet er gjennomgått
Tilgjengelig informasjon om forekomster av asbest og radon er tatt
med i rapportene
Det er laget antikvariske rapporter på bygg der dette har vært aktuelt
Det er foretatt CO2-målinger der dette er relevant, typisk for skoler og
barnehager

Det må videre understrekes at kostnadene er basert på en teknisk faglig
vurdering as-is slik at eventuelle rekkefølgekostnader, herunder eventuelle
ombygging- og rehabiliteringskostnader ikke inngår i nevnte kalkyler.
Kostnadene er videre ikke indeksert mht prisjutvikling fra kartleggingstidpunkt.
Når et bygg eventuelt skal totalrehabiliteres vil en tilstandsrapport som dette
ikke være tilstrekkelig som underlag til å beregne verken omfang eller
kostnader. En av årsakene til dette er at det vil ofte kommer inn krav etter de
gjeldende byggeforskriftene som typisk vil innbefatte etterisolering, utskiftning
av vinduer, dører, nye tekniske anlegg etc. Omfanget av et større
rehabiliteringsprosjekt vil derfor ofte koste til dels betydelig mer enn det som
framkommer i en tilstandsrapport.
Tilstandsrapportene skal danne grunnlag for rett innsats- og prioriteringsnivå
med hensyn på helhetstankegang for vedlikeholds- og utviklingsplanlegging,
herunder budsjettering. Rapportene vil videre gi god informasjon i den daglige
drift og forhåpentligvis mer forutsigbart og mindre «støy» knyttet til den
daglige forvaltning av eiendommene.
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For å kunne overvåke den tilstandsmessige utviklingen av eiendomsmassen
er det behov for regelmessig revisjon av tidligere tilstandsrapporter blant
annet for å kunne fange opp endringer og nye behov. I tidlig fase av 1. gangs
tilstandskartlegging ble hvert 4. år vurdert som passende frekvens for revisjon.
Man har nå erfart at denne frekvensen må justeres og heller tilpasses de
faktiske behov etter hvert som eiendomsmassen blir oppgradert. Man ser
også at nye forskriftskrav og andre former for kartleggingsbehov kan dukke
opp hvilket kan være kosteffektivt å innarbeide sammen med den ordinære
tilstandskartleggingen. Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg
er typisk slike eksempler.
Høsten 2017 er det iverksatt revisjon av tilstandsrapporter på skoler som
inngikk i handlingsplan 1 og handlingsplan 2 som ble kartlagt i 2012. Dette var
skoler som inngikk i gruppen av skoler som hadde høyest grad av helseplager
blant ansatte basert på en undersøkelse gjennomført av
Bedriftshelsetjenesten. 15 av 27 skoler inngår i kartleggingen. De øvrige er i
prosjekt-/byggefase eller er nylig ferdigstilt.

"$$ % $

! "# '(!!

."- !

2

Under arbeidet med vedlikeholdsplanene oppsto etter hvert et behov for å
dele byggene i ulike kategorier, avhengig av hvilke type utbedringer det var
behov for. Erfaringene viste dessverre at det ikke var tilstrekkelig å benytte
tilstandsgrad fra tilstandsrapportene for prioritering og klassifisering av bygg.
Vår erfaring er at en samlet tilstandsgrad for et bygg er et vektet tall som følge
av mange ulike faktorer, men hvor det ikke er lagt stor nok vekt på
dominerende og utslagsgivende avvik. Forenklet kan vi si at det ikke hjelper
om gulvbelegg og belysning er nytt dersom bærende konstruksjoner er dårlig,
taket må skiftes og bygget ikke har moderne ventilasjon. Erfaring viser klart at
det er noen avvik som gir vesentlig større følgekostnader, som for eksempel
at det ikke er moderne ventilasjon i bygget. Dette medfører som oftest store
følgekostnader med bygningsmessige endringer, krav til nye elektriske
installasjoner og nytt automatikkanlegg.

Klassifiseringen kan sees på som en grov prioriteringsliste.
•
•

•

Kategori 1: Bygg i kategori 1 har første prioritet for stor og omfattende
rehabilitering, eventuelt rivning.
Kategori 2: Bygg i kategori 2 har behov for mellomstore utbedringer
av bygningsmessig og/eller teknisk karakter. Her er det vurdert ikke å
være behov for totalrehabilitering eller rivning.
Kategori 3: Dette er i all hovedsak bygg hvor det ikke er behov for
annet enn ordinært vedlikehold.
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Hver av EBEs byggforvaltere lager sine vedlikeholdsplaner med utgangspunkt
i behov synliggjort gjennom ulike prosesser som tilstandsrapporter,
kartlegging av asbest, kartlegging av radon og ellers andre behov som blir
meldt inn fra brukerne av byggene eller fra vårt eget driftspersonell. EBE sitt
FDV-system for innmelding og håndtering av avvik og behov, BKBygg,
håndterer om lag 15.000 meldinger pr. år, alt fra mindre avvik som blir lukket
der og da til større avvik som blir gjennomført i byggeprosjekter. Alt som er
gjennomført av tiltak kan derfor spores for hvert enkelt bygg og hver enkelt
eiendom. Planlagte tiltak kan også følges over tid fra innmelding av behov til
ferdig gjennomført tiltak. Brukerne av byggene ved rektor, styrer etc. har også
anledning til både å melde inn behov, samt lese historikk og se framdrift for
tiltak på bygg som de leier.
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Detaljerte vedlikeholdsplanen for EBE sine bygg bygges opp etter noen ulike
faktorer:
•
•
•
•
•
•

Tilstandskartlegging av bygningsmassen
Herunder kartlegging av behov knyttet til periodevis vedlikehold
Kartlegging av radon inkludert eventuelle tiltak
Kalkulering av livssykluskostnader (LCC)
Kartlegging av offentlige krav knyttet til bygningsmassen
Ønsker/behov for oppgradering, eksempelvis for å imøtekomme nye
pedagogiske rammebetingelser

Nå som vi har tilstandsrapporter for alle våre primærbygg er det vesentlig
enklere å sette opp mer detaljerte vedlikeholdsplaner for våre bygg. Det er
den enkelte byggforvalter som har ansvaret for å sette opp mer detaljerte
vedlikeholdsplaner for byggene i sin portefølje. Hver høst settes det av faste
tider hvor alle byggforvaltere jobber med å legge planer for vedlikehold i sine
bygg, både for det kommende året, men også for de påfølgende 3 årene. Ved
at alle jobber målrettet med dette arbeidet på faste avsatte tider kan vi lettere
få en helhetlig plan hvor vi kan samkjøre prosjekter og overføre lærdom fra
byggforvalter til byggforvalter. Dette er noe vi har god erfaring fra nå, rent
praktisk gjennomføres dette ved at annet arbeid legges til side i tre faste
dager hvor alle byggforvaltere setter av tid utelukkende til dette arbeidet.
Vedlikeholdsplanene blir formidlet til enhetslederne på hvert enkelt bygg i
egne leietakermøter, her får enhetslederne også anledning til å komme med
kommentarer og innspill til vedlikeholdsplanene for sine bygg.
Temaene for disse leietakermøtene er følgende:
• Samarbeidsavtalen mellom EBE og den aktuelle leietaker
• Gjennomgang av servicerundeskjema knyttet til brukertjenester
• Byggstatus
o BKBygg og manual – utførte og utestående tiltak, også for
uteområdet og evt. lekeplass
o Tilstandsrapport
o Evt. strakstiltak
o HMS-status basert på evt. vernerunderapport fra bruker
og/eller driftsenhet.
o Ytre miljø og energi
• Temaer som Vedlikeholdsplan for det/de aktuelle bygget/byggene
• Befaring på bygget/byggene med leietaker
Vedlikeholdsplanen justeres hvert år i forbindelse med årlige budsjettarbeider.
Vedlikeholdsplanen skal også revideres dersom det framkommer
opplysninger i revidert tilstandskartlegging for byggene.

For at EBE skal kunne gjennomføre en mest mulig hensiktsmessig,
kostnadseffektiv og ressurseffektiv vedlikeholdsplan vil hvert enkelt bygg få
gjennomført sitt planlagte vedlikehold i løpet av ett av de påfølgende 4 årene i
den samlede vedlikeholdsplanen.
Prinsippet for vedlikeholdsplanlegging vil følge denne modellen:

Fig. 01. Prinsipp for vedlikeholdsplanlegging

Energikostnader utgjør en stor andel av de samlede eiendomskostnadene for
Bergen kommune. I dag er det i all hovedsak brukerne av eiendommene som
selv betaler alle energikostnader. Dette innebærer at den enkelte rektor,
barnehagestyrer, sykehjemstyrer, museumsdirektør, brannsjef og andre
enhetsledere har betalt sine energikostnader.
Bergen kommune har gjennom sin egen Klima- og Miljøplan forpliktet seg til å
redusere eget energiforbruk med 15 % innen 2020 og en ytterligere reduksjon
innen 2030 med en samlet reduksjon på 25 %. For å oppnå en slik reduksjon
av det samlede energiforbruket mener EBE det er avgjørende å samle
ansvaret for energi på ett sted. Med bakgrunn i dette er det besluttet at EBE
skal få det samlede ansvaret for energi fra 1. januar 2018. Dette innebærer at
det er EBE som skal betale alle strømkostnader samt at det også stilles krav
til reduksjon i energiforbruket framover.
For å nå disse målsetningene med reduksjon av energiforbruket har vi gjort
noen organisatoriske endringer som vi klart mener skal gjøre oss kapabel til å
nå målene. Fra sommeren 2017 ble det etablert en ny ENØK og SD-avdeling
med en gruppeleder, 2 ENØK-ingeniører og 3 SD-ingeniører. SD er for
forkortelse for Sentral Driftskontroll, dette er den automatikk som styrer
ventilasjon, varme, lys, kjøling, persienner etc. Med denne gruppen på plass
vil EBE være betydelig bedre rustet til å tune byggene mer effektivt samt at vi
vil være betydelig bedre rustet til å finne og lukke feil som igjen bidrar til lavere
energiforbruk.
Innføring av energiledelse er en av nøklene til å redusere energibruken i
kommunenes eksisterende bygg og er å anse som en del av kommunens
strategiske ledelsessystem. Det er et overordnet krav i Bergen kommunes
Klima- og Miljøplan at det skal etableres energiledelse i hele kommunen innen
2020. Energiledelse er systematisering av avvik knyttet til energi. Systemet
skal bidra til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført, slik at
energibehov, kostnader og klimagassutslipp reduseres.

For god energiledelse er det avgjørende at det framskaffes en god oversikt
over energiforbruket for bygningsmassen, primært sett opp mot utetemperatur
og andre faktorer som påvirker energiforbruket. Med bakgrunn i dette har EBE
inngått en ny avtale med anskaffelse av et EOS-program, EOS står for Energi
Oppfølgings System. Dette EOS programmet gjør det enklere for
vedlikeholdsteknikerne, byggforvalterne, ENØK-ingeniørene og SDingeniørene å følge med og avdekke høyt energiforbruk i byggene. Feil på
tekniske anlegg som medfører økt energiforbruk vil bli avdekket betydelig
enklere og raskere med dette EOS-programmet. Det er også anledning for
den enkelte enhetsleder som bruker av byggene å følge med på
energiforbruket på byggene.
EBE har inngått en EPC-kontrakt med ÅF Advansia for 17 utvalgte bygg.
Målet er å redusere kostnadene for energi, effekt og vann med ca. 50% for
disse bygningene hvilket innebærer en besparelse på om lag 8,5 GWh.
Det spesielle med slike EPC-kontrakter er at entreprenøren garanterer for
energi- og effektbesparelsen for den definerte bygningsmassen.
Forutsetningen er at det gjennomføres fysiske tiltak i bygningsmassen
innenfor gitte investeringsrammer. Det avsettes en investeringsramme på ca.
30 millioner til dette EPC-prosjektet for å redusere driftskostnadene for disse
17 bygningene.
Det er kommet innskjerpede krav til utfasing av all bruk av olje eller gass til
oppvarming av bygg innen 2020. ENØK og SD-gruppen holder nå på med
planer for utfasing av oljekjeler og gasskjeler i de få av våre bygg som
benytter dette i dag.
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Sammen med Etat for utbygging (EFU) benytter EBE prinsippet for LCC når vi
skal vurdere ulike større tiltak. Prinsippet med LCC er at hele livssyklusen skal
tas i betraktning når ulike alternativer skal kostnadsberegnes. Eksempelvis
kan det gjerne lønne seg på sikt å rive og bygge nytt framfor å rehabilitere
med bakgrunn i at nye bygg gjerne er mer arealeffektive, de er rimeligere å
drifte og vedlikeholde samt at energiforbruket går kraftig ned.
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Det er flere tilfeller hvor bruk av LCC har resultert i at opprinnelige planer om
rehabilitering er blitt skrinlagt til fordel for rivning og nybygg. Nye Varden
skole, nye Damsgård skole, nye Nattland oppveksttun, nye Eidsvåg skole og
nye Holen skole er alle eksempler på dette. Dersom dette gjennomføres for
alle bygg vil forutsigbarheten bli større for alle ledd i kommunen.
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Fig. 02. Eksempel på bruk av LCC betraktninger for å beregne årskostnader for et bygg

Bilde 03. Vedlikeholdstekniker Knut Hop i teknisk rom på Varden skole
Foto: Margaret Stakkestad
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Det er gjennomført noen endringer i EBE de siste årene med målsetning om å
bedre prosessene og sikre bedre drift og vedlikehold av eiendommene
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I mai 2016 ble EBE sertifisert i kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 og
miljøstandarden ISO 14001:2015. Dette har vært en lang og omfattende
prosess. De aller fleste av EBE sine arbeidsoppgaver er gjennomgått og
analysert med tanke på optimalisering og forbedring. Vi har laget skriftlige
rutiner og prosedyrer for de fleste av våre oppgaver, og det er innført et
kvalitetsstyringssystem kalt TQM (Total Quality Management). Avvik og
forbedringsforslag knyttet til prosesser og rutiner meldes i TQM og delegeres
til rett person. Alle avvik kan spores og man kan følge oppfølingsprosessen
tett.
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Det foregår nå en kartlegging av mange av våre bygg for å legge de inn i
Bergen kommune sin nettportal kalt Aktiv By. Arbeidet gjennomføres i
samarbeid med Byrådsavdeling for klima, kultur og næring (BKKN), og målet
er at våre innbyggere skal kunne bestille lokaler til håndballtrening,
bridgeklubb eller lignende. Her legges det inn hvilket personantall hvert lokale
er godkjent for, og elementer som brannsikkerhet og rømning blir hensyntatt.
Det legges opp til en mest mulig samling av lokaler i byggene slik at det
begrenser driftskostnadene der det er mulig.

