
 

 

 

 

Investeringsplan  

2023-2026 
 

 

Finansiering og beskrivelse av 

investeringsprosjekter 
 

  



STED TILTAK 2023 2024 2025 2026

Sentraladministrasjon 3-1 IKT- Prosjekter            1 000          1 000           1 000           1 000 

Felles Kjøp av PC'er               500             500              500              500 

Skole felles Kjøp av iPader i skole               700             700              700              700 

Interkommunalt samarbeid

Felles Ladepunkt for el-tjenestebiler               600              600 

Bolig og eiendom Innkjøp el varebil               600 

Bolig og eiendom Innkjøp ny gressklipper stor type               450 

Bakketun Nytt ventilasjonsanlegg           1 100           1 100 

Bakketun Universell utforming av uteområder             200 

Bakketun Etablering av adgangskontroll             600 

Bakketun Oppgradering kjøkken             500 

Barnehagene Oppgradering adkomst og uteområder               250 

Barnehagene Oppgradering dørmiljøer skallsikringen + innvendig lydtiltak               140 

Barnehagene Solskjerming i gamlebygget             200 

ENØK-tiltak ENØK-tiltak for bygningsmassen i Øyer kommune            2 500          2 500 

Kommunale boliger 4 Kommunale boliger for storfamilier            1 000           5 000           5 000 

Kommunale boliger Tiltak etter boligsosial handlingsplan          3 500           3 500 

Kommunale boliger ENØK-tiltak kommunale boliger          1 100           1 000           1 000 

Kultur og friluftsliv Badeplass          2 000 

Solvang skole Nytt gjerde mot Aronsveen               200 

Solvang skole Nytt tilbygg - tiltak universell utforming            2 600 

Solvang skole Opgradering utearealer               200 

Tretten kirke Vanntåkeanlegg          1 950 

Tretten kirke Oppgradering av trapper og inngangsramper               350 

Tretten kirke Forprosjekt for etablering av minnelund             100 

Tretten kontorbygg Oppgradering av infrastruktur for vannforskyning             500 

Tretten kontorbygg Oppgradering alternativ energibærer          1 200 

Tretten kontorbygg Ny heis          1 000 

Tretten samfunnshus Nytt ventilasjonsanlegg          2 000 

Tretten samfunnshus Universell utforming av adkomst og dørmiljøer             200           5 000 

Tretten Tilrettelegging for nye tomter - forprosjekt               200 

Trettenhallen Nytt yttertak           2 200 

Trettenhallen Forprosjekt utvidelse av hallen og gulvkvalitet              150 

Trettenhallen Oppgradering fellesarealer og garderober              500 

Øyer arbeidssenter Tilbygg for arbeidslokaler          5 000           5 000 

Øyer folkebibliotek "Meråpent» - bedre tilgang til bøker og biblioteklokaler               300 

Øyer helsehus Velferdsteknologi               500             500              500              500 

Øyer helsehus HMS-tiltak vestre hovedinngang              750 

Øyer helsehus Sprinkling av resterende bygningsmasse          2 000 

Øyer kirke Ny gressklipper               150 

Øyer rådhus Alternativ energibærer             600 

Øyer samfunnshus Nytt ventilasjonsanlegg           1 500 

Øyer samfunnshus Oppgradering alternativ energibærer           1 200 

Øyer samfunnshus Oppgraderinger av salen              300 

Øyer samfunnshus Oppgradering resterende fasader             500 

Øyer ungdomsskole Oppgradering yttertak             600 

Øyer ungdomsskole Oppgradering solskjerming             450 

Øyerhallen Nye porter til  lagerrom idrettshallen             150 

Øyerhallen Enøktiltak ny led belysning              350 

Veg Utskifting av gatelys fra natrium til LED. Energisparetiltak            1 400 

Veg Bil for byggeleder og adm. personell               125 

Veg Asfaltering Bådstølykja              400 

Trodal boligfelt Trinn 2 og trinn 3          25 000       10 500 

INVESTERINGER FELLES, BOLIG OG EIENDOM          38 765       40 050         22 550         18 500 

INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN  2023-2026

   



 

 

  

FINANSIERING 2023 2024 2025 2026
Bruk av lån 27 185-       22 049-     3 690-         750-            

