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STED TILTAK 2022 2023 2024 2025

Sentraladministrasjon 3-1 IKT- Prosjekter                  870            1 000          1 000           1 000 

Felles Kjøp av PC'er                  500               500             500              500 

Skole felles Kjøp av iPader i skole               1 520               900             900           1 700 

Interkommunalt samarbeid Andel til kjøp av ny tankbil                  650 

Felles Ladepunkt for el-tjenestebiler                  300 

Bakketun Nytt ventilasjonsanlegg               900             900 

Bakketun Tilrettelegging av uteområder                  200 

Bakketun WIFI-løsning og fiber                  100 

Bakketun Ny adgangskontroll             600 

Barnehagene Oppgradering adkomst og uteområder                  100               250 

Enøk tiltak Enøktiltak for bygningsmassen i Øyer kommune               2 300 

Kommunale boliger Kommunale boliger for storfamilier (4 stk)               6 000            8 000 

Kommunale boliger Utredning og bygging av tre og fire roms leiligheter                  100            1 500          1 500           1 500 

Kultur og friluftsliv Badeplass forprosjekt                  100 

Solvang skole Nytt gjerde mot Aronsveen                  120 

Tingberg boligfelt Ferdigstillelse av lekeplass                  200 

Tretten sentrum Gang- og sykkelveg Sør-Trettenvegen          13 200 

Tretten kirke Vanntåkeanlegg               1 950 

Tretten kirke Oppgradering av trapper og inngangsramper                  350 

Tretten kontorbygg Nytt ventilasjonsanlegg               1 000 

Tretten kontorbygg Oppgradering av infrastruktur for vannforskyning               500 

Tretten kontorbygg Oppgradering alternativ energibærer               700 

Tretten kontorbygg Ny heis               1 000 

Tretten samfunnshus Nytt ventilasjonsanlegg          1 500 

Tretten samfunnshus Universell utforming av adkomst og dørmiljøer                  200            4 200 

Tretten samfunnshus Oppgraderinger himling                  200 

Tretten samfunnshus Oppgraderinger av nord og øst fasader           1 000 

Tretten Stav boligfelt Tilrettelegging for nye tomter - forprosjekt               200 

Trettenhallen Nytt yttertak          1 800 

Trettenhallen Forprosjekt utvidelse av hallen og gulvkvalitet                  150 

Trettenhallen Oppgradering fellesarealer og garderober              400 

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               1 500 

Øyer helsehus Etablere avskjermet rom                  280 

Øyer kirke Ny gressklipper               150 

Øyer kirke Oppgradering fasade             950 

Øyer rådhus Alternativ energibærer             600 

Øyer rådhus Oppgradering av golv i lagerhall                  200 

Øyer samfunnshus Nytt ventilasjonsanlegg           1 500 

Øyer samfunnshus Oppgradering alternativ energibærer              700 

Øyer samfunnshus Oppgraderinger av salen                  300 

Øyer tannklinikk Nye vinduer og ytterdører              450 

Øyer ungdomsskole Forprosjekt oppgradering av svømmehall                  200 

Øyer ungdomsskole Utvendig oppgradering av fasader             700 

Øyer ungdomsskole Oppgradering yttertak             600 

Øyerhallen Nye porter til  lagerrom idrettshallen                  120 

Øyerhallen Enøktiltak ny led belysning             250 

Veg Asfaltering Bådstølykja                  400 

INVESTERINGER FELLES, BOLIG OG EIENDOM            21 710          33 250       12 300           9 250 

INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN  2022-2025



 

 

 

 

 

FINANSIERING 2022 2023 2024 2025

Bruk av lån 12 468-          20 700-       8 940-       6 500-         

Bruk av lån selvkost 51 010-          11 160-       8 060-       12 060-      

Bruk av lån til videreutlån 10 000-          10 000-       10 000-     10 000-      

Overføring fra drift -                -              -           -             

Bruk av ubundne investeringsfond -                -              -           -             

Mottatte avdrag videreutlån 4 000-            4 000-          4 000-       4 000-         

Tilskudd 4 000-            5 000-          

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

Andre inntekter -                -              -           -             

Kompensasjon merverdiavgift 4 342-            6 650-          2 460-       1 850-         

