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Status 
Nordstranda er en unik liten familiestrand plassert i hjertet av Nordstranda og Husvik vel. Dessverre er store deler av strandas 
bruksareal redusert på grunn av sikringstiltak for å motvirke utrasing av den tungt trafikkerte Husvikveien. Frogn kommune har 
etablert et handicaptoalett i strandas sydende. Toalettet er utilgjengelig fra stranda for forflyttningshemmede, rullestolbrukere og 
barn.  
Små barn kan derfor ikke benytte toalettet uten at voksne følger dem fra stranda og opp til den smale, fortausløse og tungt 
trafikkerte Husvikveien. En oppgradering av stranda har stått som førsteprioritet i kommunens handlingsprogram og tiltaksplan 
siden 2010. Ingenting ble imidlertid gjort for å forbedre forholdene før Nordstranda i 2019 ble tatt ut av sin prioriterte plass i 
kommunens tiltaksplan. 
 

    
Fra Kopåsbrygga og sydover Fra bølgebryter og nordover Mot HC toalett og sydover Fra Kopåsbrygga og nordover 

Konklusjon 
Nordstranda og Husvik vel vil bidra for å få oppgraderingen av stranda tilbake i handlingsprogrammet og tiltaksplanen. Vellet har 
i mai 2020 inngått en avtale i et 20 års perspektiv  med Frogn kommune om «Skjøtsel, vedlikehold og bruk av Nordstranda», slik 
at vi kan bidra til at oppgraderingen blir realisert så raskt som mulig. Vi har inngått et samarbeid med kommunen, hvor vellet kan 
komme med forslag for oppgradering av stranda. Etter enighet med kommunen vil vi byggesøke, samt søke om midler for å 
finansiere en oppgradering. Stranda vil med våre forslag få et økt bruksareal og en universell utforming fra Kopåsbrygga og 
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sydover slik at HC toalettet blir tilgjengelig fra stranda. I tillegg vil stranda fremstå mer helhetlig, brukervennlig og estetisk. 
Husvikveien får en nødvendig forsterkning. Stranda for en rullestolrampe, med mulighet for solbading og slip ut i vannet 

Oppgradering av Nordstranda i tre faser 
Vellet ser for seg en tredelt oppgradering av stranda. Vi har også laget en videoanimasjon av Nordstranda, slik vi tenker oss at 
den fortjener å se ut: https://youtu.be/XmTKteNOT04  
 

Fase 1 
Tilførselsveien fra Husvikveien og ned til handicaptoalettet gis en universell utforming med tilgang for rullestol og asfalteres. 
Platået hvor pumpehuset står, får en forsterket steinmur mot sjøen og en steintrapp ned til selve stranda. Nordover fra toalettet 
og inntil steinmuren frem til der grunnfjellet slutter og dagens bølgebryter er etablert, bygges det en 40 m lang og 1.4 m. bred 
universell utformet sti med ledegjerde for rullestolbrukere. Det lages en rullestolrampe med slip for å gi tilgang for rullestol ut i 
sjøen. Dette bør kunne realiseres i løpet av 2021. 
 

 
Fase #1.: Animasjoner av Nordstrandas sydlige del med tiltak til stranda og HC toalett med universell utforming. 

 

  
Den sydlige delen av Nordstrand skal ryddes. Dagens realiteter fra HC toalettet og nordover hindrer barn og 

http://www.nordstranda.no/
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forflytningshemmede tilgang. 

