
 
 

1 
 

Søknad om tilskudd til å opprettholde lysløype i Musdalen. 

Øyer-Tretten Idrettsforening 

Innledning 

Tretten lysløype ligger ved Polavegen i Musdalen på Tretten. Lysløypa eies og driftes av 

Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI), sammen med Tretten Skiskytterlag. Arealet er eid av 

grunneiere som ØTI har avtale om rett til å bruke grunn. Disse grunneier avtalene ble fornyet 

i forbindelse med spillemiddelsøknaden i 2015 og gjelder for 40 nye år. Løypa har vært i bruk 

siden 1980 med ulike oppdateringer siden da.  

Vi ønsker at Musdalen Lysløype skal gi aktivitetstilbud på Tretten sommer og vinter. Lysløypa 

inneholder PCB i armaturen og må derfor skiftets ut, grunnet at det ikke produseres lenger 

og er ulovlig. Musdalen Lysløype aktiviserer barn, unge og voksne gjennom uorganisert 

trening og organisert tilbud gjennom ØTI ski som arrangerer treninger og renn hver uke 

gjennom hele skisesongen. Tretten Skiskytterlag er medeier av Lysløypa som også 

inneholder en skytebane for skiskyting og et klubbhus. 

Det er viktig for ØTI at vi bidrar for å opprettholde treningsmuligheter og infrastruktur i 

begge sogn. Musdalen er et viktig anlegg for å gi treningstilbud på Tretten. Noe vi har 

forpliktet oss til gjennom vedtak i hovedstyre om at vi skal ha Lysløype på Tretten  

Tilskudd fra Øyer kommune 

Øyer-Tretten IF søker Øyer kommune om 50 000 kr for å opprettholde tilbudet ved lysløypen 

i Musdalen. 

Anleggets plass i kommuneplanen 

Arealet Tretten lysløype er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og er viktig for å følge 

mål og strategier for gode oppvekstvilkår og tilrettelegging for arenaer for fysisk aktivitet. 

Anlegget ble gitt Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (IFFG) i forbindelse med søknaden i 

2015 (gyldig i 2 år). Ny ordning om IFFG trådte i kraft 1. juni 2019, men har ikke 

tilbakevirkendekraft. Derfor må søknad om IFFG fornyes før oppstart av oppgradering av 

Musdalen lysløype. 

Behovsoppgave 

Lysløypa i Musdalen har eksistert i Øyer kommune i 40 år, og skaper aktivitet på Tretten. Det 

foregår konkurranser og trening i vintersesongen. Det har vært gjort kontinuerlig vedlikehold 

gjennom mange år, først og fremst gjennom en stor dugnadsinnsats, men også med 

økonomiske midler. På tross av dette oppfyller ikke Lysløypa de krav som stilles til nåtidens 
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anlegg med gammelt PCB holdig armaturer. Kravene fra idrettsorganisasjonene og utøvere 

er betydelig skjerpet de siste årene. Dette gjelder for eksempel løypebrede, utforming av 

trasé, sikkerhet, miljømessige forhold, tilgjengelighet og lignende.  

Basert på anleggets rolle i lokalsamfunnet er det viktig og opprettholde tilbudet på Tretten 

ved å skifte til mer miljøvennlig og kostnadseffektive armaturer. Planlagt prosjekt vil fremme 

idrett, aktivitet og helse i bygda. Det er viktig å gjøre et stort løft for anlegget nå, før det blir 

helt utdatert. 

Oppgradering av lys i lysløype (utskiftning av PCB armatur) 

Eksisterende lysløype består av gamle armaturer med PCB-holdige komponenter som må 

byttes ut. Det legges derfor opp til at alle PCB holdige armaturer blir byttet ut med lav effekt 

LED armatur. Miljømessig vil dette ha en positiv effekt, og det vil på sikt være økonomisk 

lønnsomt for ØTI. Det er totalt 60 lysestolper som trenger å bli byttet ut. Det vil også bli 

ryddet litt skog og kjørt ut litt masse for å bedre løypetrassen på Tretten. 

Vi ser for oss en framdriftsplan med oppstart 15. august 2020 og der anlegget står ferdig 

oppgradert 15. oktober 2020.  

