
OVERSIKT OVER BEHOV FOR VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING I KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER
Alle beløp er å forstå eks. mva.

Prioritet STED TILTAK

Kostnads-

estimat Kommentarer

1 Øyer ungdomsskole Rehabilitering av utett gulv i dusjene, samt veggene 580 000

Det renner vann gjennom gulvene ved slukene og veggplatene er sprukket opp. 

Gulvflisene er fra 1970. Reklamasjoner på veggplatene har ikke ført frem. Arbeidet 

omfatter riving av veggplater, avretting aveks gulv, monter-ing av gulv- og veggfliser 

iht Våtromsnorm, rørleggerarbeid. Totalt ca 50 m² gulv og 100 m² veggflater. 

Arbeidet utføres av kommunens rammeavtale-partnere.

2 Trettenhallen Utvendig vedlikehold av vegger 200 000

Vask av platekledning, maling av trevegger. Kan utføres av entreprenør eller egne 

midlertidige ansatte personer. Lift må brukes. 

3 Øyer helsehus Utskifting av gamle lysarmaturer i 1989-bygget 90 000

Utskifting av gamle armaturer med lysstoffrør til moderne LED-armaturer, gjelder 

oppholdsrom, bad og fellesarealer. Også et energisparetiltak, utføres gjennom 

rammeavtale. 

4 Tretten kontorbygg Nye gulvbelegg i eldste del av helsestasjonen 110 000

Fjerne rødt gulvbelegg fra 1982, 120 m², det er tatt prøver av belegget som viser skitt 

og det er krakkelert. 

5 Solvang skole Utskifting av vinduer i bygget fra 1975 520 000

Utskifting av ca 43 vinduer i den eldste bygningsdelen fra 1974, levert av Block-

Watne i 1975. Solavskjermingen må også skiftes ut på vestfasaden, men østfasaden 

har ny solavskjerming. Arbeidet utføres av en av kommunens rammeavtalepartnere. 

6 Øyer Arbeidssenter Utvendig vedlikehold av fasader 250 000

Vasking, skraping og maling av vegger og vinduer, samt vedlikehold av vindskier og 

vannbord. Kan utføres av entreprenør eller egne midlertidig ansatte personer. Lift må 

brukes. 

7 Tretten kontorbygg Utskifting av gamle lysarmaturer i 2. etg 120 000

Ca 60 stk armaturer av varierende alder, men de eldste er fra 1980-tallet, fra 

lysstoffrør til LED-armaturer. Også et energisparetiltak, utføres gjennom 

rammeavtalen.  

8 Kommunale leiligheter

Utvendig solavskjerming i 6 av 8 kommunale 

leiligheter i Granrudtorget 90 000

Kan utføres når tid som helst, alle leilighetene er bebodde, og det skal monteres 

utvendige persienner på de leilighetene som eksponeres hardest av solen. Pristilbud 

blir innhentet fra flere leverandører. 

9 Kommunale friområder

Hogstarbeid i, på og langs kommunale eiendommer, 

veger og bekker 300 000

Rydding av skog og kratt, tiltak som kan settes i verk raskt. Aktuelle steder er arealer 

på boligområdene Skriua, Stav og Granrudmoen. Likeledes langs Moksa i 

parkområdetog ned til Lågen langs turstien. Kan utføres av skogsentreprenør i 

kommunen. 

10 Øyer rådhus Utskifting av vinduer i 2. etg i Handelslaget 250 000

10 av vinduene er skiftet ut, mens det gjenstår ca 20 vinduer fra ca 1983 som skulle 

ha vært skiftet ut. Energisparetiltak. Utføres av rammeavtalepartner. 

Sum Corona-tiltak 2 510 000



2021 Aurvoll skole

Tilrettelegging automatiske døråpnere i 3 

inngangsdører for bevegelshemmede barn 200 000 Inngangsdører til SFO og hovedinngang. Beløp må sjekkes. Gjelder for 2 dører i SFO, 

2021 Aurvoll skole

Adgangskontroll  for 8-10 ytterdører og utskifting av 

en dør 300 000

Montere adgangskontroll/automatiske dørlåser på 8 - 10 av ytterdørene i Aurvoll, 

samt utskifting av en gammel tredør.

Aurvoll skole Rehabilitering av gulvbelegg 220 000 3 klasserom og fellesrom, ca 240 m²

2021

Bakketun bo- og 

serviceanlegg

Utskifting av mosebelagt/råtten utvendig panel og 

vindus-karmer ved midtre inngangsparti 500 000 Krever samhandling mellom snekker og vindusleverandør

2022 Vidarheim barnehage

Nytt ventilasjonsanlegg med roterende 

varmegjenvinner 500 000

Skifte ut gammel glykose-gjennvinner/plateveksler til roterende gjenvinner. Foreløpig 

tiltak er å skifte ut en shuntventil på glykoseanlegget. 

Tretten samfunnshus Utskifting av vinduer og repanelering, nord- og østvegg 750 000 Fortsettelse av tidligere titak, sør og vestvegg er utført. Snekker, maler og 

2024 Tretten samfunnshus Ventilasjonsanlegg i kafe og samfunnshuset 1 500 000

Rehabilitering av gamle ventilasjonsanlegg, krever entreprenør fra bygg, elektro, 

ventilasjon og asbestsanering. Kostnadsestimat

2022-23 Tretten samfunnshus Universell utforming - spesielt inngangsparti / heis/WC 4 500 000

Prosjektert i 2008, bør reprosjekteres. Heis, bygg, elektro, rørlegger, ventilasjon. 