SUM FINANSIERING 87 820-          59 510-       35 460-     36 410-      

Gjennomsnitt per år Totalt

Låneopptak 12 152                           48 608       

Låneopptak selvkost 20 573                           82 290       

Låenopptak videreutlån 10 000                           40 000       

170 898    

LÅNEOPPTAK 2022-2025

SELVKOSTOMRÅDER

Vann og Avløp Høydebasseng Øyer/Hafjell inkl. ledningsnett               9 000 

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

Vann og Avløp Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen)           8 000 

Vann og Avløp Rehab kummer og ledningstrekk               1 000            1 000          1 000           1 000 

Vann og Avløp Avløpstiltak mot Lillehammer               4 000            3 000          3 000           3 000 

Vann og Avløp Tilknytning randsone Flatstulen               1 700 

Vann og Avløp Avløpspumpestasjon Granrudmoen               8 500 

Vann og Avløp Heve gulv Langvik pumpestasjon                  600 

Vann og Avløp PLS – Pellestova pumpestasjon                  300 

Vann og Avløp Nedstigning/overbygg Pellestova høydebasseng               800 

Vann og Avløp Rehab VA-nett Klokkerstien               4 800 

Vann og Avløp Overføringsledning avløp G/S-veg Mosåa PS – Hunder            20 000 

Vann og Avløp Rehab VA Hafjell hotell- Solvang            2 000 

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

Vann og Avløp Vannpumper Jaer og Svegården HB                  500 

Vann og Avløp Ny pH justering Tretten vannverk                  200            2 000 

Vann og Avløp Nytt Tretten RA/overføring til Lillehammer RA

Plan og utvikling Kjøp GPS                  350 

Plan og utvikling Kjøp totalstasjon (oppmålingsutstyr)               300 

Plan og utvikling Kjøp PC'er                    60                  60               60                 60 

INVESTERINGER SELVKOST            51 010          11 160          8 060         12 060 

Andre investeringer

Egenkapitalinnskudd KLP 1 100            1 100          1 100       1 100         

Nye videreutlån (startlån Husbanken) 10 000          10 000       10 000     10 000      

Avdrag videreutlån (startlån Husbanken) 4 000            4 000          4 000       4 000         

INVESTERTINGER SAMLA 87 820          59 510       35 460     36 410      



 

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.  

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

den ses under ett, med et gjennomsnittlig årlig låneopptak på 12,2 millioner kroner. Handlingsregel-

en tilsier låneopptak på inntil 14 millioner kroner årlig. Det er 2023 som enkeltår som bryter med 

handlingsregelen pga. at gang- og sykkelvegen langs Sør-Trettenvegen i sin helhet er lagt inn her. Det 

er imidlertid usikkerhet knyttet til når prosjektet vil gjennomføres.  

 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 

I økonomiplanperioden ligger det inne årlige inntekter fra salg av kommunale boliger, jf. kommune-

styresak om salg av kommunal eiendomsmasse. Det er lagt inn en årlig salgsinntekt på 2 millioner kr. 

Dette er sett på som egenfinansiering av investeringer i planperioden, og det budsjetteres ikke over-

føring fra drift til investeringsprosjekter i 2022-2025.  

Tilskudd og andre inntekter 

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

 

Investeringsplan 2022-2025 

Fellesprosjekter 

3-1 IKT-prosjekter 

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

lagte IKT-satsinger framover er utvidet bruk av fellesløsninger som utvikles av KS, videre arbeid med 

digitalisering av arbeidet på plan og byggesak, videreutvikling av klasseromspraksis ifbm. erstatning 

av It`s Learning, forprosjekt nytt arkivssystem og videreutvikling av økonomisystemet med fokus på 

gjenbruk av data. 

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. Det vil bli sett nærmere på 

mulighet for å forlenge levetid på iPader i økonomiplanperioden, med sikte på å reduseres årlige 

kostander fra 2023. 

Lillehammer region brannvesen: Andel i ny tankbil 

Det skal kjøpes ny brannbil i Lillehammer Region Brannvesen i 2022. Øyer kommunes andel er basert 

på folketallet i de tre deltakerkommunene og utgjør omlag 13 %. 

