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Oslo Kajakklubb (OKK) viser til planprogrammet for T-bane med tilhørende anlegg og 

regulering av Majorstuen, Vækerø og Skøyen som er lagt ut til offentlig ettersyn. Dette 

planprogrammet har stor betydning for OKK, og det er bakgrunnen for vår noe 

omfattende høringsuttalelse. 

 

Denne høringsuttalelsen inneholder følgende 

 

1. En kort presentasjon av Oslo Kajakklubb 

 

2. Betydningen av Bestumkilen og nærliggende områder av Oslofjorden 

 

3. Behov for overordnede politiske beslutninger 

 

4. Planprogrammets implikasjoner for andre mulige tiltak 

 

5. Økende bruk av Bestumkilen til idrett og fritid – implikasjoner av fortetting 

 

6. Utbygging av båtopplagets tomt 

 

7. Konkrete kommentarer til planprogrammet 

 

8. Videre prosess 

 

9. Avsluttende kommentarer 

 

  



1. Kort presentasjon av Oslo Kajakklubb 
 

Oslo Kajakklubb (OKK) er et av Oslos største idrettslag med omtrent 2500 

medlemmer. Vi gir et helårs idretts- og aktivitetstilbud som blir stadig viktigere 

for byen. I klubben har vi barn, ungdom, voksne, eldre, pensjonister og 

funksjonshemmede. Det er en omfattende aktivitet hver dag med kajakkskoler for de 

yngste, rekruttrening, elitetrening, mosjonistgrupper, ukentlige treningsrace, kurs for 

alle nivåer, organiserte turer og en stor uorganisert aktivitet. Vi har både topp og 

bredde i klubben. Halve det norske landslaget i 2013 består av utøvere fra OKK. 

 

Vi har hatt tilhold i Bestumkilen siden 1931. Klubbhuset vårt står på gul liste. Vi har 

Norges sterkeste sommerolympiske tradisjoner, og Norges største sommerolympier, 

Knut Holmann, er fra OKK. Vi har planer for etablering av et enda bedre tilbud blant 

annet ved bygging av ny gymsal og etablering av ro- og padlebane. Vi skal også gi et 

enda bedre tilbud til barn blant annet ved å etablere et stort allidrettstilbud til barn. 

 

 
 

 



2. Betydningen av Bestumkilen og nærliggende områder av 

Oslofjorden 
 

Oslomarka er kanskje byens viktigste helsetilbud. Tilgang til Oslomarka, og bruk av 

marka til rekreasjon, mosjon og idrett er helt sentralt for byens innbyggere. Marka er 

svært viktig for osloidretten, og spesielt for idretter som langrenn og orientering. 

 

På samme måten er Oslofjorden og spesielt Bestumkilen viktig for vannidrettene. 

Padling som rekreasjon har eksplodert, men tilgangen til fjorden for padlere er svært 

begrenset. 

 

Vi gir Oslos innbyggere tilgang til Fjorden. Det er grunnleggende feil som 

Strandsonerapporten skriver at vi stenger tilgang til vannet. Oslo har 80.000m 

strandlinje, Oslo Kommune eier 12.500m, og Oslo Kajakklubb leier 35m. Oslo 

Kajakklubb åpner tilgang til vannet. Kort sagt representerer OKK en av de få 

mulighetene for organisert og uorganisert padling. 

 

Padleaktivitet fra vår klubben representerer også sikker padling da alle nye medlemmer 

må gjennomgå et introduksjonskurs. 

 

Padling som idrett er avhengig av beskyttet farvann. Her representerer Bestumkilen en 

av de få mulighetene i Oslo. Det er imidlertid kamp om arealene på vann og land, blant 

annet med småbåtene. Vi er en meget plasseffektiv idrett. Noen forhold er helt 

grunnleggende: Vi må ha klubb- treningsfasiliteter ved vannet, vi må ha gode 

treningsforhold (inkl. bane) på vannet, og vi må ha tilkomst inkludert tilstrekkelig 

parkering og av- og pålessingsmuligheter for kajakker. Det betyr at båttrafikk ikke kan 

forstyrre treningen på vannet, vi kan ikke ha kyststi på brygga, og vi må ha 

parkeringsmulighet ved våre lokaler. 

 

 
 



3. Behov for overordnede politiske beslutninger 

 
I et planprogram som det som nå er ute på høring er det helt avgjørende at overordnede 

politiske føringer ligger til grunn for arbeidet slik at man ikke fører byen inn i en 

uønsket utvikling. Hva vil vi med byen? 

 

- Ønsker man mer eller mindre idrett i Oslo? 

- Ønsker man mer eller mindre idrett for barn og unge? 

- Ønsker man å legge til rette for padling i Oslo? 