Kostnadsestimat 

Tretten samfunnshus

Nye lysarmaturer i tak i salen, scene og garderobe og 

ganger 130 000

Utskifting av gamle armaturer med lysstoffrør til moderne LED-armaturer, maling av 

tak for å dekke over felt etter bytte av armaturer

2022 Tretten kontorbygg Nytt ventilasjonsanlegg 900 000 Ventilasjonsanlegg til deler av kontorbygget. Påkrevd tiltak

2021 Tretten kontorbygg Lydisolering og oppussing av kontorer i 2.etg 750 000 Bygg, elektro og maler

Tretten kontorbygg Nye gulvbelegg i 2.etg. 270 000 Ca 300 m²

Tretten kontorbygg Uskifting av gamle ventilasjonsventiler på 120 000 Ca 20 rom

Tretten kontorbygg Utskifting av gamle lysarmaturer i 1. etg og U. etg 60 000 ca 30  stk, fra lysstoffrør til LED

2021 Tretten kontorbygg Utskifting av vinduer i 1982-bygget 600 000 Gjenstår 34 gamle vinduer fra 1982

Øyer helsehus Utskifting av eldre lede- og markeringslys 100 000 Arbeid for elektro med utskifting av eldre armaturer for nød-, lede- og markeringslys

2023 Øyer helsehus

Overbygg og sikring ved varmekabler i trapp og 

rullebane i vestre hovedinngangen til kantine og 

møterom i 2001-bygningen, HMS-tiltak 750 000

Var på investeringsbudsjett 2019, men ble utsatt da midlene gikk til å rehabilitere 

kjøle/fryseanlegg i 2019. Bygg og elektro

Øyer helsehus Utskifting av gamle lysarmaturer 110 000 Utskifting av gamle armaturer med lysstoffrør til moderne LED-armaturer

2023 Øyer helsehus Sprinkelanlegg 1 000 000 Fullføring av sprinkleranlegg til komplett anlegg . Mye rørleggerarbeid 

Øyer ungdomsskole Rehabilitering av svømmehallen 200 000

Diffusjonstetting av innvendige vegger i svømmehallen, påføring av maling. Videre 

rehabilitering av kanalkåper. 

Øyer ungdomsskole Maling av utvendige alle fasader 700 000 Ikke utført, kan tas gjennem ny vedlikeholdsgruppe

Øyer ungdomsskole

Omlegging av tak over nordre bygningsdel 

(framhaldsskolen) 500 000

Sementtakstein fra 1960-tallet ligger fortsatt på praksisbygget og bør skiftes ut før 

lekkeasjer oppstår

2021 Øyer ungdomsskole

Asfalt foran inngangspartier og oppussing  av 

furulunden, HMS-tiltak som bedrer inneklimaet 400 000

Asfaltering for 300 000 kr utført sommer 2019 på investeringsbudsjett. Dette er 

fortsettelse av prosjektet i bakgården mellom ulike innganger. Inneklimatiltak

Øyer ungdomsskole

Trafikksikkerhetstiltak: Rundkjøring Gamlevegen X 

Hundervegen, ny holdeplass for bussene, trafikkareal 

til skolen 6 000 000

Samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune og Øyer kommune. Arbeid for 

anleggsentreprenør, anleggsgartner, elektro og asfaltleverandør

Øyer samfunnshus

Vedlikehold av yttervegger og vinduer fasade nord og 

øst 600 000

Kle oppigjen nord- og østfasader på samfunnshuset, utskifting av gamle vinduer og 

ytterdører

2024 Øyer samfunnshus

Istandsetting av ventilasjonsanlegg til en teknisk 

minimumsløsning 1 000 000 Tiltaket er under prosjektering, og forslag til løsning  

Øyer samfunnshus Oppussing av samfunnshussalen 500 000

Ny takhimling med belysning, maling av staffasje/listverk, beising av vegger, og nytt 

lydanlegg

Øyer rådhus

Utskifting av gamle lysarmaturer i 1995-bygget, 

gamlebygget og handelslaget 220 000

Ca 20 kontorer i gammelbygget og 1995-bygget, og 16 kontorer og ett møterom i 2. 

etg handelslaget, og 10 kontorer/møterom/ganareal i EA/VVA

Øyer rådhus

Tiltak for å sette i stand disp. rom til enkelt verksted 

og varmtlager 100 000 Delvis utført, men det gjenstår legging av nytt gulvbelegg

Øyer rådhus Utskifting av solavskjerming i 1915-bygget og 1995- 525 000 26 vinduer (ca 1,2x1,8) og 44 vinduer (ca 1,1 x1,8)

2022 Trettenhallen Rehabilitering av utvendig tak 1 500 000 Fjerne gamle takplater (1987), nytt undertak og nytt takbelegg ca 2.0000 m²

Kom. Friområder

Hogstarbeid i, på og langs kommunale eiendommer, 

veger og bekker 100 000 Rydding av skog og kratt, tiltak som kan settes i verk raskt

Kommunale leiligheter

Utvendig vedlikehold av kommunale boliger og 

eiendommer 800 000

Det er 10 boliger som kan vaskes, skrapes og males/beises. Tiltak som kan settes i 

verk raskt.

2021 Kommunale leiligheter

Utvendig solavskjerming i resten av kommunale 

leiligheter i Granrudtorget 60 000 Kan utføres når tid som helst, alle leilighetene er bebodde.

26 465 000

ANDRE AKTUELLE TILTAK - tiltak merket blått er lagt inn i forslag til investeringsplan 2021-2024

Resterende vedlikeholdsbehov i Corona-oversikten


