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Behovsstyrt drift 



Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Om organisasjonen

• Et av fire kommunale byggforetak i Oslo kommune

• Etablert 1.juli 2015
• Prosjekterer, bygger, vedlikeholder, drifter og eier kultur- og idrettsanlegg i Oslo

• Portefølje bestående av 40 eksisterende bygg og anlegg, samt nye prosjekter



Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Organisasjonskart

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

EIENDOM (EIE)
Teknisk drift og vedlikehold, forvaltning av 

eiendommene

PLAN OG PROSJEKT (POP)
Dokumenter og planer for å fremmme 

investeringer, prosjektering og realisering av 
investeringsprosjekter og 

byggherrefunksjon, reahbilitering av 
eksisterende bygg

STORE UTBYGGINGSPROSJEKTER
Realisering av foretaket største 

utbyggingsprosjekter

DIREKTØRENS STAB
kommunikasjon, media, styret, kontakt 

byrådet, arrangement, 

ADMINSISTRASJON
ASS. DIREKTØR

adm, øk, IT, arkiv, juridisk rådgiving, 
leiekontrakter, resepsjon



Eiendomsporteføljen
Signalanlegg

• Bislett stadion

• Holmenkollen nasjonalanlegg



Eiendomsporteføljen
Kulturbygg

• Deichmanske hovedbibliotek
• Deichmanske avd. Grünerløkka

• Munchmuseet på Tøyen
• Vigelandsmuseet



Eiendomsporteføljen
Idrettshaller
• Apalløkka idrettshall
• Ellingsrud flerbrukshall

• Groruddalen gymsal
• Holmlia flerbrukshall
• Jordal idrettshall

• Klemetsrud idrettshall
• Lambertseter flerbrukshall
• Leirskallen turnhall

• Oppsal Arena
• Stovner idrettshall
• Vahl flerbrukshall

• Voksen flerbrukshall



Eiendomsporteføljen
Idretts- aktivitetsanlegg

• Lillomarka arena
• Oslo skatehall



Eiendomsporteføljen
Ishaller/kunstisbaner

• Grünerhallen
• Jordal Amfi 
• Løren ishall
• Manglerud ishall
• Ungdomshallen Jordal
• Bergbanen
• Furuset kunstis
• Gressbanen
• Voldsløkka kunstis
• Voldsløkka is- og landhockeybane
• Spikersuppa kunstis
• Ullern kunstis
• Frogner stadion
• Valle Hovin



Eiendomsporteføljen
Svømmeanlegg
• Bøler bad
• Frognerbadet

• Nordtvedt bad
• Romsås bad 
• Tøyenbadet

• Holmlia bad
• Furuset bad
• Berg

NY
• Stovnerbadet    planlegging 



Grensesnitt på drift av anleggene  
ansvarsområder
Brukere: 
• Bym, idrettsdrift, daglig drift av svømmehaller, ishaller, kunstisbaner, turn osv
• UDE/Skole 

Eier: KID
• Teknisk drift, daglig drift av anleggene byggeteknisk, prosessteknisk 
• Vedlikehold  
• Rehabilitering 
• Utvikling 











Hva ønsker vi 

• Fleksibel drift av anleggene mest mulig automatisert 
• Min. bruk av personalresurser med høy servicegrad
• Sikre tilgang til anleggene for brukerne 
• Kort responstid ved feil eller mangler
• Kontroll på energibruk og kostnader 
• En fleksibel vaktordning etter kjernetid, i helgen og på helligdager
• Redusere kjøring til anleggene prioritere etter behov
• Stor fokus på miljø
• HMS, sikkerhet, brann, skall sikring 



Hva må til , hva trenger vi 

• Behovsanalyse tilstandskontroll på alle lokasjoner 
• Organisering av fagavdeling, teknisk forvalter, teknisk drift
• Fagkompetanse styrkes eller tilføre hvis det mangler
• Standardiserer utstyr, komponenter, kommunikasjonsplattform, ..
• Oppgradere anleggenes tekniske utstyr 
• Lojal mot systemene (et helautomatisk anlegg skal ikke røres!!!!!!)
• Gjennomføringstid, god planlegging, strategi



Verktøy og utstyr

• Teknisk nett 
• SD anlegg med fjerntilgang (lokalt på hvert anlegg til for eksempel varme, kjøling 

ventilasjon, automasjon vannrenseanlegg, automasjon industri PLS på ishaller  
• EOS energi nett 
• El hub sentralsystem i mål data (kan integreres med lokal SD- anlegg for behov 

styring av energibruken)
• APS alarmpresentasjonssystem 
• Internkontroll/FDV system med års jul og avvikshåndtering (3D modell med 

integrert FDV)
• Felles adgangskontrollsystem









Forutsetninger og struktur Teknisk nett KID

System IP Hovedenhet/tilgangspunkt IP Range utsyr Subnet mask Default-gw Domene Controll

Kjøleteknisk 10.24.xx.20 10.24.xx.20 - 10.24.xx.30 255.255.255.0 10.24.xx.254 10.24.255.3

SD-anlegg 10.24.xx.31 10.24.xx.31 - 10.24.xx.60 255.255.255.0 10.24.xx.254 10.24.255.3

Adgangskontroll 10.24.xx.61 10.24.xx.61 - 10.24.xx.70 255.255.255.0 10.24.xx.254 10.24.255.3



















Resultat

• Kontroll på anleggene, også når vi ikke er på stede
• Kontroll på avvik og loggføring , internkontroll, rapportering 
• Kontroll på anleggene ved sykdom, ferieavvikling, mv
• Fjerntilgang til anleggene, rammeavtale leverandører, brukere
• Lavere kostnader  
• Høy fokus på miljø



Bygg for små og store øyeblikk


