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Velkommen til HaVnelangs!
Idag inviterer Oslo Havn deg til å besøke havna og 
havnepromenaden fra Filipstad i vest til Losætra i øst. Her 
kan du oppleve mange gratis aktiviteter og bli bedre kjent 
med livet langs sjøkanten i Oslo. Bli med på vår havnerebus 
og løs havnegåten – mer info finner du bakerst i folderen.
Nøl ikke med å ta kontakt med oss i oransje jakker/vester 
hvis du har spørsmål om rebuskonkurransen eller selve 
arrangementet. Vi er her for å hjelpe deg og sørge for at du 
har en fin dag!

For at du enkelt skal komme deg rundt i havna har vi satt 
opp gratis turisttog og båttransport. Fra Rådhusplassen til 
Filipstad vil det gå to turisttog i shuttletrafikk.  Et turisttog 
vil ha rute mellom Vippetangen og operaen. Mellom 
Vippetangen og Filipstad seiler Madonna i halvtimesrute. 
Fra Revierkaia til Loenga vil en båt gå i shuttletrafikk. 
Velkommen og lykke til!

Filipstad / tjuVHolmen
På Filipstad og Tjuvholmen kan du finne 13 poster 
og bokstavkoder. Du kan besøke en asfaltfabrikk og 
prøvesitte de store maskinene og båtene til Oslo Havn. 
I år har vi plassert Food Truck Bonanza på Filipstad 
mellom biodrivstoff, kaffe og Captain Kid. I byens kuleste 
skatehall i Skur 13 kan du teste egne ferdigheter eller se 
på andres, før du tar en avstikker til Oslos kulturelle perle, 
Tjuvholmen, med aktiviteter for store og små.

Vi har satt opp to shuttletog som går frem og tilbake 
mellom Filipstad og Rådhusplassen og ytterst på Filipstad 
vil S/Y Madonna ta deg med på en guidet båttur til 
Vippetangen,

ASFALTVERK - Se asfaltmaskiner og lær mer om hvordan 
man lager asfalt. 
Skanska Asfalt, Filipstad

STORE MASKINER - Havnas store maskiner og båter. 
Havna rydder opp både til lands og til vanns, og her kan 
du teste utstyret og høre mer om hva Oslo Havn KF driver 
med. 
Oslo Havn KF, Filipstad 

SMAK PÅ KAFFE -  Et av Norges største kaffebrennerier 
finner du her på Filipstad og her kan du få prøvesmake 
både på Evergood og Ali kaffe. 
Joh. Johannson, Filipstad

FOOD TRUCK BONANZA - Her blir det smaker og 
lukter fra hele verden.  
Food Trucks, Filipstad

BIODRIVSTOFF - Her kan du lære alt om fornybar 
energi. 
ECO 1 Biofuel. Filipstad   

COLOR LINE - Captain Kid har gått i land og har med seg 
klovner og ansiktsmalere og kanskje noen gode tilbud til 
Tyskland og Danmark? 
Color Line, Filipstad 

SKUR 13 - Gratis utlån av skateboard, sparkesykler 
og rulleskøyter for de som vil lære noen triks av flinke 
instruktører i byens kuleste skatehall. I tilegg er det gratis 
Crossfit for barna i Hall B. I Tufteparken er det instruksjon 
og oppvisning fra Team Physix. 
Skur 13, Filipstad  

ASTRUP FEARNLEY - I Oslos flotte museum for 
samtidskunst kan barna delta på et kreativt verksted eller 
på aktiviteter i skulpturparken. Omvisning kl 14.00 og 
15.00. 
Astrup Fearnley museet. Tjuvholmen 

ARKITEKTURVANDRING - Delta på arkitekturvandring 
kl. 13 (fra Tjuvtitten) eller opplev byen fra toppen av 
utsiktstårnet Tjuvtitten som i dag er gratis. 
Visit Tjuvholmen, Tjuvholmen 

RådHusbRyggene/noRdRe akeRsHuskai
Her finner du 5 poster og bokstavkoder.  På 
Rådhusbryggene kan de minste prøvekjøre Eliasbåten eller 
titte på veteranbåter og lære om livredning og sjøvett. Ved 
Rådhusbrygge 4 finner du turisttoget som tar deg gratis til 
Filipstad, eller du kan gå ut mot Vippetangen for å finne 
løsningen på rebusen.