Bruk av lån selvkost 29 500-       42 900-     21 000-      3 000-         

Bruk av lån til videreutlån 20 000-       20 000-     20 000-      20 000-      

Overføring fra drift 2 000-          3 000-       3 000-         3 000-         

Bruk av ubundne investeringsfond -              -           -             -             

Mottatte avdrag videreutlån 5 333-          6 000-       6 667-         7 333-         

Tilskudd Husbanken til leiligheter -              -           2 000-         2 000-         

Andre tilskudd 300-             -           300-            -             

Inntekter fra salg av anleggsmidler -              2 000-       2 000-         2 000-         

Andre inntekter - salg Trodal 5 000-          7 000-       8 000-         8 000-         

Kompensasjon merverdiavgift 5 230-          6 951-       4 510-         3 700-         

SUM FINANSIERING 94 548-       109 900-   71 167-      49 783-      

Gjennomsnitt per år Totalt

Låneopptak 13 419                           53 674          

Låneopptak selvkost 24 100                           96 400          

Låneopptak videreutlån 20 000                           80 000          

230 074       

LÅNEOPPTAK 2023-2026

SELVKOSTOMRÅDER 2023 2024 2025 2026

Vann og Avløp Øvre trykksone Tingberg Ledningsanlegg Haug- Øyer kirke          4 000 

Vann og Avløp Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen)           8 000 

Vann og Avløp Avløpstiltak mot Lillehammer          3 000           3 000           3 000 

Vann og Avløp Nedstigning/overbygg Pellestova høydebasseng               800 

Vann og Avløp Rehab VA Hafjell hotell- Solvang            2 000 

Vann og Avløp Rehab SP/OV Kneika-Ruglykkja            2 000 

Vann og Avløp Ny pH justering Tretten vannverk            2 000 

Vann og Avløp Bil til byggeledelse og adm. Personell               500 

Vann og Avløp Varebil driftsoperatører             600 

Vann og Avløp Låsesystem / adgangskontroll for vannverk og HB          1 500 

Vann og Avløp Ny driftsstasjon          7 000         10 000 

Vann og Avløp Overføring av avløp fra Tretten ra til Lillehammer:

Vann og Avløp Ombygging Tretten ra til pumpestasjon med utjevning          10 000       20 000 

Vann og Avløp Pumpestasjon i Skarsmoen (v/vektstasjon)            4 000 

Vann og Avløp Oppgradering Tingberg avløpspumpestasjon (pumper)               550 

Vann og Avløp Ledningsanlegg Tingberg - Jevne (Pumpeledning)               500          4 000 

Vann og Avløp Ledningsanlegg Jevne - Langvik (Selvfall)               500          2 500 

Vann og Avløp Oppgradering Langvik pumpestasjon (pumper)               550 

Vann og Avløp Ledningsanlegg Langvik - Rugløkken (Pumpeledning)            2 400 

Vann og Avløp Ledningsanlegg Rugløkken - Kjølgård (Selvfall)            1 500 

Vann og Avløp Utskifting av avløpspumper i Mosåa pumpestasjon            1 800 

Vann og Avløp Lekkasjesøk-utstyr (loggere)               200 

Plan og utvikling Skanning byggesaksarkiv               200             300 

INVESTERINGER SELVKOST          29 500       42 900         21 000           3 000 

Andre investeringer

Egenkapitalinnskudd KLP 950             950           950            950            

Nye videreutlån (startlån Husbanken) 20 000       20 000     20 000      20 000      

Avdrag videreutlån (startlån Husbanken) 5 333          6 000       6 667         7 333         

INVESTERTINGER SAMLA 94 548       109 900   71 167      49 783      



Kommentarer til finansiering 

Bruk av lån 

Lån til videreutlån finansieres gjennom mottatte avdrag på videreutlån.  

Lån til sjølkostområdene finansieres som kapitalkostnader innenfor de enkelte gebyrbelagte tjenest-

er, og gebyrene settes ut fra dette, sammen med øvrige driftsutgifter. 

Omfattende avløpstiltak har vært varslet de siste årene, men det har vært uklart om dette ville inne-

bære bygging av nytt renseanlegg eller overføring til Lillehammer. Ny utslippstillatelse tilsier nå full 

overføring av avløp til Lillehammer fra 2024, og på bakgrunn av dette legges det inn investeringstiltak 

i økonomiplanen for å dimensjonere for dette. Tiltakene medfører betydelig økning i kapitalkostnad-

er, og dette skjer samtidig med en økende kalkylerente. Situasjonen tilsier en økning av gebyrene for 

vann og avløp fra 2023.  

