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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDELING – FORNEBU / SNARØYA 
 

1) – En kort presentasjon 
 
Fornebu Sportsklubb (FSK) ble etablert i 20. 01. 2001 som en respons på nedleggelsen av 
flyplassen og i påvente av utbyggingen av boliger og næringseiendommer. Vi ville være i 
forkant, og når innflyttingen startet ønsket vi å være etablert og stå klare til å kunne gi de 
nyinnflyttede i alle aldre et aktivitetstilbud i nærområdet.  
 
Som vi alle vet har planlegging og utbygging tatt lenger tid enn antatt, og i denne perioden har 
vi ligget lavt i påvente av at innflyttingen skulle starte og vår fremtidige medlemsmasse skulle 
ankomme. Vi har i denne perioden hatt midlertidige lokaler hos Fornebu Marina, men vårt 
idrettslige aktivitetsnivå har vært begrenset på grunn av at innflyttingen har latt vente på seg.  
 
Noe aktivitet har vi dog hatt. Vi arrangerte med stort hell ”Fornebumarsjen” og vi har i 
perioden også høstet 4 NM-gull, 2 NM-sølv og 5 NorgesCup seiere i bobbanen på 
Lillehammer. Vi har også måttet legge våre aktiviteter innen ro- og kajakksporten til andre 
steder, da vi ikke har hatt fasiliteter til dette i området.  
 
Nå står vi foran en rask utvikling av områdene og det vil, ved siden av normal utbygging, også 
kreves at sportslige fritidstilbud er på plass nå som innflyttingen er i gang. Det er her vi ønsker 
å komme inn, og i samarbeide med alle parter bygge opp et tilbud til alle de nye innflytterne.  
 
FSK har full støtte for sine planer innen ro- og padlesporten, og to av våre mest profilerte 
idrettsutøvere i disse idrettsgrenene står sammen med oss i ønske om å få dette til. Det dreier 
seg om våre olympiske gullvinnere Olaf Tufte og Eirik Verås Larsen.  
 

2) – Arealbehov 
 
Fornebu og Snarøya er omgitt av vann på nesten alle kanter. Tilrettelegging for vannaktiviteter 
og vannsport er det mest aktuelle behovet, og vi i FSK ønsker lokaliteter som imøtekommer de 
krav og ønsker befolkningen vil ha, og bygge opp et tilbud som dekker disse ønskene. Primært 
er det behov for lagringsplass og en beskjeden flytebrygge for kajakk og roing.  
 
Kajakksporten har eksplodert de senere årene og alle etablerte klubber har nærmest inntaks-
stopp på grunn av manglende plass. Med rundt 20.000 innflyttere, og alle de som arbeider i vårt 
område vil dette presset økes ytterligere. Vi ser det derfor som tvingende nødvendig at vi, 
gjerne i samarbeide med andre, tilrettelegger for en ro- og padleklubb som kan dekke 



innbyggernes behov i årene fremover. Samtidig vil vi ved en slik etablering gi FSK en base, et 
klubbhus, slik at klubben i tiden fremover kan jobbe videre med utvikling og oppbyg-ging av 
andre idrettslige tilbud.  
 
At også våre myndigheter har forstått viktigheten av et slikt tilbud gjenspeiler seg i at 
kommunen har regulert område i Koksabukta til ro- og padlebane. Når nå banen er på plass, må 
vi også sørge for at klubben kommer på plass.  
 
Vårt fysiske arealbehov er ikke spesielt stort, og det kreves heller ingen kostbare investeringer i 
utstyr. Med en gulvflate på 2-300 kvadratmeter kan vi enkelt tilrettelegge for oppbevaring av 
medlemmenes utstyr, samt bygge garderober, wc og dusjfasiliteter som dekker klubbens behov.  
 

3) – Forslag til lokasjoner: 
 
I )  
 
Dette er det enkleste og rimeligste 
alternativet. Det finnes i dag en 
bygning som ville være ideell for vårt 
formål! Det dreier seg om det som i 
dag er sjøflyhavnen i Storøykilen som 
skal avvikles i nærmeste fremtid. 
 
