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Tegnforklaring     Key to symbols
B1 B2

Hvit på svart bakgrunn: Linjen går hele året.

White on black background: The line runs all year round

Svart på grå bakgrunn: Linjen går i sommerhalvåret.

Black on grey background: The line runs during the summer

*) Langøyene 2021
På grunn av rehabilitering og oppgradering er det 
noe begrensninger i tilgjengeligheten på Lang- 
øyene også sommeren 2021. Se side 12.

Due to rehabilitation and upgrading, there are 
restrictions on the availability of Langøyene island 
also in the summer of 2021. See page 12.

Les mer om planene for Langøyene

Read more about the plans for  
Langøyene island.

VELKOMMEN  
OM BORD

Med vanlig Ruter-billett kan du reise fra Aker brygge 
ved Rådhuset - eller Piperviken som det het tidligere - til 
Hovedøya, Gressholmen, Nakkholmen, Bleikøya, Lindøya 
og Langøyene* med Oslo-fergene eller mot Lysaker, For-
nebu, Nesoddtangen, nedover langs Nesoddens vestside, 
Vollen, Slemmestad og helt ned til Drøbak og Son med 
Norleds båter. Utenfor Oslos bygrenser betaler du vanlig 
sonebasert billett som du får kjøpt på appen RuterReise 
eller på billettautomat eller en av de mange utsalgene 
våre.

Welcome on board
With an ordinary Ruter ticket you can travel from 

Aker Brygge by Rådhuset - or Piperviken as it was called 
previously - to Hovedøya, Gressholmen, Nakkholmen, 
Bleikøya, Lindøya and Langøyene with the Oslo ferries or 
towards Lysaker, Fornebu, Nesoddtangen, downwards 
along the west side of Nesodden, Vollen, Slemmestad and 
all the way to Drøbak and Son with Norled’s boats. Outside 
the city limits of Oslo you pay the normal zone based ticket 
that you can purchase using the app RuterReise or at a tic-
ket machine or at one of our many sales outlets.

ØYENE I  
INDRE OSLOFJORD

Øyene trafikkeres av linjene B1 (helårsrute) og B2, B3 og 
B4 (sommerruter).

Fergene seiler fra utstikker E hver dag hele året med 
unntak av julaften, 1. og 2. juledag, samt 1. nyttårsdag. I 
vinterhalvåret er det kun én rute, B1, som trafikkerer alle 
øyene untatt Langøyene som ikke har fergeforbindelse 
i vinterhalvåret. Oslo-Fergene, som trafikerer øyene i in-
dre Oslofjord, er bygget opp på øytrafikken som oppstod 
da det ble bygget hytter på Lindøya, Nakkholmen og 
Bleikøya i 1920-årene. Gressholmen kom inn i denne ru-
ten på 1930-tallet, Hovedøya fra 1968 og Langøyene som 
den siste i 1985. Siden 1985 har også alle kunnet bruke 
sitt Sporveiskort (nå Ruter-billett) også på fergene. 

Som kartet viser går linjene B1, B2, B3 og B4 til øyene 
Hovedøya, Lindøya, Nakkholmen, Bleikøya og Gresshol-
men. 

Langøyene i Indre Oslofjord anløpes i juli og august 
2021 men på grunn av rehabilitering kan det være be-
grenset tilgjengelighet. Se side 12. 

Linjene går fra utstikker E, vanlig Oslo-takst.

Båt Ferry services
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Foto: Ruter As/ Nucleus AS, Peter Gløersen

På store utfartsdager kan ruta avvike fra tabellen. På disse 
dagene anbefaler vi også å la barnevognen være hjem-
me og heller bruke bæremeis da det er maksimumsantall 
barnevogner per avgang. Det vil si at man kanskje må 
vente på neste avgang for å ha med barnevognen.

Skoleklasser, barnehager og større grupper er hjertelig 
velkomne om bord, men det er veldig viktig at det blir 
meldt inn til Ruter hvilken avgang dere skal reise med. Da 
setter vi inn ekstra ferge slik at alle kommer med.

Dette må du huske på når du besøker øyene:
• Nyt blomster og planter, men ikke plukk de med deg.
• Respekter dyre- og fuglelivet. La de være i fred.
• Alle kulturminner er fredet. 
• Grilling er kun lov på anviste grillplasser.
• Rydd opp etter deg. Bruk søplekassene.
• Telting er kun tillatt på Langøyene.
• Båndtvang for hunder på alle øyene hele året.
• Fisking og plukking av sopp/bær er tillatt.
• Det er ikke lov til å sykle på øyene.
• Forlat øya slik du ønsker å finne den.

The islands of Inner Oslofjord
The ferries depart from Rådhusbrygge 4 daily all 

year round except for Christmas Eve, Christmas Day, Boxing 
Day and New Year’s Day. There is only one route during the 
winter, B1 calling at all the islands except for Langøyene, 
which has no ferry connection during the winter. The Oslo 
ferries, calling at the islands of inner Oslofjord, were esta-
blished based on the island traffic that arose when cabins 
were built on Lindøya, Nakkholmen and Bleikøya in the 
1920s. Gressholmen was introduced to this route during 
the 1930’s, Hovedøya from 1968 and Langøyene as the last 
in 1985. And since 1985 everyone has been able to use their 
tramway cards (now Ruter tickets) on the ferries as well. 

As can be seen from the map, the lines B1, B2, B3 and B4 call 
at the islands of Hovedøya, Lindøya, Nakkholmen, Bleikøya, 
Gressholmen and Langøyene (summer) in the inner Oslo-
fjord. The lines depart from pier E, normal Oslo fare.

On days when there are many travellers the route may dif-
fer from the timetable. For these days we recommend that 
you leave prams and pushchairs at home and use a child 
carrier instead as there is a maximum limit of prams and 
pushchairs per departure. Meaning you might have to wait 
for the next departure if you want to take a pushchair.

School classes, kindergartens and larger groups are welco-
med on board, but it is very important that Ruter is notified 
about what departure you intend to take. This enables us 
to provide an extra ferry so that everyone can come along. 

This is what you must bear in mind when visiting the is-
lands:
• Enjoy the flowers and plants, but these are not for picking.
• Show respect for the animal and bird life. Leave them in 

peace.
• All cultural heritage sites are protected. 
• Barbecues are only permitted at designated barbecue 

areas.
• Please tidy up after yourself. Use the rubbish bins.
• Camping is only permitted on Langøyene.
• Dogs must be kept on a lead on all the islands all year 

round.
• Fishing and picking mushrooms/berries is permitted.
• Cycling is not permitted on the islands.
• Leave the island as you would wish to find it.

Foto: Bonanza AS Iver Gjendrem
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Hovedøya

B1 B2 B3 B4

Hvordan kommer jeg meg til Hovedøya?
Hovedøya er den nærmeste øya og fergeturen tar mindre 
enn 10 minutter med linje B1, B2, B3 eller B4. 
Skal man videre fra Hovedøya til andre øyer på store 
utfartsdager kan det faste seilingsmønsteret avvike, så  
spør gjerne mannskapet om slik informasjon. 

Hva skjer på Hovedøya?
Unik natur; blomster, flora, bergarter osv. Vær obs på at 
øya er fredet og det ikke er lov å plukke med seg verken 
blomster eller annen vegetasjon. 

Dyreliv; på sommerstid beiter en saueflokk på øya. I til-
legg til utallige fuglearter kan man også være heldig å 
møte på rev på øya. 

Historiske severdigheter:
• Lavetthuset – kunstutstillinger juni, juli, august 
• Klosterruiner – historisk vandring 
• Kanoner og krutthus -  øyas beste utsikt 
• Kommandantbolig 

Hva kan jeg gjøre på Hovedøya?
• Fiske og plukke sopp
• Grille (på anviste grillheller)
• Bade -  stor strand og mange svaberg 
• Ballspill mm på stor gresslette midt på øya
• Gå tur / jogge 

Hva kan jeg ikke gjøre på Hovedøya?
• Campe
• Brenne bål (åpen ild)
• Sykle
• Forstyrre dyrelivet
• Plukke blomster og planter.