Låneopptak til øvrige kommunale investeringer er innenfor vedtatt handlingsregel når fireårsperiod-

en ses under ett. Gjennomsnittlig årlig låneopptak er på 13,4 millioner kroner. Handlingsregelen til-

sier låneopptak på inntil 14-15 millioner kroner årlig i planperioden.  

Inntekter fra salg av anleggsmidler 

Salgsinntekter fra Trodal budsjetteres med 28 millioner kroner i økonomiplanperioden. Videre ligger 

det inne årlige inntekter fra salg av kommunale boliger, jf. kommunestyresak om salg av kommunal 

eiendomsmasse. Det er lagt inn en årlig salgsinntekt på 2 millioner kr fra 2024.  

Tilskudd og andre inntekter 

Det er forutsatt tilskudd fra Husbanken til bygging av større kommunale leiligheter. Videre forutset-

tes tilskudd til etablering av el-billadere.  

Egenfinansiering  

Det budsjetteres med overføring fra drift til investeringsprosjekter på til sammen 11 millioner kroner 

i 2023-2026.  

 

Investeringsplan 2023-2026  

Fellesprosjekter 

3-1 IKT-prosjekter 

Det budsjetteres med midler til regionale digitaliseringsprosjekter i henhold til felles strategi. Planlag-

te satsinger framover er blant annet utvidet bruk av fellesløsninger som utvikles av KS, ny løsning for 

internkommunikasjon og arbeidet med å få på plass nye internettsider for kommunen.  

Lillehammerregionen har en rekke avtaler på store fagsystemer der omfang og løsning har endret seg 

så mye i løpet av årene som er gått siden avtalene ble inngått. Det betyr at kommunen står ovenfor 

en rekke konkurranseutsettinger av store fagsystemer, som vil kreve tid og ressurser i årene framov-

er. Det er lagt inn midler til forprosjekt arkiv som er av de første avtalene som må konkurranseutset-

tes. 

Kjøp av IKT-utstyr 

Det settes av årlige investeringsmidler til kommunens samla kjøp av pc’er, dokkingstasjoner og større 

dataskjermer.   



Kjøp av iPader skole 

Årlige midler til kjøp/utskifting av iPader på de tre skolene i kommunen.  

Utbygging av ladepunkter 

I arbeidet med å legge opp infrastruktur for ny bilpark som skal være rein EL må det monteres nye 

innovative ladepunkt, til bruk både for tjenestebiler og betalingsløsning for biler til de ansatte. Eta-

blering av ladepunkt forutsettes gjennomført med 50 % ekstern og 50 % egenfinansiering. 

 

Bolig og eiendom 

Innkjøp ny varebil 

Innkjøp av ny el-varebil. Det er ønskelig å vurdere å kjøpe en ren elbil for dette formålet. Pr. nå finnes 

ikke varebil med firehjulstrekk så alternativet kan være en hybrid.  

Innkjøp ny gressklipper 

Innkjøp av ny gressklipper stor type, erstatter den som er 15 år. 

Aurvoll skole: Oppgradering golv i klasserom 

Oppgradering av golv i klasserom. Det ligger i dag gammelt belegg som er vanskelig og holde rent og 

oppnå ønsket innemiljø.  

Bakketun: Oppgradering ventilasjonsanlegg 

Oppgradering av ventilasjonsanlegget på Bakketun bosenter. Utskiftning av eksisterende anlegg fra 

1988 vil bedre inneklimaet og redusere strømforbruket. Det er lagt til grunn skifte i 1988-bygget i 

2024 og i 1998-bygget i 2025. Bevilgningen er økt i forhold til tidligere rammer på grunn av økte 

priser i markedet.  

Bakketun: Oppgradering av uteområder 

Uteområder og asfalterte områder oppgraderes. Dette gjøres for å bedre fremkommeligheten for be-

vegelseshemmede og for å få et penere uteområde.   

Bakketun: Adgangskontroll 

Adgangskontroll med kortleser og døråpnere for å bedre den universelle tilkomsten og sikkerheten. 

Bakketun: Oppgradering kjøkken 

Oppgradering av kjøkkenet på Bakketun.  