EBE foretar nå en systematisk kartlegging av skoler for å se på hvilke
muligheter det er for å gjennomføre overnatting i byggene. Kartleggingen
foretas med utgangspunkt i brannsikkerhet og rømning, med et klart mål om
at all slik overnatting skal foregå på en trygg og sikker måte. Det er viktig å
påpeke at ingen av våre skoler, bortsett fra Hålandsdalen leirskole, er
godkjent for overnatting i henhold til Plan og bygningsloven. Det er likevel en
felles forståelse hos politikere, byggesaksmyndighetene og brannvesenet av
at det likevel kan åpnes opp for dette når overnattingen skjer sporadisk.
Norges Musikkorps Forbund skal arrangere landsfestival i Bergen 28. juni - 1.
juli 2018. Samme helg pågår også Bergen Cup i Fyllingsdalen, en
håndballcup for barn og ungdom, samt Internasjonal leir på Ytrebygda skole.
Samlet er det meldt om et behov for ca. 6.600 overnattende, de fleste av
disse vil bli innlosjert på skoler rundt om i Bergen inklusiv den gamle
lærerhøyskolen. Hordaland Fylkeskommune stiller også noen av deres
videregående skoler til disposisjon for overnatting slik at ikke Bergen
kommune må huse alle disse overnattende alene.
For å tilrettelegge for så mange overnattende på offentlige skoler på samme
tid har EBE gjennomført en omfattende kartlegging av skolene. Det er viktig
for Bergen kommune at vi strekker oss langt for å imøtekomme behovet for
overnatting i forbindelse med slike arrangementer for barn og ungdom, men
det er likevel et krav at overnattingen skal skje på en trygg og sikker måte.
Her er brannsikkerheten spesielt viktig. Dette arbeidet med kartlegging av
skolene for overnatting kan vi også dra nytte av ved senere behov for
overnatting.
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EBE får fra tid til annen henvendelser knyttet til overnatting i noen av våre
bygg, typisk på skoler og i gymsaler. Tidligere var det kun rektor som
håndterte denne type henvendelser. Med bakgrunn i nye forskrifter innen
brannsikkerhet, samt ny Byggherreforskrift, vil det ikke lenger være
tilstrekkelig at henvendelser om overnatting blir håndtert av rektor.
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I 2016 inngikk EBE en skriftlig avtale med Vaktsentralen hos Vann- og
avløpsetaten, samtidig som vi etablerte et vaktlag i hver av våre tre
driftsenheter (Driftsenhet nord, Driftsenhet syd og Driftsenhet vest). Hvert av
de tre vaktlagene består av 6-7 personer som har en ukes vakt hver hvor
vaktene er lagt opp som hvilende hjemmevakter med krav om responstid.

Hvert av vaktlagene har en godt utstyrt vaktbil som er utrustet til å håndtere
mange ulike senarioer, inklusiv vannlekkasjer og veidirigering.

kostebilene er tatt i bruk har vi hatt muligheten til å gjennomføre disse
oppgavene på en rask og effektiv måte, samtidig som vi har fått ned
sykefraværet grunnet belastningsskader og økt trivsel blant våre ansatte.

Dersom det oppstår hendelser på våre eiendommer utenom arbeidstid skal
disse meldes til Vaktsentralen. Vaktsentralen kan da kontakte ett av våre tre
vaktlag, slik at de rykker ut ved behov.
Den klare fordelen med todelingen, hvor Vaktsentralen blir førstelinjen, er at
Vaktsentralen skiller ut det som haster og sørger for at vaktlagene ikke
forstyrres hvis håndtering av hendelsen kan vente til dagen etter.

Bilde 05. Kostebil. Foto: produsenten
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Bilde 04. En av EBE sine tre vaktbiler. Foto: Margaret Stakkestad
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I 2015 ble det kjøpt inn 3 kompakte kostebiler, en på hver av driftsenhetene.
Kostebilene ble anskaffet fordi mange av våre eiendommer har store
uteplasser og parkeringsanlegg. Manuell kosting og spyling har vist seg å
være tidkrevende, samt at de noen ganger resulterte i økt sykefravær. Etter at
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Bergen kommune har vedtatt at alle kommunale biler, så langt det er mulig,
skal være EL-biler. EBE har pr. januar 2018 i alt 103 biler, 16 av disse er ELbiler. Denne andelen vil øke betydelig i årene framover etter hvert som
bilparken skiftes ut, de samme kravene knyttet til EL-biler gjelder også for alle
andre kommunale enheter i Bergen kommune. Siden det er EBE som er
formell eier av byggene omtalt i denne planen, vil det være EBE som skal stå
for etablering av alle ladepunkter knyttet til disse kommunale byggene,
uansett hvilken enhet som skal benytte ladepunktene. Ladepunktene skal
bekostes av den enkelte enhet som skal benytte ladepunktene, men
innebærer at også vi får en betydelig kostnad framover for EBE for etablering
av ladepunkter til EBE sine egne EL-biler. Årsaken til at det må være EBE
som står for etablering av ladepunkter er at dette er å definere som større
tekniske inngrep i bygg hvor det er mange tekniske forskrifter og krav å ta
hensyn til.

Det er satt som krav i den politiske saken om EL-biler og ladepunkter at
ladepunktene kun skal være tilgjengelig for kommunale biler, det er ikke
anledning for Bergen kommunes ansatte eller andre å lade sine private ELbiler på disse ladepunktene. Dette innebærer at alle nye ladepunkter utstyres
med leser for RFID-kort.
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*Minde skole. Asbestpapp på varmerør var i dårlig stand, tiltak er gjennomført
*Eidsvåg skole. Keramikkrom ble avstengt/forseglet, bygget skal rives
*Ortun skole. Vifterom og tilstøtende rom, tiltak er gjennomført

Formålet med kartleggingen er å sikre at det ikke er forbundet med helsefare
å oppholde seg i kommunale bygg. Kartleggingsarbeidet er utført av eksterne
rådgivere på oppdrag fra etat for bygg og eiendom (EBE).
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Våren 2016 ble Garnes Ungdomsskole umiddelbart stengt som følge av
asbestfunn og løse fibre i gymsalen. Skolen ble etter hvert åpnet igjen, men
gymsalen ble holdt avstengt i lang tid som følge av omfattende
asbestsaneringsarbeider. Det ble påpekt svikt i rutiner samt at gamle
asbestrapporter fra 1999 var noe mangelfulle. Garnes ungdomsskole og mulig
asbest i andre bergensskoler ble en stor mediedekningssak denne våren. I
farvannet av denne saken ble det besluttet at alle bygg oppført før 1985 skulle
asbestkartlegges på nytt. Byggeåret 1985 ble valgt for å fange opp bygg som
er reist etter at asbestforbudet kom i 1980. Asbest ble tidligere brukt i stor
grad i bygninger og installasjoner fra ca. 1920 til 1985.
Basert på kartleggingsrapportene har man klassifisert byggene som følger:
Ingen funn – eller tiltak utført/ asbest sanert
Funn med liten til moderat eksponeringsrisiko
(Påaktes/regelmessig tilsyn/saneres v/anledning/renhold)

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med
fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende. Risikoen oppstår
først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt
vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades,
bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Asbest har blant annet vært brukt i
bygningsplater, både i tak og vegger, som isolasjonsmateriale rundt rør og
kjeler, i gulvbelegg, i ventilasjonskanaler og i vann- og avløpsrør.
Ved funn av asbest ble det foretatt materialprøve for å klassifisere asbesttype.
I tilfeller der skader på asbestholdig materiale ble konstatert foretok man i
tillegg støvprøve for å fastsette støvkonsentrasjon og eksponeringsrisiko. De
ulike funn ble risikovurdert i eget skjema hvor metodikk er bygget opp etter de
britiske helsestandarder/veiledninger, man har her støttet seg på britiske
retningslinjer siden det ikke finnes tilsvarende i Norge.
Det vil fortsatt finnes asbest i våre bygg, men risiko er redusert betraktelig. For
å unngå fremtidige uønskede hendelser, noen man aldri kan garantere, gjøres
leverandører til EBE automatisk oppmerksom på risiko ved bestilling i etatens
FDV-system. Rapporter er videre distribuert nøkkelpersonell i EBE og
tjenestedsleder for innarbeidelse i den enkelte virksomhets HMS-arbeid for å
unngå fremtidig uønskede hendelser/ utilsiktede skader.

Funn med moderat til større risiko. Tiltak nødvendig
Fig. 05. Klassifisering av risiko ved asbest

Status etter kartlegging av aktuelle skoler og barnehager:
Bygg

Antall
rapporter

Areal m2

Antall bygg

Antall
risikovurd

Ant. material
prøver

Antall
støvprøver

Skoler

75

290’

126

223

369

253

Bhg

34

20’

35

29

52

20

Totalt

109

310’

161

252

421

273

49

Tabell 04. Oversikt over asbestkartlegging

Antall

Antall

Antall

27

45

3*

22

12

0

57

3*
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Direktorat for byggkvalitet har kommet med nye forskriftskrav for kartlegging
av radonforekomster i bygg med tilhørende nye tiltaksgrenser. Som følge av
dette startet EBE i 2012 opp med et omfattende arbeid for kartlegging av
radon i henhold til de nye forskriftskravene. Tidligere var det tilstrekkelig å
foreta radonmålinger på et utvalg rom, de nye forskriftskravene stiller
imidlertid krav til at det foretas radonmålinger i alle oppholdsrom på
grunnplanet samt 10% av alle oppholdsrom i de øvrige etasjer. Før denne nye
forskrift kom var det normalt tilstrekkelig å foreta radonmålinger i 5-6 rom på
en middels skole, med de nye forskriftskravene er har vi vært oppe i nærmere
100 målinger på én skole.
Tidligere var tiltaksgrensen satt til 200Bq, i de nye forskriftskravene er
tiltaksgrensen satt ned til 100Bq. Dette innebærer at det er krav til å
gjennomføre tiltak for å få ned konsentrasjonen av radon for flere av byggene.
Siden 2012 har EBE hatt en sivilingeniør som har jobbet med radon som
fagfelt på heltid i tillegg har mange vedlikeholdsteknikere bistått med det
praktiske arbeidet med å plassere ut og hente inn målepucker og instrumenter
etter at måleperioden er over. Alle målinger er dokumentert med anvisninger
på tegninger noe som gjør det lettere å etterprøve målingene samt at det gjør
det enklere å gjøre nye målinger senere slik forskriften krever.

-"

"

-

!$

0

! . "#

Som et ledd for å få bedre og mer standardiserte leveranser i
byggeprosjektene har EBE utarbeidet en dokumentserie kalt «Retningslinjer
og krav» som består av dokumentene:
•
•
•
•
•
•

Bygning og tekniske anlegg
Automatisering og tekniske anlegg
FDV-dokumentasjon
Merkemanual
Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav (ikke ferdig)
DAK-manual

Disse dokumentene vil komplettere de respektive fagbyrådsavdelingers romog funksjonskrav i byggeprosjekter for å sikre at EBE sitt perspektiv tilknyttet
FDV bli ivaretatt. Dette er tekniske anvisere særlig relatert til kvalitetskrav stilt
til de enkelte bygningsdeler, komponenter og anlegg, herunder leveranser av
FDV-dokumentasjon. Dokumentserien vil være levende hvor en ser for seg at
endringer vil måtte behandles av et fagråd som samlet dekker alle
fagområder.
En ønsker med dette å oppnå bedre bygg som samtidig som vil bidra til
reduksjon av prosjekterings- og FDV-kostnader.

)
Det har fram til nylig vært noe ulik håndtering av drift og vedlikehold mellom
de ulike kategorier av bygg som EBE står som eier av. EBE har hatt en
bevisst prosess med å redusere disse ulikhetene, samt at ansvarsforholdet
mellom EBE som eier og de ulike leietakerne/brukere blir klarere. Det har vært
en gradvis overføring av eiendomsfaglige ansvarsområder fra de ulike
brukerne av byggene og til EBE.

.
For skoler er det EBE som har ansvaret for drift og vedlikehold av
bygningsmassen, samt for de tekniske anleggene i byggene. Bruker/leietaker
har ansvar for inventar og enklere installasjoner. I august 2014 ble det innført
en ny vaktmesterordning hvor det også ble inngått ny samarbeidsavtale
mellom EBE og Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS, nå BBSI).
Denne nye samarbeidsavtalen innebar at EBE overtok ansvaret for en rekke
punkter som tidligere lå inn under den enkelte rektor. Bakgrunnen for disse
endringene var at den enkelte rektor i større grad skulle konsentrere seg om
sine primæroppgaver og i mindre grad bruke tid på eiendomsrelaterte saker.
De viktigste ansvarsområdene som ble flyttet fra rektor og styrer til EBE var:
•
•
•
•

Ansvar for uteområder til skoler
Ansvar for rengjøring av takrenner og sandfangkummer
Ansvar for innbruddsalarmer
Ansvar for lekeplasser med apparater ble flyttet til EBE i januar 2016

Bilde 06. Varden skole står ferdig etter nybygg og totalrehabilitering
Foto: Synnøve Aas

Oversikt skoler Arna & Åsane
SKOLER Arna/Åsane

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb.

Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019 - 2021

Blokkhaugen skole

4 252

2013

41 mill

2

Gjennomført ulike utvendige og innvendige
tiltak, nytt skolekjøkken, skiftet
ledelysanlegg

Rehabilitering av gutte/jente toaletter, ny
himling i gang med belysning

Ordinært vedlikehold

Eidsvåg skole

7 437

2013

125,2 mill

1

Kun tiltak for å holde driften i gang til
byggeprosjekt

Flytter til erstatningsbygg

Total rehabilitering og nybygg

Flaktveit skole inkl SFO

4 880

2014

62 mill

2

Skiftet SD-anlegg, nytt brannalarmanlegg

Tekniske rom utbedres og gjennomføringer i
Skifte gulvbelegg
brannceller for øvrig utbedres

Garnes barneskule

2 900

2014

17,9 mill

2

Etablering av melkebod, diverse innvendige
oppgraderinger, oppgradert uteområde,
utskifting av gulvbelegg

Etablere balansert ventilasjon i bygg 1 -3,
utskifting av banebelegg, solavskjerming,
utskifting av eldre dører

Ny skifer i trapper og ramper, avrette bane,
optimalisere SD-anlegg, oppgradering av ELinstallasjoner, ny himling i 2. etasje

Garnes U.Skole

5 800

2012

80,1 mill

1

Rehabilitert gymsal etter funn av asbest

Løpende vedlikehold

Bygg er planlagt revet og erstattet med ny skole

Haugland skule

1 772

2014

26,3 mill

1

Kun tiltak for å holde driften i gang, ny
ledelyssentral

Skolen er anbefalt avviklet i
skolebruksplanen, kun tiltak for å holde
driften i gang

Skolen er anbefalt avviklet i skolebruksplanen

Haukedalen skole

4 323

2012

55 mill

2

Gjennomført ulike utvendige og innvendige
tiltak, nytt skolekjøkken

Haukås skole

3 930

2012

29 mill

2

Oppgradering av uteområde, nytt
skolekjøkken

Oppgradere nødlysanlegg, nytt gulvbelegg

Rehabilitering av gutte/jente garderober i
gymbygget

Hordvik skole

3 395

2013

15 mill

2

Gjennomført ulike utvendige og innvendige
tiltak

Ordinært vedlikehold

Utbedre deler av taket på hovedbygget

Kalvatræet skole

2 892

2012

22,6 mill

2

Ordinært vedlikehold

Gjennomføring av EPC prosjekt

Gjennomføring av EPC prosjekt

729

2013

4,7 mill

2

Oppgradering av vei og drenering

Ordinært vedlikehold

Skolen er planlagt avviklet når ny Rolland skole er
ferdig

Kyrkjekrinsen skole

5 453

2014

21 mill

2

Skiftet ventilasjonsanlegg i gymbygget,
skiftet ledelys, reparasjon av fuktskader på
innervegger

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Li skole

4 607

2013

33 mill

2

Sikring av fjellskråning, skiftet kjøkken på
SFO

Skifte kjøkkeninnredningen på
heimkunnskapsrom

Oppgradering av EL-anlegg

Lone skule inkl gamle skule og Lonehallen
4 970

2014

34,8 mill

3

Noe branntetting, løpende drift og
vedlikehold, drenering utenfor Lonehallen

Nytt brannalarmanlegg

Noe drenering gjenstår, skifte ut eldre sanitærutstyr,
maling av fasader

Marikollen skole

4 570

2014

56 mill

2

Rehabilitering av wc jenter/gutter

Rehabilitering av gutte/jente garderober i
gymbygget

Installere et nytt SD-anlegg

Mjølkeråen skole

4 052

2014

28 mill

2

Nytt skolekjøkken

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Kollåsen skole

Bygget er planlagt rehabilitert

Rolland skole

1 838

2013

22,3 mill

1

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Det er planlagt å rive skolen og bygge ny skole

Rollandshallen

1 947

2013

34 mill

1

Skiftet brannalarmanlegg, montert UV-lys

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Salhus skole

2 022

2014

36 mill

2

Oppgradert guttetoalett, oppgradert
lekeplass

Ordinært vedlikehold

Ufasing av oljefyr

667

2013

7 mill

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Skolen skal avvikles

4 407

2013

24,5 mill

2

Ordinært vedlikehold

Oppgradering uteareal ved EFU

Ny heis

454

2013

9 mill

2

Oppgradering av toaletter utført i 2016
fasaden er malt i 2017

Løpende innvendig og utvendig vedlikehold

Etablerer balansert ventilasjon, bytte eldre belysning
med LED, bytte innvendige dører med lydklasse,
bytte belegg i bygget, nye vinduer i fasade gammel
del

2 961

2014

28 mill

2

Nytt ventilasjonsanlegg

Utbedre nedløp fra tak og videre ned i selve
dreneringssystemet

Oppgradering av skoleplass

Ligger til utredning for rehabilitering hos EFU, kun
løpenede vedlikehold

Storåsen skole
Tertnes skole

Trengereid skule

Ulsetskogen skole

Ytre Arna skule inkl SFO-bygg

6 055

2013

60,9 mill

1

Bygningsmessige tilpasninger på arbeidsrom
for lærere, keramikkrom og sløyd, samt
Ligger til utredning for rehabilitering hos
skifte av sand i 2 sandfiltre basseng, fuging EFU, kun løpenede vedlikehold
av fliser i basseng

Ådnamarka skule

2 443

2013

11,7 mill

3

Blokk A, B og D er rehabilitert eller ny fra
2011. Stor reprasjon av natursteinmur i
2017

Løpende innvendig og utvendig vedlikehold

Etablere nytt lekeområde, oppgradering av C-bygget

Åstveit skole

4 207

2014

29,2 mill

2

Oppgradering i administrasjonsfløy

Videre oppgradering av administrasjonsfløy

Ordinært vedlikehold

SAMLET

92 963

Oversikt skoler Bergenhus & Årstad
SKOLER Bergenhus/Årstad

Christi Krybbe inkl SFO-bygg

Brutto
areal
2 884

Tilstandsrapport
Utarb.
2013

Estimat 0-10 år
57,2 mill

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019 - 2021

2

Fasader på SFO og vaktmesterbolig,
tilsvarende arbeider er startet på
hovedbyggene

Fasader fortsetter, brannalarmanlegg SFO
bygg

Innvendig maling, gulvbelegg, nytt
brannvarlingsanlegg, brannsikring av bygget,
Utvendig tak, skifte stein etc. på vaktmesterbolig
ombygging av vaktmesterboligen til
lærerarbeidsplasser

Ordinært vedlikehold

Fridalen skole

7 408

2014

55.0 mill

2

Maling av innv. flater, fjernet rapoer
klasserom, nye gulvbelegg, støydemping av
korridor og trapperom, skiftet en del
belysning, ny styring heis

Gimle oppveksttun

7 543

2014

97,8 mill

2

Skolen er rehabilitert i 2011

Innvendig vedlikehold, maling, gulvbelegg

Innvendig vedlikehold

Haukeland skole

3 807

2012

35,3 mill

2

Innvendig oppussing gymsal, skiftet en del
gulvbelegg, innvendig maling vegger, skiftet
en del himlinger. Gymbygget er vasket og
malt utvendig

Skifte alle klasseromsdører, nye branndører

Innvendig vedlikehold, nytt ventilasjonanlegg i
hovedbygg og gymbygg

Hellen skole

4 231

3

Byggeprosjekt ferdig i 2014

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Krohnengen skole

3 986

2014

33,5 mill

2

Nytt forskningsrom

Fasader og noe utbedringer av tak

Ordinært vedlikehold

Kronstad skole

3 052

2013

108,1 mill

1

4 stk klasserom korridor 1 etg rehabilitert
etter vannskade, nytt ventilasjonanlegg til
dette arealet

EFU har startet prosjekt med
totalrehabilitering av Kronstad/Hunstad, blir Oppstart av byggearbeider
oppveksttun

Minde skole, hovedbygg

3 388

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

3

Totalrehabilitert i 2016

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Møhlenpris skole

4 065

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

3

Totalrehabilitert i 2017

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Nordnes skole

4 841

2

Skolen er tømt og byggearbeider for
totalrehabilitering er startet opp

Rehabiliteres

Rehabiliteres

Nordnes skole, paviljong
Sydneshaugen

2 000

Midlertidig bygg

3

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

11 600

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

3

Totalrehabilitert i 2015

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Oppgradering av brannalarmanlegg

Tiltak for bedre ventilasjon

Nykrohnborg skole

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

2012

80 mill

Rothaugen skole

7 644

2014

42,1 mill

2

Utskifting av dører, oppgradert hovedtavle

Slettebakken skole

7 829

2014

85,1 mill

2

Skole ble rehabilitert utvendig i 2011, skiftet
låssystem, innvendig maling av div.
Innvendig maling og skifte gulvbelegg
klasserom

SAMLET

74 278

Vurdere oppgradering av skolen innvendig

Oversikt skoler Fana og Ytrebygda
SKOLER Fana / Ytrebygda

Brutto
areal

Tilstandsrapport

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019 - 2021

Utarb.

Estimat 0-10 år
9,9 mill

3

Fornyet varmepumpesystemet

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Apeltun skole

5 100

41974

Aurdalslia skole

6 127

2013

27,4 mill

2

Nytt kjøkken, nytt tak (pågående)

Oppgradering av brannalarmanlegg

Ordinært vedlikehold

Hjellestad skole

3 653

2014

37 mill

1

Fjerning av asbest i deler av bygget

Oppgradering av brannalarmanlegg

Gymbygg: nytt ventilasjonsanlegg, oppgradering av
garderober og dusj

Hop oppveksttun

6 530

2014

16,1 mill

3

Oppgradering av brannalarmanlegg

Ordinært vedlikehold

Takene på fløy A og B re-tekkes, nye vinduer,
utbedring av drenering ved fløy C

Hålandsdalen leirskole

1 379

2014

6,4 mill

2

Nytt vannpumpesystem for
sprinkleranlegget. nytt tilbygg ved EFU

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Kaland skole

4 112

2012

39 mill

2

Ny hovedtavle, underfordelinger, nye
gulvbelegg og belysning, rehab. av toaletter

Nytt ventilasjonsanlegg og brannsikring

Ordinært vedlikehold

Kirkevoll skole

8 003

2012

64 mill

2

Ny gangbro, gamle gymbygg er rehabilitert

Nytt tak på Gamleskolen, nytt
brannalarmanlegg med ledelys, nytt gulv
gymsal

Ordinært vedlikehold

Kringlebotn skole

5 650

2014

25,4 mill

3

Sikring av natursteinsmurer, div. innv. og
Ny scene, videokontroll av avløpsledninger
utv. vedlikehold, nytt brannalarmanlegg, nye
for spillvann og overvann
ytterdører, nytt gulvbelegg

Rehablitering av dusj i garderober, SD-anlegg skiftes
ut, oppgradering av grøntanlegg, slipe parkett
gymsal

Krokeide skole

2 116

2014

22,8 mill

1

Ny hovedtavle, nye avløp fra lærertoalett

Ordinært vedlikehold

Etablere ny innbruddsalarmanlegg

Liland skole

4 149

2014

35,1 mill

2

Lagt ny vannledning, nytt skolekjøkken og
sløydsal

Heldekkende brannalarmanlegg i hovedbygg Nytt røropplegg

Midtun skole

4 126

2014

21,9 mill

2

Rehabilitere elevtoaletter, brannsikring.

Planlagt nytt tilbygg. Ordinært vedlikehold
av resterende bygg

Nattland skole

12 000

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

3

Ny skole ferdig i 2017

Løpende innvendig og utvendig vedlikehold, Innen 5 år fasadevask + maling av fasade samt
utskifting til LED armaturer i paviljong
ordinært vedlikehold

Nattland skole, paviljong Sædalen

3 000

Midlertidig bygg

3

Ordinært vedlikehold

Planlagt flyttet

Paradis skole

6 050

2012

59 mill

2

Nytt ledelyssystem

Oppgradere brannalarmanlegg

Nytt leskur

Rå skole

5 271

2014

68,4 mill

1

Ordinært vedlikehold

Ny hovedtavle og underfordelinger

Nytt røropplegg

Rådalslien skole

6 066

2014

3,2 mill

3

Glassvegg for oppdeling av rom, sliping og
lakking av gulv

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Skeie skole

7 466

2013

24,7 mill

1

Revet deler av bygningsmasse og bygget nytt
Ordinært vedlikehold
tilbygg, ellers rehabilitert

Ordinært vedlikehold

Skjold skole

4 730

2014

26,1 mill

1

Rehabilitering av bygget pågår

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Skranevatnet skole

6 532

2014

10,9 mill

Slåtthaug skole

4 236

2014

36,7 mill

Smørås skole

3 692

2014

41,5 mill

Storetveit skole

5 634

2014

Sædalen skole

7 000

2014

Søråshøgda skole

1 966

Tveiterås skole

2 145

Ulsmåg skole

6 804

Ytrebygda skole

7 127

SAMLET

140 664

Tak på småtrinnet skiftet (pågår)

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Skolen ble påbygget i 2014. Utbedringer av
varmesentralen

Oppgradere brannalarmanlegg

Utbedre brannskille mellom korridor og klasserom

2

Nye elevtoalett, asfaltert parkering

Nytt heldekkende brannalarmanlegg inkl.
ledelyssystem

Oppgradering av innvendige vegger

121 mill

1

Asbestsanering

Svømmehall er planlagt revet, bygging av ny
Nye ventilasjonsanlegg
basket hall

7,1 mill

3

Asfaltering av veg

Ny parkett i musikkrom, vedlikehold av
grøntareal

vedlikehold av tregulv, fasadevask, etablere kantmur
i overgang gressbakke og elveleie

3

Skolen er rehabilitert og påbygget trinnvis,
senest i 2013

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

26 mill

1

Nytt toalettrom, ombygging av
undervisningsrom

Skolen er planlagt flyttet enten permanent
eller for totalrehabilitering av eksist. bygg

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

3

Ny skole ferdig i 2016

Tiltak for berding av drenering ved
fotballbane

Ordinært vedlikehold

2

Nytt tak (pågående), rehabilitering av
toaletter i administrasjon

Ordinært vedlikehold

Nytt røranlegg

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt
2012

2014

30,2 mill

3

Oversikt skoler Laksevåg & Fyllingsdalen
SKOLER Laksevåg/Fyllingsdalen

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb.

Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019 - 2021

Alvøen skole

6 610

2012

41.1 mill

2

Maling av ytterfasader

Skifte varmerør til gym bygg, ordinært
vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Bjørndalsskogen skole

4 340

2013

14,8 mill

3

Skiftet innv. belysning, asfaltert skoleplass,
utbedret dreneringsproblemer

Oppgradere toaletter og gymgarderober,
branntetting på hele bygget, rehab. utv.
trapp, rehab av utv. kummer

Utv. og innv. maling, ny himling og belysning i
korridorer, asfaltering av vei, nytt dekke og ny
belysning i gymsal

3

Nye gulvbelegg og maling av klasserom, lagt
om taknedløp og ledet vannet vekk fra
Bytte ventilasjonsanlegg 36.01 musikk
bygget, montert ny innredning på malerom,
skiftet glass til samme rom

Nytt SD-anlegg i SFO-bygget

Byggeprosjekt pågår

Ny skole planlagt ferdig i 2018

Ordinært vedlikehold

Bønes skole

5 620

Damsgård skole

6 250

Fjellsdalen skole

3 643

2015

22,4 mill

2

Tekking av tak mot sør og vest, utbedret
fasade mot sør

Tekking av tak, skifte bereder, innvendig
maling

Innvendig maling, utskifting av ytterdører og
innerdører, kortsystem på dører

Holen skole (barneskolen)

1 861

2012

32,5 mill

1

Ordinært vedlikehold, byggeprosjekt er
planlagt

Ordinært vedlikehold, byggeprosjekt er
planlagt

Ordinært vedlikehold, byggeprosjekt er planlagt

Holen ungd. skole (Håstein)

7 428

2012

151,7 mill

1

Bygget er fraflyttet. Det ble gjennomført en
rekke tiltak for å holde skolen i bruk før det
ble fraflyttet

Planlagt rivning

Nytt bygg planlagt ferdig i 2020

Kjøkkelvik skole

8 150

2013

63 mill

3

Nytt toalettbygg, asbest sanering i dusjer på
storskolen, nye varmtvannsberedere, nytt
Ordinært vedlikehold
auditorium

Ordinært vedlikehold

Loddefjord skole

4 525

2013

92 mill

2

Ett nytt ingangsparti, nye LED-lamper

Ordinært vedlikehold

2

Oppgradert rømningskoridorer, skiftet dører
til klasserom, montert nytt
Ordinært vedlikehold
brannvarslingsanlegg, oppgradert toalett i
vestibylen

Oppgradering av innervegger og gulvbelegg

3

Bygget er rehabilitert i flere trinn, senest i
2016, uteomåde er oppgradert

Ordinært vedlikehold

Lynghaug skole

6 263

Lyshovden oppveksttun

4 954

2013

5,1 mill

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

2014

14,4 mill

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

Løvås oppveksttun

4 458

2013

Mathopen skole

6 076

2015

Ordinert vedlikehold påvente av utredning

Ordinært vedlikehold

94,5 mill

2

Svømmehall: rehab. gard. og dusj og noe
teknisk utstyr. Oppgradering av heis, skifting
Ordinært vedlikehold
av røykskilledører, flyttet trafo ut av huset.
Barnehage: oppgradering, gulv vegger og tak

Nye ventilasjonsanlegg til gymsal og til tilfluktsrom
som benyttes av barnehagen.

11 mill

3

Lakket gulv i gymsal, malt ytterfasade
Etablere nytt rom til helsesøster og lege
nybygg, nytt forskningsrom, fjerning av trær

Ordinært vedlikehold

Nygårdslien skole

4 929

2014

28,8 mill

2

Nytt ventilasjonsanlegg i tilfluktsrom, nytt
gulvbelegg, nye toaletter, nytt
forskningsrom, malt noen klasserom,
montert nye dører til tilfluktsrom

Olsvik skole

5 614

2012

49,8 mill

2

Nye LED-lamper i klasserom, rehab av
toaletter

Nye branndører og brannvarslingsanlegg

Ordinært vedlikehold

Olsvik skole, avd. Olsvikhallen

3 556

2012

29,3 mill

2

Nye vinduer skoledel, innv. vedlikehold

Nytt yttertak skoledel, lakke gulv i hallen

Ordinært vedlikehold

641

2012

9,7 mill

2

Nytt ventilasjonsanlegg, nytt heldekkende
brannvarslingsanlegg

Nytt ventilasjonsanlegg undervisningsdel

Ordinært vedlikehold

Ortun skole

7 202

2014

74,8 mill

2

Oppgradert toaletter, nytt gulvbelegg, nytt
brannvarslingsanlegg og nødlys, nytt
forskningsrom, asbestsanering på loft

Bygget og bassenget er under prosjektering
og skal rehabiliteres. Kun ordinært
vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Sandgotna skole

6 964

2014

50,4 mill

3

Malt 50 % av fasaden, nytt låssystem til
ytterdør

Male fasade

Fase ut oljekjel, innvendig vedlikehold

Seljedalen skole

3 521

2013

52,6 mill

1

Nye lærerarbeidsplasser, asfaltering
parkeringsplass

Ordinært vedlikehold

Male trefasade på gymsal, rehabilitere uteskur på
nedre plass
Tilbygg: legge nye gulvbelegg

Sælen oppveksttun

4 511

2013

47,3 mill

1

Ledet vekk takvann, malt opp korridorer og
klasserom, asfaltert uteplass

Nytt skolekjøkken, flerbruksareal

Ordinært vedlikehold

Vadmyra skole

3 950

2014

19,8 mill

3

Skolen ble rehabilitert i 2012, skoleplass
asfaltert 2017

Ordinært vedlikehold

Rehabilitering av toaletter med inngang fra
skoleplass

Varden skole

5 261

2014

107,3 mill

1

Ny skole ferdig i 2017

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Olsvik skole, avd. Skjenlia

SAMLET

645 824

Hovedbygg: skifte vinduslister og beslag,
Undervisningsbygg: male fasader og vinduer,
skifte dårlig gesims, montere beslag, vaske
oppgradere brannvarslingsanlegg
og male fasaden. Vurdere ny solavskjerming

"

3"!

På lik linje med skoler er det EBE som har ansvaret for drift og vedlikehold av
bygningsmassen, samt for de tekniske anleggene i byggene. Bruker/leietaker
har ansvar for inventar og enklere installasjoner. I august 2014 ble det innført
en ny vaktmesterordning hvor det også ble inngått ny samarbeidsavtale
mellom EBE og Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS, nå BBSI).
Denne nye samarbeidsavtalen innebar at EBE overtok ansvaret for en rekke
punkter som tidligere lå inn under den enkelte barnehagestyrer. Bakgrunnen
for disse endringene var at den enkelte barnehagestyrer i større grad skulle
konsentrere seg om sine primæroppgaver og i mindre grad bruke tid på
eiendomsrelaterte saker. De viktigste ansvarsområdene som ble flyttet fra
rektor og styrer til EBE var:
•
•
•
•

Ansvar for uteområder til barnehager
Ansvar for rengjøring av takrenner og sandfangkummer
Ansvar for innbruddsalarmer
Ansvar for lekeplasser med apparater ble flyttet til EBE i januar 2016

Bilde 07. Offisiell åpning med snorklipping på Skansemyren barnehage
Foto: Nina Blågestad

Oversikt barnehager Arna & Åsane
Barnehager Arna & Åsane

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019-2021

Ny avtrekksvifte og varmepumpe, samt
utebelysning
Oppgradering av kjøkken og montering
avfuktningsaggregat.
Malt fasader, nye ytterdører, nytt
Ledelysanlegg, skiftet terrassebord
Noe branntetting, utbedring av
brannalarmanlegg, maling av fasade
utbedring av tak på bod, modernisering
av takrenner

Barnehagen er anbefalt avviklet i
barnehagebruksplanen.

Barnehagen er anbefalt avviklet i
barnehagebruksplanen.

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Bytte gammel belysning med LED
belysning, male himlinger

Nytt yttertak, oppgradering av toalett
rom, nye plattinger, oppgraderinger
kjøkken

Utbedringer av fasader

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Maling av fasader

Ordinært vedlikehold

ARNA FAMILIEBARNEHAGE

500

2015

3,3 mill

1

ARNATVEIT BARNEHAGE

505

2015

1,2 mill

2

BLOKKHAUGEN BARNEHAGE

661

2015

6,6 mill

2

BOGANE BARNEHAGE

585

2015

5,7 mill

3

ERVIK BARNEHAGE

771

2014

17,3 mill

2

FLAKTVEIT BARNEHAGE

690

2015

3,9 mill

2

LANGERINDEN BARNEHAGE

517

2015

11,2 mill

2

LIAKROKEN BARNEHAGE

386

2015

12,6 mill

2

MORVIKBOTN BARNEHAGE

521

2015

6 mill

2

Nytt led lysanlegg, maling av utebod

Maling av fasader, bytte gulvbelegg,
skifte terrassebord

Ordinært vedlikehold

ROLLAND BARNEHAGE

869

2015

11 mill

2

Skiftet terrassebord, malt fasaden

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

SALHUS BARNEHAGE

139

2015

1,5 mill

2

Malt fasaden

Ordinært vedlikehold

Skifte vinduer og dører, bytte
gulvbelegg

2 400

2015

31,7 mill

1

Nye lekeapparater

Ordinært vedlikehold

Skal rehabliteres

ULSETÅSEN BARNEHAGE

253

2015

3,4 mill

2

Nytt gjerde mot vei

Ordinært vedlikehold

Skifte vinduer, male fasader

ANDREAS GJELLEVIKSVEG

99

UNNELAND BARNEHAGE

514

2015

10,1 mill

YTRE ARNA BARNEHAGE

371

2015

6,2 mill

INDRE ARNA BARNEHAGE

SAMLET

9 781

Ikke kartlagt
Bygg er utleid

Ny innredning på stellerom, skiftet
kloakkrør utvendig
Skiftet en del kledning, vinduer og
dører. Malt fasaden
Skiftet en del kledning, vinduer og
dører. Nytt ventilasjonsanlegg,
oppgradert 3 stk stellerom.

Drenering av lekeareal og rundt bygget Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

2

Utskifting av eldre dører

Maling og flikking

3

Utbedringer av toalett, samt diverse
Utskiftning av ytterdører,utskifting av
innvendig og utvendig vedlikehold.
belegg, støttemur og gjerde
Malt fasade, skiftet dårlig bordkledning

Ordinært vedlikehold

Utskifting av ventilasjonsanlegg,
belysning og ovner, oppgradering av
stellerom og toalett

Oversikt barnehager Bergenhus & Årstad
Barnehager Bergenhus &
Årstad

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år
Ikke kartlagt
Bygg er utleid

DOMKIRKEN BARNEHAGE

390

GRANEBO BARNEHAGE

496

2015

1 258

HELLEBAKKEN BARNEHAGE

680

HAUGEVEIEN BARNEHAGE

385

ISB SLETTEBAKKEN BARNEHAGE

460

2015

KALFARVEIEN BARNEHAGE

993

KALMARGATEN BARNEHAGE

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019-2021

1

Byttet hodedtavle og elektrisk anlegg

Ordinært vedlikehold

Utleid

2,9 mill

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

2015

13,6 mill

3

Rehab. og maling av fasader, dører og
vinduer. Gyldenpris nr 2 er
totalrehabilitert i 2014

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

2015

7,1 mill

3

Ordinært vedlikehold

Male fasader og innvendige overflater Ordinært vedlikehold

2

Ny barnehage i 2016

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

0,8 mill

3

Ny barnehage i 2012

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

2015

3,1 mill

2

Ordinært vedlikehold

Utbedring av fasader og vinduer

Videre utbedring

207

2015

6,8 mill

2

Nye fasader i 2016

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

MANNSVERK BARNEHAGE

529

2015

4,8 mill

2

Innvendig panel, vinduer er behandlet
Ordinært vedlikehold
og malt, treplattinger er skiftet

Ordinært vedlikehold, rehabilitering av
utvendige fasader

MARKEN BARNEHAGE

313

2015

6 mill

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Innvendige flater

Ny barnehage fra des. 2017

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

2

Ordinært vedlikehold

EPC prosjekt

EPC prosjekt

Innvendig vedlikehold

GYLDENPRIS BARNEHAGE

MINDE BARNEHAGE
MULSESVINGEN BARNEHAGE

1 693
950

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt
2015

1,8 mill

NATTLANDSFJELLET BARNEHAGE

430

2015

4,8 mill

2

Rehabilitert utvendig, nye vinduer, nye
dører, malt alle fasader, drenering av
Ordinært vedlikehold
uteområde, utvidelse av uteareal med
nye gjerder

RADIOSTASJONEN
NATURBARNEHAGE

270

2015

1,9 mill

2

Ordinært vedlikehold

Utbedring av uteareal

Ordinært vedlikehold

ROSETÅRNET BARNEHAGE

491

2015

3,7 mill

2

Ordinært vedlikehold

Utbedring av uteareal

Ordinært vedlikehold

SKANSEMYREN BARNEHAGE

970

3

Ny barnehage i 2017

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

SLETTEN BARNEHAGE

831

2015

6,5 mill

2

Takstein er skiftet på bygg mot syd

Skifte takstein på bygg nord

Ordinært vedlikehold, vurdere
utvendig behandling av fasader

SOLBAKKEN BARNEHAGE

652

2015

4,7 mill

2

Oppgradert stellerom

Ordinært vedlikehold

Utbedre tak

SØRE SKOGVEI BARNEHAGE

582

2015

7,2 mill

2

Ordinært vedlikehold

Rehab av fasader med kledning, nye
vinduer og dører

Innvendig vedlikehold

ØVREBØ BARNEHAGE

460

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Innvendig vedlikehold

Inkludert i tilstandsrapport for
Slettebakken skole

ØYJORDEN BARNEHAGE

1 500

2015

2,6 mill

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

ÅRSTAD BRANNSTASJON BARNEHAGE

1 439

2015

4,1 mill

2

Utvendig rehabilitert, alle fasader er
behandlet

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

SAMLET

15 979

Oversikt barnehager Fana og Ytrebygda
Barnehager Fana og
Ytrebygda

Brutto

APELTUN BARNEHAGE

640

2015

2,9 mill

3

AURDALSLIA BARNEHAGE

523

2015

2,3 mill

2

ELDSBAKKANE BARNEHAGE

697

2015

12,1 mill

2

IDAVOLLEN BARNEHAGE

631

2015

4 mill

3

Ny utvendig sykkelbane

NORDÅS BARNEHAGE

521

2015

5,6 mill

2

Ordinært vedlikehold

PETEDALSHEIA BARNEHAGE

524

2015

6,1 mill

2

Utvendig maling, utbedring og
oppgradering av deler av uteområde

Ordinært vedlikehold

SANDALSBOTN BARNEHAGE

649

2015

7,2 mill

2

Utvendig maling

Oppgradering stellerom, ny ventilasjon Oppgradering uteområdet.