ELIASBÅTEN - Lær om sikkerhet til sjøs og seil en runde 
med redningsskøyta Elias. 
Redningsselskapet, Honnørbrygga

LIVREDNING - Lær å bruke en livbøye. Tryg har satt opp 
over 40 000 livbøyer langs hele norskekysten, men vet du 
hvordan den best brukes i en nødsituasjon?  Det får du 
instruksjon i her! 
Tryg og Norges livredningsselskap,  Honnørbrygga

SJØSPEIDERNE - Sjøkorpset lærer opp Oslos barn i 
sjømannskap, seiling og sjøsikkerhet. 
Sjøspeiderne, Rådhusbrygge 1

VETERANBÅTER - Dampskipene DS Styrebjørn og DS 
Børøysund er åpne for omvisning og informasjon. I tillegg 
kan du lære noen nye knuter eller kaste på boks med 
kullbiter. 
Norsk Veteranskipsklubb, Nordre Akershuskai 

LÆR Å RO - Ta ro-knappen og lær om kystkultur. Her 
kan du ta roknappen, lære å flette fendre og få vite mer om 
kystkultur i indre Oslofjord. 
Kystlaget Viken, Nordre Akershuskai 

POLITIBÅTEN - Møt politifolkene som gjør fjorden trygg 
og besøk politibåten. Er de ikke der når du kommer, er de 
ute på oppdrag. Havnepolitiet, Nordre Akershuskai

akeRsHusutstikkeRen/Vippetangen
På dette strekket vil du finne 12 poster og bokstavkoder. 
Trenger du en pust i bakken, serverer Solsiden i dag en 
egen Havnelangsmeny til Havnelangspriser. Her finner du 
både 80-års jubilanten Christian Radich, kornsiloen og den 
nyåpnede mathallen Vippa.

Ytterst på Vippetangen vil S/Y Madonna ta deg med på en 
guidet båttur over til Filipstad.

CHRISTIAN RADICH - Velkommen ombord i en av 
verdens mest kjente fullriggere av sitt slag. Skoleskipet 
feirer 80 år i år, og  alle kan være med å seile. 
Christian Radich, Akerhussutstikkeren  

KUNST - Se et kunstverk bli skapt. Lasse Brurock 
dekorerer en av veggene på cruiseterminalen med 
gatekunst. Oslo Urban, Skur 35

SMAK AV CRUISELIVET - Smak av cruiselivet. Få 
en smak av cruiselivet og kom innom for en hyggelig 
cruiseprat. 
Cruise.no – Vippetangen

FISKEHALLEN - I dag er fiskehallen åpen for salg og du 
kan få informasjon om fisk og sjømat. 
Oslo Fiskehall AL.- Vippetangen 

KORN TIL MEL - Lær mer om kornsortene og se korn 
bli til mel. 
Strand Unikorn, Vippetangen

VIPPA - Kom innom Oslos nyeste mathall, kulturscene og 
møteplass ytterst på Vippetangen og opplev konserter og 
aktiviteter for store og små. 
Vippa AS, Vippetangen

DFDS SEAWAYS - Kom innom standen for konkurranser, 
lek og moro og bli inspirert til å ta sjøveien til Danmarks 
hovedstad, København! 
DFDS Seaways, Vippetangen
   

ReVieRkaia/langkaia
På Revierkaia og på Langkaia foran Havnelageret har vi 7 
poster og bokstavkoder. Her finner du et mangfold av alt 
det havna har å by på, fra utenlandsferger, maritim kultur 
og bykultur. Om du er sliten i bena, kan du slenge deg på 
turisttoget som kjører shuttelltrafikk mellom Vippetangen 
og Operaen, eller ta båten fra trebrygga på Revier og  
videre til Loenga og Losætra øst for Sørenga.

TOLLERNE - Kl 13,14 og 15 kan du se hvordan 
spesialtrente hunder kan lukte seg frem til narkotika. Sjekk 
hvordan en ekte smuglerbil ser ut og lær hvordan den 
mobile scanneren vår fungerer. 
Tollvesenet, Revierkaia  

STENA LINE - Møt piraten Zita Zot. Kom og se piratshow 
med Zita Zot, trylling og full musikk. Det serveres gratis is 
til barna – kanskje en gratis tur til Frederikshavn også?
Stena Line, Revierkaia 

BRANNMUSEET - Her har du muligheten til å se 
brannbiler fra gamle dager og kanskje sette deg bak rattet 
på en! 
Brannmuseet i Oslo, Revierkaia 

BRANNBÅTEN - Se  brannbåten Redningen vise hvordan 
den slukker brann med vannkanoner. 
Oslo brann- og redningsetat, Revierkaia – Langkaia 

SALT – opplev byens mest spektakulære kunstprosjekt på 
Festningsallmenningen! 
Salt, Revierkaia 