Hjemmetjenesten: Ladestasjoner for el- hybridbiler 

Montering og drift av ladepunkt for el-biler og eller hybridbiler.  



 

Bygg og eiendom 

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 

2023 og i 1998-bygget i 2023. 

Bakketun: Oppgradering av uteområder 

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

bevegelseshemmede og for å få et penere uteområde.   

Bakketun: Fiber og Wifi løsninger  

Det er etter hvert en del teknologi som krever nett-tilgang. I dag trekkes det nettkabler, dette blir 

provisoriske løsninger. Ny løsning vil lette arbeidet for hjemmetjenesten og gi sikrere løsninger. For 

beboere som ønsker å knytte seg til WiFi kan det for eksempel være et månedlig abonnement – før 

det om noen år (med mange aktive brukere) kan legges inn i husleia. 

Bakketun: Ny adgangskontroll 

Ny adgangskontroll med kortleser og døråpnere. Dette for å bedre den universelle tilkomsten.  

Barnehage: Adkomst og uteområder  

Uteboder på Vidarheim for oppbevaring av leker og utstyr, en for hvert uteområde. Oppgradering av 

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

grind. 

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.    

Kommunale boliger: Leiligheter for storfamilier 

Bygging av 4 femroms leiligheter i ett bygg, i Trodal eller andre egnede tomter. Tiltaket delfinansieres 

med tilskudd fra Husbanken. 

Kommunale leiligheter: Oppgradering og ENØK-tiltak 

Utredning av behov og bygging av nye leiligheter og salg av gamle. Utredning av eie-for-leie-avtaler 

med Husbankfinansiering eller andre finansielle løsninger sammen med Husbanken. 

Kultur og friluftsliv: Badeplass – forprosjekt  

Utredning og kartlegging av område der det er realistisk å etablere en badeplass, inkl. avklaring av 

drift- og vedlikeholdsmessige konsekvenser av et slik tiltak. 

Solvang skole: Nytt gjerde mot Aronsveen 

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

Tingberg boligfelt: Lekeplass 

Opparbeidelse/sikring lekeplass, jfr. vedtatte rekkefølgebestemmelser. 

Tretten sentrum: Gang og sykkelveg Sør-Trettenvegen 

Bygging av gang og sykkelveg langs Sør-Tretten vegen fra Kongsvegen til Tretten kirke. Detter er et 

spleiselag med Innlandet fylkeskommune, ut fra at tiltaket kommer inn på Handlingsplan for fylkes-



veger i 2023. Det er lagt inn midler til en 50-50 deling av prosjektkostnadene mellom Øyer kommune 

og fylkeskommunen, ut fra tidligere gjennomført kostnadsberegning. Det må nærmere avklares 

hvem som skal ha utbyggeransvar i prosjektet. 

Tretten kirker: Vanntåkeanlegg 

Brannsikringstiltak av kirka. Vanntåkeanlegg har den fordel ved aktivering av vannskadene blir mini-

male i bygget.  

Tretten kirker: Oppgradering av trapper og handicapinngang 

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

av trapp og inngangsrampe. 

Tretten kontorbygg: Nytt ventilasjonsanlegg  

Nytt ventilasjonsanlegg til deler av kontorbygget er påkrevd. Det gamle er fra 1982 og å få inn et nytt 

vil bedre inneklimaet og være positivt for energiforbruket. 

Tretten kontorbygg: Ny vannforsyning til teknisk rom 

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

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 vanskelig å få tak i deler til styring og aggregat. 

Dørene er også utslitte. 

Tretten samfunnshus: Ventilasjonsanlegg 

Rehabilitering og oppgradering av gamle ventilasjonsanlegg i samfunnshuset og kaféen. 

Tretten samfunnshus: Universell utforming 

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

hovedsakelig inngangsparti, heis og WC. 

Tretten samfunnshus: Oppgradering av himling  

Oppgradering av himling i trappeoppgang etter fuktskader. Mulighet for asbest i dette området. 

Tretten samfunnshus: Oppgradering nordre og øst fasaden 

Utskiftning av utvendig panel, vinduer og etterisolering. Gir bedre inneklima og reduserte energi-

kostnader. 