Servicetilbudene
Kiosk, drikkevann, toaletter (også handicap-toa-
letter) og Klosterkroa er åpne i sommerhalvåret.  
Sjekk www.klosterkroa.no for åpningstider og mer infor-
masjon.

Hovedøya er tilrettelagt for både barnevogner og rulle-
stoler, med brede grusveier over hele øya. 

How can I travel to Hovedøya?
Hovedøya is the nearest island and the ferry trip 

takes less than 10 minutes using line B1, B2, B3 or B4.   If 
you need to travel on from Hovedøya to other islands in the 
summer season on days of with lots of travellers, the fixed 
sailing pattern might differ, please ask the crew regarding 
such information. 

What’s happening at Hovedøya?

Unique nature; flowers, flora, rocks etc. Please note that 
the island is protected and picking flowers or other vege-
tation is not permitted.  
Animals; during the summer a flock of sheep graze on the 
island. In addition to countless bird species, you might also 
see a fox on the island. 

Historical points of interest:
• Lavetthuset – art exhibitions June, July, August 
• Monastery ruins – historical walk 
• Cannons and gunpowder house - the island’s finest view. 
• Commander’s residence 

What can I do on Hovedøya?
• Fishing and picking mushrooms
• Barbecuing (at designated barbecue areas)
• Bathing - a large beach and many smooth rocks 
• Ball games etc. on a large grass field in the middle of 

the island
• Go for a walk /go jogging 

What is not permitted on Hovedøya?
• Camping
• Lighting fires (open flame)
• Cycling
• Disrupting the wildlife
• Picking flowers and plants.

Range of services

Klosterkroa in the middle of the island is open during the 
summer season.  As well as the kiosk, drinking water and 
toilets (including disablesp toilets). Check www.klosterkroa.
no for opening hours and more information. 

Hovedøya is suitabled for both prams and wheelchairs, 
having wide gravel tracks across the whole of the island. 

Klosterruinene
Foto: Ole Mjelva
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Gressholmen
Foto: Ole Mjelva

Gressholmen

B1 B3 B4

Hvordan kommer jeg til Gressholmen?
Til Gressholmen kan du reise hele året med linje B1, samt 
med linje B3 og B4 i sommersesongen. Fergeturen tar ca. 
15 minutter.

På store utfartsdager med mye folk kan vi måtte legge om 
ruta så det avviker fra linjekartet. 

Gressholmen kro har åpent for servering om sommeren. 
Se https://www.gressholmenkro.no

Om sommeren er det WC (dessverre ikke handicap-to-
alett) og drikkevann tilgjengelig. Det er tilgjengelig for 
rullestol, men terrenget er kupert så det kan være tungt 
å komme frem.

Hva skjer på Gressholmen?
Gressholmen består av tre øyer som henger sammen; 
Heggholmen, Rambergøya og Gressholmen. Øya er po-
pulær for bading og turgåing. Øya har et rikt fugleliv men 
i bukta mellom Rambergøya og Gressholmen er det ikke 
lov å ferdes av hensyn til fuglelivet. Ved båthavna finner 
du den gamle fly-hangaren fra tiden da Gressholmen var 
flyplass frem til 1939. 

Du kan også finne rester av jernbanespor fra tiden da det 
var et industrisamfunn på øya. Bygningene er i dag ferie-
hus. Et av Oslofjordens eldste fyr finner du på Hegghol-
men, og er omtalt som kystens katedral. 

Det finnes badestrender og svaberg på øya. Husk at det 
kun er lov å grille på anviste grillheller. Øya har et variert 
terreng og egner seg godt for å gå tur. Øya har også en 
kro som ble renovert i 2016. 

Hva kan jeg gjøre på Gressholmen?
• Bade   
• Turgåing 
• Fuglereservat 
• Grille (på anviste grillheller)

Hva kan jeg ikke gjøre på Gressholmen? 
• Campe
• Brenne bål (åpen ild)
• Forstyrre fuglelivet
• Plukke blomster og planter.

How can I travel to Gressholmen?
You can travel all year round to Gressholmen 
using line B1 and also line B3 and B4 during 

the summer season. The ferry trip takes about 15 minutes.

On busy days with many travellers we might need to devia-
te from the route so that it differs from the line map. 

Gressholmen Kro is open for serving food during the sum-
mer season. See https://www.gressholmenkro.no

During the summer there are toilet facilities (unfortunately 
no disabled toilet) and drinking water available. There is 
wheelchair access, but the terrain is undulating and access 
can be hard.

What’s happening at Gressholmen?

Gressholmen consists of three islands connected together, 
Heggholmen, Rambergøya and Gressholmen. The island is 
popular for swimming and walking. The island has a rich 
birdlife, but it is not permitted to go walking in the bay bet-
ween Rambergøya and Gressholmen out of consideration 
for the bird life. By the boat harbour you will find an old 
aircraft hangar dating back to the time Gressholmen was 
an airport, up until 1939. 

You will also find remnants of railway tracks from the time 
there was industry on the island. Today the buildings are 
holiday homes. At Heggholmen you will find one of Oslo-
fjord’s oldest lighthouses, which is described as the cathe-
dral of the coast. 

There are bathing beaches and rocky shores on the island. 
Remember that barbecuing is only permitted on designa-
ted barbecue stones. The island’s terrain is varied and is 
well suited for going for walks. The island also has an inn 
that was renovated in 2016. 

What can I do on Gressholmen?
• Swimming   
• Walking 
• Bird sanctuary 
• Barbecuing (on designated barbecue stones)

What is not permitted on Gressholmen? 
• Camping
• Lighting fires (open flame)
• Disturbing the birdlife
• Picking flowers and plants.
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Langøyene
Foto: Ole Mjelva

Langøyene

B4

På grunn av rehabilitering og oppgradering kan det 
være noe begrenset tilgjengelighet på Langøyene 
også sommeren 2021.
Det planlegges, men med forbehold, for tilnærmet nor-
mal ferdsel på Langøyene i juli og august 2021. Da vil øya 
ha rent vann, dusjer og moderne toaletter, også handi-
kaptoalett. Kiosken er ikke ferdig, og det vil være enkelte 
områder på øya som foreløpig ikke er tilgjengelige. 

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/
langoyene/

Hva skjer på Langøyene?
Langøyene bestod tidligere av to øyer som er slått 
sammen. Øya er en bade- og frilufts øy, men ferga anlø-
per øya kun i sommersesongen. Turistforeningen har en 
hytte til utleie på øya, samt utleie av kajakk. Det er en 
stor strand på øya som er relativt langgrunn, i tillegg til 
volleyballnett og stor gresslette for ballspill. 

Langøyene er den eneste øya du har lov til å telte på, men 
husk på å ta med mat da kiosken ikke er klar til sommer-
sesongen 2021. Drikkevann og toaletter er tilgjengelig.

Hva kan jeg gjøre på Langøyene?

• Bade (også naturistområde)
• Campe (på Nordre Langøy)
• Spille fotball på fotballbanen
• Grille (på anviste grillheller)

Hva kan jeg ikke gjøre på Langøyene? 
• Brenne bål (åpen ild)
• Sykle
• Forstyrre dyrelivet.

Langøyene island

Due to rehabilitation and upgrading, availability on Lan-
gøyene may to some degree be limited also in the sum-
mer of 2021. 
Provided no unforeseen circumstances occur, we are ai-
ming for people to be able to move around the island in 
July and August 2021 approximately as they would in any 
normal year. By this point the island will have clean water, 
showers and modern toilet facilities, including accessible 
toilets. The kiosk is not yet finished, and certain areas will 
be temporarily unavailable.

