Akerselva Padleklubb - turguide v. 1.0

Oppdatert pr. 06.09.2020

I Innledning
Dette er en turguide for medlemmer i Akerselva padleklubb. Den er ment å være til hjelp for
å planlegge og gjennomføre en vellykket og sikker padletur med utgangspunkt Grønland. I
dette heftet finner du forslag til turer i Indre Oslofjord, og beskrivelse av koblingspunkter til
andre deler av Oslofjorden.
Heftet er på ingen måte utfyllende for alt som har med padling å gjøre, men tar for seg noen
viktige punkter når det gjelder planlegging og gjennomføring av turer. Du bør konfererer
andre kilder for å lære mer av det du trenger. Kartene er ment som illustrasjoner, og du kan
måle opp din egen tur i Google maps eller skrive ut og evt. laminere ønsket kart fra
Kartmannen.no. Vi tar gjerne imot innspill til endringer og utvidelser av guiden.
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II Generelle tips til en vellykket tur
a) Sjekke værvarselet, alltid. Når du skal ut og padle holder det ikke kikke ut
av vinduet for å se hva slags vær det er. Vind, bølger, temperatur i luft og
vann er omskiftelige, og de vil påvirke hvordan turen blir. Jo mer krevende
forhold, jo mer energi trenger du, og det er viktig å tilpasse turens lengde til
forholdene. Dersom du legger inn en sjødestinasjon på Yr.no, kan du i
menyen velge “kystvarsel”, og få opp en detaljert framstilling av vind, strøm,
temperatur og bølger:

b)

c)

d)

e)

Det finnes også apper som viser forholdene, som f. eks. Windy. (Windy i App
Store og Windy i Google Play). Du kan også sjekke vannføringen i Akerselva
her.
Påkledning og reservetøy. Et prinsipp er at man kler seg etter temperaturen
i vannet, ikke i luften. Ta høyde for at du kan havne i vannet og evt. måtte
svømme til land. Vanntemperaturen kan ligge mange uker etter
lufttemperaturen. Det vil si at selv om det om våren har blitt så varmt at man
begynner å gå i shorts på land, kan det fremdeles være noen få grader i
vannet. Om høsten er det motsatt: Da kan vanntemperaturen være høyere
enn lufttemperaturen. Gjør det til en vane å ha en pakksekk med ekstra skift
og håndkle. Kajakkpadling er en vannaktivitet, og du må regne med å bli våt.
Det er lurt å ha noen vindtett til overkroppen, og hansker for å beskytte fingre
mot vind.
Energi. Sørg for å ha med ekstra energi i form av mat/energibar og vann,
selv på korte turer. Kommer det overraskende vind, vil man raskt kunne bli
sliten og da er det godt med påfyll.
Sikkerhetsutstyr. Det er lurt å ha med seg en årepose til egenredning og en
pumpe til å tømme båten for vann. Noen velger også å sikre åren med en
åresnor. Evt. kan man ha en reserveråre på dekk. Det er lurt å ha minst én
reserveråre pr. 2-3 turdeltakere. Ta alltid med en fulladet mobiltelefon i en
vanntett pose, evt. med ekstra powerbank.
Redningsteknikker. Repeter egenrednings- og kameratrednings-teknikker
regelmessig. Det at man en gang lærte det på introkurs er ikke nok. Det går
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an å friske opp minnet ved å se YouTube-filmer, men det beste er å gjøre
noen redninger når man er ute og padler, gjerne helt til slutt på turen, så ser
man hvor godt redningsteknikkene sitter når man er sliten.
f) Sjekk at utstyret er i orden før du legger ut. Still inn fotstøtter etc. Dersom
du bruker utstyr du ikke er vant med, f. eks. kajakk med ror, bør du ta noen
runder i elven for å forsikre deg om at du har kontroll på svinging etc. før du
begynner å padle gjennom tunnelen.
g) Velg trygg rute. Som padler er du en myk trafikant, og har vikeplikt for alle
større fartøyer. Padle i størst mulig grad langs land. Dersom du skal krysse
åpent farvann, f. eks. mellom øyer i Indre Oslofjord, skal dette skje i 90 grader
vinkel fra land, der det er kortest distanse. Det er viktig å se seg godt for, og
følge med på om kryssende båter viser tegn til at de har sett deg. Hvis man f.
eks. skal padle fra Grønland til Gressholmen, må man ikke legge seg midt i
båtleia mellom Hovedøya og Bleikøya, men følge langs én av øyene og
krysse rett over (se turforslagene). Vær spesielt obs på Oslo-fergene som går
til og fra øyene. Ikke kryss foran, hold god avstand og vær klar over at de
skaper store bølger.
h) Sporløs ferdsel. Ta alltid med deg søppel tilbake, og plukk gjerne med plast
og annen søppel som du finner i løpet av turen.
i) Ta ansvar for hverandre. Om man er flere som padler sammen, er det helt
ok å spørre hverandre om erfaringsbakgrunn, hvor langt man er vant til å
padle etc. Det er viktig at ambisjonsnivået for turen legges i tråd med
deltakernes erfaringsnivå og dagsform.
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III Turer
Turene i denne oversikten har stigende vanskelighetsgrad/varighet. De er i størst mulig grad
lagt langs land, og krysning av skipsleden skal skje der det er kortest, i 90 grader. Det er for
eksempel viktig at man krysser rett over mellom Hovedøya og Bleikøya som vist på kart, og
ikke legger seg i skipsleden midt mellom øyene på vei ut mot Gressholmen.
Tidsberegningen i disse turforslagene gjelder netto padletid, t/r, altså fra kajakken settes på
vannet til du er tilbake. Du må legge til tid til å få ordnet med utstyr og skifting både før og
etter turen, samt pauser. Om du beregner en halv time til rigging og rydding av utstyr i hver
ende + en halv time til pause, må du altså legge til 1 ½ time på den tidsberegningen som
ligger i turene.
Padlefart er beregnet til 6 km/t. Dette vil imidlertid variere mye ut fra teknikk/erfaring, vind,
strøm og bølger, og det er viktig at du beregner god tid i starten. Ta også tiden på de første
turene, for å finne ut hva som er ditt tempo.