Tretten Stav boligfelt: Utvidelse av dagens felt – forprosjekt  
Det er forespørsel etter tomter og det finnes få tilgjengelige tomter på Tretten. Øyer kommune eier 

et område øverst i Stavsfeltet på 20 mål som er avsatt til framtidig boligformål. Det er tilliggende are-

aler på 26 mål som eies av andre. Forprosjekt anbefales for å ta stilling til kommunens rolle i utbygg-

ing av nye boligområder, reguleringsarbeid og infrastrukturplanlegging.  

Trettenhall: Oppgradering nytt utvendig tak 

Fjerne gamle takplater, nytt undertak og nytt takbelegg. 

Trettenhall: Forprosjekt for mulig utvidelse av Tretten hallen og kvaliteten på hallgolvet 

Vurdering av muligheten for et tilbygg med hoppegrop og styrkerom samt kartlegge kvaliteten på 

dagens hallgolv.  



Trettenhall: Oppgradering fellesarealer og garderober 

Oppgraderingstiltak i fellesarealer og garderober som omfatter bl.a. nye gulv. Tiltaket gjøre for å få til 

et lettere renhold og bedre inneklimaet. 

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

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

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

Øyer helsehus: Velferdsteknologi  

Det avsettes midler til fortsatt videreutvikling av velferdsteknologiske løsninger. 

Øyer helsehus: HMS-tiltak vestre hovedinngang 

Overbygg og sikring ved varmekabler i trapp og rullebane i vestre hovedinngangen til kantine og 

møterom i 2001-bygningen. Dette er vurdert som et HMS-tiltak pga. problemer med is på vinteren. 

Øyer helsehus: Sprinkelanlegg 

Fullføre sprinkleranlegg til komplett anlegg i helsehuset.  

Øyer helsehus: Etablere isolert celle 

Det er behov for å gjøre bygningsmessige tilpasninger for å etablere avskjermede celler i helsehuset, 

for å kunne isolere/avskjerme pasientrom med slusegang. Slike celler vil gjøre det mulig å ha pasient-

er som ikke skal være i kontakt med andre isolert på en god måte, med en sluse utenfor pasientrom-

met som benyttes av ansatte ved inn- og utgang fra rommet. 

Øyer kirke: Ny gressklipper 

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

Øyer kirke: Oppgradering overvannshåndtering og vannsikring mot mur 

Utskiftning av gamle drenering og montering Platon på murer samt pussing og tetting av murer over 

terreng. 

Øyer kirke: Oppgradering fasade 

Oppgradering av fasaden på kirkebygget før 300-årsjubileet til Øyer kirke i 2025. 

Øyer rådhus: Alternativ 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 rådhus: Oppgradering av golv i lagerhall 

Rivning av gammelt belegg, støpning av slisser og hull i golv. Nytt belegg på hele golvet. Dette vil føre 

til bedre inneklima og enklere rengjøring. 

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: Oppussing samfunnshussalen 

Det foretas først prosjektering. Planlagte tiltak er ny takhimling med belysning, maling av staffasje og 

listverk, beising av vegger og nytt lydanlegg.  



Øyer tannklinikk: Oppgradering av yttervegger 

Oppgradering og utskiftning av vinduer og ytterdører.  

Øyer ungdomsskole: Forprosjekt oppgradering svømmehall 

Forprosjekt for å kartlegge og prissette hva som må gjøres for å få til et fungerende basseng. Svøm-

mehallen er meget slitt både teknisk og bygningsmessig. I svømmeområdet er det behov for ny mem-

bran og fliser, og det må også isoleres under og rundt bassenget. Vinduene ut nede i bassenget må 

skiftes. Teknisk anlegg for drift av anlegget må oppgraderes til dagens standard og yttervegger og tak 

må utbedres for å hindre avskalling og fuktvandring igjennom veggen. 

Øyer ungdomsskole: Oppgradering av yttervegger 

Oppgradering av fasader på skolen.  

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. 

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. 