Barnehage: Adkomst og uteområder Vidarheim og Mosjordet 

Bygging av uteboder på Vidarheim for oppbevaring av leker og utstyr, en for hvert uteområde. Opp-

gradering av dører og funksjonen på disse. Sikring av uteområde rundt soveplass i Mosjordet med 

gjerde og ny grind. 

Barnehage: Oppgradering dørmiljø Vidarheim 

Oppgradering av dørmiljø med noen nye dører og adgangskontroll. Tiltaket bedrer den universelle 

adkomsten og bedrer energikostnadene.  

Barnehage: Ny solskjerming på gamlebygget Vidarheim 

Ny solskjerming med styring på 1915 bygget, dette vil bedre innemiljøet i forhold til soloppvarming.   

ENØK tiltak: Diverse tiltak kommunale bygg 

Det avsettes midler til ENØK-tiltak i kommunale bygg, som styring av energi og tiltak som gir energi-

sparing over tid fra første dag. Disse tiltakene ses i sammenheng med andre oppgraderinger av bygg. 



Eksempler på tiltak kan være utskifting av elektriske komponenter, etterisolering, utskifting av vindu-

er og oppgradering av varmeanlegg. Det bør også vurderes fornybar energi som sol og eventuelt 

andre innovative løsninger som vil senke energikostnadene.  

Kommunale boliger: Leiligheter for storfamilier 

Det er stort behov for leiligheter med inntil 5 soverom for storfamilier. Kommunen har i dag ikke lei-

ligheter med mer enn tre soverom, noe som blir uholdbart for storfamilier. Tilskuddsmidler fra Hus-

banken vil være aktuelt her og det blir avhold møte for å se på løsninger både arkitektonisk og øko-

nomisk. 

Kommunale boliger: Tiltak etter boligsosial handlingsplan  

Det legges inn investeringsmidler til kommunale boliger der behovet konkretiseres gjennom arbeidet 

med boligsosial handlingsplan. Gjennom planen vil det bli gjort en prioritering av hvilke typer og stør-

relser på boliger som er kommunens behov. Tiltak søkes delfinansieres med tilskudd fra Husbanken. 

Boligene vil bli plassert på egnede kommunale tomter.  

Kommunale boliger: ENØK-tiltak 

Det settes av investeringsmidler til ENØK-tiltak i kommunale boliger med sikte på energisparing.  

Kultur og friluftsliv: Badeplass  

Det er gjennomført en kartlegging for etablering av badeplass. Forslaget har ikke vært ute for prising i 

markedet så kostnaden er usikker. Aktuelt areal ligger på sørsida av brua ved Mesta, på kommunalt 

eid grunn. 

Solvang skole: Nytt gjerde mot Aronsveen 

Nytt flettverkgjerde mot naboeiendommen. 1 meter høyde med stålvinkel på toppen. 

Solvang skole: Tilbygg universell utforming 

Nytt tilbygg for å etablere spesialrom i forbindelse med elevbehov. 

Solvang skole: Oppgradering fasader  

Oppgradering av utvendig fasader på hele bygningsmassen. Hvis ikke dette er å definere som invest-

ering så bør det tas med i driftsbudsjettet for 2023. 

Solvang skole: Oppgradering uteområder 

Asfaltering og ombygging av skråninger. Dette gjøres for å bedre innemiljø og universelle framkom-

meligheten ute. 

Tretten kirker: Vanntåkeanlegg 

Brannsikringstiltak av kirka. Vanntåkeanlegg har den fordel ved aktivering av vannskadene i bygget 

blir minimale. 

Tretten kirke: Oppgradering av trapper og handicapinngang 

Etablering av varmeelementer i trapp ved hovedinngang og handicapinngang, samt gjenoppbygging 

av trapp og inngangsrampe. Tiltaket bør prioriteres da eldre og funksjonshemmede har vanskelighet 

med å komme inn og ut av kirka slik forholdene er i dag.  

Tretten kirke: Forprosjekt for etablering minnelund 

Det er behov for å utrede etablering av minnelund ved Tretten kirke. 

Tretten kontorbygg: Ny vannforsyning  

Omlegging av vannforsyning fra kommunalt nett til teknisk rom, og videre til søndre fløy. Prosjektet 

gjelder både Tretten kontorbygg og Tretten samfunnshus, og bør utføres samtidig med ombygging av 



varmeanlegg og annen graving rundt bygget i forbindelse med å bedre den universelle adkomsten til 

samfunnshuset. 

