
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 x  

Navn på tiltak  Oppgradering av Nordstranda sydlige del 

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

Det står i tiltaksplanen for Idrett, friluftsliv og nærmiljø, på prioritert 
plass. 

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

Prosjektet ble byggemeldt 7.4.2021 av ansvarlig søker: QDP arkitekter, 
Kirkegata 10, 1440 Drøbak, på vegne av Nordstranda og Husvik vel, co. 
Bjørn Frantsen, Husvikveien 12, 1443 Drøbak. Vellet har flere 
søknadsprosesser gående for fullfinansiering av prosjektet. Avhengig 
av byggemelding og finansiering blir tidligste oppstart høsten 2021. 

Kort beskrivelse av tiltaket Nordstranda sydlige del trenger en oppgradering av bygningsteknisk 
karakter på platået rundt pumpehus/WC, og steinfyllinga som fungerer 
som bølgebryter. Platået og bølgebryteren får en molofront i henhold 
til kystverkets Molohåndbok, og bølgebryteren får et toppdekke slik at 
den fungerer som en solplatting. I tillegg skal det etableres en lett 
konstruksjon som gangvei, denne knytter disse to tiltakene sammen, 
slik at det blir mulig for barn å gå på toalettet uten å måtte benytte 
den trange, fortausløse Husvikveien med mye tungtrafikk og 
normaltrafikk. Tilgangen fra Husvikveien ned til solplattingen, via 
toalettet og gangveien, får universell utforming. Det samme får 
rullestolslippen ut i sjøen. Svaberg og strandsonen mellom 
solplatting/bølgebryter og pumpehus/WC forblir urørt. Det samme 
gjelder det biologiske mangfoldet i strandsonen og i sjøen. Tiltaket vil 
bli forsøkt fullfinansiert uten bruk av kommunale midler. 

 Ja Nei Evt. kommentar: 

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

x  *Vi vil gjerne opprettholde de kommunale midlene på 
550.000 kr 

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

x  4. mai 2020 inngikk Nordstranda og Husvik vel avtale med 
Frogn kommune gjeldende stranda i et tjueårs perspektiv. 
https://www.nordstranda.no/wp-
content/uploads/2020/12/Avtale-Nordstranda-040520.pdf  

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

 x  

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

 x Tiltakene er i tråd med regulering av området, se også 
avtale. 
https://www.nordstranda.no/wp-
content/uploads/2020/12/Avtale-Nordstranda-040520.pdf 

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

 x  

Annet kommunalt bidrag?   x  

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

Tiltaket bidrar til å styrke interessen for allmenn ferdsel og friluftsliv. 
Det vil videre bidra til å skape et gratis, lavterskel, lett tilgjengelig, og 
aktivt liv utendørs. Samtidig vil stranda være et trivelig og vakkert 
samlingspunkt for Drøbaks innbyggere. Oppgraderingen øker strandas 
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bruksareal, og estetikk. Samtidig får både solplattingen og platået 
rundt wc som nå lider av manglende byggteknisk kvalitet og 
fremkommelighet, en forskriftsmessig og estetisk oppgradering. Dette 
vil gjøre stranda tilgjengelig for alle, men hovedtyngden av besøkende 
er barnefamilier. Den universelle utformingen gir rullestolbrukere, 
forflyttningshemmede med flere, tilgang, som den eneste stranda av 
sitt slag i Frogn. Tilgang fra stranda og direkte til toalettet øker 
sikkerheten for barn og alle andre brukergrupper. Stranda benyttes 
daglig gjennom året av blant annet barnehager og barneskoler.  
 
Vi er av den oppfatning at tiltaket er helt i overenstemmelse med 
tildelingskriteriene for rulleringen av tiltaksplanen.  
 
I tillegg er den helt i tråd med intensjonen i kommuneplanens 
samfunnsdel gjeldende:  

• Livskvalitet og folkehelse 

• Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo og nærmiljøer 

• Deltakelse, medvirkning og frivillighet 
 
Tiltaket er også i overenstemmelse med intensjonen i: 

1. Forvaltning av statlig sikra friluftslivsområder M-1985 
2. Klima- og miljødepartementet: Helhetlig tiltaksplan for en ren 

og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv  

Forslagsstiller (lag, forening, vel etc.) Nordstranda og Husvik vel, støttet av Frogn Friluftsforum, Oslofjorden 
Friluftsråd og Norges Handicapforbund. 
https://www.nordstranda.no/dugnad/ 

Kontaktperson Trygve Gulliksen 

E-post Tradisjonshandverk72@gmail.com 

Telefonnummer 41541779 

  

Vedlegg Fullstendig styringssystem finnes for prosjektet på: 
https://www.nordstranda.no/dugnad/ 
 
Rull ned til:  
Styringssystem: Oppgradering av Nordstranda Fase#1 (søndre del) 
2020-2022 
 
Innhold: 
Anbudskriterier med tegninger 

1. Nordstranda-samlede-tegninger 
2. Anbudskriterier Fase 1 
3. Postbeskrivelse Nordstranda 
4. Styrkeberegning av molomur 
5. Nordstranda, en animasjon 

 
Prosjektunderlag 

1. Skisseprosjekt Nordstranda 
2. Arbeidsdokument 
3. ROS-analyse prosjekt Nordstranda 
4. Styringsdokument prosjekt Nordstranda 2021-2022 
5. Avtale for Nordstranda, NHV og Frogn kommune 
6. Frogn kommune tiltaksplan 2021 
7. Oslofjorden Friluftsråd, prosjektstøtte 

    

     Kroner Dugnadsinnsats SUM 
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Anslått total kostnad for 
gjennomføring av tiltaket 

ca. 3 000 000  450 000 kr ca. 3 450 000 kr 

Andre tilskuddsmidler     

Privat bidrag – kontantbidrag, gave, 
dugnadsinnsats 

ca. 3 000 000 450 000 kr  

Ønsket kommunalt bidrag   * 550 000 kr ca. 3 450 000 kr 

Tilskudd Om NHV ikke lykkes med en fullfinansiering av prosjektet, har 
kommunen, etter å ha fått stranda statlig sikret, mulighet for en 
inndekning på ca. 50% av totalkostnaden. Her vil det da bli anledning til 
en samordning mellom vellets finansiering og fylkeskommunale 
tilskudd til Frogn kommune. Vellet har flere søknader ute per dato for 
finansiering, og ser på nye alternativ via sin søknadsgruppe. Søknader 
om økonomisk støtte vil bli bedre fundamentert etter en innvilget 
byggemelding er på plass.  

Vedlegg Helt konkrete kostnadsoverslag ettersendes så snart forhandlinger 
med tilbyder er sluttført. Per dato er kalkylene ikke ferdig justert, da 
forhandlinger med tilbydere er i sluttfasen. Det ser imidlertid ut til at vi 
lander på en kostnad noe lavere en hva vi har budsjettert med her. 

 

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

Byggesøknad er levert, og vi avventer svar. Om finansiering kommer 
på plass, vil tidligst mulige byggestart være høsten 2021. 
 
 
 

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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