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DET LIGGER I VÅR NATUR



I Bjørnsvika, sentralt i Sandvika, ønsker Bærum 
Turlag og DNT Oslo og Omegn å etablere et 
aktivitetssenter med vekt på opplevelser på og 
ved vannet.
DNT Oslo og Omegn har en visjon om å skape 
et nettverk av padlesentre og hytter langs 
Oslofjorden, slik at padlerne kan ferdes mellom 
disse, slik vi som turgåere ferdes fra hytte til 
hytte i marka og på fjellet. Dette kan innebære 
padling mellom Sørenga i Bjørvika, Langøyene 
og Breivoll i Bunnefjorden, og Bjørnsvika.
Bærum Turlag er et lokallag i DNT Oslo og 
Omegn, og har inngått en fireårig 
partnerskapsavtale med Bærum kommune. Der 
forplikter vi oss til å gjøre alt vi kan for å skape 
et stadig bedre naturbasert aktivitetstilbud til 
kommunens innbyggere. Så langt har dette gått 
svært bra. Turlaget har passert 12000 
medlemmer og har en sterk og kontinuerlig 
vekst i sitt tilbud. Nå skal vi erobre Oslofjorden 
også! 
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BJØRNSVIKA - EN KYSTPERLE! 



KAJAKKPADLING
DNT Oslo og Omegn har solid erfaring med å 
tilrettelegge for padling fra Friluftshuset på 
Sørenga og ved Langøyene i Oslofjorden. Nå 
ønsker vi at flest mulig skal få oppleve den 
naturskjønne Vestfjorden utenfor Sandvika fra 
kajakk:

1.) Du trenger ikke eie og lagre din egen kajakk, 
men kan leie og bruke en av våre ca. 50 kajakker 
så ofte eller sjelden du vil. For ivrige brukere vil 
vi tilby sesongkort og årskort.

2.) For å kunne dra på padletur på egen hånd må 
du ha Norges Padleforbunds Våttkort, og vi vil 
tilby kurs som gir deg dette.

3. For de som har mindre erfaring og gjerne vil 
ha selskap på turen, vil våre erfarne turledere og 
kajakkinstruktører lede fellesturer for ulike 
målgrupper, f.eks. barn, seniorer og 
funksjonshemmede.

KANOPADLING
Vi vil også ha et begrenset antall kanoer til utleie 
for de som ønsker seg fellesskap i båten og litt 
mer oppakning på tur – kanskje for telting på en 
øy i fjorden?

ROBÅT
Robåt vil også kunne leies, for de som vil ha en 
litt langsommere tur og kanskje fiske underveis? 
Vel tilbake kan du grille fangsten på den 
tilrettelagte bålplassen ved vannkanten og nyte 
maten ved utebord/sittegruppe.

STAND-UP-PADDLE (SUP)
En SUP gir deg nærhet til vannet og kontakt med 
naturen – og god trening. Vi gir deg muligheten 
til å prøve

BAD OG BADSTUE
Utendørs kan du ta deg et sjøbad fra en av 
bryggene våre – gjerne i kombinasjon med et 
besøk i badstua som ligger på en egen liten 
brygge.

DRIFTSMODELL
Senteret vil driftes av en kajakk-
gruppe i Bærum Turlag. Vi ønsker å gi et bredt 
tilbud som kan engasjere mange og skape et miljø 
for opplevelser og fellesskap. Driften blir basert 
på frivillig innsats og det er derfor nødvendig å 
ha gode, effektive systemer for utleie. Kurs og 
fellesturer vil alltid ha ansvarlige ledere. 
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TILBUDET



Det nye bygget vil få en grunnflate på ca. 70 
kvadratmeter og ligge på samme stedet som det 
idag ligger et gammelt båthus.
 
I første etasje vil det være garderober og lager 
for kajakker.

I andre etasje vil Bærum Turlags  kajakkgruppe 
ha lokaler som vil brukes til kurs og samlinger 
for brukerne av senteret. 
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BYGNINGEN 
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Kadettangen er bygget ut til et flott bade- og 
aktivitetsanlegg som gir et fantastisk tilbud til 
alle besøkende. Det har sentral beliggenhet og 
kan lett nås med kollektivtransport. Fra dette 
anlegget går det en bit av kyststien vestover 
rundt Kjørbo. Der ender kyststien i dag på en 
mørk parkeringsplass under E18.

Vi vil forlenge denne delen av kyststien med 
150 m slik at den går fram til vårt aktivitets-
senter i Bjørnsvika. Det blir ca. 500 m å gå fra 
Kadettangen, og det vil gi badegjestene en god 
mulighet til å benytte vårt tilbud. På den 
fremlagte planskissen er det vist to ulike 
alternativer for denne nye delen av kyststien:

1.) Et alternativ der stien følger fast grunn på 
innsiden av et våtmarksområde som grenser 
opp til det planlagte anlegget. 

2.) Et annet alternativ der stien går på 
tilrettelagte tremmer over våtmarksområdet. 

Den forlengede kyststien vil også gi adkomst for 
syklister, som vil få en tilrettelagt sykkel-
parkering ved Bærum Turlags nye 
aktivitetssenter. 
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KADETTANGEN OG BJØRNSVIKA 
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