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Fra 
Tungindustri, utslipp, skipsverft, oljelagring, forsøpling, utilgjengelig 
 

Til 
Fjorden som opplevelsesarena 
Fjorden som friluftsområde 

Fjorden som åpner Oslo og skaper nye perspektiver 



Sørenga: 

Friluftshuset midt i Oslo 
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Sørenga – en helt ny bydel 
 



Et bynært og banebrytende 

DNT-prosjekt 

• Bynært friluftsliv i bydel Gamle Oslo 
• Vi vil få mennesker i aktivitet, etablere gode sosiale samlingsplasser og skape økt 

frivillig engasjement og dugnadsvilje.  
• Kajakk, kajakk-kurs, organiserte turer, klatrerom for barn og unge, samlingslokale for 

møter/arrangementer/kurs/sosiale møteplasser.  
• Aktivitetene vil styrke miljøet i området, bidra til økt fysisk aktivitet og inspirere til 

friluftsliv.  
• Spesielt fokus på barn, unge og flerkulturelle. DNT ung Oslo er en viktig 

bidragsyter.  
• Tilrettelegging for bynært friluftsliv er viktig for vår framtidige folkehelse. 
• Vi tenker langsiktig og ønsker å skape varig verdi for befolkningen i byen og 

bydelen.  
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Et kajakktilbud for alle - midt i sentrum  

• Vi har i dag et svært populært kajakktilbud på Langøyene, et 
solid utgangspunkt for fjorden som friluftsområde. Med Sørenga 
kan vi ta fjorden i bruk som et stort og viktig friluftsområde, 
gjennom blant annet kajakk, kajakkutleie og guidete turer.  

• Det er få tilbydere av kajakk sentralt i Oslo og innkjøp av og leie 
av plass til kajakk er dyrt. 

• Kajakk inspirerer en annen gruppe barn og unge enn de som 
allerede er kjent med friluftslivet i marka og på fjellet.  

• Introduksjon til friluftsliv: Krever ikke innkjøp av dyrt utstyr.  
• På Sørenga kan vi ha et tilnærmet helårsperspektiv.  
• Vi vil ha minst 50 kajakker tilgjengelig, et betydelig løft for et 

maritimt friluftsliv i Oslo.  
• DNT Oslo og Omegn har sterk kompetanse på kajakk. Vi 

utdanner instruktører og holder kajakkurs for alle aldersgrupper. 
Frivilligheten blir en viktig forutsetning for tilbudet, blant annet 
gjennom kajakklubb. 
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Buldrevegg for barn og unge  

• Buldring er en enkel inngangsport for barn og unge til 
en spennende uteaktivitet.  

• Krever lite utstyr og kan tilpasses alle nivå.  
• Dagens klatretilbud i Oslo er delvis overfylt og 

forholdsvis dyre.  
• Vi kan tilby et lite, men aktivt buldrelokale på Sørenga 

med kurs og generell aktivitet flere dager i uken.  
• DNT Oslo og Omegn har sterk kompetanse på klatring. 

Vi utdanner instruktører og holder klatrekurs for barn og 
unge.  

• Tilbudet skal driftes og utvikles av frivillige fra DNT ung 
Oslo, for eksempel gjennom en klatreklubb. 
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Sørenga blir vår viktigste base for 

inkluderingsprosjekter 
• Sørenga har en beliggenhet som vil gjøre inkluderingsarbeidet vårt for 

vanskeligstilte og barn/familier med innvandrerbakgrunn enklere. Sørenga 
vil være en viktig base for våre inkluderingsprosjekter, som i 2015 blant 
annet består av dette: 

• «Sprek fritid med DNT»: Støtte til barn med fattige foreldre, som kan delta 
på DNTs aktivitetstilbud.  

• «Bli med ut»: Et kurstilbud for «ferskinger» i friluftsliv, med mål om å få 
med flere ut. 

• «De Fire årstider»: 4 ulike arrangementer i parker/friluftsnære områder. 
Aktiviteter basert på årstider. For barnefamilier.  

• «Go-tur med DNT»: Nærturgruppe for minoriteter i samarbeid med bydel.  
• «Lek deg sprek»: Utelek i bynære områder som bidrar til økt fysisk aktivitet 

for barn og unge med innvandrerbakgrunn.  
• «Inkluderende aktivitetsdager»: Invitere barn og foreldre som bor på 

asylmottak ut på DNTs etablerte aktivitetsdager. 
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Samlingslokaler for frivillige og 

beboere 

• Frivillighet er bunnlinjen i DNT. DNT Oslo og Omegn 
har rundt 1000 frivillige som legger til rette for friluftsliv.  

• Sørenga skal bli et sted der vi kan gjennomføre kurs, 
store møter og sosiale samlinger for frivillige. Vi ønsker 
også at frivilligheten vil drive mye av virksomheten på 
Sørenga, blant annet med kajakklubb. 

• Vi ønsker at lokalene skal kunne tas i bruk av andre 
frivillige organisasjoner til lignende formål.  

• Sørenga skal bli et samlingssted for frivillighet. 
• Lokalene byr på muligheter for dagaktiviteter, for 

eksempel i samarbeid med barnehager/skoler.  
• Vi vil tilby ferskingkurs i friluftsliv i disse lokalene.  
• Lokalene kan også brukes av beboere i området til møter, 

fester etc. 
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Friluftshuset – et sted for 

informasjon og inspirasjon  

• Vi har lang erfaring med å drive Turinformasjon og  har stor pågang fra 
friluftsinteresserte. Sørenga skal bli utstillingsvindu for alle friluftsmulighetene i Oslo: 
fjorden, kajakk, Marka, stier og hytter. Mens våre nåværende lokaler i Storgata vil 
fokusere på fjellet, blir Sørenga vårt inspirasjonssenter for bynært friluftsliv.  

• Frontlokalet skal bli et samlingssted for byens befolkning, besøkende og beboere i bydel 
Gamle Oslo. Det skal inspireres til aktivitet. Vi skal motivere folk til å ta del i tilbud vi 
har og tilbud vi ønsker å skape. 

• Friluftshuset skal bli et sted for planlegging av og inspirasjon til neste tur eller aktivitet, 
med god tilgang til et «turbibliotek» med kart, bøker og informasjon på nett.  

• Lokalet vil også fungere som resepsjon og bookingsenter for kajakktilbudet. Det vil være 
egnet til foredrag, filmvisninger, teateroppsetninger, utstillinger og bokopplesninger med 
friluftsliv som hovedtema.  



  

Naturopplevelser for livet 

Utfordringer 

• Reguleringer 

• Byplanlegging 

• Finansiering 

• Hjelp og støtte  

• Politisk kontakt 
 


