
Skjema for innspill  
- til tiltaksplaner som vedtas som del av HP 2022-2025 
 

 

Tiltak er aktuelt for tiltaksplan for … … klima og 
energi 

… trafikk-
sikkerhet 

… idrett 
friluftsliv og 
nærmiljø 

… næring 

Sett kryss (er du usikker, ta kontakt) 
 

  X  

Navn på tiltak  Oppgradering av Løkka stadion/Sagajordet med et kombinert kunstis- 
og multisportdekke. 

Er tiltaket nytt eller står det i vedtatt 
tiltaksplan for 2021? 

Det står i tiltaksplanen for Idrett, friluftsliv og nærmiljø, men er 
foreløpig ikke på prioritert plass. 

Dersom tiltaket var prioritert i 2021, 
si noe om status og plan for 
fremdrift.  

 

Kort beskrivelse av tiltaket En oppgradering av Løkka stadion/Sagajordet til et kunstis og 
multisportdekke, vil gi dette nærmiljøanlegget en sterkt tiltrengt 
oppgradering. Tiltaket vil gi barn og unge i aldersgruppen 5 – 18 år et 
kostnadsfritt lavterskeltilbud for uregulert fysisk aktivitet på en rekke 
aktivitetsområder. Tiltaket vil bli en god rekrutteringsarena for 
regulerte idrettsaktiviteter. Det bidrar både til bedre tilgjengelighet og 
styrking av det eksisterende aktivitetsområdet. Det vil bli muligheter 
for skøyteaktiviteter fra november - april og aktiviteter som inline-
hockey, håndball, basketball, volleyball, badminton, fotball med mer 
fra april til november. Tiltaket er planlagt uten bruk av kommunale 
midler. Dette gjelder både investeringskostnadene og drift. Et 
velfundert budsjett er å finne som en del av vårt styringssystem. Se 
vårt prosjekt https://www.nordstranda.no/dugnad/     

 Ja Nei Evt. kommentar: 

a) Ønsker du å søke 
investeringsmidler avsatt den 
aktuelle tiltaksplanen? Se 
kriterier i brevet. 

 x Vi trenger ingen midler før prosjektet er avklart og 
byggemeldt.   

Skal tiltaket gjennomføres på 
kommunal grunn? Evt. hvem er 
grunneier?  

x   

Skal du søke spillemidler og har 
behov for kommunal veiledning for 
prosess?  

x  Vi har god oversikt via egen søknadsgruppe for finansiering, 
men vil gjerne ha en god dialog med Frogn kommune i 
denne prosessen. 

b) Har du behov for 
planavklaringer e.l. for å 
kunne gjennomføre tiltaket? 

x  Oppgraderingen skjer i henhold til gjeldende areal- og 
reguleringsplan. Vi vil ha behov for en leieavtale mellom 
Frogn kommune og vellet i et 20 til 30 års perspektiv. 

c) Er tiltaket noe du ønsker 
kommunen skal etablere 
og/eller drifte og 
vedlikeholde?  

 x NHV planlegger å etablere, finansiere, bygge og drifte 
anlegget uten bruk av kommunale midler. Vellet regner med 
at kommunen kan bidra på dagens nivå med vedlikehold. 
Se vårt skisseprosjekt med finansieringsplan på 
https://www.nordstranda.no/dugnad/  

Annet kommunalt bidrag?  
 

x  NHV vil trenge en avtale i et 20 – 30 års perspektiv for å 
kunne søke tiltaksmidler. 

Begrunnelse for hvorfor tiltaket bør 
gjennomføres – se tildelingskriterier 
i brevet. 

Dette blir et utendørs gratis, lavterskeltilbud for barn og unge. Ved en 
oppgradering viser våre egne tellinger et estimat på 30.000 besøk på 
kunstisflate fra november til april, mot dagens 3 000 besøk på de tre 
ukene vi normalt klarer å tilby gode isforhold vinterstid. Fra april til 
november bruker vi informasjon fra tilsvarende anlegg: Ski hockey, 

