
Maskiner, inventar og utstyr 

Prosjekt  Antatt beløp  Kommentar Status 

Løypemaskin Konnerud 
skianlegg 

3,15 
Anskaffelse med anbud. Tilpasset WC 

anlegg. Gammel løypemaskin i innbytte  

1,3 millioner kroner overført fra 2020. 
Anskaffelsen startet opp i februar med 

anbudsbeskrivelse. Leveres medio oktober 2021 

Ismaskin Øren kunstisbane 1,6 

Anskaffelse med anbud. 
Kravspesifikasjon tilpasset Øren 

kunstisbane med støyproblematikk. 
Erstatter leid maskin 

Overført fra 2020. Anskaffelsen ferdig i sept. – 
antatt levering vinteren 2021/22. Innleid maskin 

inntil leveranse 

Storskjerm Marienlyst 
stadion 

1,5 

Anskaffelse av tekniske installasjon til 
Marienlyst stadion. Lyses ut på anbud. 

Oppfylle krav i leiekontrakt med SIF. 

Kontrakt undertegnes sept. 2021. Montering i 
vinterpausen des. 21-feb. 22 

Digitalt søknadssystem 1,0 
For å sikre enkel søknadslevering og 

behandling av søkbare tilskudd. 
Ferdig delleveranse i 2021 og hovedleveranse er 

2022. Arbeidet er startet opp i januar 2021 

Diverse utskiftinger 0,7 

Diverse mindre utstyr og inventar som 
det er behov for å skifte ut. Buffer for 

endringer i antatt pris. 

Kjøsterudjuvet. Rehabilitert våren 2021, åpnet 
juli 21. Nytt ras august 2021 og ny rehabilitering 

høsten 2021. Foreløpig kostnadsramme 0,7 
millioner kroner.  

Maskiner inventar og utstyr har opprinnelig ramme 8,8 millioner kroner og fikk 6,1 tilført fra 2020- totalt 14,9 millioner kroner. 

3,2 millioner kroner brukes til sceneutstyr, Neon og knutepunkt fjell, 1 millioner kroner til kulturskole. 7,95 mill brukes av Idrett, 1,25 million kroner til 

Tollbugataprosjektet. 1 million overføres oppradering arena anlegg og natur (utsiktstårn). Leveranser skjøvet i tid er 0,5 millioner kroner og kan bidra med 

å finansiere evt. utløsning av utstyr fra Attic ( kommer tilbake  i handlings og økonomiplanen)  



Oppgradering arena, anlegg og natur 

 

 

Prosjekt  Antatt beløp  Kommentar Status 

Skifte kunstgress Konnerud 
stadion 

6 
(-  1,0) i spillemidler) 

Rehabilitering av eksisterende 
kunstgressbane med undervarme. 
Inkludert tiltak for oppsamling av 
granulat. Det søkes spillemidler til 

prosjektet(ca. 1 mill.) 

Prosjekt bestilt av Utbygging og infrastruktur i februar. 
Gjennomføring av miljøtiltak, overvann, kummer etc. høsten 

2021. Kunstgress legges sommeren 2022. Behov 
rebevilgning/overføring av 2,5 millioner kroner til 2022 (+1,0 

millioner kroner spillemidler) 

Skifte sandfilteranlegg 
Eknesbadet 

2,2 

Skifte ut eksisterende 
sandfiltertanker som er 

defekte/utslitt.  

Prosjekt bestilt av Utbygging og infrastruktur. Installert og 
testet juli 2021 

Etablere utsiktstårn 
Nordbykollen 

1,0 
 

Fullføring av planlagt og prosjektert 
tiltak fra friluftsløftet. 

Første anbudskonkurranse ble avlyst grunnet for høy pris på 
innkomne tilbud. Ny konkurranse ut høsten 2021 med 

planlagt bygging våren 2022. 1 million overføres. Behov  
2,6 millioner kroner. 

Andre mindre tiltak 1,0 
Diverse mindre oppgraderingstiltak 

på turveier og idrettsanlegg  

Opprydding langs lysløyper etter tungt snøfall sist vinter, 
hogst, reparere lys i lysløyper, dryppsonehogst, utbedre 

veinettet. Utbedring lysanlegg idrettsanlegg, destruering av 
sand fra kunstgressbane. 

Oppgradering arena, anlegg og natur har ramme 8,2 millioner.  2,5 millioner foreslås overført til 2022 for ferdigstillelse av kunstgress Konnerud-. 1 million overføres i 

tillegg fra maskiner inventar og utstyr for å dekke behov ( utsiktstårn). 

 



 

Ramme 14 900                 8 200         

-                       -             

overført 2020 3 200                   

kulturskole 1 000                   

IDRETT 10 700                 8 200         IDRETT

løypemaskin 3 150                   5 000         kunstgress

ismaskin 1 600                   2 200         sandfilter

storskjerm 1 500                   1 000         utsiktstårn

søknadssystem 1 000                   800             turveier og annlegg

div utskift 700                       200             div utskift

tollbugata 1 250                   

Mellom prosjekt 1 000                   1 000-         

Buffer 500                        

 

Prosjekt  Antatt beløp  Kommentar Status 

Naturrestaurering  kr   1 000 000  Overført fra 2020  

Midler fra 2020 overført i mai 2021. Kort tidsperiode for 
planlegging, medvirkningsprosesser, tilbudsinnhenting. Ulike 

prosjekter igangsatt og flere under planlegging. Behov for 
rebevilgning / overføring av restbeløp til 2022. Anslagsvis 

benyttet kr. 500 000 til nå 

  
Rewilding—rest overføres eventuelt  til 2022 

  