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/langoy-
ene/

 
What is happening on Langøyene? 
Langøyene used to be two islands that now have been 
merged. The island is a popular destination for bathing and 
open-air activities, but the ferry only serves the island du-
ring the summer season. The Norwegian Trekking Associa-
tion has a cabin for rent on the island and also offers kayak 
rental. There is a large and relatively shallow beach on the 
island as well as volleyball nets and a large grass field for 
ball games. 

Langøyene is the only island that allows camping, but re-
member to bring food, as the kiosk will not be open for the 
summer season 2021. Drinking water and toilet facilities 
are available.

What can I do on Langøyene?
• Swimming (also a naturist area)
• Camping (on Nordre Langøy)
• Playing football on the football field
• Barbecuing (on designated barbecue stones)

What is not permitted on Langøyene? 
• Lighting fires (open flame)
• Cycling
• Disrupting the wildlife
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Lindøya
Foto: Ole Mjelva 

Lindøya

B1 B2 B3

Hvordan kommer jeg til Lindøya?
Til Lindøya kan du reise hele året med linje B1, samt med 
linje B2 og B3 i sommersesongen.     

Lindøya er den eneste som blir betjent med to fergebryg-
ger, Skytterbrygga på østsiden og Romerbrygga på vest-
siden. 

Litt historie
Lindøya og de andre øyene rundt Hovedøya lå under klos-
teret i middelalderen. Etter at klosteret ble stengt og ra-
sert i 1532, lå disse øyene ubrukt og nesten øde. Rundt 
1750 ble det bygget et vertshus nær skytterbrygga til 
bevertning av sjøfarende som står der ennå. Huset kalles 
Stamhuset.

Hva skjer på Lindøya?
Et annet gammelt hus er Kong Oscar II’s jakthytte fra 1872 
på nordvestsiden av øya. Skytterforeningen Skarpskytten 
etablerte seg i 1849 og bygget både skytebane og flott 
selskapslokale, men de er borte nå. 

Lindøya Slipp ble etablert av båtbyggeren Axel Holm i 
1906 og her kan båtfolket kjøpe drivstoff og kioskvarer.

Men det Lindøya er mest kjent for, er alle de små hyttene; 
tre hundre er det av dem.  

Staten, som eide disse øyene, var mest opptatt av skog-
planting, men da den politiske holdningen snudde til 
fordel for å gi småkårsfolks muligheter til å skaffe seg 
feriesteder, la Landbruksdepartementet ut både Lindøya, 
Nakkholmen og Bleikøya til små festetomter. Disse ble til-
delt søkerne i 1922 mot en årlig leie.

Det er strenge regler for hvor store de kan være. Gjerder 
er ikke tillatt, derfor er det mange hekker rundt husene.

Hva kan jeg gjøre på Lindøya?
• Bade.   
• Gå tur langs vannet og i skogen 
• Se på dyr og fugler i naturreservatet
• Kjøpe is på butikken 
• Besøke endene i andedammen 
• Spille fotball på fotballbane

Hva kan jeg ikke gjøre på Lindøya? 
• Campe
• Grille
• Brenne bål (åpen ild)
• Sykle
• Forstyrre dyrelivet
• Plukke blomster og planter.

Servicetilbud
I sommerhalvåret er det butikk, WC og drikkevann.

Mulighet for rullestol på øya, men det er ikke tilrettelagt 
med HC-toaletter.
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Lindøya 
Foto: Ole Mjelva

How can I travel to Lindøya?
You can travel all year round to Lindøya using line 

B1 and in addition line B2 and B3 during the summer.     

Lindøya is the only island served by two ferry piers, Skyt-
terbrygga on the eastern side and Romerbrygga on the 
west side. 

Some history

Lindøya and the other islands around Hovedøya belon-
ged to the monastery in the middle ages. After the monas-
tery was closed and destroyed in 1532, these islands were 
mainly unused and deserted. An inn that was built close 
to Skytterbrygga around 1750 and used for serving sea-
farers is still standing. The house is called the Stamhuset.

What’s happening on Lindøya?

King Oscar II’s hunting lodge dating from 1872 is another 
old building on the northwest side of the island. The ri-
fle association Skarpskytten was established in 1849 and 
built both the rifle range and a beautiful function room, 
but these are no longer there. 

Lindøya Slipp was established by the boat builder Axel 
Holm in 1906 and here lovers of boating are able to pur-
chase fuel and kiosk goods.

But what Lindøya is mainly known for are all the small ca-
bins, three hundred of them.  

The state, which owned these islands, was mostly preoc-
cupied with tree planting, but when the political view 

turned towards providing common people the opportunity 
to acquire holiday places, the Ministry of Agriculture made 
small leasehold plots available on Lindøya, Nakkholmen 
and Bleikøya. These were awarded to the applicants in 
1922 for an annual rent.

There are strict rules for how large these are allowed to be. 
Fences are not permitted, there are therefore many hedges 
around the houses.

What can I do on Lindøya?
• Swimming.   
• Take a walk beside the water and in the woods 
• Observe the animals and birds in the nature reserve
• Enjoy an ice cream at the shop 
• Visit the ducks in the duck pond 
• Play football on the football field

What is not permitted on Lindøya? 
• Camping
• Barbequing
• Lighting fires (open flame)
• Cycling
• Disrupting the wildlife
• Picking flowers and plants.

Range of services

During the summer season there is a shop, toilet facilities 
and drinking water available.
Wheelchairs can be used on the island, but there are no 
disabled toilets.
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Nakkholmen 
Foto: Ole Mjelva

Nakkholmen

B1 B2

Hvordan kommer jeg til Nakkholmen?
Til Nakkholmen kan du reise hele året med linje B1, samt 
med linje B2 i sommersesongen. Fergeturen tar mellom 
20 og 40 minutter avhengig av linje.   

Fra Nakkholmen kan du reise videre til Hovedøya med 
begge linjene.

På store utfartsdager med mye folk kan vi måtte legge om 
ruta så det avviker fra linjekartet. 

I sommersesongen har butikken på øya åpent der man får 
kjøpt dagligvarer, bakevarer, is og kaffe.

På sommerhalvåret er det WC og drikkevann på øya . Mu-
lighet for rullestol på øya, men det er ikke tilrettelagt med 
handicap-WC. 

Hva skjer på Nakkholmen? 
På denne øya er det ca. 200 hytter i fargene rød, gul og 
blå. Ikke langt fra fergebrygga ligger Nakkholmen Handel, 
lekeplass, fotballbane og volleyballbane. Øya har flott ut-
sikt mot Dyna Fyr og Bygdøy. Som de andre hytteøyene er 
Nakkholmen en hyggelig øy å ta seg en spasertur, et bad 
fra svaberg, eller prøve fiskelykken. 

Hva kan jeg gjøre på Nakkholmen?

• Bade og fiske
• Kjøpe is i butikken
• Spille fotball på fotballbanen
• Leke på lekeplass

Hva kan jeg ikke gjøre på Nakkholmen? 
• Campe
• Grille og brenne bål (åpen ild)
• Sykle
• Forstyrre dyrelivet.

How can I travel to Nakkholmen?
You can travel all year round to Nakholmen using 

line B1 and also line B2 during the summer season. The fer-
ry trip takes between 20 and 40 minutes depending on the 
line. You can travel on to Hovedøya from Nakholmen with 
both lines.

On busy days with many travellers we might need to devia-
te from the route so that it differs from the line map.  During 
the summer season the shop on the island is open and you 
can purchase groceries, bakery goods, ice cream and cof-
fee.

During the summer season, toilet facilities and drinking wa-
ter are available. Wheelchairs can be used on the island, but 
there are no disabled toilets. 