SKJOLD BARNEHAGE

620

2015

8,2 mill

2

Nytt ventilasjonsanlegg

Varmepumpe for oppvarming av luft,
tappevann og vannbåren gulvvarme

ULSMÅG BARNEHAGE

550

2015

6,6 mill

1

Utvendig maling

Oppgradere uteområdet, helhetlig plan Oppgradering av stellerom

VALLALIA BARNEHAGE

518

2015

4,7 mill

2

Nye gulvbelegg

Oppgradere stellerom og toaletter

SAMLET

areal

5 873

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år
Malt utvendig
Malt utvendig, rehabilitering av
uteområde er startet opp
Reparert takrenner etter lekkasjer, ny
solavskjerming, maling av bygg

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019-2021

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Fortsette rehabilitering av uteområde

Utskiftning av gulvbelegg, male
overflater

Oppgradering av stellerom og toaletter Ordinært vedlikehold
Nytt vognskur, omlegging av
Tak fornyes
tilkomsvei.
Utskiftning ventilasjon, varmepumpe,
Ordinært vedlikehold
vannbåren varme, rør/sanitær, nytt tak
Ordinært vedlikehold

Nytt tak

Oppgradering uteområdet, helhetlig
plan

Oversikt barnehager Laksevåg & Fyllingsdalen
Barnehager Laksevåg &
Fyllingsdalen

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år
Oppgradering av stellerom, nytt
kjøkken, nytt gulvbelegg
Nye innerdører og yttedører, nytt
gulvbelegg og oppgradering av
stellerom
Utbedre taknedløp og overvann, nye
kummer, oppgradert sikringsskap

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019-2021

Oppgradering av uteområde, maling av Skifte ut terrasse, omtekking av tak,
innervegger
maling av fasader
Maling av innvendige vegger, maling av
Ordinært vedlikehold
fasader, omtekking av tak, skifte
ventilasjonsanlegg, skifte ut
Varmepumpe, nytt ventilasjonsanlegg,
Ordinært vedlikehold
vinduer og takstein
Maling innvendige vegger og skifte
Skifte branndør etter vannskader
gulvbelegg
Fortsette utskiftning av gulvbelegg,
Ordinært vedlikehold
oppgradering av stellerom og toalett

BJØRGEDALEN BARNEHAGE

683

2015

6,4 mill

2

BRINKEN BARNEHAGE

546

2015

8,2 mill

2

BØNES BARNEHAGE

365

2015

6,1 mill

2

GRØNTULIEN BARNEHAGE

554

2015

4.2 mill

3

GULLSTØLBOTN BARNEHAGE

868

2015

5,7 mill

2

1 367

2015

7.4 mill

3

LAKSEVÅG BARNEHAGE

802

2015

17,9 mill

1

LYNGFARET BARNEHAGE

668

2015

15,7 mill

3

Oppgradering av toaletter

MYRHOLTET BARNEHAGE

416

2015

2 mill

2

Skiftet belysning inne, nytt gulvbelegg,
Ordinært vedlikehold
omtekking av taket

Oppgradere uteområdet, drenering

NEBBESTØLEN BARNEHAGE

558

2015

6,4 mill

2

Nye lamper i korridor, ledelys

Maling av utvendige fasader

NORHEIM BARNEHAGE

494

2015

1,3 mill

3

Maling fasade, oppgradert uteområdet Maling av deler av fasade / skifte vindu Ordinært vedlikehold

HAUGATUN BARNEHAGE

OLSVIK BARNEHAGE

1 200

Ikke kartlagt, midlertidig bygg

Nytt utvendig tak 2015 -2016
Nytt gulvbelegg, oppgradering av
stellerom og toalett
Uteområdet er oppgradert, nytt
ventilasjonsanlegg
Oppgradert uteområdet på nord-vest
siden

749

2015

12,6 mill

2

SOLHAUG BARNEHAGE

142

2015

1,6 mill

2

Nye gulvbelegg , innvendig maling

VADMYRA 1 BARNEHAGE

938

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

3

Revet i 2016, ny barnehage planlagt
ferdig i 2018

1 592

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

3

Ny barnehage i 2014

SAMLET

10 350

Male utvendige fasader

Prosjektering for mulig rehabilitering

Planlagt rehabilitering

Nytt yttertak på deler av taket

Oppgradere uteområdet

Oppgradering av stellerom og toalett

Lagt ned 2016, noe benyttes av Olsvik
Ordinært vedlikehold
skole
Drenert vekk overvann fra uteområdet,
Male yttervegger
utbedring av taket

SELJEDALEN BARNEHAGE

VALHEIM BARNEHAGE

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold
Radonvifter, gulvbelegg, takstein og
ventilasjon
Oppgradering av vaskerom og wc
Ordinært vedlikehold

Vaske, male/beise yttervegger og lister
Ordinært vedlikehold
rundt vinduer

$ '(!!
For helsebygg er det EBE som har ansvaret for drift og vedlikehold av
bygningsmassen, samt for de tekniske anleggene i byggene. Bruker/leietaker
har ansvar for inventar og enklere installasjoner. I august 2014 ble det innført
en ny vaktmesterordning hvor det også ble inngått ny samarbeidsavtale
mellom EBE og Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO). Denne nye
samarbeidsavtalen innebar at EBE overtok ansvaret for en rekke punkter som
tidligere lå inn under den enkelte styrer. Bakgrunnen for disse endringene var
at den enkelte styrer i større grad skulle konsentrere seg om sine
primæroppgaver og i mindre grad bruke tid på eiendomsrelaterte saker.

Bilde 08. Siljuslåtten sykehjem. Foto: Asplan Viak

De viktigste ansvarsområdene som ble flyttet fra styrer til EBE var:
•
•
•
•

Ansvar for uteområder til aldershjem, sykehjem og andre helsebygg
Ansvar for rengjøring av takrenner og sandfangkummer
Ansvar for fastmontert sykesignalanlegg
Ansvar for innbruddsalarmer, adgangskontroll og signalanlegg

Oversikt helsebygg Arna & Åsane
Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb.

Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019 - 2021

8 905 Jun. 2014

14,5 mill

2

Diverse innvendige arbeider, nytt
Utvendig maling av avd Utløebakken, nytt
sykesignalanlegg, utskifting av en del lamper brannalarmanlegg begge byggene, nytt
til LED
vetilasjonsanlegg på helsestasjon delen

10 464 Des. 2013

106,0 mill

1

Diverse innvendige malings arbeider, rehab
av personal- og publikumstoaletter i 1 etg.,
rehab av toaletter beboerom

Oppgradering av innvendige overflater

Sykehjemmet er planlagt totalrehabilitert
når nytt sykehjem står klart på nabotomten,
holde bygget i drift til da

0,5 mill

2

Løpende vedlikehold

Løpende vedlikehold

Løpende vedlikehold

1 623 Jun. 2014

11,1 mill

2

Rørfornying av avløpsrør, nye oveflater
vegger, gulv i aneks. og div. utvendige
oppgraderinger

Oppgradering av innvedige overflater,
branntetting

Oppradering av sprinkleranlegg

290 Okt. 2014

4,9 mill

3

Nytt utvendig tak, utvendig maling og
asfaltering

Nytt kjøkken

Løpende vedlikehold

5 700 Des. 2014

3,4 mill

3

Løpende vedlikehold

Løpende vedlikehold

Utvendig maling av tre paneler,
oppgradering av innvendige overflater

ÅSANE AVLASTNINGSBOLIG

156 Okt. 2014

0,7 mill

2

Nytt utv tak, nymalt utvendig, skiftet
kledning og tak garasje, nytt kjøkken og
ny brannalarmsentral

Drenering rundt kjeller, montere avfukter
kjeller og montere varmepumpe

Løpende vedlikehold

ÅSTVEIT ELDRESENTER

356

0,2 mill

2

Nytt gulv i deler av bygget og ny hoveddør
m/aut døråpner

Løpende vedlikehold

Nye overflater gulv

Diverse innvendige oppgraderinger

ARNA HELSEHEIM

MIDTBYGDA SJUKEHEIM

MJØLKERÅEN HELSESTASJON

MYRSÆTER BO- OG REHAB.
OLAV BJORDALS VEG 7 - EIDSVÅG
DAGSENTER
ULSET SYKEHJEM

206

Ikke
kartlagt

Ikke
kartlagt

Videreføre utskifting til LED belysning

2 145 Jun. 2015

30,0 mill

1

Renovert område som var brannskadet, nytt
brannalarmanlegg, nytt ledelysanlegg, ny
Rehab av utvendige fasader videreføres fra
ventilasjon i kjelleretasje og nye vinduer i
2017, skifte 1 stk garasje port
fasade

308 Nov. 2014

1,0 mill

2

Løpende vedlikehold

Skifte benkeplater kjøkken

Utvendig maling av tre paneler,
oppgradering av innvendige overflater

ÅSANE SENTER 38

2 055 Mai 2015

9,0 mill

2

Nye dører med dørautomatikk

Løpende vedlikehold

Løpende vedlikehold

ÅSTVEIT SYKEHJEM

4 600 Aug. 2014

18,1 mill

2

Nytt SD anlegg og ny adgangskontroll, 3 stk
nye avdelingskjøkken og nytt kjøleanlegg

2 stk nye avdelingskjøkken

Videre utskftning av avdelingskjøkkener

KOMMUNEHUSET ARNA

TOPPE GAMLE SKOLE

SAMLET

36 808

Oversikt helsebygg Bergenhus & Årstad
Brutto
areal

Tilstandsrapport
Kategori
Utarb. Estimat 0-10 år
Ikke
kartlagt

BIRKEBEINERGATEN ELDRESENTER

297

CHRISTIEGÅRDEN DAGSENTER

478 Jun. 2014

ENGENSENTERET

FANTOFT OMSORGSSENTER

13 928 Des. 2013

4 900 Jun. 2014

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019 - 2021

Løpende vedlikehold

Oppgradering av innvendige overflater

2

Nytt tak på midthuset, utvendig maling av
Midthuset og diverse utvendige arbeider
murer og gårdsplass

Løpende vedlikehold

Utvendig maling av Klokkerstuen og
Drengestuen

1

Nytt tak og rehabilitert balkonger Håkonsgt.
1, nytt pasientvarslingsanlegg, inv.
overflatebeh. gulv og vegger sykehjem samt
kontorer, div. nye kjøkken
Skiftet detektorer brannvarsling Teatergt. 43

Erstatte kjølerom i kjeller med 4 nye boder,
rehabilitering av beboerrom, rehabilitering
av innvendige overflater, kjeller - korridorer,
skifte ut eksisterende heismaskin for heis
no. 60321

Rehabilitering av beboerrom, utbedringer
tak og fasader Teatergt. 43.
Oppgrader el. Anlegg, skifte
luftbehandlingsaggregater

3

Nye kjøkken, nye vaskerom, div maling, nytt
pasientvarslingsanlegg, oppgr av SD og
Div innv. maling, overflater gulv, branntekn
tekn.anl. Ny dør.aut på alle ytterdører, nytt oppgradering, løpende innv. og utv. tiltak.
adgangskontrollanlegg. Malt hele bygget
Delvis utskift nød/ledelyssystem
utvendig, utbedret sprinkleranlegg

Oppgradering/skift kjølemaskiner
Utskift nød/ledelys, gulvbelegg

Løpende oppgardering av innv. og utv.
overflater/gulv/beboerrom. Etablere
adg.kontroll/skallsikring.

Utskift gulvbelegg, skifte VVB-sentral,
oppgradering beboerbad, løpende
oppgradering innv overflater.

Ikke kartlagt

9,5 mill

3,5 mill

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018

Ny inngangsdør og div oppgradering av
overflater kjøkken.

Ikke kartlagt

100,0 mill

Gjennomførte tiltak siste 5 år

GULLSTØLTUNET SYKEHJEM

7 465 Des. 2013

10,0 mill

3

Nytt pasientvarslingsanlegg, nye
avd.kjøkken, div innv. overflater, nye
himlinger, ny belysning, oppgrad utv.
terasser, oppgrad av SD og tekn.anlegg, nye
kjøleaggregater for tøy og matlager

KALFARET SYKEHJEM

3 699 Des. 2013

10,0 mill

3

Nytt tak samt skiftet en del vinduer.
Overflatebehandling alle utvendige vegger.
Nytt pasientvarslingsanlegg
Oppgradert heis

Rehabilitering av beboerrom, skifte
Lysarmatur, boenhet 3 og 4
Prosjektere nytt trapperom for permanent
rømningsvei

Rehabilitering av beboerrom. Riving
gammelt trappe-/heisrom og etablering av
ny rømningsvei. Graving / drenering
utvendig grunnmur.

3

Nytt pasientvarslingsanlegg, nytt kjøkken i
kantine og dagsenter, maling innv. vegger,
nye gulvbelegg, asfaltert adkomstvei og
parkeringsplass.

Nytt kjøkken Aktivitetsavdelingen,
rehabilitering av beboerrom, oppgradere
kjøleaggregat. Påbegynne utskifting av ca.
3500 m² gulvbelegg

Rehabilitering av beboerrom. Fortsette
utskifting av gulvbelegg, ca. 3500 m².
Overflatebehandling kjellervegger,
solavskjerming, oppgradere
ventilasjonsanlegg

20,0 mill

2

Nytt kjøleanlegg, branntetting, utbedring av
betong på altaner, nytt pasientvarslingsanlegg, installert Anodix legionella sikring,
malt fellesområder og ganger

Løpende oppgardering av innv. og utv.
overflater/gulv/beboerrom

Løpende oppgardering av innv. og utv.
overflater/gulv/beboerrom

Ikke kartlagt

2

Oppgradert kjøkken, rehabilitert innvendige Skifte ytterdør i spisesalen
overflater, maling/gulvbelegg
Rengjøre ventilasjonskanaler

KOLSTIHAGEN SYKEHJEM

LADEGÅRDEN SYKEHJEM

LANDÅSTORGET SENIORSENTER

4 670 Jun. 2014

10 845 Des. 2014

650

Ikke
kartlagt

35,0 mill

Rehabilitere innvendige overflater

SANDVIKEN DAGSENTER

1 398 Aug. 2014

35,5 mill

1

Nytt kjøkken

Løpende oppgardering av innv. og utv.
overflater/gulv

Løpende oppgardering av innv. og utv.
overflater/gulv

SANDVIKEN HELSE/SOS.SENTER

2 708 Aug. 2014

49,0 mill

1

Utvendig rehab 2016-17, gjennomført av EFU

Løpende oppgardering av innv. og utv.
overflater/gulv

Løpende oppgardering av innv. og utv.
overflater/gulv

958 Jul. 2014

20,0 mill

2

Ventilasjon i kjeller, sikring av bygg og
Utvendig maling av resterende vegger, tetting Ferdigstille, utvendig maling av resterende
eiendom, ny parkeringsplass, oppgraving for av lekkasje i terrasse, utskiftning av div.
vegger, tetting av lekkasje i terrasse,
drenering, maling av 2 yttervegger
dører og vinduer.
utskiftning av div. dører og vinduer.