KIRKENS BYMISJON - Lær mer om arbeidsprosjektet, 
Lønn som fortjent, for rusavhengige og mennesker som 
har falt utenom det ordinære arbeidslivet. Disse bidrar til å 
holde gatene i Oslo rene og ryddige. 
Kirkens Bymisjon, Langkaia

SJØEN FOR ALLE - Opplev Europas første tilpassede 
turbåt for rullestolbrukere. Delta i gratislotteri med 
maritime premier. 
Sjøen for alle, Langkaia

SVANEN - Gå ombord i skonnerten og lev deg inn i 
historien til en 100 år gammel skute som har opplevd to 
verdenskriger og 40 år som flytende leirskole. 
Svanen, Langkaia

bjøRVika
Vi har delt Bjørvika inn i tre kjerneområder med en rekke 
ulike aktiviteter og severdigheter. Her kan du samle 3 
bokstavkoder til rebusen. Om du synes det er langt å gå, 
har vi satt opp gratis turisttog til og fra Operaalmenningen 
og Vippetangen og turistbåt tur/retur Loenga – Revierkaia. 

CAMP BJØRVIKA - Her blir det aktiviteter for barn i 
alle aldre, som fotografering, verkstedaktiviteter, og man 
kan se spennende arkeologiske funn fra utgravingen i 
Bjørvika.  Maritimt Museum, Deichmanske bibliotek, foto.no, 
DNT, Bjørvika Utvikling, HAV Eiendom og Oslo S Utvikling, 
Operaallmenningen.

SØRENGA SJØBAD - Her kan du prøve kajakk og 
buldring på Sørenga og bli inspirert til turer lengre inn i 
marka, DNT, Sørenga

SÆTER MIDT I BYEN – Velkommen til sæters midt i 
byen. Her kan du klappe lam,  mate kyllinger og høner og 
kanskje noen andre dyr som har dratt til byen for å gjøre 
seg fete. Sætra byr  på hjemmelaget flatbrød, honning og 
saft og du treffer folk som er opptatt av urban gardening. 
Losæter, avstigning Lohavn, mellom luftetårnene til 
tunellen, Foreningen Losæter i samarbeid med Kompass & co, 
Food Studio og Flatbread Society, Losætra

LOHAVN- Hos Ung Norge får du kjøre Elias båt, høre om 
og omvisning på Losbåtene L/S Nøtterøy og L/S UngOslo, 
tagge og male, eller kjøpe fisk og reker Lohavn, Øst for 
Sørenga, Ung Norge, Lohavn 

FotokonkuRRanse
Del ditt beste bilde fra Havnelangs på Instagram ved å 
bruke #havnelangs. Juryen fra foto.no i Barcode kårer en 
vinner som får et flott NIKON kamera.

pRemieR
Løser du havnegåten er du med i trekningen av mange 
flotte premier. Du kan blant annet vinne  cruise både 
til Frederikshavn, København og Kiel med de tre 
utenlandsfergene som går fra Oslo – Color Line, Stena 
Line og DFDS, Oslopass fra Visit Oslo og redningsvest fra 
Redningsselskapet. Hovedgevinsten er et 5* luksuscruise til 
Kiel med Color Line for 2 personer. I tillegg kan du vinne 
mange kule havneeffekter fra Oslo Havn.

løs HaVnegåten!
Bli med på rebuskonkurransen, løs havnegåten og vinn 
fine premier. På dagens havnelangs har vi plassert ut 
rebusplakater med spørsmål fra det mangfoldige havnelivet 
rundt omkring i havna. Løser du oppgaven, får du en 
bokstavkode som du noterer i skjemaet nedenfor. De fleste 
plakatene er markert på kartet foran, men ikke alle – så 
hold øynene åpne! Når du har funnet alle de 20 bokstavene, 
danner de en setning og du har løst havnegåten.

Du trenger ikke rekke over hele Havnelangs for å løse 
gåten og være med i konkurransen. Vi anbefaler deg å ta 
god tid og utforske den delen av havna du befinner deg 
i. I programmet står det hvor mange bokstaver du kan 
forvente å finne hvert sted. Står du fast, se etter oss i oransje 
refleksjakker. Vi hjelper deg gjerne!

54321

6 7 8 9 10

15

20

14

19

13

18

12

17

11

16

HAVNELANGS
11. juni 2017 kl. 12-16

Takk for i dag!

navn:

e-posT:

Telefon:

alder:
tRasse
Havnelangsløypa strekker seg helt fra 
Filipstad i vest til Lohavn i øst. Traseen 
er merket med oransje beachflag. 


