
STED TILTAK Pris eks. moms KOMMENTAR

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

Vidarheim barnehage Nytt ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner 500 000

Skifte ut gammel glykose-gjennvinner/ plate-veksler til roterende gjenvinner. 

Foreløpig tiltak er å skifte ut en shuntventil på glykoseanlegget

Bakketun bo- og 

serviceanlegg

Utskifting av mosebelagt/råtten utvendig panel og vinduskarmer 

ved midtre inngangsparti 400 000  Krever samhandling mellom snekker og vindusleverandør

Tretten samfunnshus Utskifting av vinduer og repanelering, nord- og østvegg 750 000

Fortsettelse av tidligere titak, sør og vestvegg er utført. Snekker, maler og 

vindusleverandør

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

Tretten kontorbygg Lydisolering og oppussing av kontorer i 2.etg 600 000 Bygg, elektro og maler

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

Nye gulvbelegg i eldste del av helsestasjonen 110 000 Helsestasjonen: Fjerne rødt gulvbelegg fra 1982, 120 m²

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

Utskifting av gamle lysarmaturer i 2. etg 120 000 ca 60 stk

Utskifting av vinduer i 1982-bygget 410 000 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

Utskifting av vinduer, 1989-bygget eller vestfløyen 200 000

Utskifting av 15 vinduer i 2. etg i 1989 bygget. Omfatter 10 pasientrom og en 

stue

Overbygg og sikring ved varmekabler i trapp og rullebane i vestre 

hovedinngangen til kantine og møterom i 2001bygningen, HMS-

tiltak 600 000

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

rehabilitere kjøle/fryseanlegg i 2019. Bygg og elektro

Utskifting av gamle lysarmaturer 200 000 Utskifting av gamle armaturer med lysstoffrør til moderne LED-armaturer

Solvang skole Rehabilitering av tårntak i tannklinikken 30 000  Papptekking

Utskifting av vinduer i bygget fra 1975 520 000

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

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

østfasaden har ny solavskjerming. Pris kvalitetssikres.



Øyer tannklinikk Tetting og rehabilitering av tårntak på tannklinikken 25 000

Vaktmester henter inn tilbud på omlegging av takmembran som er ca 36 år 

gammelt. Oppmålt til ca 25 m². Tekking koster ca 15.000 kr + evnt kantblikk og 

sikring. Tiltaket løses på driftsbudsjettet.

Øyer ungdomsskole Rehabilitering av svømmehallen 200 000

Diffusjonstetting av innvendige vegger i svømmehallen, påføring av maling. 

Videre rehabilitering av kanalkåper

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

Omlegging av tak over nordre bygningsdel (framhaldsskolen) 500 000

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

før lekkeasjer oppstår

Rehabilitering av utett gulv i dusjene, samt veggene 580 000

Omfatter riving av veggplater, avretting aveks gulv, montering av gulv- og 

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

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

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 

handelslage 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

Utskifting av vinduer i 2. etg i Handelslaget 180 000  Innkjøp av materialer, arbeid kan utføres av vedlikeholdsgruppa

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

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

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.

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

Trettenhallen Utvendig vedlikehold av vegger 200 000 Vask av platekledning, maling av trevegger

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



Øyer Arbeidssenter Utvendig vedlikehold av fasader 250 000 Vasking, skraping og maling av vegger og vinduer, vindskiebeslag

Kom. Friområder

Hogstarbeid i, på og langs kommunale eiendommer, veger og 

bekker 400 000 Rydding av skog og kratt. Tiltak som kan sette i verk straks.

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.

Utvendig solavskjerming i kommunale leiligheter i Granrudtorget 150 000 Kan utføres når tid som helst, alle leilighetene er bebodde

SUM VEDLIKEHOLD 12 900 000