3 931 Jul. 2014

25,0 mill

1

Nytt pasientvarslingsanlegg, innv. maling og
Branntetting av 1, 2 og 3 etasje, løpende
gulvbelegg, utskiftning av noen vinduer,
vedlikehold innvendig.
utvendig maling, pussing og slemming

35,0 mill

1

Rehabilitering av beboerrom, skifte
garderobeskap/maling/nytt
Rehabilitering av beboerrom (maling og nytt
gulvbelegg/sanitærutstyr/div. lysarmaturer.
Planlagt avviklet mars 2019
gulvbelegg)
Maling av oppholdsrom/stue, skiftet
terrasse- og balkongdører

Ikke kartlagt

3

Utskiftning av kjøkken, maling og utskiftning Oppsetting av gjerde / levegg mot fotball
av belegg, løpende vedlikehold
bane.

SEIERSBERGET 23

SLETTEMARKEN SYKEHJEM

STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM

SVARTEDIKSVEIEN 27
SAMLET

1 231 Des. 2013

410
57 568

Ikke
kartlagt

Tiltak planlagt av EFU oppstart 2018

Løpende innv. og utv. tiltak,
nytt kjøkken 2 etg.

Oversikt helsebygg Fana & Ytrebygda
Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

FANATORGET INKL AURDALSLIA
BARNEHAGE

2 617

HORDNESTUNET

1 531 Des. 2013

KLOPPEDALEN DAGSENTER

606 Okt. 2014

Kategori

Ikke kartlagt
Del av et sameie

14,0 mill

1,5 mill

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019 - 2021

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

2

Nytt tankanlegg, nytt nødaggr. for
pumpeanlegg, nytt hovedkjøkken, nytt
gulvbelegg/overflater, asfaltering

Løpende innv. og utv. tiltak. Større tiltak
avhengig av hvilket formål bygget får i
framtiden

Avhengig av hva som skjer med bygget:
vurdere skift av yttertak, oppgrad/skift
ventilasjonsanleggene, brannseksjonering

3

Rehab av alt rammeverk, nye overflater
innv., installert ny ventilasjon og
varmepumpe, ny utv. drenering og
asfaltering, malt bygg, utbedret kledning

Løpende innv. og utv. tiltak

Oppgradering el.tavler, løpende innv./utv.
vedlikehold

Løpende oppgradering/skift av overflater og
belegg, utskift av postkjøkken

-

6 155 Des. 2014

13,0 mill

3

Vask teglfasader, malt hele bygget, nytt
pasientvarslingsanlegg, nye terasser, delvis Løpende innv og utv tiltak, branntekn.
nytt tak, oppgrad av SD- og tekn anl, ny LED- utbedring, skift av varmepumpe, trinnvis
belysning på alle beboerrom, lukket alle
utskift av post-kjøkken
avvik på sprinkleranlegg.

238 Okt. 2014

3,2 mill

1

Kun tiltak for å holde driften i gang

ODINS VEI BOSENTER

1 825 Des. 2014

9,0 mill

3

Tekn. oppgradering og skiftet SD-anl, vask
Løpende innv. og utv. tiltak,
fasader og tak, ny adgangskontroll, oppgrad
Nytt pasientvarslingsanlegg
utv. belysning

SKJOLDTUNET SYKEHJEM

4 723 Jun. 2014

4,5 mill

2

Totalrehab av alle fasader, nye kjøkken,
oppgrad av SD- og tekn anlegg, ny
brannsentral, nytt nød/ledelyssytem, ny
belegningsstein i front bygg

Løpende innv. og utv. tiltak, utbedringer etter
branntekn tilstandskartlegging,
Oppgradering/skift av overflater og belegg,
Nytt pasientvarslingsanlegg, stedvis
gradvis oppgradering til ny LED-belysning
oppgardering til ny LED-belysning

164 Okt. 2014

4,0 mill

1

Kun tilsyn og sikring. Bygget er ikke i bruk

Bygget skal rives

-

STORETVEIT SYKEHJEM

4 631 Des. 2013

60,0 mill

1

Kun tiltak for å holde driften i gang. Koblet
ut slamavskiller, ny heisstol og styring

Bygget er anbefalt revet eller
totalrehabilitert til annet formål

-

SØREIDE ALDERSPENSJONAT

1 739 Okt. 2014

20,0 mill

2

Skiftet vinduer, div innv.
oppgrad/ombygging, nytt tak på nr 1 og 4, ny Løpende innv og utv tiltak, maling og gulv
balansert ventilasjon i legesenter

MILDEHEIMEN

MILDEVEGEN DAGSENTER

SKJOLDVEIEN DAGSENTER

Må totalrenoveres eller rives

Løpende skift av gulvbelegg,
oppgardering/skift postkjøkken

Løpende vedlikehold av innv. overflater,
vurdere skift av ventilasjonsanlegg i
dagsenteret

SØREIDE SYKEHJEM

ØVSTTUNHEIMEN

SAMLET

6 911 Des. 2014

6 613 Mai 2014

37 753

19,5 mill

16,0 mill

3

Nytt anl. for nød/ledelys, oppgrad SD- og
tekn anlegg, fasadevask, gjerder rundt
eiendom, malt hele bygget utvendig, nytt
belegg på samtlige stuer/kjøkken, nye
benkeplater på 4 kjøkken, lukket alle avvik
på sprinkleranlegg

3

Nytt pasientvarslingsanlegg, noen nye
kjøkken, oppgrad av SD- og tekn anlegg,
Løpende innv. og utv. tiltak, utskift til nytt
malt hele bygget utvendig, div innv maling
nød/ledelyssystem, solavskjerming (hvis
og overflater, nye kjøleaggregater for tøy og
mulig), ny LED-belysning
matlager, oppgradert utearealer, lukket alle
avvik på sprinkleranlegg

Nytt pasientvarslingsanlegg, løpende innv.
og utv. tiltak, branntekn utbedringer, skifte
benkeplater på resterende kjøkken

Oppgardering innv. overflater, skift av
gulvbelegg, skift av platevekslere til
rot.gjenvinnere på 4 ventilasjonsaggregater

Løpende oppgardering av innv.
overflater/belegg, skift av heismaskin og aut
(eldste heisen)

Oversikt helsebygg Laksevåg & Fyllingsdalen
Brutto
areal
BJØRGEVEIEN 241

FRIEDA FASMERS MINNE

FYLLINGSDALEN SYKEHJEM

HAUGATUN

169

Tilstandsrapport
Utarb.

Estimat 0-10 år

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

4 707 Des. 2013

16 295

2 308

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

Mai 2015

LYNGBØTUNET BO- OG SERVICESENTER5 396 Des. 2013

LØVÅSEN SYKEHJEM

SOLTUN ALDERSHJEM

VESTLUNDVEIEN AVLASTNING
ØVRE FYLLINGSVEIEN 35
HJELPEMIDDELHUSET
SAMLET

46,0 mill

31,0 mill

24,0 mill

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Ikke kartlagt Ordinært vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018
Ordinært vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019 - 2021
Ordinært vedlikehold

2

Nytt pasientvarslingsanlegg, oppgraderinger
av SD-anlegg, oppgr. teknisk rom. Løpende
Oppgradering av heis, vasking av fasader,
innv. og utv. tiltak, oppussing av rom m/bad
løpende vedlikehold.
og fellesarealer. Utskiftning av vinduer i
fasade mot parkering nye del

Oppgradering av heis, vasking av fasader.

3

Div. løpende vedlikehold.
Montering av Anodix på hovedvannledning
til bygget

Kun løpende vedlikehold.

Kun løpende vedlikehold.

2

Maling av innvendige vegger og tak,
utskiftning av kjøkken, div løpende
vedlikehold.

Løpende innv. og utv. tiltak. Større tiltak
avhengig av hvilket formål bygget får i
fremtiden.

Omtekking av tak, utskiftning av vinduer og
kledning, utvendig maling. Innvendige
oppgraderinger, flytte vegger kontor
løsninger.

2

Utbedring vedr. brannsikkerhet, elektro,
Maling av innvendige flater og utskiftning av Utbedring vedr. brannsikkerhet, elektro,
sanitær, utskiftning av gulv belegg, maling av
belegg i fellesarealer.
sanitær, utskiftning av gulv belegg. Maling av
6 stk. avdelinger, utv. Maling, utskiftning av
Nytt pasientvarslingsanlegg
6 stk. avdelinger
terrasser.
Maling av beboerrom når ny bebore skal
flytte inn.Utskiftning av gulvbelegg på noen
stuer.

Oppgradering av 2 stk. atrium med vegger,
utbedringer av eksisterende
pasientvarslingsanlegg, rehabilitering av
beboerrom (maling og nytt gulvbelegg)

Kun tilsyn og sikring, bygget er ikke i bruk.

Løpende innv og utvendige tiltak, avhengig
av om bygget skal selges eller nyttes til
annet formål.

11 590 Des. 2014

9,0 mill

2

Nytt pasientvarslingsanlegg, utbedringer
etter større vannskade i atrium, løpende
vedlikehold.

1 334 Des. 2013

23,0 mill

1

Kun tilsyn og sikring, bygget er ikke i bruk.

950 Sep. 2014

7,0 mill

3

Maling av innvendige flater og utskiftning av
Løpende innv. og utv. tiltak.
belegg på brukerrom og i fellesarealer.

Løpende innv. og utv. tiltak.

Ikke kartlagt

2

Div. løpende vedlikehold

Kun løpende vedlikehold.

1 556
42 749

Ikke
kartlagt

Kun løpende vedlikehold.

--$'(!!
For idrettsbygg er det Idrettsservice som er leietaker. Idrettsservice har i lang
tid selv stått for drift og mindre vedlikehold av bygningsmassen, samt for de
tekniske anleggene i byggene. Bakgrunnen for denne ordningen var at
Idrettsservice selv har noe bemanning på idrettsbyggene og at dette
personellet selv kunne stå for mye av driftstiltakene. Utfordringen med denne
ordningen ble spesielt synlig i de tilfeller hvor det var behov for større og
kostbare vedlikeholdstiltak. For noen av idrettsbyggene er det idrettslag som
har driftet idrettshallene, dette gjelder for Bjørnar-hallen, Bjarg-hallen, KILhallen, Flaktveit-hallen, Mathopen idrettshall og Vadmyra idrettshall.
Fra oktober 2017 overtok EBE ansvaret for drift av bygg med tekniske anlegg
fra Idrettsservice. Bakgrunnen er en overordnet plan for mest mulig lik
håndtering av bygningsmassen hvor de eiendomsfaglige oppgavene
håndteres av EBE. EBE har også fått overført driftsmidler for idrettsbyggene
gjennom Holte FDV-nøkkelen. De viktigste ansvarsområdene som ble flyttet
fra styrer til EBE var:
•
•

•
•

Følgende oppgaver ligger fremdeles hos Idrettsservice:
•
•
•

Ansvar for uteområder med ballbaner og andre utendørs idrettsanlegg
Oppgaver knyttet opp mot bruken av byggene, tilsynsvakter,
aktivitetsledere etc.
Oppgaver knyttet til drift av svømmebasseng, bortsett fra
avfuktningsanleggene, ligger fremdeles hos Idrettsservice.
Bakgrunnen for dette er at dette er anlegg som ofte krever hyppig
oppfølging

Ansvaret for vedlikeholdet av idrettsbyggene med de bygningsmessige
installasjonene ligger fremdeles hos EBE.

Ansvar for driftsmessige oppgaver knyttet til det bygningsmessige
med vegger, vinduer, tak etc.
Ansvar for driftsmessige oppgaver knyttet til tekniske anlegg som
ventilasjon, varmeanlegg, sanitæranlegg, elektriske anlegg,
brannteknisk anlegg, automatikkanlegg etc.
Ansvar for rengjøring av takrenner og sandfangkummer
Ansvar for innbruddsalarmer, adgangskontroll, og signalanlegg

Bilde 09. Bergenshallen Foto: Marius Solberg Anfinsen

Oversikt idrettsanlegg Arna & Åsane
IDRETTSANLEGG ARNA OG
ÅSANE
ARNA STADION GARDEROBEHUS
BJØRNARHALLEN

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019 - 2021

181

2014

6 mill

1

Rehab liten fasade på grunn av HMS

Ordinært vedlikehold

Bygget er planlagt revet og bygge nytt

1 662

2013

5,8 mill

2

Fasader og vinduer

Rehabilitering dusjrom

Nytt ventilasjons anlegg og SD anlegg

EIDSVÅG KLUBBHUS

124

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikhold

Utleid, leietaker har ansvar for vedlikehold

Utleid, leietaker har ansvar for vedlikehold

ESPELAND GARDEROBE

143

2014

4,0 mill

3

Totalt rehabilitert utvendig og innvendig i
2016

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

FLAKTVEIT IDRETTSHALL

2 300

2014

7,1 mill

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

VVS / erstatte oljefyr med varmepumpe

JONAHOLA SKYTEBANE

572

2014

6,5 mill

2

Utbedring av fasader, vinduer, gulvbelegg og
Ordinært vedlikehold
asfaltering

Ordinært vedlikehold

6 372

2014

0,8 mill

3

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

SALHUS GARDEROBEHUS

306

2014

4,5 mill

1

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Bygget er planlagt revet og bygge nytt