 

Vann og avløp (selvkost) 

Høydebasseng Øyer/Hafjell inkludert ledningsnett 

Utrede nytt høydebasseng mot Hafjell. Kapasitetsøkning og driftssikkerhet på drikkevannsforsyning-

en. Etter forprosjekt utarbeidet januar 2021 er kostnadene beregnet til 14 millioner kroner. Det er 

bevilget 5 millioner kr i 2021 og det foreslås en økning i budsjett på 9 millioner kroner i 2022.  

Øvre trykksone Tingberg - ledningsanlegg Haug-Øyer kirke 

Ledningsnett for brannvann til Øyer kirke. Vurderes nærmere i hovedplan. Sprinkling for kirken 

etableres 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. 

Rehabilitering kummer og ledningstrekk 

Mindre tiltak på kummer og ledningsnettet. Redusere lekkasjeandel på vannledningnettet. Utskifting 

av enkelte gamle vannkummer. 

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. 



Tilknytning randsone Flatstulen (Øygardsvegen)  

Tilknytning av 14 hus i Øygardsvegen på det kommunale nettet. Alle oppsittere har forpliktet seg til 

tilknytning av vann og avløp.  Kostnadsoverslag viser en totalkostnad på 3,7 millioner kroner. Det er 

bevilget 2 millioner kroner i 2021, og budsjett for 2022 tar inn økningen. Tiltaket vil også forberede 

for mulig tilknytning lenger nordover på vestsiden. Ingen konkrete planer, men flere forespørsler på 

grunn av dårlig vannkvalitet. 

Avløpspumpestasjon Granrudmoen 

Granrudmoen avløpspumpestasjon ble etablert i 1992. Den bærer sterkt innvendig preg av snart 30 

år i et korrosivt miljø.  

PLS – Pellestova pumpestasjon. 

Tilknytte Pellestova pumpestasjon til driftsovervåking.  

Heve overbygg i Langvik pumpestasjon. 

Nyetablert i 2018. Bestilt sump måtte monteres 25 cm lavere enn planlagt på grunn av innløpsledn-

ingen. Dette medfører en fare for oversvømmelse og innsig ved en 10-årsflom, noe som igjen vil føre 

til utslipp av avløpsvann. Foreslår å skjøte opp pumpesump av glassfiber med 25-30 cm. Forholdsvis 

kostbart arbeid da alle røropplegg og el-installasjoner også må skjøtes.  

Nedstigning/overbygg Pellestova høydebasseng 

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

sikrere med hensyn på HMS. 

Rehab VA-nett Klokkerstien 

Skifte ut ledningsnettet i Klokkerstien fra Tingberg og opp til Moshusvegen. Ledningsnett fra 1970-

tallet. Lekkasjer på vannledning og innlekking til avløpsledning. Opprydding i stikkledninger. 

Overføringsledning avløp langs G/S-veg Mosåa PS – Hunder 

I forbindelse med E6-utbyggingen skal det bygges gang- og sykkelveg langs Hundervegen, og det er 

da aktuelt å legge med ny hovedavløpsledning til Midtskog. Miljømessig vil det være svært nyttig da 

en unngår dagens to sårbare kryssinger av Lågen. Kapasitetsmessig utvidelse. Avsatte midler er Øyer 

kommunes anleggsbidrag til tiltaket. 

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 fremtidige planer, 

blant annet om idrettshall. Foreslår å utsette prosjektet fra 2022 til 2023. 

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 fremtidig løsning med avløpsoverføring fra Tretten renseanlegg til Lillehammer. Foreslår å 

utsette prosjektet fra 2022 til 2023. 

Vannpumper Jaer og Svegården HB 

Eksisterende vannpumper har med årene fått redusert kapasitet. Første trinn i en oppgradering blir å 

installere en ny pumpe i hvert høydebasseng. 

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. 

 

Plan og utvikling (selvkost) 

Kjøp av GPS-utstyr og totalstasjon  

Dagens GPS og totalstasjon (oppmålingsutstyr) er gammelt og utskifting må påregnes, da det ikke 

lenger er mulig å få tak i reservedeler til totalstasjonen.  

Kjøp av IKT-utstyr 

Ses i sammenheng med kommunens samla kjøp av IKT-utstyr (PC’er, dockingstasjoner og større 

skjermer), og viser andelen som gjelder selvkostområdene på Plan og uvtikling.  

 

 


