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Byutvikling i Sandvika, 

foto ca 1995



Sjøbadet på Danmark  og roklubbhus

Bygd av Selskapet til Sandvigens Vel i 1925 og i drift til 1936





Lang vei fram til dagens situasjon
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Restart / Idedugnad 2004

• Med grunnlag i oppstart av KDP-arbeidet for 
Sandvika,  ønsker fra Akershus 
Fylkeskommune om en avklaring fra 
kommunens side omkring et mulig 
fartøyvernsenter,  formannskapets forventning 
om en reguleringsplan som ivaretar Bærum 
Sportsklubbs interesser, samt allmennhetens 
store interesse for området synes det være et 
behov for å se spesielt på arbeidet for en 
optimal  løsning for Kadettangen.



Elvepromenaden/gjestebryggen 
åpnet mai2009

foto; Bjørn Lunøe

prosjektert av Grindaker landskapsarkitekter



Kadettangens gjestebrygge og 
elvepromenade 

• Betongspunt, mudring av forurensede masser som ble 
byggegrunn for  gjestebrygga. Forskningsprosjekt med 
Norcem, og med Bellona som «inspisient»

• Nytt av bryggedekke, vann- og el-kabler til gjestebrygge, 
effektbelysning av grøntanlegg og i bryggekanten, 
veisystem som skiller kjørende og myke trafikanter, full 
tilgjengelighet for rullestolbrukere, opplegg for 
septikmottak fra båtene, kombinerte sole- og sittebenker, 
kunststoffbelagt lekeplass 

• Trearbeidene på bryggen består av ”skjørt” foran på 
bryggen med jevnlige nødstiger og selve tredekket, samt 
trappeavslutning på bryggen mot syd.

• Grøntanlegget med busker, trær og ferdiggress er bygd med 
granittstein som kantavslutninger. Grusplasser er etablert 
for fri og variert bruk
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Kadettangen – «fjordparken»

• Utvidelsen av området ble 
regulert allerede i 1988. 

• Ny E16 fra Sandvika åpnet en 
mulighet for å realisere 
prosjektet, og forberedende 
arbeid og undersøkelser 
igangsatt i 2008.

• I juni 2014 vedtok 
formannskapet å inngå 
kontrakt med Statens 
vegvesen



Utfylling ca 17 dekar

KDP Sandvika fra 2009 gir overordnede føringer:

Ikke vesentlig utvidelse 

av idrettens anlegg

Allment tilgjengelig rekreasjons- og aktivitetsområde





• GG- sentrumskontakt/aktivitets«teppe» /festplass i nord/ svært høyt 
stupetårn/dyre kulturbygg

• LaLa - stadionutvikling /mye biltrafikk inn i området /badehus og 
stupetårn godt plassert

• Sweco – økologisk park/ uklart om vannkvalitet med bukter og laguner 

Prosjekteringsoppdrag utlyst deretter – og da valgte vi
bar bakke landskapsarkitekter



Geoteknisk prosjektering -
grunnundersøkelser

• Noen undersøkelser utført 
allerede tidlig på 80-tallet

• Supplerende (ved NGI) 
grunnundersøkelser ble 
gjennomført sommeren 2009, 
både på land og i sjø;

Øvre dyn-lag på rundt 1-2 m mektighet
Under dette siltige/sandige masser ned til 2 
til 4 m under sjøbunn
Under dette igjen: leire med mektighet 
varierende mellom 10 og 45 m
Gode motfyllinger nødvendig for å oppnå 
tilstrekkelig sikkerhet



Miljøteknisk prosjektering – søknad FMOA

• For alle utfyllinger i sjø må det søkes 
fylkesmannen om tillatelse 

• Søknad ble sendt inn febr.2011 med 
beskrivelse av en rekke miljøoppfølgings-
tiltak i anleggsperioden 

• Tiltakene omfattet bl.a. tildekking av sjøbunn, 
siltgardin og måling av turbiditet

• Godkjennelse fra FMOA ble mottatt 7.juli 
2011 med detaljerte krav til oppfølging



1. Omlegging av vannledning til Kalvøya

2. Utlegging av siltgardin (fra topp til bunn)

3. Utlegging av filterlag/sand (50cm)

4. Etablering av vertikaldrenering; cc1,8 m =>237.000 lm

5. Instrumentering (trykkfølere, turbiditet, vannprøver) 

6. Klargjøring av midlertidig opplastningskai

7. Bygging av anleggsvei

8. Etablering av vektsystem

9. Arbeidsbrakker/skilting/gjerde anleggsområde osv.



Landskapsplan 1.etappe (2017)

• 4500 m² sandstrand og  
3500 m² gressareal 
mellom kyststien og 
sjøen. I tillegg kommer 
ca 15.000 kvm 
grasareal for opphold 
og lek/aktivitet. 

• Tidligere var det 3300 
m² sandstrand og 2200 
m² gress mellom veien 
og sjøen – til sammen 
5500 m².

Grunnflaten for parken er 
hevet til ca kote +2 for å 
redusere/unngå skader 
ved mer høyvann / 
stormflo(klimatilpasning)





Illustrasjonsplan fra bar bakke landskapsarkitekter





KADETTANGEN - 2018

Forventer 
årlig rundt 
400.000 
besøkende 

«Svanen» 
åpnet 
juni 2018



2019;
Off. åpningsarrangement  22. mai.
Mat- og ølfestival 24. - 26. mai 
Musikkfestivalen Kadetten 2. - 3. juli med målgruppen mellom 18 - 25 år.
16. - 18. august Sandvika Klassiske båter, med en rekke arrangementer 
Prøve-VM i maratonpadling
Sandvika Byfest 22. – 25.august mange aktiviteter for store og små 







Takk for oppmerksomheten