What’s happening on Nakkholmen? 

There are approximately 200 cabins on this island painted 
red, yellow and blue. A short distance from the ferry pier 
you will find Nakholmen Handel (shop), a playground, a 
football field and a volleyball pitch. The island has a beauti-
ful view towards Dyna Fyr (lighthouse) and Bygdøy. Like the 
other cabin islands, Nakholmen is a lovely island for going 
for a walk, taking a swim from the smooth rocks or trying 
your luck at fishing. 

What can I do on Nakkholmen?
• Swimming and fishing
• Buy an ice cream at the shop
• Playing football on the football field
• Play in the playground

What is not permitted on Nakkholmen? 
• Camping
• Barbecues and lighting fires (open flame)
• Cycling
• Disrupting the wildlife
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Bleikøya. 
Foto: Ole Mjelva

Bleikøya

B1 B3

Hvordan kommer jeg til Bleikøya?
Til Bleikøya kan du reise hele året med linje B1, samt med 
linje B3 i sommersesongen. Fergeturen tar ca. 15. minut-
ter.    

Fra Bleikøya kan du reise videre til Gressholmen, Lindøya 
og Hovedøya med begge linjene, samt Nakkholmen med 
linje B1. 

På store utfartsdager med mye folk kan vi måtte legge om 
ruta så det avviker fra linjekartet. 

I sommersesongen finnes det en butikk på øya der man 
får kjøpt dagligvarer, is og kaffe.

På sommerhalvåret er det WC og drikkevann på øya. 

Mulighet for å bruke rullestol på øya, men det er noe ku-
pert og  ikke tilrettelagt for handicap-WC.

Hva skjer på Bleikøya?
Bleikøya er den minste av hytteøyene med ca. 100 hytter 
i fargene rød, gul og blå. Øya har en lang og spennende 
historie. Det hvite huset rett ved fergekaia var på slutten 
av 1800-tallet et sanatorium for barn. I dag blir huset be-
nyttet til butikk og velhus for hyttebeboerne. Denne øya 
har et rikt fugleliv, og Bleikøykalven huser en av indre Os-
lofjords største sjøfuglkolonier. Husk at også denne øya 
er naturreservat. Øya egner seg godt for en gåtur, fiske 
eller spise en is på butikken. Mer informasjon finnes i en 
«turguide til øyene» på Bymiljøetaten sine hjemmesider

Hva kan jeg gjøre på Bleikøya?

• Bade
• Fiske
• Plukke bær og sopp

Hva kan jeg ikke gjøre på Bleikøya? 
• Grille og brenne bål (åpen ild)
• Sykle
• Forstyrre dyrelivet
• Telte

• Plukke blomster og planter

How can I travel to Bleikøya?
You can travel all year round to Bleikøya using line 

B1 and also line B3 during the summer season. The ferry trip 
takes about 15 minutes.    

From Bleikøya you can travel on to Gressholmen, Lindøya 
and Hovedøya using both the lines, as well as to Nakholmen 
with line B1. 

On busy days with many travellers we might need to devia-
te from the route so that it differs from the line map. 

During the summer season there is a shop on the island and 
you can purchase groceries, ice cream and coffee.

During the summer season, toilet facilities and drinking wa-
ter are available on the island. 

Wheelchairs can be used on the island, but the terrain is 
somewhat undulating and there are no disabled toilets.

What’s happening on Bleikøya?

Bleikøya is the smallest of the cabin islands with approxi-
mately 100 cabins painted red, yellow and blue. The island 
has a long and interesting history. The white house close 
to the ferry pier was a sanatorium for children at the end 
of the 1800s . The house is currently used as a shop and a 
community hall for the residents of the cabins. This island 
has a rich birdlife, and Bleikøykalven is the site of one of the 
largest seabird colonies in the inner Olslofjord. Remember 
that this island is a nature reserve as well. The island is well 
suited to walking, fishing or enjoying an ice cream at the 
shop. You can find more information in a tour guide to the 
islands on Bymiljøetaten’s website.

What can I do on Bleikøya?
• Swimming
• Fishing
• Picking berries and mushrooms

What is not permitted on Bleikøya? 
• Barbecues and lighting fires (open flame)
• Cycling
• Disrupting the wildlife
• Camping
• Picking flowers and plants
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LindøyaNakkholmen

Fornebu
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NESODDEN

OSLO

BÆRUM

ASKER

Vollen

Slemmestad

Filtvet

Håøya

Oscarsborg Drøbak

Fagerstrand

Fjellstrand
Søndre 
Langåra

Lågøya

Son

Bygdøy

ANLØP LANGS NESODDENS 
VESTSIDE OG I VESTFJORDEN

Norled trafikerer anløpene på Nesoddtangen, Lysaker 
og Fornebu, over til Vollen og Slemmestad ved Asker, 
nedover langs Nesoddens vestside så som Flaskebekk, 
Sjøstrand, Ildjernet, Steilene, Ommen, Fjellstrand og øy-
ene  Søndre Langåra, Lågøya, Aspon og Håøya, videre til 
Oscarsborg, Drøbak, Filtvet og Son. Ta gjerne en titt på 
rutekartet eller tabellene på ruter.no. Vær obs på at en del 
av Norleds linjer går kun i sommersesongen. Linjene B10, 
B11 og B20 er helårslinjer og trafikkerer Aker brygge i 
Oslo, Nesoddtangen, Lysaker, Fornebu, Vollen og Slem-
mestad i Asker kommune i Viken.

Linjene B21 og B22 er sommerruter og trafikkerer Nesod-
dens vestside, Håøya, Oscarsborg, Drøbak, Filtvet og Son i 
tillegg til enkelte øyer utenfor Fagerstrand. Linjene går fra 
utstikker D og det er Oslo-takst fra Aker brygge til Lysa-
ker og Fornebu. Nesodden og Follo ned til Drøbak ligger 
i sone 2S, Son ligger i sone 3S, Vollen ligger i sone 2V, 
Slemmestad i sone 3V og Filtvet og Son ligger i sone 4V.

Bygdøyfergene er ikke med i Ruter-samarbeidet.

 Norled calls at Nesoddtangen, Lysaker and Forne-
bu, onwards to Vollen and Slemmestad by Asker, 

downward along the west side of Nesodden to places like 
Flaskebekk, Sjøstrand, Ildjernet, Steilene, Ommen, Fjell-
strand, the islands Søndre Langåra, Lågøya, Aspon and 
Håøyua and onwards to Oscarsborg, Drøbak, Filtvet and 
Son. Check out the route map and the timetables at ruter.no 
Please note that some of the Norled lines only operate 
during the summer season. Lines B10, B11 and B20 are all 
year round lines and call at Aker Brygge, Nesoddtangen, 
Lysaker, Fornebu, Vollen in Asker and Slemmestad in Viken.

The B21 and B22 lines are summer routes and call at the 
west side of Nesodden, Håøya, Oscarsborg, Drøbak, Filtvet 
and Son as well as some of the islands off Fagerstrand. The 
lines depart from pier D and the Oslo fare applies from Aker 
Brygge to Lysaker and Fornebu. Nesodden and Follo down 
towards Drøbak are in zone 2S, Son is in zone 3S, Vollen is 
in zone 2V, Slemmestad in zone 3V and Filtvet and Son are 
in zone 4V.

The Bygdøy ferries are not a part of the Ruter collabo-
ration.
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Hurtigbåtlinjene i Oslofjorden  
og Vestfjorden

B10  Aker brygge – Nesoddtangen 

Idag er dette Nesoddens store trafikk-knutepunkt hvor 
de store båtene fra Oslo (linje B10) møter bussene som 
dekker hele Nesodden.  Her bytter man også til hurtigbåt 
B11 til Lysaker i rushtiden.