Tretten kontorbygg: Alternativ energikilde 

Ombygging av varmeanlegg. Oljetank er ikke fjernet da den kan brukes til biodrivstoff. Installasjon av 

alternativ energibærer til el-kjelen med for eksempel luft til vann-varmepumpe. 

Tretten kontorbygg: Ny heis 

Utskifting av heis fra 1982. Heisen er gammel og det er vanskelig å få tak i deler til styring og aggre-

gat. Dørene er også utslitte. 

Tretten samfunnshus: Ventilasjonsanlegg 

Rehabilitering og oppgradering av gamle ventilasjonsanlegg i samfunnshuset og kaféen. Tiltaket vil ha 

energi-økonomisk gevinst. 

Tretten samfunnshus: Universell utforming 

Universell utforming av bygget som i dag ikke tilfredsstiller kravene om tilrettelegging. Dette gjelder 

hovedsakelig inngangsparti, heis og WC. 

Tretten Stav boligfelt: Utvidelse av dagens felt – forprosjekt  
Øyer kommune eier et område øverst i Stavsfeltet på 20 mål som er avsatt til framtidig boligformål. 

Det er tilliggende arealer på 26 mål som eies av andre. Forprosjekt anbefales for å ta stilling til kom-

munens rolle i utbygging av nye boligområder, reguleringsarbeid og infrastrukturplanlegging.  

Trettenhallen: Oppgradering nytt utvendig tak 

Fjerne gamle takplater, nytt undertak og nytt takbelegg. Bevilgningen er økt fra tidligere økonomi-

plan på grunn av økt entreprisekostnader. Mulig å se på bruk av solfanger/solenergi.  

Trettenhallen: Forprosjekt for mulig utvidelse av hallen og kvalitet på hallgulvet 

Vurdering av mulighet for et tilbygg med hoppe-grop og styrkerom, samt kartlegge kvaliteten på 

dagens hallgulv.  

Trettenhall: Oppgradering fellesarealer og garderober 

Oppgraderingstiltak i fellesarealer og garderober som omfatter blant annet nye gulv. Tiltaket gjøres 

for å få et lettere renhold og bedre inneklimaet. 

Øyer Aktivitetssenter: Nybygg arbeidslokaler 

Nytt bygg for snekkerverksted, malerom og vedproduksjon med tilhørende lagerrom og garderober. 

Prosjektet omfatter rivning av dagens garasje for etablering av nytt bygg. Dagens bygg tilfredsstiller 

ikke krav til innemiljø og plass for dagens aktiviteter.  

Øyer folkebibliotek: Meråpent – for bedre tilgang til bøker og biblioteklokaler 

«Meråpent»: Innloggingspanel ved inngangen for bedre tilgang til bøker og biblioteklokaler, selvbe-

tjent utlån, ny og bedre formidling av bøker på nett. Driftsmessige konsekvenser vil bli vurdert. 

Øyer helsehus: Velferdsteknologi  

Det avsettes årlige midler til fortsatt videreutvikling av velferdsteknologiske løsninger. 

Øyer helsehus: HMS-tiltak vestre hovedinngang 

Overbygg og sikring med varmekabler i trapp og rullebane i vestre hovedinngangen i 2001-bygning-

en. Dette er vurdert som et HMS-tiltak pga. problemer med is på vinteren. 



Øyer helsehus: Sprinkelanlegg 

Fullføre sprinkleranlegg til komplett anlegg i helsehuset. Ramma er økt sammenlignet med gjeldende 

økonomiplan på grunn av økte entreprisekostnader. Øyer kommunale boligstiftelse ønsker at vi tar 

med deres leiligheter når vi skal gjennomføre tiltaket og at de dekker sin del av kostnadene. Dette 

kommer i tillegg til rammen på 2 millioner kroner. 

Øyer kirke: Ny gressklipper 

Anskaffelse av ny gressklipper til erstatning for gammel som er slitt og klipper dårlig. 

Øyer rådhus: Alternativ energibærer 

Alternativ energibærer til el-kjel. Luft til vann-varmepumpe vurderes, solenergi tas også med i vur-

deringen. Tiltaket har som hovedhensikt å gi lavere energikostnader, og vurderes også som et miljø-

tiltak. 