ÅSANE STADION MANNSKAPSSTASJ

236

2014

4,0 mill

2

Revet garasje

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

ÅSANEHALLEN

2 239

2014

30,6 mill

1

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Planlagt rivning

ÅSTVEITHALLEN

6 576

2013

45 mill

1

Sikring av tak konstruksjonen, skiftet VVBeredere

Gjennvinning på returspylevann fra
bassenget

Ordinært vedlikehold

LEIKVANG FRIIDRETTSHALL INKL
TILBYGG

SAMLET

20 711

Oversikt idrettsanlegg Bergenhus & Årstad
IDRETTSANLEGG BERGENHUS
OG ÅRSTAD

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019 - 2021

BERGENSHALLEN

6 955

2013

65 mill

1

Ordinært vedlikehold
Gjennomført ROS analyse

CHRISTINEGÅRD GARDEROBEHUS

85

2014

3,7 mill

3

Totalt rehabilitert 2016

Utleid, leietaker har ansvar for vedlikehold

Utleid, leietaker har ansvar for vedlikehold

159

2014

1,1 mill

2

Rehabiltert Åsebu etter brann

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

FYSAK - Allaktivitetshus

2 314

2014

7,4 mill

3

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

HAUKELANDSHALLEN

7 320

2014

70.0 mill

1

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

Avventer etter utredning fra EFU

12 000

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

3

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

5 458

2013

107 mill

1

Ordinært vedlikhold

Gjennvinning på returspylevann fra
bassenget

Containerbygget avfuktingsanlegg
svømmehall

MØHLENPRIS - GARDEROBEHUS

252

2014

1,6 mill

2

Rehabilitert tak og fasader

Rehabilitering av tribune tak

Ordinært vedlikhold

NORDNES GARDEROBEHUS
KRUTTHUSET

443

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

NORDNES SJØBAD

312

2014

2,3 mill

3

Ytre vedlikehold, ny adkomst med universell Fortsette oppgradering med universell
utforming
utforming

Skifte ut fliser i basseng med stålbasseng

NYMARK

680

2014

5,7 mill

2

Rehabilitert tak og fasader og vinduer

Male bakside av bygg

Ordinært vedlikhold

80

2014

0,9 mill

3

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

14

17,8 mill

3

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

FLØYEN SKIANLEGG

HOVEDANLEGG FOR SVØMMING
OG STUPING
LANDÅSHALLEN

SANDVIKEN SJØBAD
SENTRALBADET

7 598

Gjennomføring av tiltak i ROS analysen

Ordinært vedlikehold

SKANSEMYREN GARDEROBEHUS

785

2014

16,8 mill

1

Rehabilitert fasader og vinduer

Ordinært vedlikhold

Oppgradere VVS iht til tilstandsrapport

SKANSEMYREN, BOLIG

148

2014

Se totalsum

1

Ingen

Ingen

Forslås revet i tilstandsrapport, eventuell
vernestatus må avklares

STEMMEMYREN GARDEROBEHUS

745

2013

Se totalsum

3

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

STEMMEMYREN SVØMMEHALL

2 247

2013

Se totalsum

2

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

Ny taktekking og ette isolering

STEMMEMYREN IDRETTSHALL

2 191

2013

58,5 mill

2

Nytt ventilasjonsrom og anlegg, idrettsgulv
og kledning

Utbedre tilkomst bak hallen. Video
inspeksjon av alle avløpsledninger

Ny taktekking og etterisolering

VITALITETSSENTERET

2 870

2014

2,5 mill

3

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

SAMLET

52 642

Oversikt idrettsanlegg Fana & Ytrebygda
IDRETTSANLEGG FANA OG
YTREBYGDA

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019 - 2021

2 421

2014

7,4 mill

2

Ordinært vedlikehold

Ny belysning øvre sal

Utbedring av VVS-anlegg i henhold til
tilstandsrapport

98

2013

9,0 mill

2

Utvendig vedlikhold og maling

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

BØNESHALLEN

1 910

2013

Se totalsum

2

Ordinært vedlikhold

Utskifting av takbelegg

Ordinært vedlikhold

FANA STADION

2 568

2014

19,4 mill

2

Ny løpebane og nytt ventilasjonsanlegg

Avventes skisse prosjekt bestilt hos EFU

Avventes skisse prosjekt bestilt hos EFU

KIL-HALLEN

2 044

2014

7,5 mill

2

Nytt SD-anlegg

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

463

2014

0,45 mill

2

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

80

2014

2,1 mill

1

Ingen

Foreslått revet i tilstandsrapport

Foreslått revet i tilstandsrapport

SANDSLIHALLEN

4 808

2014

16,2 mill

3

Nytt sportsgulv, nytt ventilasjonsanlegg,
utbeding lys

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

SLÅTTHAUG IDRETTSHALL

5 071

2013

29,5 mill

2

Ny taktekking og etterisolering
Oppgradering av ventilasjonsanlegg

Utskifting av ventilasjonsaggregatene

Ordinært vedlikhold

SLÅTTHAUG KUNSTISBANE

1 069

2014

7,5 mill

2

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

BJARGHALLEN
BØNES FOTBALLBANE,
GARDEROBEBYGG

LILAND - GARDEROBEHUS
PARADIS - GARDEROBEHUS

SAMLET

20 532

Oversikt idrettsanlegg Laksevåg & Fyllingsdalen
IDRETTSANLEGG LAKSEVÅG
OG FYLLINGSDALEN
ALVØEN IDRETTSPARK

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Kategori
Utarb. Estimat 0-10 år

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019 - 2021

150

2014

3,1 mill

3

Innvendig og utvendig vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

2 212

2013

14,0 mill

2

Rehabilitert fasader og tak, innvendig
vedlikehold

Fasader og hovedtak

Ordinært vedlikehold

303

2014

3,0 mill

2

Rehabiltert tak

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikehold

LAKSEVÅG IDRETTSHALL

3 183

2013

12,0 mill

2

Fasder og vinduer ved hoved inngang

Avvente skisseprosjekt bestilt hos EFU

Avvente skisseprosjekt bestilt hos EFU

MATHOPEN IDRETTSHALL

1 780

2014

19,0 mill

2

Nytt sportsgulv og belysning hall

Krever større vedlikehold, avklare med MIL

Krever større vedlikehold, avklare med MIL

243

2014

1,8 mill

2

Nytt tak/vent anlegg

Ordinært vedlikhold

Ordinært vedlikhold

VADMYRA IDRETTSHALL

2 246

2014

19.0 mill

2

Nytt sportsgulv og belysning hall

Ordinært vedlikhold

Utskifting VVS iht tilstandsrapport

VARDEN STADION GARDEROBEHUS

1 971

2014

17,0 mill

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

FYLLINGSDALEN IDRETTSHALL
GYLDENPRIS - GARDEROBEHUS

NYGÅRDSMYREN
GARDEROBEHUS

SAMLET

12 088

6 -6 '(!!
For kulturbygg er det i noen tilfeller Byrådsavdeling for klima, kultur og næring
(BKKN) som er leietaker, i noen tilfeller er det den enkelte museumsstiftelse
som står som eksempelvis KODE, Museum Vest, Bymuseet i Bergen og
andre. Brukerne av kulturbyggene har i lengre tid selv stått for drift og mindre
vedlikehold av bygningsmassen samt for de tekniske anleggene i byggene.
Dette gjenspeiler seg også i en avkortet internleie fram til internleien ble
avviklet hvor inndekning av kostander for drift ikke er inkludert. De ulike
kulturbyggene hadde egne ansatte driftspersonell som stod for de ulike
driftsoppgavene. Utfordringene med denne ordningen ble i noen tilfeller
spesielt synlig i tilfeller hvor det ble gjennomført ulike tilsyn samt når det skulle
gjennomføres større og kostbare vedlikeholdstiltak. Det har også vært en
utfordring at EBE ikke hadde eget personell på disse byggene, det har
medført at byggforvalterne selv har måttet håndtere driftsmessige saker som
en vedlikeholdstekniker på skoler selv ville ha håndtert.

Følgende oppgaver ligger fremdeles hos de enkelte leietakerne av
kulturbyggene:
•
•
•

Oppgaver knyttet opp mot bruken av byggene med vaktpersonell etc.
Vaktmesteroppgaver knyttet opp mot brukers behov
Oppgaver knyttet til drift av egne tekniske installasjoner spesifikke for
kulturbygg som for eksempel alarmanlegg knyttet til kunstverk

Ansvaret for vedlikeholdet av kulturbyggene med de bygningsmessige
installasjonene ligger fremdeles hos EBE.

Fra oktober 2017 overtok EBE ansvaret for drift av bygg med tekniske anlegg
for alle kulturbyggene. Bakgrunnen for dette er en overordnet plan for mest
mulig lik håndtering av bygningsmassen hvor de eiendomsfaglige oppgavene
håndteres av EBE, EBE har også fått overført driftsmidler for kulturbyggene
gjennom Holte FDV-nøkkelen. De viktigste ansvarsområdene som ble flyttet
fra styrer til EBE var:
•
•

•
•

Ansvar for driftsmessige oppgaver knyttet til det bygningsmessige
med vegger, vinduer, tak etc.
Ansvar for driftsmessige oppgaver knyttet til tekniske anlegg som
ventilasjon, varmeanlegg, sanitæranlegg, elektriske anlegg,
brannteknisk anlegg, automatikkanlegg etc.
Ansvar for rengjøring av takrenner og sandfangkummer
Ansvar for innbruddsalarmer, adgangskontroll, og signalanlegg

Bilde 10. Permanenten, KODE 1

Oversikt kulturbygg Arna & Åsane
KULTURBYGG ARNA OG
ÅSANE

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019 - 2021

EIDSVÅG GRENDAHUS

115

2015

7, 6 mill

2

Nytt kjøkken inkl. innredning, skiftet
kledning, deler av taktekking, vinduer, nytt
ventilasjonsanlegg

HORDVIK BARNEHAGE
(ROCKEAKADEMIET)

257

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

HYLKJE FERIEKOLONI, ÅSANE

297

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

1

Nytt kjøkken inkl innredning,
vannrenseanlegg

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

ÅDNAHALLEN - INDRE ARNA
FRITIDSKLUBB

330

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

1

Ordinært vedlikehold

Skifte kledning samt malerarbeid

Ordinært vedlikehold

2015

5,9 mill

3

Malt to saler (Helan og Klubben), skiftet
belysning i Halvan/Kinosalen

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

ÅSANE KULTURKONTOR

1 774

SAMLET

2 773

Rehabilitering toalettrom og gang i kjeller

Ordinært vedlikehold

Oversikt kulturbygg Bergenhus & Årstad
KULTURBYGG BERGENHUS OG Brutto
ÅRSTAD
areal
KALMAR GATEN 6 - BARNAS HUS

552

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019 - 2021

2015

11,5 mill

2

Utbedret drenering samt ramper og
gangstier.

Skifte ein del kledning, reparere/ skifte
vinduer, male utvendig. Skifte deler av
taktekking, nytt sutak, montere snøfangere.

Ordinært vedlikehold

BIKS

1 036

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Skiftet ein del gulvbelegg

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

BERGEN OFF. BIBLIOTEK

5 086

2014

11,3 mill

2

Skiftet 16 vinduer, nytt SD-anlegg

Utskifting personalheis, brannteknisk
oppgradering

Oppgradering underfordelinger

BERGENS TEKNISKE MUSEUM

5 168

2015

35 mill

2

Pusset opp utvendige fasader inkl vinduer
og porter. Ferdigstilt tak samt restaurert
kupler. Brukt 25,4 mill

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Rehabilitering av smijernsgjerde/ port

Ordinært vedlikehold

DANCKERT KROHN
SENIORSENTER

1 363

2015

27,3 mill

1

Skiftet ventilasjonsanlegg i nybygg, pusset
opp toalett og garderobe, ominnredet
kjøkken og kafè, skiftet fettutskiller,
oppgradert teknisk rom, pusset opp sal i
kjeller, nytt kjøkken i gamledelen

DET HANSEATISKE MUSEUM

1 217

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

EFU Prosjekt med heving av bygg

60

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Skiftet 20 knær samt bunnrammer

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

KULTURHUSET SENTRUM YTRE
ARNA

445

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

LANDÅS BIBLIOTEK

334

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

2015

17,8

1

Malt kledning og vinduer samt grunnmur,
skiftet ut råteskadet materiell, skiftet gulv i
store deler av 1. etg.

Ordinært vedlikehold

Nye ventilasjonsanlegg, etablere teknisk rom
på loft.

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

10 036

2015

94,4 mill

2

Skiftet vinduer samt malt fasader, skiftet
befuktere.

Skifte gjenstående vinduer bakplass KODEbygg, skifte taktekking (både KODE og
Kulturskolen)

Oppgradere underfordeling EL (KODE). Male
gjenstående fasade inkl. vindusskift
Kulturskolen

560

2015

3,9 mill

3

Ordinært vedlikehold

Male utvendige fasader samt skifte ut
råteskadet treverk.

Ordinært vedlikehold

DRAMSHUSENS SKUR

LILLE ØVREGATEN 38- GAMLE
LATINERSKOLEN
LODDEFJORDSVEIEN 2
LYSVERKBYGGET
MEYERMARKEN BYDELSHUS

1 076
531

MUSIKKPAVILJONGEN

-

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

NORDNES BYDELSHUS

1 333

2015

17,6 mill

2

Malt deler av fasader

Male murfasade og vinduer mot Klostergt.
ny kjøkkeninnredning, skifte vinduer

Male murfasade, skifte sanitæranlegg

PERMANENTEN

6 574

2014

33,7 mill

2

Ny taktekking, malt fasader og vinduer,
oppusset innvendig (KODE), nytt SD-anlegg,
oppgradert innv. rekkverk

Skifte brannvarslingsanlegg

Ordinært vedlikehold

RASMUS MEYERS SAMLINGER

1 978

2015

18,3 mill

2

Malt fasade og vinduer mot LH gate, skiftet
befuktere, utbedret utv. trapp

Male fasader og vinduer

Utbedre skiferheller på terrasse

SANDVIKSBODENE 15-17
KYSTKULTURSENETERET

1 998

2016

Ikke vurdert

2

Ordinært vedlikehold

Male deler av bod 16 utvendig

Bod 15: Utvendig malingsarbeid
Bod 16: Utbedring av taktekking, utbedring
sutak og lekter
Bod 17: Utvendig malingsarbeid

SANDVIKSBODENE 20

579

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

SANDVIKSBODENE 23

1 605

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

SANDVIKSBODENE 24

885

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikehold

Brannskille i glass samt røykgardin

Ordinært vedlikehold

2015

7,9 mill

2

Smijernsgjerde mot sør

Utbedring av råteskader på laftet vegg,
utvendig malingsarbeid, utbedring
membram under gangvei

Utvendig malingsarbeid, opprustning av
takrenner, nedløp, beslag etc. Utbedring av
korrosjonsskader i betongdekke over ruin

SCHØTSTUENE
SAMLET

1 003
43 419

Oversikt kulturbygg Fana & Ytrebygda
KULTURBYGG FANA OG
YTREBYGDA

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019 - 2021

822

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

3

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

FANA KULTURHUS

2 412

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

3

Skiftet SD-anlegg, ny belysning i
inngangsparti og foaje, utbedret lydforhold
Småsalen

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

SILJUSTØL

1 024

2015

14,3 mill

2

Ny taktekking på museumsdel, ny taktekking
på redskapshus og bod, utvendig maling, ny Oppgradering parkområde, drenering
lynavleder, oppgradering uteområde, ny
gangvei etc.
hovedtavle

Vurdere sprinkling av bygg

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

1

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

2015

18 mill

2

Taktekking, oppussing rom på loft, maling av
vegg mot sør, oppgradering veier og
Maling av yttervegg mot vest
gangstier

FANA BIBLIOTEK

STATSMINISTER MICHELSENS
VEG 55

193

TROLDHAUGEN

1 502

SAMLET

5 953

Ordinært vedlikehold

Klimastyring med SD-anlegg, utbedre trapp
ved Troldsalen

Oversikt kulturbygg Laksevåg & Fyllingsdalen
KULTURBYGG LAKSEVÅG OG
FYLLINGSDALEN

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019 - 2021

ELVETUN 21 (VADMYRA III)

659

2015

15,6 mill

1

Oppussing rom

Ordinært vedlikehold

Utvendig maling, skifte taktekking

LAKSEVÅG GAMLE
BRANNSTASJON-HÅSTEINSGT 3

517

2014

9,1 mill

1

Ombygd bygg 2 til kulturkontor, utbedret
råteskader etc., drenering utomhus

Ordinært vedlikehold

Skifte vinduer, vindskier etc.