B11  Nesoddtangen – Lysaker 

Rutebåt tvers over fjorden er et ganske nytt fenomen.  
Her startet den første hurtigbåten opp i 1986. Linjen går 
bare i rushtiden. Når det er is, seiles reserverute med tra-
disjonell båttype.

La oss også ha nevnt ”hovedsambandet” B10 Oslo – Nes-
oddtangen som seiles med store båter og er Nor- ges 
travleste båtrute med 2,7 millioner reiser i året.

I den andre enden av dette heftet finner du informasjon 
om båtene og øyene innerst i Oslofjorden.

B20  Aker brygge – Vollen – Slemmestad 

Hurtigbåten til Vollen og Slemmestad ble etablert i 1996, 
og er en moderne utgave av de gamle Asker- og Røy-
ken-dampbåtene som var i fart til 1952. Linjen er bereg-
net på arbeidsreisende, så den går bare i rushtiden og er 
innstilt i feriene (samt når det er is på fjorden).

B21  Aker brygge – Drøbak – Son  

I gamle dager gikk det rutebåt hver dag langs  
Nesodden helt til Drøbak, og den anløp et tyvetalls bryg-
ger underveis. Etter 1955 gikk båten ”bare” til Digerud, 
og den ble innstilt i 1974. 

Nå er de fleste bryggene nedlagt, men noen er fortsatt 
i bruk for den moderne Drøbakbåten, som ble etablert i 
1991. Den er særlig populær på de fire hytteøyene Ildjer-
net, Søndre Langåra, Lågøya og Aspon, men mange andre 
har også oppdaget denne forbindelsen og funnet nye rei-
semål på Håøya, Oscarsborg og Drøbak.

B22  Aker brygge – Drøbak  

Sommerrute som anløper Fornebu, Vollen, Slemmestad, 
Håøya, Oscarsborg og Drøbak.

Express boat routes in the Oslofjord 
and Vestfjorden

B10  Aker Brygge – Nesoddtangen 
Today this is Notodden’s major traffic hub where the large 
boats from Oslo (line B10) connect with buses covering the 
whole of Nesodden.  This is where you can change to the 
express boat B11 to Lysaker during the rush hour.

B11  Nesoddtangen – Lysaker 
A scheduled ferry going right across the fjord is a relative-
ly new phenomenon.  This is where the first express boat 
was established in 1986. The lines operate only during rush 
hours. A back-up servive, using a traditional type of ferry, is 
used when there is ice on the fjord.

We can also mention the main connection B10 Oslo - Nes-
oddtangen which uses large boats and is the busiest ferry 
route in Norway with 2.7 million passengers a year.

At the other end of this brochure you will find information 
about the boats and the islands of the inner Oslofjord.

B20  Aker Brygge – Vollen – Slemmestad 
The express boat to Vollen and Slemmestad was establis-
hed in 1996 and is a modern version of the old Asker and 
Røyken steamboats that were used up until 1952. The line is 
intended for commuters and only operates during the rush 
hour and is suspended during holidays (as well as when th-
ere is ice on the fjord).

B21  Aker Brygge – Drøbak – Son  
In the old days there was a scheduled boat service daily 
beside 

Nesodden and all the way to Drøbak, and it called at about 
twenty piers along the way. From 1955 the boat only went 
as far as Digerud and it was cancelled altogether in 1974. 

Most of the piers are now disused, but some are still in use 
by the modern Drøbak boat, which started in 1991. This is 
especially popular for the four cabin islands of Ildjernet, 
Søndre Langåra, Lågøya and Aspon, but many others have 
discovered this connection and found new travel destinati-
ons in Håøya, Oscarsborg and Drøbak.

B22  Aker Brygge – Drøbak  
A summer schedule calling at Fornebu, Vollen, Slemmestad, 
Håøya, Oscarsborg and Drøbak.
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Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

Aker brygge

Hvordan kommer jeg meg til Aker brygge?
Aker brygge er båtanløpet ved Rådhuset, foran Rådhus-
plassen, innerst i Pipervika. Herfra går båtlinjene B1, B2, 
B3, B4, B9*, B10, B20, B21 og B22. Aker brygge er land-
fast, og dermed tilgjengelig både med T-bane til Natio-
naltheatret, flere trikkelinjer og et stort antall busslinjer.

På venstre side av Pipervika finner du også cruisebåtanlø-
pene, sightseeingbusser og flere gode spisesteder.

Rådhusplassen er kjent for sine mange konserter og til-
stelninger om sommeren, Aker brygge, på høyre side av 
Pipervika, for sitt pulserende  restaurant- og shoppingliv. 
Tidligere var dette et av Norges største skipsbyggerier, 
Akers mek. Verksted.

På vår venstre side på vei ut Pipervika ligger Akershus 
festning og øyene Hovedøya, Lindøya og Nakkholmen.  
På høyre (styrbord) side får vi først Tjuvholmen med As-
trup-Fearnley-museet, dernest halvøya Bygdøy med sine 
mange museer og Huk badeplass. Når vi har passert Dyna 
fyr fra 1874, er vi ute på fjorden. 

*) B9 er ikke med i Ruters billettsamarbeid.

How can I get to Aker Brygge?
Aker Brygge is the pier by the city hall, in front of 

Rådhusplassen, in the innermost part of Pipervika. Departu-
res from here are the routes B1, B2, B3, B4, B9*, B10, B20, 
B21 and B22. Aker Brygge is on the mainland and therefore 
accessible by metro to Nationaltheatret, several tram lines 
and many bus routes.

On the left hand side of Pipervika you also find the cruise 
ship harbour, sightseeing buses and many good places to 
eat.

Rådhusplassen is known for its many concerts and events 
during the summer and Aker Brygge on the right hand side 
of Pipervika is known for its pulsating restaurants and shop-
ping. In earlier times, this was one of Norway’s largest ship-
building yards - Akers Mek. Verksted.

On the left hand side, when leaving Pipervika, is where 
Akershus fortress and the Hovedøya, Lindøya and Nakkhol-
men islands are located.  On the right hand side (starboard) 
you first get to Tjuvholmen with the Astrup-Fearnley Mu-
seum, then the Bygdøy Peninsula, with it’s many museums, 
and the Huk bathing area. When we have passed Dyna ligh-
thouse, dating from 1874, we are out on the fjord. 

*) B9 is not part of the Ruter ticket collaboration.

B21 fortsetter side/ continue page 30 
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Tidevind i Lysakerfjorden. 
Foto: Signalen

Vollen i Asker. 
Foto: Signalen

Lysaker

B11

Lysaker brygge ligger på grensen mellom Oslo og Bærum 
kommune i Viken, på vestbredden av utløpet til Lysakerel-
va. Området har navn etter Lysaker gård, som lå vest for 
elva og på sjøsiden av dagens E18, og betyr “de lysende 
åkrene” og ble adelig setegård for Nesøygodset da statt-
holder Christopher Urne overtok godset i 1639. Lysaker 
er et av Norges største trafikknutepunkt hvor man foruten 
båt også finner busser og tog. I dag er det ingen andre 
steder i Norge hvor det passerer flere biler per døgn enn 
på E18 ved Lysaker.

Lysaker
Lysaker pier is located on the border between the 

municipalities of Oslo and Bærum on the western bank of 
the Lysaker river estuary. The area is named after Lysaker 
farm, which was situated west of the river and on the sea-
ward side of the current E18, and means “the shining fields” 
and became a noble residence for the Nesøy estatet when 
Christopher Urne took over the estate in 1639. Lysaker is 
one of Norway’s largest traffic hubs and as well as ferries 
you also find buses and trains. Today there is nowhere in 
Norway where more cars are passing every 24 hours than 
the E18 at Lysaker.

Vollen

B20 B22

Vollen er et tettsted som ligger sør i Asker kommune. 