Fase 2 
Den vakre steinmuren forankres ned til grunnfjellet og forsterkes, slik at den kan videreføres helt frem til Kopåsbrygga. Dagens 
ekstraforsterkning, som reduserer strandas bruksareal, fjernes. Stranda videreføres helt inn til steinmuren. Den skjemmende 250 
m2 (25 m x 10 m) store bølgebryteren forhøyes og utbedres med strandas profil og gis universell utforming, slik at den vil 
fungerer som en platting for solbadere. Fra plattingen går det en slipp med ledegjerde ut i sjøen, slik at den fungerer for 
forflyttningshemmede og rullestolbrukere. Det bygges en 1.4 m. bred universell utformet sti fra Husvikveien ned til Kopåsbrygga 
og videre sydover til plattingen. Grunnforholdene for videreføring av steinmuren må stadfestes av geolog eller fagpersonell. 
Husvikveien må sperres mellom Husvikveien 21. og Kopåsbrygga i byggeperioden. Ingen eiendommer vil få sperret tilgang fra 
vei i byggeperioden. En gangsti kan etableres øst for Husvikveien i denne perioden. Busslaster med besøkende til Oscarsborg 
må gå fra Husvik, eller bruke Sjøtorget som fergeleie. Dette bør kunne realiseres 2020 – 2021 
 

 
Fase #2.: Animasjoner av Nordstrandas midtre del med tiltak til stranda og solplatting med universell utforming. 
 

  
Fra Kopåsbrygga og sydover Fra forsterkningsmur mot bølgebryter 
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Fase 3 
Fra Kopåsbrygga og nordover til Husvikveien 30, bygges den samme utformede steinmuren som syd for brygga. Stranda 
forlenges inn til muren østover, men gis ikke universell utforming, adkomst og tilgang, da dette vil redusere det lille strandarealet. 
Husvikveien på sperres mellom Husvikveien 29 og Kopåsbrygga i byggeperioden. Husvikveien 29 kan få sperret tilgang til sin 
garasje i byggeperioden, om ikke en viss tilrettelegging gjennomføres. Om tilgang hindres for Husvikveien 29 må alternativ 
parkering sikres for eiendommen i byggeperioden. Dette bør kunne gjennomføres i 2021 – 2022. 
 
En gangsti kan etableres øst for Husvikveien i byggeperioden. Busslaster med besøkende til Oscarsborg må gå fra Husvik eller 
bruke Sjøtorget som fergeleie. Gangsti forbi anleggsområdet bør etableres.  
 

 
Fase #3.: Animasjoner av Nordstrandas nordlige del. 
 

  
Nordre del tilkomst og strandareal. 
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Nordstranda og Husvik vel: Avtale om «Skjøtsel, vedlikehold og bruk av Nordstranda»,  
og veien videre 
Avtale 
Avtale i et 20 – 30 års perspektiv ble undertegnet 4. mai 2020 
 

Veien videre når en bruksavtale er på plass for Nordstranda 
For fase 1  
Vellet vil utføre følgende i 2020: Prosjektering, oppnå enighet med kommunen, lage anbudskriterier, innhente anbud, byggesøke 
og søke om økonomiske midler. Pengene vil vi hente hos fylkeskommunen, fra tippemidler og diverse stiftelser.  
 

For fase 2  
Vellet vil utføre følgende i 2020 – 2021: Starte prosjektering i samarbeid med kommunen. Kommunen må byggemelde en 
forsterkning av Husvikveien. Vellet kan bidra med søknader om økonomiske midler fra blant annet fylkeskommunen, fra 
tippemidler og diverse stiftelser.  
 

For fase 3  
Vellet vil utføre følgende i 2021 – 2022: Starte prosjektering i samarbeid med kommunen. Kommunen må byggemelde en 
forsterkning av Husvikveien. Vellet kan bidra med søknader om økonomiske midler fra blant annet fylkeskommunen, fra 
tippemidler og diverse stiftelser.  
 
 
Mvh 
 
 
Bjørn Frantsen 
Leder Nordstranda og Husvik vel 
 
 

Mulige steder for søknad om økonomisk støtte, vi nevner noen: 
1. Sparebankstiftelsen DnB 
2. Sparebank1 stiftelsen Østfold og Akershus 
3. Gjensidigestiftelsen  
4. Tippemidler 
5. Fylkeskommunale midler 
6. Kommunale midler 
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