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ÍSAFJARÐARBÆR

Sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs ásamt forstöðumanni skíðasvæðis leggja fram leiðir
vegna bilunar í snjótroðara.
Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar varð fyrir því óláni að Pisten Bully 600 2008, eldri snjótroðari
varð fyrir bilun í mótor. Mótor er fastur auk þess sem höfuðlega brotnaði þannig að taka þarf
mótor upp. Nokkrar leiðir eru í boði til að bregaðst við þessu:
1. Nýr mótor frá Pisten Bully verð ca.10.000.000 kr.
2. Long block pöntuð frá Öskju sem er með umboð fyrir Benz mótor og þarf þá ákveðna
vinnu að færa á milli íhluti. En þá fengjum við nýja long block í ábyrð.
Verð 5.800.000 kr.
3. Notuð, uppgerð vél pöntuð erlendis með íslenskt fyrirtæki sem millilið. Hún er ekki
með sama endanúmeri þannig það þyrfti að færa ákveðna hluti af eldri vél á milli.
Verð 3.000.000 kr.
4. Notuð vél pöntuð erlendis með íslenskt fyrirtæki sem millilið en hún er ekki með sama
endanúmeri þannig það þyrfti að færa ákveðna hluti af eldri vél á milli. Ástand óþekkt.
Verð 2.000.000 kr.
Ef valdar eru leið 2, 3 eða 4 bætast alltaf við 1.000.000 kr. í vinnu við samsetningu. En með
leið 1 er það 200.000 kr. fyrir vinnu við að koma þessu saman.
Eftirfarandi forsendur spila inn í ákvörðunartöku:
Ef ekki á að endurnýja troðara innan næstu 10 ára er leið 1 best.
Ef endurnýja á troðara eftir 2 ár þá er leið 2 best, þar er Longblock ný frá framleiðanda, það
má skoða ef troðari er endurnýjaður árið 2021 þá er ekkert að því að koma honum í gagn með
notaðri longblock leið 3-4.
Snjótroðari er komin á tíma í viðhaldi og til þess að hann sé áreiðanlegur þarf að lagfæra hann
núna fyrir um 20.000.000 kr. (vél, rótor, dælur, belti).
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