I møte med idrettssjef Dag Leween 
Stien og rådgiver Rolf B. Halvorsen i 
Bærum Kommune Natur og Idrett, ble 
vi gjort oppmerksom på at området er 
regulert som naturområde. Men vår 
bruk av eksisterende bygningsmasse 
og aktiviteter vil ikke forstyrre naturområdet på noen som helst måte. Vi representerer en ikke-
forstyrrende rekreasjons- og fritidsaktivitet som passer godt inn i et naturområde.  
 

 
Når sjøflyklubben flytter ville selve bygningen vært perfekt for vårt formål. Den har plass nok 
til våre umiddelbare behov, og den gir plass for fremtidig vekst. Beliggenheten er perfekt med 
sin nærhet til vannet. Vi vil heller ikke legge beslag på så mye strandtomt som sjøflyklubben 
gjør i dag. Et par utstikkere rett ut for klubbhuset er tilstrekkelig, Det betyr at langbryggen inn 



mot bukta og de fem utstikkerne mot vest kan fjernes, og området gjøres derved tilgjengelig for 
offentligheten. Dette er også økonomisk bærekraftig, da man ikke trenger noen investeringer.  
 
Våre aktiviteter forurenser eller forstyrrer ikke området på noe vis, og vi vil ikke frarøve eller 
være til hinder for fri ferdsel langs den vakre kyststien i området. Tvert i mot, vi vil være et 
pluss og et spennende innslag for alle som tar turen forbi, enten for å se på våre aktiviteter – og 
kanskje prøve seg – eller bare kose seg med en kopp kaffe og nystekte vafler i solen.  
 
II )  

 
Med kommunens regulering av Koksabukta til ro- og padlebane, vil det også være naturlig å se 
på muligheten til å etablere et klubbhus nært dette. Helt innerst i bukta er det store ubygde 
arealer som med letthet kunne ha plass til et lite klubbhus. Området er regulert som 
naturområde, men igjen – vi representerer ikke noe skadelig eller forstyrrende innslag i området  
 
Her må man riktignok bygge fra grunnen av, men med nennsom arkitektur tilpasset området vil 
ikke dette representere noen negative inngrep, eller forstyrre dyre- og fuglelivet i området.  
 
III )  

Et tredje alternativ er innerst i Hunsumbukta i samarbeide med eksisterende klubber. På vårt 



møte med Stien og Halvorsen i Natur og Idrett fikk vi opplyst at tennisklubben, som ligger 
nesten helt nede i vannkanten, har utbyggingsønsker om innendørs tennishall.  
Et samarbeid her kunne vært positivt og fruktbart for alle parter. Vi har primært behov for 
oppbevaring og lagringsplass, slik at våre arealkrav er beskjedne med hensyn til innredning og 
fasiliteter. Ved en utbygging av innendørs tennishall ville vårt behov kunne dekkes ved å få 
”kjellerlokalene” under tennishallen, og med tilgang til garderobe, dusj, wc.  
 
 

4) – Fremtidsutsikter 
 
Det viktigste for Fornebu Sportsklubb er at vi etter alle disse årene vi har ventet, nå får etablert 
oss med et fast tilholdssted. Vi har i alle år vært aktive idrettsfolk som nå ønsker å bidra for at 
oppvoksende generasjoner også skal få lov til å oppleve gleden ved fysisk aktivitet og 
spenningen det er å konkurrere med likesinnede.  
 
Et bredt tilbud til de som flytter til området er målet. Noe er allerede godt etablert, som fotball, 
bandy, tennis, curling, brettseiling og flere andre idretter – og vi ønsker ikke å gå disse i 
næringen. Vi ønsker å utvide dette tilbudet. Vi ønsker å gi store og små innbyggere muligheten 
til sportslig utfoldelse, trening og rekreasjon på vannet som omgir denne vakre halvøya.  
 
Vi har mange uegennyttige entusiaster som bare venter på å sette i gang. Lenge har vi ventet på 
at innflyttingen skulle begynne – nå venter vi på å få klubblokaler, slik at vi kan sette i gang.  
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