 

Dersom svaret er ja på disse spørsmålene, og det er det fra alle oslopolitikerne vi har 

vært i kontakt med, så har det noen konkrete implikasjoner for hva man planlegger for. 

 

Oslo er ikke bare en transportåre. Det er en by man bor og lever i. Hvilke muligheter 

skal folk gi til å leve et sunt og rikt liv? Dersom man ønsker fortetting på Skøyen og 

Vækerø så må de som skal bo der ha noe å gjøre på fritiden. Både barn og voksne må 

gis et allsidig idrettstilbud. Det enkleste og mest plasseffektive tilbudet som kan gis er 

padling fra Oslo Kajakklubb. En fortetting, flere mennesker i våre nærområder, betyr 

imidlertid at vi må øke vårt tilbud. Da må vi gis større plass og god adkomst. 

 

Dette er fundamentale forhold som må ligge til grunn for planprogrammet. 

 

 

4. Planprogrammets implikasjoner for andre mulige tiltak 
 

OKK har i de senere årene blitt overrasket av flere planer som vil kunne ha som 

konsekvens å strupe vår aktivitet. Vi opplever at den ene planen for området ikke 

henger sammen med den andre, og konsekvensen vil være et resultat som er i strid 

med politikernes ønsker.  

 

Alle politisk politiske partier vi har vært i kontakt med sier at de ønsker mer av vår 

virksomhet, ikke mindre. Alle politikerne, inkludert to byråder vi har hatt møter med 

(Bård Folke Fredriksen og Ola Elvestuen) har vært svært positive til barne- og 

ungdomsarbeidet vårt. Man ønsker mer padling. Ikke mindre. 

 

 Bystyret har derfor regulert store deler av Bestumkilen til øvingsområde for 

roing og padling, og en 1000m bane. I budsjettbehandlingen for 2012 bevilget 

man prosjekteringsmidler til etablering av denne banen. Bystyret ønsker altså at 

roing og padling skal drive idrett i området. Det er flott, og det har en del 

implikasjoner for andre planer i områder. Dersom man skal etablere et 

idrettsanlegg så må man ha tilgang til det, inkludert parkeringsmuligheter. 

 

 Utvidelse av gang- og sykkelvei mellom Vækerø og Maritim vil fjerne OKKs 

parkeringsmuligheter, og er en katastrofe for klubben. Prosjektet kan ikke 



igangsettes før del 2 (parkeringsløsning)av Bystyrets vedtak er fulgt opp. 

 

 Planene om kyststi på brygga vår er uforenelig med vår virksomhet. Det er et 

umulig prosjekt. Det er i strid med punkt en over, og kan ikke gjennomføres 

 

 Mulighetsstudien for stor marina på Lysaker.  

Å få flere båter i området vil gjøre forholdene for roere og padlere mye 

vanskeligere, og vi har derfor påpekt dette i vår uttalelse til planene. 

 

 

Poenget er at Prosjektet om gang- og sykkelvei kan ikke gjennomføres før 

parkeringsløsning er etablert. Kystveien kan ikke gå over brygga. Man må se disse to 

tiltakene i sammenheng. Det er ikke forsvarlig å ha to gangveier ved siden av 

hverandre. Som tidligere nevnt i denne høringsuttalelsen så stenger man da tilgangen 

til vannet, ikke åpner den.  

 

Man står altså nå i fare for å gjennomføre planer i området som er i strid med det 

uttrykte ønsket om å ha roing og padling i området.  

 

Det er derfor planprogrammet som nå er ute på høring er så viktig. Endelig har man en 

anledning til å se på området på en helhetlig måte. Det betyr at de kortsiktige planene 

som har uheldige konsekvenser, som hindrer en god og helhetlig løsning. Vårt 

synspunkt er at en fremtidig regulering av området må bedre situasjonen for oss ved ny 

disponering av arealer og veier. En fremtidig regulering må understøtte planvedtaket om ro- 

og padlebane hvor politikerne faktisk vedtok at man ønsket idrett, roing og padling, i 

Bestumkilen. 

 
 

5. Økende bruk av Bestumkilen til idrett og fritid – implikasjoner 

av fortetting 

 
 

Det er helt avgjørende for Oslo som en by som vokser i innbyggertall og som skal 

fortettes at man også oker kapasiteten på idretts- og fritidstilbudet ut fra det som er i 



dag. Det er en grunnleggende forutsetning for enhver plan for Oslo. Her har Oslo 

Kajakklubb en unik rolle i Bestumkilen og for øvrig for hele byen, 

 

6. Utbygging av båtopplagets tomt 

 
Området innerst i Bestumkilen som i dag benyttes til båtopplag, bør benyttes til andre 

og mer bruker intensive formål i fremtiden. Det er naturlig at båtforeningene beholder 

et serviceområde, men det bør planlegges for at store deler av båtopplaget frigjøres til 

andre formål. Det er ikke unaturlig at deler av dette området benyttes til bolig som en 

del av det uttrykte behovet for god plasseringer av boliger. Men i tilknytning til vannet 

og avslutning av ro- og padlebanen bør man kombinere et idrettsbygg for roing, gjerne 

kombinert med flere idretter, i tillegg til en friluftsbarnehagesom kan drives av idretten 

inkludert et tilbud til skolene i området. I tillegg må allmennheten sikres tilgang. 