Øyer samfunnshus: Ventilasjonsanlegg  

Nytt ventilasjonsanlegg. Gjelder samfunnshussal, kafe og ungdomsklubb. Nytt ventilasjonsanlegg vil 

bedre inneklimaet og være positivt for energiforbruket i bygget. 

Øyer samfunnshus: Energiøkonomisering fornybar energibærer  

Alternativ energibærer til el-kjel. Luft til vann-varmepumpe vurderes. Tiltaket har som hovedhensikt 

å gi lavere energikostnader, og vurderes også som et miljøtiltak. 

Øyer samfunnshus: Oppgraderinger av salen  

Oppgradering av salen med lydhimling og oppgradering av overflater. Prosjektet ses i sammenheng 

med oppgradering av fasaden og vindusskifting. Det ble bevilget kr 150 000 i 2021 som ikke er brukt. 

Dette gjøres for å få en helhetlig oppgradering av salen både interiørmessig og klimamessig.  

Øyer samfunnshus: Oppgradering av fasader 

Oppgradering av resterende fasader, eventuelt vindusutskiftning for å bedre inneklima og energi-

behovet. Gjelder resterende fasader utover salen. 

Øyer ungdomsskole: Oppgradering yttertak 

Omlegging av tak over nordre bygning mot Mosåa. Taket er fra rundt 1960. Riving av eksisterende 

tak, legging av nytt undertak samt nye sløyfer og lekter. Ny Zanda-stein legges og nye beslag. Kan her 

også vurdere solfangere. 

Øyer ungdomsskole: Ny solskjerming med styring 

Montering av ny solskjerming med styring. 

Øyerhallen: Nye porter til lager rom 

Oppgradering av porter til lagerrom for utstyr. 

Øyerhallen: Ny belysning 

Skifte til ny led-belysning i hallen. 

Kommunale veger: Bådstølykja 

Oppgradering av veger i boligfeltet med ny asfalt. 

Kommunale veger: Nye gatelys 

Øyer kommune har ca 200 gatelyspunkt med 160W natriumpærer. Utskifting til LED vil gi besparelser 

på strømutgifter. I tillegg vil det gi redusere driftskostnader, da LED har langt lengre levetid. Økonom-

isk gevinst ved utskifting vil være avhengig av framtidig energikostnad.  



Kommunale veger: Bil for byggeleder og administrativt personell 

Arbeidet som byggleder og befaringer utført av annet administrativt personell medfører kjøring på 

veger utenom vanlig vegstandard. Det er ofte behov for å ha med måleutstyr, kumspett og annen 

redskap. Sikkerhetsmessig må bilen utstyres med nødvendige varsellys og skilt for stopp ved og langs 

veg. Det er ikke lov å stoppe for å utføre arbeid langs veg uten godkjent varsling. Personbil uten nød-

vendig lys/varslingskilt kan ikke benyttes til slik arbeid. Ved veg-/gatelysbefaringer er det også behov 

for en slik bil.  Bilen kan også brukes av driftsoperatører ved behov. 

Trodal boligfelt  

Utbygging trinn 2 og 3 i Trodal boligfelt i henhold til KS-sak 104/21. 

 

Vann og avløp (selvkost) 

Øvre trykksone Tingberg - ledningsanlegg Haug-Øyer kirke 

Ledningsnett for brannvann til Øyer kirke. Sprinkling for kirken etablert i 2021 med enklere utførelse. 

Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen) 

Utrede muligheten for et nytt høydebasseng ved Hunder for å øke kapasiteten og driftssikkerheten i 

drikkevannsforsyningen. Vurderes nærmer i hovedplan. 

Avløpstiltak sammen med Lillehammer kommune 

Investeringer på fellesnett i Lillehammer kommune, utløst av Lillehammer kommune. Avhenger av 

revidert avtale med Lillehammer kommune om overføring til Lillehammer renseanlegg. Med bak-

grunn i pågående dialog med Lillehammer kommune settes anslaget noe høyere enn tidligere år. 

Nedstigning/overbygg Pellestova høydebasseng 

Nedstigning til 2 GUP-bassenger via betongkummer. Etablere overbygg som gjør atkomst enklere og 

sikrere med hensyn på HMS. 