Vollen var tidligere et senter for blant annet båtbygging, 
jakt, handel, fiske og isskjæring. På slutten av 1800-tallet 
lå det tre store skipsverft her. Roald Amundsens polarskip 
«Maud» er bygget her..

I Vollen finner du Oslofjordmuseet og et museum for Vol-
lens lokalhistorie.

Vollen
Vollen is a built-up area located to the south in the 

municipality of Asker 

and was formerly a centre for boatbuilding, hunting, 
commerce, fishing and ice cutting. At the end of the 1800s, 
three large shipyards were located here. Roald Amundsen’s 
polar vessel “Maud” was built here.

In Vollen you will find the Oslofjord Museum and a museum 
of the local history of Vollen.

Slemmestad

B20 B22

Slemmestad er et tettsted i Asker kommune i Viken. Ste-
det ligger ved Vestfjorden i Indre Oslofjord. Sementsilo-
ene som rager 70 meter over bakken ved kaia i Slemme-
stad fungerer som et landemerke og er synlige på lang 
avstand. På toppen av siloene står en av Kystverkets ra-
darer, som brukes til overvåking av skipstrafikken på Os-
lofjorden. Slemmestad har bussforbindelse til Hurum og 
Drammen. 

Slemmestad
Slemmestad is a village in Asker municipality in Vi-

ken. The place is located by the Vestfjord in Inner Oslofjord. 
The cement silos that protrude 70 meters above the ground 
at the Slemmestad quay serve as a landmark and are visible 
from a long distance. At the top of the silos is one of the Co-
astal Administration’s radars, which are used for monitoring 
the shipping traffic on the Oslo Fjord. Slemmestad has a bus 
connection to Hurum and Drammen.

B22 fortsetter side/ continue page 39
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Nesoddtangen

B10 B11 B21

Nesoddtangen brygge er idag Nesoddens store trafikk-
knutepunkt hvor båtene fra Oslo (linje B10) møter busse-
ne som dekker hele Nesodden.  Her bytter man også til 
hurtigbåt B11 til Lysaker i rushtiden. I sommersesongen 
går også B21 innom Nesoddtangen nedover langs vestsi-
den på vei mot Son og Drøbak.

Nesoddtangen har ikke alltid vært rutebåtbrygge. Her sto 
rundt 1900 et flott sommerhotell for prominente gjester 
fra hovedstaden. På den ytterste pynten, som kalles Sig-
nalen etter en optisk signalmast som sto her under Napo-
leonskrigen, ser vi en tåkeklokke som ble satt opp i 1887 
for å hjelpe sjøfarende trygt utenom. En gammel utere-
staurant også kalt Signalen var lenge virksom på samme 
sted. Den ble revet vinteren 2017 og erstattet med ny 
restaurant som åpnet i 2019. Se https://www.signal1.no/

Opprinnelig tok folk båten fra byen og ut til ”sin” brygge 
på Nesodden, både på øst- og vestsiden, og gikk hjem 
derfra. 

Etter krigen kom bussrutene til Nesoddtangen. Flere og 
flere reiste på denne måten, og fra 1970 ble de fleste an-
dre bryggene nedlagt.

Nesoddtangen
Nesoddtangen pier is currently Nesodden’s major 

traffic hub where the ferries from Oslo (line B10) connect 
with buses covering the whole of Nesodden.  This is where 
you can change to the express boat B11 to Lysaker during 
the rush hour. During the summer season, B21 also calls at 
Nesoddtangen and follows the western side on the way to 
Son and Drøbak.

Nesoddtangen have not always been a liner. Around 1900 
there was a great summer hotel for prominent guests from 
the capital. On the outermost ornament, which is called the 
Signal after an optical signal mast that stood here during 
the Napoleonic Wars, we see a fog clock set up in 1887 to 
help seafarers safely outside. An old outdoor restaurant 
also called Signalen was long operating in the same place. 
It was demolished in the winter of 2017 and replaced with 
a new restaurant that opened in the same location in 2019. 
See https://www.signal1.no/

Originally people would catch the ferry from the city and 
out to their pier at Nesodden, both at the eastern and wes-
tern sides, and walk home from there. 

After the war buses were introduced to Nesoddtangen. 
More and more travelled in this way, and from 1970 most of 
the piers became disused.

Nesoddtangen 1950
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Villa Miramare ved Flaskebekk 
Foto: Ole Mjelva

Æ

Flaskebekk

B21

Vi svinger nå ut i selve Oslofjorden, og langs Nesodden 
finner vi først Flaskebekk brygge. Navnet har stedet fått 
etter en liten bekk rett syd for bryggen, hvor fiskere og 
sjøfarende fylte sine flasker med rent, godt drikkevann. 

Til Flaskebekk kom de første sommergjestene fra Kristia-
nia alt på 1870-tallet for å nyte den friske luft og det klare 
badevann. Etter hvert ble det bygget mange sommerhus; 
noen fornemme, andre enkle. Og fra Flaskebekk til Ildjer-
net kan du studere Norges lengste rekke av badehus – i 
alle former og farger, gjerne i samme stil som det hoved-
huset de hører til.

Et hus utenom det vanlige er Villa Miramare. Det er byg-
get i 1911, men ser ut som et klassisk tempel. En norsk 
lege var på besøk i Italia for hundre år siden, og bygget så 
sitt eget sommersted inspirert av det han så der.

Flaskebekk
We are now turning out into the Oslofjord itself 

and along Nesodden we firstly arrive at Flaskebekk pier. 
The name of this place (“bottle stream”) came from a small 
stream just to the south of the pier, where the fishermen 
and seafarers used to fill their bottles with clean, fresh drin-
king water. 

The first summer guests arrived at Flaskebekk from Kristi-
ania as early as the 1870s, to enjoy the fresh air and the 
clear bathing water. As time passed many summer cabins 
were built there, some grand and others quite simple. From 
Flaskebekk to Ildjernet, you can study Norway’s longest row 

of bathing huts - of all shapes and colours, many in the same 
style as the main cabin they belong to.

Villa Miramare is a house quite out of the ordinary. It was 
built in 1911 and looks like a classical temple. A Norwegian 
doctor was visiting Italy a hundred years ago, and then built 
his own summer retreat inspired by what he saw there.

Sjøstrand
B21

Straks etter Flaskebekk legger vi til ved Sjøstrand brygge. 
Bryggene Flaskebekk og Sjøstrand er de eneste som be-
tjenes med rutebåt også om vinteren. Mange av sommer-
husene er nemlig forlengst blitt helårsboliger!

Sjøstrand
Right after Flaskebekk we put in at Sjøstrand pier. 

The Flaskebekk and Sjøstrand piers are the only ones where 
scheduled ferries also call in winter. Because many of the 
former summer houses are now lived in all year round.

Ildjernet

B21

Vi kommer nå til noen holmer langs land og legger til ved 
den største øya, Ildjernet. Her bor det 50 familier som-
merstid. Før bryggen ser vi to store hus på høyre hånd; 
det er Gamlegården, hvor det har bodd folk i århundrer, 
og Sommerlyst, som ble bygget på 1880-tallet som for-
lystelsesstedet Eldjarnes med dans, kjeglebane og bad.

Ildjernet 
Foto: Ole Mjelva
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Fjellstrand brygge

Æ

Den spesielle fjellskråningen på øya, som vi ser etter 
avgang, viser tydelig at øyene består av berglag som er 
presset opp på skrå, i motsetning til Nesodden som be-
står av granitt og er mange millioner år eldre.

Ildjernet
We now come to some islets beside the shore and 

stop at the largest island, Ildjernet. 50 families live here in 
the summer. Before the pier we can see two large houses on 
the right hand side. These are Gamlegården, where people 
have lived for centuries, and Sommerlyst, which was built in 
the 1880s as the amusement centre Eldjarnes with dancing, 
skittle alley and bathing.