60

Ikke
kartlagt

Ikke kartlagt

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

NEBBEVEIEN 3
SAMLET

1 236

&
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For administrasjonsbygg er det den enkelte enhet som er leietaker. For noen
av administrasjonsbyggene som Bergen Rådhus, kommunehuset på Nesttun
og andre er det imidlertid mange like leietaker noe som ville gjort det svært
utfordrende å gjennomføre samme skille på ansvar og oppgaver som for
andre bygg. Dette har ført til at EBE har påtatt seg et noe større ansvar for
både oppgaver og kostnader for denne type bygg. Administrasjonsbyggene i
sentrum ivaretas av et eget team av vedlikeholdsteknikere mens de
administrasjonsbyggene som er ute i de ulike bydelene ivaretas av de stedlige
teamene.

Bilde 11. Manufakturhuset i rådhuskvartalet. Foto: Bjørn Østrem

Oversikt administrasjonsbygg
Administrasjonsbygg

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb. Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019 - 2021

ALLEHELGENS GATE 5

4 697

2014

54,7 mill

1

Oppgradert alle toaletter. Malt overflater.

Ordinært vedlikehold

Brukes som avlastningsbygg for rådhuset.
Deretter rives eller totalrehabiliteres bygget.

BERGEN KRETSFENGSEL

2 545

2015

56,3 mill

1

Asbestsanert. Skiftet taket. Rehabilitert 2
fasader.

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

11 277

2015

111 mill

1

Installert nytt adgangskontrollsystem. Nytt
kortleser system. Nytt sikkerhetssenter

Ordinært vedlikehold

Rehabiliteres av EFU

2 020

2015

32,9 mill

2

Nytt tak. Rehab av fasader

Ordinært vedlikehold

Overføres til helsebygg ved ombygging til
MO senter

BERGEN RÅDHUS
KOMMUNEHUSET EIDSVÅG

KOMMUNEHUSET NESTTUN

7 919

2015

45,4 mill

2

Oppgradere bunnledninger. Nytt belegg
Nye vinduer gamlebygg og lavbygget. Rehab Omtekking tak mellombygg og mannsard på
legevakten. Utskifting belysning. Oppgrader
og fasader gamlebygg. Skiftet undersentraler høyblokken. Nytt gulbelegg 5 etg. Utskifting
Heradstyresalen. Oppgradere vegger og
EL anlegg.
av 1 EL undersentral
dører 5. etg.

NEUMANNSGATEN 1

7 435

2015

63,6 mill

1

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Rehabilitering av fasader, tak og
ventilasjonsanlegg i regi av EFU

1 958

2015

19,6 mill

2

Rehabilitert fasader.

Ordinært vedlikehold

Montere sprinkler anlegg. Bytte branndører.
Branncelle inndele tekn. rom. Oppgr VVS

1 247

2015

11 mill

3

Rehabiltiering av bystyresalen. Oppgradert
tekniske anlegg. Kalket fasader.

Ordinært vedlikehold

Rehab av vestfasade.

1 874

2015

27,8 mill

2

Rehab / oppgradering av kjellerlokaler.
Rehabilitrt fasader.

Ordinært vedlikehold

Montere sprinkler anlegg. Brannsikre
trapperom. Utskifting av deler av gulvbelegg

1 429

2015

27 mill

2

Oppgradert alle toaletter samt felesarealer. Ordinært vedlikehold

1 308

2015

42 mill

2

Antikvaring rehabiltering av fasader.

1 525

2015

42,9 mill

2

Oppgr. toaletter. Skiftet belysning og ovner.
Installere SD anlegg.
Oppgraderte innv overflater. Rehab fasader

RÅDHUSGATEN 10 MANUFAKTURHUSET
RÅDSTUPLASSEN 1 - DET GAMLE
RÅDHUS
RÅDSTUPLASSEN 5 MAGISTRATBYGNINGEN
RÅDSTUPLASSEN 8 - DET GAMLE
TINGHUS
RÅDSTUPLASSEN 9 HAGERUPSGÅRDEN
STRØMGATEN 10
SAMLET

45 234

Forsette antikvarisk rehabilitering av
fasader

Ordinært vedlikehold
Rehab deler av tak.
Ordinært vedlikehold

"
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For brannstasjoner er det Bergen brannvesen som er leietaker og det har
lenge vært slik at Bergen brannvesen selv stod for drift og mindre vedlikehold
av bygningsmassen samt for de tekniske anleggene i byggene. I 2015 ble det
imidlertid inngått en ny ordning ved at EBE overtok ansvaret for drift og
vedlikehold av brannstasjonene. Nå er det etablert et eget team av
vedlikeholdsteknikere bestående av 5 personer som har ansvar for drift og
mindre vedlikehold av brannstasjonene samt parkeringsanlegg og tilfluktsrom.
I tillegg til dette er det en byggforvalter som blant annet har ansvar for
brannstasjonene. Bergen brannvesen har selv ønsket at EBE skulle få mer
ansvar for det eiendomsfaglige ved brannstasjonene, dette med bakgrunn i at
Bergen brannvesen selv ønsket å fokusere mer på sitt eget fagfelt og mindre
på eiendomsdrift og vedlikehold av eiendommene.

Bilde 12. Fana brannstasjon. Foto: Margaret Stakkestad

Oversikt brannstasjoner
Brannstasjoner

Brutto
areal

Tilstandsrapport
Kategori
Utarb. Estimat 0-10 år

Gjennomførte tiltak siste 5 år

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019-2021

FANA BRANNSTASJON

1 037

2015

20,5 mill

2

Omtekking av tak, skiftet belysning i garasje,
oppgradert EL-anlegg, oppgradert indre
Ordinært vedlikehold
overflater

Ordinært vedlikehold
Ny stasjon planlagt

ARNA BRANNSTASJON

1 606

2015

11,7 mill

2

Omtekking av tak, skiftet belysning i garasje,
oppgradert EL-anlegg, oppgradert indre
Ordinært vedlikehold
overflater, skiftet innv. og utv. dører

Utskifting av ventilasjonsanlegg, utbedring
av diverse sanitær og bunnledninger,
utskifting av vinduer

LAKSEVÅG BRANNSTASJON

1 225

2015

14,9 mill

2

Skifte div sanitær og bunnledninger,
Omtekking av tak, skiftet belysning i garasje, Utbedre belysning, himlinger, innvendige og
oppgradering av forsynings- og
oppgradert EL-anlegg, oppgradert indre
utvendige dører, vinduer og elektriske
fordelingsanlegg. Utskifting himlinger,
overflater
fordelinger
gulvbelegg, belysning og ventilasjonsanlegg

3

Totalrehabilitert i 2016

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Omtekking av tak

Utskifting av vinduer, reasfaltering av
parkeringsplass, div. sanitær,
ventilasjonsanlegg

SANDVIKEN BRANNSTASJON

666

Ikke kartlagt etter
byggeprosjekt

ÅSANE BRANNSTASJON

1 845

2015

18,2 mill

2

Skiftet belysning i garasje, oppgradert ELanlegg, oppgradert indre overflater, innv
dører er skiftet, fasader er rehabilitert og
himlinger er skiftet

HOVEDBRANNSTASJONEN

2 800

2015

40,2 mill

3

Rehab deler av fasader, nytt
brannalarmanlegg og ledelys

Skifte tak, fortsette rehab av fasader

Ordinært vedlikehold

BERGEN NYE BRANNSTASJON

10 570

2015

8,4 mill

2

Oppgradert brannalarmanlegg, skiftet
kjølemedier, ombygd VVS anlegg.

Utskifting av belysning korridorer, tak over
tørrkjøler

Parkett slipes og lakkes 3 strøk - 2.500m2
Ombygging glasstak trappehus, rehab
fasadesøyler, rehab betonggulv.

SAMLET

19 749
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For parkeringsanlegg er det Bergen Parkering AS som står som leietaker for
de offentlige parkeringsanleggene, mens det er Trafikketaten som står som
leietaker for beboergarasjene. EBE overtok eieransvaret for
parkeringsanleggene i 2011. Tradisjonelt har kostnader knyttet til drift og
vedlikehold av parkeringsanleggene vært dekket inn over
parkeringsinntektene, det er imidlertid ikke foretatt en økning i overføringer til
EBE for å dekke kostander for drift og vedlikehold, det er heller ikke etablert
en internleie for parkeringsanleggene som vil være tilstrekkelig for at EBE skal
kunne påta seg det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av
parkeringsanleggene.

Bilde 13. Skansen beboerparkering, bilde er tatt når vannspeilet er islagt. Foto: Bjørn Vindenes

Oversikt parkeringsanlegg leid av Bergen Parkering AS
Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb.

Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

ByGarasjen

57 000

2015

8,3 mill

2

Driftes og vedlikeholdes av Bergen Parkering
AS

Klostergarasjen

24 800

2015

5,2 mill

3

Driftes og vedlikeholdes av Bergen Parkering
AS

Solheim P-hus

3 711

Ikke tilstandsvurdert

2

Driftes og vedlikeholdes av Bergen Parkering
AS

Nordnes P-hus

1 735

Ikke tilstandsvurdert

2

Driftes og vedlikeholdes av Bergen Parkering
AS

SAMLET

Planlagt prosjekt/vedlikehold

Planlagt prosjekt/vedlikehold

2018

2019 - 2021

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2018

Planlagt prosjekt/vedlikehold
2019 - 2021

87 246

Oversikt parkeringsanlegg leid av Trafikketaten
Brutto
areal

Tilstandsrapport
Utarb.

Estimat 0-10 år

Kategori

Gjennomførte tiltak siste 5 år

4 172

Ikke tilstandsvurdert

2

Skiftet porter. Ordinært vedlikehold

Rehabilitering av betongsøyler.

Skifte port, rehab. av dekket, skifte
belysning, merke opp parkeringsplasser

909

Ikke tilstandsvurdert

2

Maling av overflater. Ordinært vedlikehold

Skifte belysning. Oppgradere ledelys.

Skift av 1 stk garasjeporter og 1 stk dører
med automatikk.

Møhlenpris beboergarasje

1 442

Ikke tilstandsvurdert

2

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Skifte belysning

Nordnes beboergarasje

3 532

Ikke tilstandsvurdert

2

Skiftet ut belysning. Nytt
brannvarslingsanlegg. Oppgradert
aspirasjonsanlegget.

Ordinært vedlikehold

Skifte port. Nytt adgangskontroll anlegg.

Nye Sandviksvei beboergarasje

1 525

Ikke tilstandsvurdert

1

Skiftet port. Skiftet belysning. Ordinært
vedlik.ehold

Ordinært vedlikehold

Skift av 2 stk garasjeporter og 2 stk dører
med automatikk. Nytt adgangskontroll
anlegg.

Prof. Dahls gate beboergarasje

1 060

Ikke tilstandsvurdert

2

Skiftet porter. Ordinært vedlikehold

Merke opp parkeringsplasser på nytt.
Oppgradere ventilasjonsanlegg

Skifte port. Skifte belysning. Nytt
adgangskontroll anlegg.

Skansedammen

2 300

Ikke tilstandsvurdert

3

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Ordinært vedlikehold

Birkebeiner beboergarasje
Engen beboergarasje

SAMLET

14 940
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EBE er formell eier totalt 28 tilfluktsrom. En del av disse tilfluktsrommene er i
direkte tilknytning til bygninger som for eksempel skoler mens andre igjen ikke
har en slik tilknytning til et bygg. Variasjonen på den tilstanden på disse
tilfluktsrommene er høyst ulik hvor noen av tilfluktsrommene har et betydelig
behov for oppgradering. For flere av tilfluktsrommene er det en betydelig
utfordring med fukt og eldre utrangerte tekniske installasjoner. Det er planlagt
å gjennomføre skisseprosjekter for noen av tilfluktsrommene med sikte på å
ruste de opp til et forsvarlig nivå. Hva dette vil koste og hvor langt tid dette
arbeidet vil ta vil vi få svar på når dette skisseprosjektet er gjennomført.

'(!!
EBE er også formell eier av en rekke andre eiendommer og bygg som ikke
hører naturlig til under de nevnte kategorien over. Eksempler på dette er
Mathallen på Torget, Musikkpaviljongen i Byparken, Fløttmannshuset,
Almåsgårdene og Gårdsparken i Sandalen. Dette er bygg som er svært ulike
de andre byggene vi har i vår portefølje og det er bygg med et stort
ressursbehov både i menneskelige ressurser og penger. Det er gjennomført
mye også på disse byggene og det er planlagt arbeider på byggene også i
årene som kommer. Med bakgrunn i at dette er en gruppe bygg av høyst ulik
karakter har vi ikke laget en samlet oppsett på disse planene her.

Bilde 14. Stadsporten. Foto: Bjørn Østrem