 

Her har man en unik mulighet for utvikling av byen, idretten, barnetilbud, og sikring av 

allmennhetens tilgang til natur og et levende miljø. 

 

7. Konkrete kommentarer til planprogrammet 
 

Det er omfattende idrettsaktivitet i området. Dette er helt utelatt fra planprogrammet og 

må innarbeides. Teksten må endres som foreslått under: 

  

S. 5 Status (tredje siste avsnitt på siden) 

”På sydsiden er det i hovedsak er det i hovedsak næringsbebyggelse i større eller 

mindre skala, samt aktiviteter knyttet til sjøen som idrettene padling og roing, og 

båtliv.” 

 

S. 6 Nytt avsnitt må inn som avsnitt to 

 

”I tillegg gir Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen (Idrettsmeldingen) 

føringer for idrettens plass i samfunnet. Dette gir også føringer for arealbruk og 

funksjoner i området.” 

 

S. 7 Øverst 

”Blågrønnstrukturen er viktig tema langs hele strekningen. Spesielt viktig er områdets 

betydning for vannidrettene. Bestumkilen er et kraftsentrum for padling og roing, også 

av nasjonal betydning, og har stor aktivitet for barn og ungdom.” 

 

S. 8 Metode. Standarder/kriterier 

”Ikke prissatte konsekvenser utredes med utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok 

140 samt tilleggsvurderinger som ikke omfattes av denne håndboken.” 

 

Begrunnelse: OKK har gjennomgått håndbok 140 og sett at den er meget mangelfull i 

forhold vurdering av transportanleggets virkning på samfunnet som idrettsvirksomhet i 

området. 



 

S. 9 Mål 

”Valg av transportløsning……..til knutepunktene Skøyen og Majorstuen samt en mest 

mulig positiv samfunnet i planprogrammets område.” 

 

Siste setning: 

”Det skal legges til rette for etablering av nærings- og boligbebyggelse med minst 

mulig miljøulemper, kontakt med-, og optimal bruk av strandsoner og fjorden, idrett, 

levende byrom,…….kollektivtrafikk.” 

 

S. 13 Hovedtrekk (3 setning i første avsnitt) 

”På sydsiden er det i hovedsak er det i hovedsak næringsbebyggelse i større eller 

mindre skala, samt aktiviteter knyttet til sjøen som idrettene padling og roing, og båtliv. 

Bestumkilen er et senter for padling og roing både sommer og vinter, et 

sammenhengende område for småbåter med båthavner på sjøen………” 

 

S. 14 Vækerø 

 

”Strandsonen er preget av roing, padling og småbåter. Selve Bestumkilen er regulert til 

roing og padling (se kart).” 

”Det er knyttet verneinteresser til Vækerø gård og Hydroparken, til Oslo Kajakklubbs 

hovedbygg, samt til…..” 

 

 

S.23 (andre avsnitt) 

 

”….. og nyskape landskapet slik at disse kvalitetene kan utgjøre et enda viktigere 

element og grunnlag for fritidsaktivitet i fremtiden.” 

 

S. 24 Fjorden. 

”Fjorden og spesielt området ved Bestumkilen, Lysaker og Bygdøy er svært viktig for 

idrett og rekreasjon. Roing, padling og seiling har dette som sentrale treningsområder. 

Båthavner og båtopplag……..” 

 

S. 25 Vækerø 

”…. 

Hovedudfordringene på Vækerø knytter seg til: 

- Muligheter… 

- Kontakt med fjorden 

- Samspill med idretts- og fritidsaktivitet  

- … 

- ….” 

 



S. 26 Skøyen og indre del av Bestumkilen 

”Deler av Skøyen…. Det synes å være rom for økning av bolig- og næringsbebyggelse, 

og tilrettelegging for idrett og fritid. Hovedutfordring på Skøyen knytter seg til: 

-  Tettstedet….. 

- 

- Samspill med idretts- og fritidsaktivitet  

- …..” 

 

S. 30 Mulighetsstudier (nest siste avsnitt) 

”Mulighetsstudiene bør utføres som parallelle oppdrag av ulike konsulentgrupper med 

tilstrekkelig kompetanse på byutvikling, inkludert grunnleggende krav til idretts- og 

fritidstilbud.” 