https://www.nordstranda.no/dugnad/
https://www.nordstranda.no/dugnad/


Stabæk kunstis, og Hundsund kunstis på Snarøya. Dette vil gi ca. 30.000 
besøk på multisportdekket, mot dagens amputerte bruk grunnet 
overvannsproblematikk, med påfølgende søkkvått og løst banedekke. 
Tiltaket vil bidra sommerstid til et aktivitetstilbud for barn og unge som 
det ikke finnes på andre ute-arenaer i Frogn. Driftskostnadene på ca. 
150 000 kr årlig + pluss dugnadsarbeid blir små sett i forhold til antall 
besøkende. 
Drift 
Det er opprettet en dugnadsgruppe for drift av dagens bane, denne vil 
bli styrket når anlegget står ferdig. Driften av anlegget krever lite 
arbeidskraft gjennom sommeren, kun mindre ettersyn er tilstrekkelig. 
Fra november til april vil det være behov for ca. to mann i to timer for 
å utføre daglig vedlikehold av isflaten (preparering og snømåking). 
Dette klarer vi lett å dekke opp med personell fra dugnadslista. Til 
sammenligning blir kunstsnøtraséen til skigruppa vedlikeholdt og 
snøbelagt på dugnad. De 200 deltagerne, fordelt på vaktlag á fire 
personer, jobber døgnkontinuerlig i en uke for å legge snø. 90% av 
disse er ikke engang medlem av skigruppa, og arbeidet har pågått 
siden 2008. Driften vil således ikke by på problemer i velområdet, hvor 
vi allerede per i dag har 60 personer fordelt på tre ulike 
ansvarsområder. 
Adkomst, transport og parkering 
De aller fleste brukerne er under 18 år og ankommer til fots, på sykkel 
eller via buss til Grande. De som bor litt lenger unna blir ofte kjørt og 
hentet av foresatte.  
Behovet for parkering er derfor lite. Det viser seg at med en omløpstid 
med gode isforhold om vinteren på én time, med opp mot 50 brukere 
på banen, er det ikke parkeringsproblemer, eller behov for toalett. 
Vellet ser imidlertid på mulighetene for å sette på plass to mobile 
toaletter om det blir nødvendig. Det er parkering syd og nord for 
banen, og på vinteren er det god plass på Husvik parkering, 350 meter 
rett vest.  
Forurensning 
Multisportdekket ikke gi forurensende avrenning, noe som for 
eksempel kunstgress gir. Isflaten vil ikke gi heller ikke gi noen 
forurensning. 
Støy 
Vi har beregnet støy fra kunstisanlegget og det vil ikke gi mer enn 
kravet på 35 dB til nærmeste bebyggelse. Kjøleanlegget vil kun kjøres i 
perioder med plussgrader. Vi har tatt en naborunde til alle gjenboerne 
til banen og vist frem prosjektet og gitt faktaopplysninger, og 
tilbakemeldingene er positive. 
Bruk og skjøtsel 
Løkka stadion er regulert til aktivitetsområde for barn og unge. Banen 
lider dessverre under manglende vedlikehold, drenering og 
overvannsproblematikk i barmarksperioden. Dette reduserer bruken av 
banen i nevnte tidsrom. I tillegg gir milde vintre store utfordringer for å 
opprettholde en isflate, da det skjer en stadig nedsmelting av isflaten. 
Bruken er imidlertid stor når isflaten er intakt. Ca. 150 brukere per dag 
i ukedagene, og 400 barn per dag i helgene med en omløpstid på ca. 50 
personer per time.  
Tiltaket og målsettingen 
Vi ser at tiltaket er i henhold til tildelingskriteriene for rulleringen av 
tiltaksplanen.  
Den overensstemmer i tillegg godt med intensjonen i 
kommuneplanens samfunnsdel gjeldende:  

• Livskvalitet og folkehelse 



• Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo og nærmiljøer 

• Deltakelse, medvirkning og frivillighet 

Forslagsstiller (lag, forening, vel etc.) Nordstranda og Husvik vel med støtte fra Frogn friluftsforum, Frogn 
idrettsråd, Drøbak Frogn idrettslag.  
Følgende anbefaler også tiltaket: Norges Hockeyforbund, Norges 
håndballforbund, Norges Volleyballforbund, Norges bandyforbund 

Kontaktperson Trygve Gulliksen 

E-post Tradisjonshandverk72@gmail.com / post@nordstranda.no  

Telefonnummer 41541779 

  

Vedlegg • Dugnad og prosjektside https://www.nordstranda.no/dugnad/ 

• Film https://www.youtube.com/watch?v=MaNrE0Qf4ZA 

    

     Kroner Dugnadsinnsats SUM 

Anslått total kostnad for 
gjennomføring av tiltaket 

9 200 000 450 000 9 650 000 

Andre tilskuddsmidler  
 

9 200 000  9 200 000 

Privat bidrag – kontantbidrag, gave, 
dugnadsinnsats 

 450 000 9 650 000 

Ønsket kommunalt bidrag  0 0 0 

Tilskudd Spillemidler, Plug and Skate (Norges hockeyforbund), hovedsponsor og 
andre sponsorer. Se vårt skisseprosjekt for en fullstendig beskrivelse av 
finansiering for prosjektet og drift av anlegget: 
https://www.nordstranda.no/dugnad/  

Vedlegg Vårt dynamiske styringssystem for prosjektet finnes på: 
https://www.nordstranda.no/dugnad/  
Styringssystem: Prosjekt Løkka Stadion kunstis og multisportdekke 
2021-2022. 
Inneholder 

• Skisseprosjekt Løkka stadion 

• Arbeidsoppgaver-Løkka 

• ROS-analyse 

• Budsjettalternativer 

• Videoanimasjon om prosjektet 

• Søknad kunstis-multisportdekke inn i tiltaksplanen for Frogn 
kommune 2020, med vedlegg. 

 

Ønsket/ planlagt tidspunkt for 
gjennomføring (planlegging, 
byggestart) 
Angi også ev. nødvendig forarbeid før 
tiltaket kan gjennomføres (avtale med 
grunneier, byggesøknad el) 

Mulig oppstart i 2022 etter innvilget byggesøknad og med finansiering 
på plass. Prosjektet har vært planlagt over en to-års periode. 
Skisseprosjektet er utarbeidet av, eller i samarbeid med, kvalifisert 
personell. Uttegning av prosjektet som vil bestå av banen, to mobile 
enheter: kjølekompressor og parkeringstelt for ismaskin. Dette vil bli 
utført av en ansvarlig søker. Gjennomføring av prosjektet vil bli tildelt 
kvalifiserte entreprenører etter en tilbudsfase.  

Ev. annen relevant informasjon om 
tiltaket 

Ved spørsmål kontakt Nordstranda og Husvik vel org nr. 922 900 620  
Co. Bjørn Frantsen, Husvikveien 12, 1443 Drøbak 
 www.nordstranda.no e-post: post@nordstranda.no   
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