Finansiering 

Ordinære spillemidler ble tildelt i 2017 og er basert på 50 % dekning grunnet spesialordning 

for utskifting av PCB holdig armatur i gamle lysløyper. Grunnet manglende finansiering har vi 

vært nødt til å søke om utsettelse på bruk av spillemidler, denne gjelder til høst 2020. Vi har i 

tillegg søkt sparebankstiftelsen DNB om 100 000 kr til prosjektet, svar fra dem kommer i april 

2020. 

Kommentar: Finansiering er basert på ny innhentete priser fra EL- og Maskin- entreprenører høst 

2019.  
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Kostnader 

Den opprinnelige kostnadsrammen på prosjektet var 925 000 kr basert på innhentede priser 

fra entreprenører til spillemiddelsøknaden i 2015. Etter en mer omfattende runde med ulike 

entreprenører høst 2019 har vi fått ned kostnadsrammen til 724 750 kr. Dette skyldes et 

godt arbeid fra komiteen som jobber med oppgradering av Musdalen lysløype på Tretten.  

Kommentar: Basert på ny innhentede priser fra høst 2019. 

Drift og finansiering av drift 

Lysløype i Musdalen driftes av ØTI ski og Tretten Skiskytterlag. Det er den frivillige innsatsen 

som er bærebjelken i dette arbeidet. Oppgraderingen gjøres på en måte som ikke øker 

klubbens utgifter vesentlig utover dagens situasjon i Musdalen. Midlene til den jevne drift og 

veldikehold finansieres gjennom klubben og dens medlemmer. Midlene her er 

dugnadsmidler, kontingent, treningsavgift, sponsormidler, kommunale midler, LAM-midler 
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med mer. Vi har i dag en solid økonomi klubben sett under ett. Ved behov for større 

vedlikeholdsprosjekter vil dette gjøres gjennom dugnadsinnsats, spillemiddelsøknader.  

Universell utforming 

Det er en overordnet målsetting for ØTI å oppfylle alle krav til universell utforming slik at alle 

kan kunne bruke anlegget på en likestilt måte uavhengig av normalfunksjon eller nedsatt 

funksjonsevne. Det legges opp til opp til at alle anlegg og bygg vil fungere optimalt for både 

organisert og uorganisert aktivitet. Detaljerte planer for dette vil tas inn i planleggingen for 

hvert enkelt anlegg for å redusere kostnadene. Vi er godt kjent med Kulturdepartementet 

veileder for universell utforming og de råd som er gitt vil bli fulgt. 

Tilpassing til nabobebyggelse og landskapets karakter 

Anlegget har eksistert siden 1980 og vil få noen endringer i traseen for å bedre profilen på 

løypa. Dette er vil bli bygge søkt av entreprenør i god tid før en eventuell oppstart på 

oppgraderingsprosjektet. Forslag til forbedringer av trase er allerede blitt muntlig godkjent 

av alle berørte grunneiere. Lysløypa går i skogs terreng og er hogd ut og vedlikeholdt 

gjennom snart 40 år.  

Avslutning 

Lysløype i Tretten er viktig for å opprettholde treningsfasiliteter på Tretten og for å ha 

infrastruktur som fremmer aktivitet i begge sogn. ØTI ski er en aktiv undergruppe i ØTI med 

en voksende medlemsmasse. Skigruppa driftes godt og er avhengig av gode fasiliteter i 

begge sogn for å drive etter de bestemmelser som er gitt i ØTI og i kommuneplanen for 

fysisk aktivitet. Det er en stor men nødvendige investeringer og idrettsforeningen er 

motivert for å drifte dette anlegget videre etter den nødvendige opprustingen og utskifting 

av PCB holdige armaturer på lysløypen i Musdalen. 

Vi håper på positiv tilbakemelding og i møte ser et eventuelt møte for å diskutere anlegget 

og sender mere dokumentasjon på forespørsel. 

Sportslig hilsen 

Komite for lysløype på Tretten v/Jan-Erik Fossheim 

Dagligleder ØTI 

Mob: +47 924 26 488 

E-post: janerik@trettenhallen.no 
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