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STATUS FOR HEISER I RINGERIKE KOMMUNE  
 
Forslag til vedtak: 
 
Status for utbedrings- og utskiftingsplan for heiser i Ringerike kommune tas til orientering. 
 
Sammendrag 
 
Innledning / bakgrunn 
I budsjett 2012, har rådmannen i oppdrag å lage en prioritert utbedrings- og utskiftingsplan 
for heisene i Ringerike kommune. Det ble også avsatt 1,5 millioner kr i 2012 til utskiftning 
av heiser på investeringsprosjekt 0222 – Utskiftning heiser.  
 
Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune inngikk 30.januar 2012 egen rammeavtale for årskontroller, 
serviceoppdrag og reparasjoner på alle kommunale heiser i Ringerike kommune med Reber 
Schindler Heis AS.  
 
Reber Schindler Heis AS har i første halvdel av 2012 vurdert tilstanden på alle kommunale 
heiser. Konklusjonen fra Reber-Schindler Heis AS er at det kun er behov for å skifte ut 
heisen i den gamle delen av Heradsbygda omsorgssenter.  
 
Det er pr i dag kun begrenset behov for heisen på Heradsbygda omsorgssenter. Heisen 
benyttes pr i dag kun til varetransport. En eventuell utskiftning av denne heisen må ses i 
sammenheng med fremtidig bruk av Heradsbygda omsorgssenter. En eventuell utskiftning 
av denne heisen foreslås derfor finansiert sammen med øvrige tilpasningsbehov, dersom 
bruken av bygget utvides. 
 
For våre øvrige heiser er det kun registrert vedlikeholdsbehov. 
 
Økonomiske forhold 
Prosjektet 0222 – utskiftning heiser fikk en ramme på 1,5 millioner kroner i budsjett 2012. 
I løpet av 2012 er det omdisponert 1 million fra prosjektet til prosjekt 0215 flerbrukshall 
(kommunestyrets sak 115/12), slik det pr nå gjenstår kr 500.000,-. Gjenstående kr 500.000,- 
foreslås i egen sak omdisponert til prosjekt Heggen barnehage. 
 



Rådmannens vurdering 
Med bakgrunn i vurderinger av tilstanden på kommunale heiser i Ringerike kommune, er det 
ikke nødvendig å lage en egen utbedrings- og utskiftingsplan for heisene. Temaet tas opp 
igjen senere dersom det skulle være behov. 
 
Midlene i prosjekt 0222 – utskiftning av heiser kan derfor omdisponeres til andre prosjekter. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
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