 

S. 33 

”Planene skal fastlegge prinsipper, arealavgrensing og arealformål for: 

- Arealer til bolig, næring, offentlig og sosial struktur 

- E18 med tilhørende lokalveisystem 

- Lokalveisystem for øvrig 

- Kollektivtrafikksystem 

- Hovedsykkelvei 

- Kontakt mellom fjorden og områdene innenfor 

- Nødvendigheten for ro- og padleklubbene å ha fri tilgang til vannet 

- Det generelle idretts- og fritidstilbudet i området 

- Gangvei nær vannet Promenade langs sjøsiden, mulige justeringer av strandlinje 

- Det offentlige rom… etc etc 

- Etc…” 

S. 34 (første avsnitt) 

”1. På overordnet nivå…. 

 

2. På noe mer detaljert nivå på hvert av stasjonsområdene (Lysaker, Vækerø og 

Skøyen) der gate- og byromsstruktur og arealbruken formes mer detaljert, bl.a. med 

hensyn til byggeformål og utnyttelse, trafikkformål og fellesløsninger som 

idrettsanlegg, parker, møtesteder og lignende.” 

 

S. 34 (tredje avsnitt) 

”Mulighetsstudier må vise løsninger som ivaretar fjordopplevelsen, både for fjordsiden 

og bakenforliggende by, idrettene roing, padling og seiling, båtlivet, samt 

optimalisering av arealbruken som prioriterer boligutvikling på de stedene som er mest 

attraktive.” 

 

S. 34 (overordnet) 

”Dette utredes særlig i forhold til: 

- Mulige prinsippløsninger for transportkorridorer 

- Tilgjengelighet til-, og bruk av strandsonen inkludert til idrettsformål”  

 



S 35 (Vækerø) 

”Mulighetsstudiene skal fokusere på arealbruk nær evt ny T-banestasjon, både som 

fortetting og transformasjon. 

 

De skal også belyse lokalveisystem med bussbetjening, gang- og sykkelvei, idrettene 

roing og padling, alternativer for gåmuligheter nær vannet, fjordpromenade, og 

muligheten til åpne/omlegge Mærradalsbekken.” 

 

S. 35 (Skøyen og indre del av Bestumkilen) 

”Mulighetsstudiene skal søke å åpne kontakten mellom bebyggelsen og fjorden både 

visuelt. Behovet for et idrettstilbud og spesielt vannidrettene i et tett bebygget område. 

Alternative løsninger for ivaretakelse av båthavner og vinterlagring……” 

 

For disse tre områdene skal særlig følgende mulige virkninger vurderes og beskrives: 

 

- Arealbruk fordelt på boliger, næring og annet 

- Grøntdrag og tilknytning til strandsonen 

- Bruk av strandsonen inkludert til idrettsformål 

- Tilknytning………” 

 

S 36 (For alle planene gjelder:) 

”Friluftsliv, idrett og rekreasjon beskrives, også mht til konflikter og mulige løsninger 

for utvidelse av idrettstilbudet i takt med økende befolkning” 

 

S. 38 (Ikke prissatte konsekvenser) 

Nytt punkt: 

”Idrett, barn og ungdom” etableres som eget punkt. Grunnen til dette er at idrettens 

betydning for barn og ungdom er helt sentralt for en god samfunnsutvikling. 

 

 

S. 43  

”Idrett, barn og ungdom” etableres som eget punkt. Grunnen til dette er at idrettens 

betydning for barn og ungdom er helt sentralt for en god samfunnsutvikling. Dagens 

betydelige tilbud som padling utgjør for barn og ungdom må beskrives. 

 

 

8. Videre prosess 
 

Oslo Kajakklubb har i flere saker opplevd at planlegging av ulike tiltak (f. eks gang- og 

sykkelvei og kyststi) skjer uten at planleggerne har tilstrekkelig kunnskap om hvor 

omfattende vår bruk av området er, og hvilke implikasjoner de ulike tiltakene vil ha for 

vår virksomhet.  For å sikre at man i dette planarbeidet har en god start og prosess 

håper vi at vi kan delta aktivt i den videre prosessen både i eventuelle referansegrupper 

og i direkte møter med plan- og bygningsetaten. 

 



 

9. Avsluttende kommentarer 
 

Avslutningsvis ønsker vi Plan- og bygningsetaten lykke til med den videre prosessen. Vi 

kommer til å gjøre det vi kan for å bidra aktivt i alle faser av arbeidet slik at Oslo blir en 

by med best mulige kvaliteter for byens innbyggere. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Sveinung Oftedal 

Leder 

Oslo Kajakklubb 

 

 

 


