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tilfredsstiller dagens HMS krav.  
 
Ferdigstille utbedring av Ljoslandsveien 
Det er i 2019 gjennomført en utbedring av flere 
strekninger på den delen av veien som var asfal-
tert. Underlaget var for dårlig, og det har vært 
vanskelig å opprettholde et forsvarlig vedlikehold 
uten større utbedring. Enkelte partier i begynnel-
sen av veien gjenstår og foreslås gjennomført i 
økonomiplanperioden. 
 
Asfaltere Ljoslandsveien 
Det foreslås å avsette midler til asfaltering av de 
strekninger som er utbedret. 
 
 
Porter til idrettshallen 
Vippeportene i idrettshallen er utslitte og trenger 
fornying. Portene er fra 1991 og utgjør en poten-
siell fare for brukere av lagrene. 
 
 
Sikringsarbeid av fjellskråning ved hallen 
Fjellskråning mellom hallen og skolen bør sikres 
ytterligere. Sikringen som ble gjort for noen år 
siden, er ikke tilfredsstillende. Området ovenfor 
der personer ferdes bør sikres ytterligere med 
gjerde, nett og bolting. 
 
 
Overvåking avløpsanlegg 
Arbeidet med overvåking av renseanleggene og 
pumpestasjonene startet i 2018, og ønskes vide-
reført ut 2021. Utbyggingen vi gi en besparelse 
på tilsyn når alle anleggene er tilknyttet sentra-
len. Kostnadsrammen totalt er beregnet til 1,75 
mill. kr  
 
 
Rehabilitere renseanlegget på Skaiå 
Det er i 2019 påbegynt et arbeid med oppgrade-
ring etter føring fra arbeidstilsynet med fokus på 
utbedring av ventilasjon, kontrollrom, garderobe, 
og tildekking av avløpsbassenger for å få et til-
fredsstillende arbeidsmiljø. 
Prosjektet gjennomføres innenfor en kostnads-
ramme på 1,7 mill. kr fordelt på to år. 
 
 

 

 

 

Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2020-2023 

2 stk. biler til hjemmesykepleien 
Hjemmesykepleien har 2 stk. biler, hen-
holdsvis 2011 og 2014 modell som brukes 
til hjemmebaserte tjenester. Bilene brukes 
mye med forholdsvis stor slitasje og vedli-
kehold. Basert på bruk vil det bli vurdert 
om en av bilene skal være EL-bil. Utskif-
tingen foreslås fordeles over to år i økono-
miplanperioden  
 
Stedsutvikling Vatnestrøm 
Framdrift i stedsutviklingsprosjektet har 
stoppet noe opp i påvente av en avtale om 
erverv av nødvendig areal til sandvolley-
bane og tursti. Styret i grendelaget har 
også kommet med ønske om å prioritere 
opprustning av ball-løkke i boligfeltet. Pro-
sjektet videreføres i 2020 i samarbeid med 
grendelaget.   
   
Utvidelse Skaiå barnehage 
Forprosjekt for utvidelse av barnehagen er 
gjennomført i 2019. Det er satt en forelø-
pig budsjettramme på 23,0 mill. kr. Pro-
sjektet omfatter 463 m2 ombygging og 
240 m2 utvidelse.  Videre oppgraderes 
bygningen med nytt ventilasjonsanlegg,  
el- anlegg, lydforhold og energieffektiv 
oppvarming. Byggestart ventes våren 
2020 med ferdigstillelse våren 2021. 
 
Kjøp av brukt traktor 
Kommunens traktor er en 2006 modell 
som krever stadig mere vedlikehold. Det 
er ønske om å bytte inn eksisterende og 
kjøpe nyere brukt. Netto kostnader anslås 
til 0,5 mill. kr.  
 
ENØK- og HMS tiltak; kommunale 
bygg 
Det er behov for HMS oppgradering av fle-
re kontorer og møterom på kommunehu-
set. Bygningen er over 30 år, og det er 
plan om å skifte ut belysning til LED, lyd-
dempende himling og omlegging av venti-
lasjon. 
 
ENØK tiltak; utskifting av gatelys ved 
kommunehuset  
Det er behov for å skifte ut 12 stk. gatelys 
rundt kommunehuset. Dette er et ENØK 
og vedlikeholdstiltak med nye armaturer i 
LED, samt montering av styre-skap med 
måler. 
 
Rehabilitere pumpestasjon Vatne-
strøm 
Det er behov for oppgradering av en pum-
pestasjon langs Stasjonsveien som ikke 
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grense. Det er foreløpig ikke funnet rom for å 
avsette midler i økonomiplanperioden. 
       
                                                                       
Tilkobling av eksisterende boliger, Bergøya 
Det ble i 2018 etablert kommunal VA-anlegg for 
tilkobling av inntil 13 stk. eksisterende boliger på 
Skisland til en kostnadsramme på 3,0 mill.kr. 
Bergøya er ikke tilknyttet offentlig anlegg. Det 
planlegges å forlenge den kommunale VA-
ledningen i Otra inn til ny kommunal pumpesta-
sjon på Bergøya. Tilkoblingen vil kunne gi 13 nye 
abonnenter. Det er foreløpig ikke funnet rom for 
å avsette midler i økonomiplanperioden. 
 
 
 

 

 

 

Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2020-2023 

Grunnerverv og utvikling av boligom-
råder 
Det er gjennom flere år ført diskusjoner og 
samtaler både politisk og administrativt 
angående flere utbyggingsområder. Kost-
nader for flere prosjekter ventes fremlagt i 
egen sak til politisk behandling. For 2020 
foreslås det å avsette 5,0 mill. kr. til grun-
nerverv og utvikling av boligområder.  
 
 
Trafikksikkerhetstiltak bro Øynaveien 
Øyna-broa foreslås oppgradert med stål-
rekkverk i tillegg til fender. Dette som et 
trafikksikkerhetstiltak innenfor en kost-
nadsramme på 0,15 mill. kr. 
 
 
Uteområde Åkle 
Kommunens ansvar for opparbeidelse av 
uteområde på Åkle har fulgt utbyggingen 
av leilighetene. Det arbeides med plan for 
etablering av bussholdeplass på FV-291 
ved Åkle sammen med belønningsmidler 
fra ATP. I den forbindelse er det regulert 
inn avkjørsel til kommunens område sør 
på Åkle. Avkjørsel og opprusting av områ-
det i sørenden bør ses i sammenheng og 
etableres samtidig. 
 
 
Aggregat til Skrøme vannverk 
Vannverket er ikke utstyrt med nød-
strømsaggregat, noe som er nødvendig for 
å kunne rense vannet ved strømbrudd 
over 24 timer ved normal forbruk. Det fo-
reslås å avsette midler i 2021. 
 
 
Opprustning idrettshallen 
Idrettshallen trenger opprusting med fo-
kus på ENØK for å få bedre innemiljø og 
spare driftskostnader. Prosjektet vil kunne 
være spillemiddelberettiget, og må utre-
des nærmere. Det er foreløpig ikke funnet 
rom for å avsette midler i økonomiplanpe-
rioden. 
 
Utvide basseng på vannverk Skisland 
Vannverket ble bygget for å dekke første 
del av nye abonnenter på Skisland. Dette 
for å begrense kostnader for utbygger av 
Skislandsåsen. Påkobling av eksisterende 
boliger i området etter kommunal utbyg-
ging av VA ledningsnett, krever økning i 
rense og lagringskapasiteten. Videre kan 
en utvidelse gi muligheter for tilkobling av 
boliger i området utover kommunens 