Turoversikt:
Tur 1 - Bispevika-Sørenga. 4 km. 40 minutter.
Tur 2 - Hovedøya rundt. 8 km. 1 t. 20. min.
Tur 3 - Gressholmen kro. 9 km. 1 t. 30. min.
Tur 4 - Gressholmen rundt. 11 km. 1 t. 50 min.
Tur 5 - Skjælholmene, 17 km. 2 t. 50 min.
Tur 6 - Øyene rundt, 18 km. 3 t.
Tur 7 - Hellviktangen kunstkafé, Nesodden, 21 km. 3 t. 30 min.
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Tur:

Beskrivelse:
Tur 1 - Bispevika-Sørenga. 4 km. 40
minutter.
Dette er turen for deg som akkurat har
tatt våttkort og skal ut på din første tur.
Legg ut båten fra brygga i Akerselva,
skru på hodelykten, hold venstre løp
ned gjennom tunnelen, og kom ut
mellom Operaen og Munchmuseet.
Inne i Bispevika og rundt Sørenga kan
du trene på padleteknikk og utforske
området. Det er flere brygger hvor du
kan gå i land og ta pauser.
På dager med vind og urolig vann, vil
det fremdeles være rolig innenfor
gangbroen mellom Sukkerbiten og
Sørenga.
Tur 2 - Hovedøya rundt. 8 km. 1 t.
20. min.
Denne turen innebærer to krysninger
av åpent vann, fra kanten av Sørenga
til Hovedøya og tilbake. Det er viktig å
ikke krysse over mot Vippetangen og
DFDS-kaia, fordi det der er mye større
sjanse for at det kommer båter. Hold
deg langs land på Hovedøya og vær
spesielt obs. på båter når du krysser
forbi småbåthavna. Hovedøya er
fredet, og det er ikke lov til å plukke
vekster der, men en pause er det fint å
ta.
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Tur:

Beskrivelse:
Tur 3 - Gressholmen kro. 9 km. 1 t.
30. min.
Denne turen følger ruten til tur 2 fram
til landkjenning Hovedøya. Følg land
som vist på kartet og kryss rett over til
Bleikøya. På Bleikøya er det
fulgereservat og forbudt å gå i land
mellom 15. april og 15. juli. Følg
Bleikøya og kryss over til
Gressholmen. Det er fin strand å legge
til ved rett nedenfor Gressholmen kro,
hvor det også er tilgang til vann og
utedo. I sommersesongen er dette et
perfekt turmål for en lunsj eller
kaffepause.
Tur 4 - Gressholmen rundt. 11 km. 1
t. 50 min.
Som tur 3, men i tillegg en runde rundt
Gressholmen.
Hvis du er usikker på fysisk
form/tidsbruk, kan det være lurt å ta
runden rundt øya før du tar pausen, så
er det kortere vei hjem etter pausen.
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Tur:

Beskrivelse:
Tur 5 - Skjælholmene, 17 km. 2 t. 50
min.
Dette er en vesentlig mer krevende tur
enn de foregående, både på grunn av
lengde og fordi det er mer kryssing av
åpen sjø.
Som tur 3 til Gressholmen, følg så
østsiden av Langøyene og
Husbergøya til Skjælholmene. Her er
det rikt fugleliv, og Nordre
Skjælholmene, samt søndre del av
Søndre Skjælholmene er det reservat
og forbudt å gå i land mellom 15. april
og 15. juli. Rasteplassen på nordsiden
av Søndre Skjælholmen kan imidlertid
brukes. Dette er “Indre Oslofjords svar
på Galapagosøyene”, som noen kalte
det, og følger du med, kan det hende
en sel kikker opp fra vannet og hilser
på. Obs: Langøyene er stengt i 2020
pga. renovering. På Husbergøya går
det an å gå i land og besøke tårnet på
toppen.
Du vil merke det godt om det er en del
vind fra sør eller nord på denne turen,
og spesielt ettermiddagsbrisen som
ofte kommer i 14-16-tiden merkes
godt. Vær også obs. på
frakteskip/godstrafikk som går til og fra
Sjursøya og mellom øyene på vei ut
Oslofjorden.
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Tur:

Beskrivelse:
Tur 6 - Øyene rundt, 18 km. 3 t.
Denne turen er som tur 5 til å begynne
med, men fra Sørenga holder vi langs
havnene og krysser derfra til
Hovedøya. Så har vi lagt ruten på
sørsiden av Bleikøya. Rutevalgene her
kan selvsagt varieres, og alternativene
er uendelige, men vi har valgt å unngå
det store “krysset” i midten, mellom
Gressholmen, Bleikøya, Hovedøya og
Lindøya. Om du er komfortabel med å
legge ut på en så lang tur, bør du også
være i stand til å ta fornuftige valg mht.
å holde seg langs land og sikre
krysninger av åpen sjø. Vi kan legge til
at fra Nakholmen går det an å krysse
over mot Bygdøy, som gir deg en vei
over til vestsiden og Bærum og
Asker-skjærgården.
Tur 7 - Hellviktangen kunstkafé,
Nesodden, 21 km. 3 t. 30 min
Som tur 5 til Skjælholmene. Fra
Skjælholmene kan du krysse rett over
til Hellviktangen kunstkafé, hvor det er
kiosk og kafé i sommerhalvåret. Dette
gir også tilknytning til å padle langs
Nesoddens øst- og vestside. Det vil
også være mulig å krysse tilbake til
Osloøyene lengre nord på Nesodden,
f. eks. fra Nesoddtangen til
Nakholmen. Der vil det være mer
båttrafikk og ofte mer urolig sjø. Det er
spesielt viktig å holde god avstand til
Nesoddbåten og godstrafikk som
krysser inn mellom øyene og til
Sjursøya.
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Husk å booke kajakk og utstyr på https://www.akerselvapadleklubb.no/booking, og sett
deg inn i alle regler for utlån og bruk av utstyret.
God tur!

Har du tilbakemeldinger, tips, innspill til denne turguiden? Send dem til
jorgen@moltubak.no eller info@akerselvapadleklubb.no
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