BJØRNSVIKA – KADETTANGEN 1.7 km
En rolig sti helt i strandkanten, sentrumsnært parkområde og vandring elvelangs i Sandvika.
Område: Indre Oslofjord
Kommune: Bærum

Tilgjengelighet: Strekningen Bjørnsvika – Kjørbo er vanskelig
med barnevogn, resten av stien er tilgjengelig med rullestol.
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Kjørboparken

Bjørnsvika

Bjørnsvika – Kjørbo 500 meter

Kyststien starter i sør i Bjørnsvika. Startpunktet er rett sør for Thon hotel
Oslofjord og krysser under E18, før man følger en liten sti helt i strandkanten
ca 400 meter bort bort til Kjørboparken. En fin strekning der man kan gå i ly av
trærne som skjermer mot E18. Det er heller ingen bygninger i strandsonen, så
dette en rolig strekning der man kan skue ut mot Nesøya og resten av Bærumsbassenget.

Gjennom Kjørboparken 400 meter

Ved Kjørbo passeres gården som har gitt navn til stedet. Hovedbygningen, som
fikk sin nåværende utforming i 1850-årene, har historie helt fra vikingtiden. Her
går kyststien på grusvei hvor det er mulig å ta seg fram med rullestol. Gjennom
parken er man aldri lang fra vannet.

Langs Sandvikselvas utløp 800 meter

Etter Kjørbo følges Sandvikselvas utløp opp til Kinoveien der stien krysser elva på
gangbro. Brambanis vei følges langs elvebredden forbi steder som musikkflekken
og rådhuset. Man går videre under motorveibrua og kommer ut på Rigmorbrygga. Herfra er det mulig å ta ferge ut til øyer i Asker og Bærumsskjærgården
om sommeren . Videre utover kommer man til Kadettangen. Her er det laget et
bryggeanlegg med urban standard, benker, lekepark og gjestebrygge. Badestranda
og friområdet Kadettangen er renovert for flere millioner og har blitt et sted vel
verd et besøk i seg selv. På Kadettangen kan man velge om man vil ta en tur ut på
Kalvøya, eller fortsette videre innover mot Oslo.

Kyststien videre

Sørover: Det er ikke etablert kyststi før ved Holmenskjæret i Asker – Leangbukta
– Holmenskjæret

Å oppdage
• Innbydende turområdet sørvest for
Sandvika sentrum
• Kjørbo gård
• Kjørboparken
• Sandvikselva
• Kadettangen friområde
• Kadettangen oppgradert brygge
langs
utløpet av Sandvikselva.
Til stien
- Parkering:
• Kadettangen (også HC)
• Høvikodden (også HC)
- Kollektivt:
Til kadettangen er det ca 800 meter
å gå fra Sandvika stasjon (tog).
Tilsvarende med buss er noen meter
kortere fra Sandvika bussterminal.
Bussforbindelse Sandvika – Veritas.