The special rocky slope on the island, which we see after 
leaving, clearly shows that the islands consist of rock lay-
ers that have been pushed up diagonally, unlike Nesodden 
which consists of granite and is millions of years older.

Steilene

B21

Vi tar en sving innom øygruppa  Steilene.  Her ble det første  
anlegget for importert olje anlagt fra 1891, det som se-
nere ble Essos tankanlegg fram til Slagentangen overtok 
rundt 1970. Her var det et eget lite industrisamfunn med 
egen barneskole og postkontor. Nå er det Nesodden Seil-
forening som driver stedet, som har adkomst via Alværn 
inne på land.

Steilene
Before the next call, we swing around an archi-

pelago called Steilene. Here, the first plant for imported oil 
was built in 1891, which later became 

Esso’s tank installation until Slagentangen took over about 
1970. It had its own small industrial community with a pri-
mary school and post office. It is now Nesodden sailing club 
that runs the site, which is accessible via Alværn ashore.

Ommen

B21

Neste anløp er friområdet Ommen, som eies av Oslo-
fjordens Friluftsråd siden 1935. Både her og på Steilene 
finnes enkle, hyggelige kystledhus som er ledd i Kystled 
Oslofjorden. Du kan ro fra hytte til hytte og overnatte ri-
melig. Navnet Ommen henspiller på at man i riktig gamle 
dager kokte ut salt her.

Ommen
The next stop is the Ommen open-air area, which 

has been owned by Oslofjordens Friluftråd since 1935. Both 
here and at Steilene there are simple, pleasant coastal ca-
bins that are rented out by Kystled Oslofjorden. You can row 
from cabin to cabin and stay overnight at reasonable cost. 
The name Ommen comes from the ancient practice of boi-
ling out salt here.

Fjellstrand

B21

Fjellstrand brygge var den viktigste på Nesodden før kri-
gen, og her er det mange gamle bolighus. Lensmannen 
bodde her, og det var hele 5 landhandlerier oppover bak-

kene. På bildet ser du også to små butikker i fjellveggen. 
Hit kom ferskt bakverk med rutebåten hver dag. Bryggen 
var så stor at to båter skulle kunne møtes.

Vi passerer så et nedlagt oljetankanlegg. Her holdt Shell 
til fra 1911 til ca. 1980. Idag finner vi bl.a. sikkerhetssko-
len til Falck-Nutek her, før den nedlagte Svestad brygge. 

Steilene
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Søndre Langåra 
Foto: Ole Mjelva

Videre ser vi et gammelt stenbrudd ved Spro. Rett før 
dette ligger en spennende gammel gruve hvor man for 
hundre år siden tok ut bergarten feltspat. Den ble ekspor-
tert til Tyskland og Polen, knust, brent og brukt til glasur 
på kopper og kar. Spro var også et av mange steder hvor 
man eksporterte is! Før kjøleskapenes tid ble det anlagt 
isdammer, hvor isen ble skåret ut i store blokker og rent 
ned til ishus ved stranden og videre lempet over i seilsku-
ter som fraktet dem til England og kontinentet.

Fjellstrand
Fjellstrand pier was the most important on Nes-

odden before the war, and there are many old residential 
buildings here. The local chief of police lived here, and the-
re were 5 trading stations up the slopes. In the picture you 
can also see two small shops beside the rock wall. Freshly 
baked goods arrive here every day on the ferry. The pier 
was made large enough for two boats to pass each other.

Then we pass a disused oil tank plant. Shell was here from 
1911 to about 1980. Falck Safety Services has a training 
centre here, before we come to the abandoned Svestad 
pier. 

We can see the old stone quarry at Spro. Just before this is 
an interesting old mine where feldspar was mined a hun-
dred years ago. It was exported to Germany and Poland, 
crushed, fired and used as glaze on cups and bowls. Spro 
was also one of many places that exported ice. Before the 
time of refrigerators, ice ponds were laid out, where the ice 
was carved into large blocks and cleaned, taken down to 
the ice house by the beach and loaded onto sailing ships 
that transported it to England and the continent.

Søndre Langåra 

B21

Vi nærmer oss øya Søndre Langåra, som ligger langt ut 
fra land. Dette er nå en hytteøy med bare sommergjester. 
Her er det ikke strøm, og du ser mange solcellepaneler. 
Bryggen har et ventehus fra 1920-årene. På nordspissen 
står en gammel tåkeklokke maken til den på Nesoddtan-
gen. 

Søndre Langåra
We are approaching the island of Søndre Langåra, 

which lies far out from land. This is now a cabin island with 
only summer guests. There is no electricity and you can see 
many solar panels. The pier has a waiting room that dates 
from the 1920s. At the northern tip, there is an old fog bell 
like the one at Nesoddtangen.

Lågøya

B21

Det er kort vei over til neste øy, Lågøya. Denne øya eies av 
Statoil, som bruker den som ferieøy for sine ansatte. Her 
er ganske enkle hytter fra 1930-tallet.

Lågøya
It is a short distance to the next island, Lågøya. This 

island is owned by Statoil, which uses it as a holiday island 
for its employees. There are quite simple cabins here from 
the 1930s.

Fagerstrand

B21

Vi krysser fjorden over til Nesodden igjen, og passerer 
det som var det tredje oljetankanlegget. Det ble anlagt av 
BP, senere Norol og Statoil, nå Equinor; men oljeproduk-
sjonen er nedlagt, og nå er det Norsk Yrkesdykkerskole 
som har mest aktivitet på den gamle oljekaien hvor det 
tidligere lå tankskip.

Fagerstrand-området har mye ny boligbebyggelse, men 
den ligger oppover veien mot Myklerud. Bukta her het tid-
ligere Grisbukta, men hovedstaden rykket inn med bryg-
gerieier Bernau i 1890, og han syntes Fagerstrand var et 
bedre navn.
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Fagerstrand

Aspon 
Foto: Ole Mjelva

Fagerstrand
We cross the fjord to Nesodden again and pass 

what was a third oil tank plant. It was built by BP, later Norol 
and now Statoil, but the oil facility was closed down and 
now it is the diving school Norsk Yrkesdykkerskole which 
has the most activity on the old oil quay where tankers used 
to moor.

A lot of new homes have been built in the Fagerstrand area, 
but these are located up on the road to Myklerud. The bay 
here used to be called Grisbukta (Pig Bay), but when bre-
wery owner Bernau came here from the capital in 1890, he 
thought Fagerstrand was a better name.

Aspon

B21

Vi krysser atter fjorden og kommer til Aspon, en kupert 
ferieøy med bare sommerboende folk. Det lille huset på 
bryggen var i alle år en vaktmannsbolig hvorfra vaktman-
nen hentet folk, post og varer på fastlandet til sommer-
gjestene. Hyttene ble bygget på 1930-tallet.

Aspon
We cross the fjord again and arrive at Aspon, a 

gently undulating holiday island with only summer people. 
The building on the pier was for many years a watchman’s 
house from, from which he fetched people, mail and goods 
from the mainland to summer guests. The cabins were built 
in the 1930s.

Håøya

B21 B22

Etter Aspon har vi Håøya på høyre side. (Håøya betyr den 
høye øya.) Bare en liten del av øya er bebygget og brukt, 
men her har det til gjengjeld vært mangeårig virksom-
het. Det er veier og flere murhus her, som ble bygget for 
nesten hundre år siden av Norsk Sprengstofindustri. Dette 
området eies av Oslo kommune og brukes til leir-arrange-
menter og rekreasjon. Her kan man leie hus i ferien.

Hoveddelen (søndre del) av øya har vært militær. Den er 
nå naturreservat. Det har vært observert et hekkende ør-
nepar høyt oppe på øya.