Rehabilitering VL Hafjell hotell – Solvang  

Utrede muligheten for rehabilitering, eller utkobling, av ledningen på utsiden av Hafjell hotell/Spar. 

Ledningen ligger veldig nært E6 og er av gammel dårlig kvalitet. Usikkerhet rundt framtidige planer, 

blant annet om idrettshall. 

Rehabilitering SP Kneika – Ruglykkja 

Gammel betongledning i dårlig tilstand, røtter og krakelering. Vurdere å rehabilitere eller legge om. 

Prosjektet vurderes i sammenheng med tomtesalg/tomteutnyttelse i området. Løsning kan også av-

henge av framtidig løsning med avløpsoverføring fra Tretten renseanlegg til Lillehammer. 

Ny pH-justering Tretten vannverk 

pH i vannet må justeres opp for at vannet ikke skal være korrosivt for ledningsnettet. Dette gjøres i 

dag med tilsetting av soda, med sekker som blandes ut på stedet for dosering inn på drikkevanns-

nettet. HMS-messig er dette et svært etsende stoff og i tillegg tungt arbeid. Det gjøres en vurdering 

av prosess i 2022 for etablering av en HMS-messig sikrere pH-justering i 2023. 

Varebil til driftsoperatørene 

Varebil fra 2000 må skiftes ut. Uteenheten har i dag 6 biler for i alt 7 driftsoperatører. 

Vann og avløp: Nytt låsesystem og adgangskontroll vannverkene og Høydebassengene 

Mattilsynet krever at kommunen har adgangskontroll til kommunens vanninstallasjoner. Vi har et 

pilotprosjekt på gang for å prøve ut et system. Må ha på plass et fullstendig system i løpet av 2024. 



Ny driftsstasjon 

Dagens sanitærforhold tilfredsstiller ikke krav til rene og urene garderober. Møteromsfasiliteter og 

kontorplasser er mangelfulle. Bygningsmessig er det også stort behov for oppgradering. Det har vært 

diskutert hvorvidt driftsstasjonen fortsatt skal ligge på Granrudmoen, eller om denne tomta bør be-

nyttes til annet formål. VVA har sett på muligheten for å etablere ny driftsstasjon på kommunens 

areal på Tingberg mellom Kongsvegen og E6. Bolighus må da rives. Dette betinger dispensasjon fra 

byggegrensene mot veg. Statens Vegvesen er bedt om en forhåndsuttalelse på dette før evt. reguler-

ingsarbeid settes i gang. I dag er oppmøteplass delt mellom Tretten renseanlegg og Øyer driftssta-

sjon. Det er sterkt ønskelig å få etablert en oppmøteplass for alle driftsoperatørene. Det må arbeides 

videre med lokalisering, kostnaden inntas i investeringsplanen.                                                                                               

Overføring av avløp fra Tretten ra til Lillehammer: 

Som følge av ny utslippstillatelse skal alt avløp fra kommunen overføres til Lillehammer fra 2024. 

Samlet investeringskostnad for overføring av avløp fra Tretten renseanlegg til Lillehammer utgjør 49 

millioner kroner, fordelt på årene 2023 og 2024. 

I dette ligger det inne følgende delprosjekter: 

• Ombygging Tretten renseanlegg til pumpestasjon med utjevning 

• Pumpestasjon i Skarsmoen (v/vektstasjon) 

• Oppgradering Tingberg avløpspumpestasjon (pumper) 

• Ledningsanlegg Tingberg - Jevne (pumpeledning) 

• Ledningsanlegg Jevne - Langvik (selvfall) 

• Oppgradering Langvik pumpestasjon (pumper) 

• Ledningsanlegg Langvik - Rugløkken (pumpeledning) 

• Ledningsanlegg Rugløkken - Kjølgård (selvfall) 

• Utskifting av avløpspumper i Mosåa pumpestasjon 
 

Plan og utvikling (selvkost) 

Skanning byggesaksarkiv 

Det er tidligere bevilget midler til skanning av byggesaksarkiv, men tiltaket ble utsatt og bevilgningen 

omdisponert til å fullføre innføring av eByggesak. Etter at eByggesak nå er tatt i bruk legges det opp 

til at skanning av byggesaksarkivet gjennomføres i 2023 og 2024, og det legges inn finansiering til 

dette. 

 

 