Etter Håøya brygge får vi snart de små Askholmene på 
venstre side. Syd for disse på 90 meters dyp, ligger vra-
ket av krysseren Blücher som ble senket fra Oscarsborg 
9. april 1940. I mange år boblet det olje opp fra vraket.

Håøya
After Aspon, we see Håøya on the right side. (Håøya 

means the high island.) Only a small part of the island has 
been developed and used, but it has been in use for many 
years. There are roads and several brick houses here, which 
were built almost a hundred years ago by explosives manu-
facturers Norsk Sprengstofindustri. This area is owned by 
the City of Oslo and is used for summer camps and recrea-
tion. You can rent cabins for the holidays.

The main (southern) part of the island has been used by the 
military. It is now a nature reserve. A nesting pair of eagles 
have been observed high up on the island.

After Håøya pier, we soon see the Askholmene islets on the 
left. South of these at a depth of 90 metres lies the wreck of 
the cruiser Blücher, which was sunk by guns at Oscarsborg 
Fortress on 9 April 1940. For many years, oil bubbled up 
from the wreck.
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Oscarsborg 
Foto: Ole Mjelva

Oscarsborg

B21 B22

Mot slutten av Håøya kommer vi til Oscarsborg, som lig-
ger på Kaholmene i Drøbaksundet. Oscarsborg festning 
stod ferdig i 1853 under kong Oscar I, og er særlig kjent 
for sin innsats 9. april 1940 da slagkrysseren Blücher ble 
senket og tyske tropper holdt igjen fra å okkupere Oslo. 
For ti år siden ble øya åpnet for publikum, og festningen 
med sine kanoner er nå museum med omvisninger. Her 
finnes også hotellovernatting og spisesteder, og om 
sommeren holdes operaforestillinger og konserter under 
åpen himmel i borggården.

Når vi fortsetter videre, går båten gjennom en smal 
åpning i den såkalte Drøbak-sjetéen, en undervanns- 
terskel som ble anlagt i 1870-årene for å tvinge alle store 
fartøyer til å passere på østsiden av festningen. Slik er det 
fortsatt. 

Oscarsborg
At the end of Håøya we come to Oscarsborg, which 

is located at Kaholmene in Drøbaksundet. Oscarsborg For-
tress was completed in 1853 under King Oscar I, and is 
especially known for the events of 9 April 1940, when the 
battle cruiser Blücher was sunk and German troops kept 
from occupying Oslo. Ten years ago, the island was opened 
to the public and the fortress with its guns is now a museum 
with guided tours. There is also hotel accommodation and 
places to eat and in summer opera performances and con-
certs are held under the open sky in the courtyard.

Continuing further, the boat goes through a narrow opening 
in the so-called Drøbak Bar, an underwater threshold that 
was constructed in the 1870s to force all large vessels to 
pass on the eastern side of the fortress. Just as it is today. 
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Drøbak

B21 B22

Sommerbyen Drøbak ligger ved Drøbaksundet rett uten-
for Oscarsborg. Navnet henspiller på den drøye bakken 
opp til toppen av åsen. Drøbak ble by (kjøpstad) i 1842, 
og hovedgrunnen til at det hadde vokst opp en by her var 
seilskutene; de la seg til her om vinteren når isen stengte 
leia inn til hovedstaden.

Drøbak har mange gamle trehus som ligger tett i tett. Det 
er populært å bo her. Du kan gå og flanere på Torget, i 
Storgata eller Båthavnen. Eller du kan titte på Badepar-
ken, Akvariet, kirken fra 1776 eller Julehuset som er åpent 
hele året. Her er også et motormuseum og Avistegnernes 
hus. Drøbakbussen (linje 500) starter ved det gamle fer-
geleiet sør i sentrum og går til Oslo hver halvtime.

Hvis båten fortsetter videre utover Drøbaksundet, får vi 
etter en stund et lite tettsted på venstre side. Det er Hvit-

sten med sine gule sjøboder. Her er også det gamle ferie-
stedet til skipsreder Fred Olsen og hans familie.

Drøbak
The summer town of Drøbak is located at Drøbak-

sundet just outside Oscarsborg. The name alludes to the 
slope up to the top of the hill. Drøbak became a town in 
1842, and the main reason why a town grew here was the 
sailing ships. They laid up here in the winter when the ice 
closed the sea lane into the capital.

Drøbak has many old wooden houses that lie closely toget-
her. Living here is popular. You can stroll and enjoy the main 
square, Storgata or the marina. Or you can visit the bathing 
park, the aquarium, a church from 1776 or the Christmas 
House, which is open all year round. There is also a motor 
museum and the Avistegnernes Hus gallery. The Drøbak Bus 
(route 500) starts at the old ferry port in the south of the 
town centre and goes to Oslo every half hour.

If the boat continues further into Drøbaksundet, after a whi-
le we see a small settlement on the left side. This is Hvitsten 
with its yellow wharf buildings. Here also is the old holiday 
resort of the ship owner Fred Olsen and his family.
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Filtvedt 
Foto: Ole Mjelva

Filtvet

B21

Filtvet ligger på vestsiden av Drøbaksundet, altså på 
Hurumlandet i Viken. Stedets historie går tilbake til hol-
lenderfarten på 1600-tallet, men det var først godt utpå 
1800-tallet at det ble et tettsted av noen betydning med 
kirke og skole. 

Filtvet Fyr har siden 1840 loset sjøfarende utenfra inn 
det rette skipsløpet; nå er det en moderne fyrlykt som 
har overtatt jobben. Og innenfor fyret ligger den gamle 
dampskipsbryggen, hvor vi legger til. Her har det ikke 
gått vanlig rutebåt siden 1950-årene, men den spesielle 
hydrofoilruten hadde anløp her fra 1964 til 1973.

Filtvet
Filtvet is located on the west side of Drøbaksundet, 

in Hurumlandet in Viken County. The history of the place 
goes back to the Dutch voyages of the 1600s, but it was 
only well into the 1800s that it became a village of some 
significance with a church and school. Since 1840, Filtvet 
lighthouse has guided incoming seafarers into the shipping 
lane. Now there is a modern lighthouse that has taken over 
the job. Beside the lighthouse is the old steamship pier, 
where we put in. There has not been a regular scheduled 
boat service since the 1950s, but the special hydrofoil route 
called here from 1964 to 1973.
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Det går Ruter-buss til Son men den går ikke lenger gjen-
nom den trange Storgata som vi ser på bildet. Skal man ta 

toget, må man inn til  Sonsveien stasjon.
Foto: Ole Mjelva

There are Ruter buses to Son but they no longer pass 
through the narrow Storgata that we see in the picture. To 

take the train, you have to go to Sonsveien station.
Photo: Ole Mjelva

 

Son 
Foto: Ole Mjelva

Son

B21

Her i nordenden av Mossesundet åpner Sonskilen og det 
gamle tettstedet Son seg for oss. Son vokste opp av tøm-
mereksporten til hollenderne på 1600-tallet, og hadde ru-
tebåt til Oslo fram til 1952. Vi legger til midt i sentrum og 
har Sons tre eldste bygninger rett foran oss. På havnen er 
det et yrende båtliv, stedet er et seiler-eldorado idag. Her 
var i tidligere tider fiskernes samlingsplass, med fabrikker 
og slipper for båtene. Hølenselva, som renner ut her, var 
farbar med båt opp til det gamle tettstedet Hølen.

Son
Here at the northern end of Mossesunden, we see 

Sonskilen and the old village of Son. Son grew from the tim-
ber exports to the Dutch in the 1600s and had a scheduled 
boat to Oslo until 1952. We come right into the centre and 
have Son’s three oldest buildings right in front of us. The 
harbour is very busy, because it is popular with boat owners 
today. In times past, this was where fishermen gathered, 
with factories and slipways for the boats. The Hølenselva 
river, which runs out here, was navigable by boat up to the 
old village of Hølen.
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