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LIVET LANGS KYSTSTIEN

Endelig ga den store stormen seg. 
Nå er det ut på tur og kjenne vinden i håret på Bølgebroen. 

Og se, der bryter solen gjennom skydekket!

KYSTSTI FOR ALLE

Kyststien vil brukes av mange ulike mennesker med 
forskjellige ønsker og behov. Turgåere, syklister og 
mosjonister vil ferdes på stien, mens lekende barn, fiskere og 
sjøglade bodøværinger vil oppholde seg på og omkring den. 

Den tilgrensende bebyggelsen består av kulturinstitusjoner, skoler og barnehager, 
og en rekke forskjellige boligområder som vil benytte seg av kyststien på ulike måter. 
Hverdagsreiser til jobb og skole, utflukter for hele familien, hundelufting eller trening, 
begivenheter som Sanktshansfeiring og skoleavslutninger. Et stort spekter av aktiviteter 
vil kunne prege kyststien fra tid til annen. Noen vil kanskje gå hele strekningen i én tur, 
mens de fleste vil benytte seg av delstrekninger, eller helt enkelt ta korteste veien ned 
til vannet. 

SEKVENSER MED ULIKE 
LANDSKAPSKVALITETER

Kyststien oppleves i en rekke sekvenser av ulik landskapelig 
karakter, hvor naturen og den sanselige opplevelse er den 
bærende fortellingen – utsikten, været, luktene, lyset og lydene, 
teksturer og materialitet. Kyststiens oppgave er å organisere 
et romlig forløp av varierte naturopplevelser fra vest til øst, 
samt å iscenesette de særlige naturgitte stedene i Bodøs 
kystlandskap. 

Fra Bodøsjøens kulturrike skjærgård løper stien oppover Triåsen med storslått utsikt over 
Saltfjorden til Fugløya, Sandhornet og Børvasstindene. Videre fortsetter ferden på høy 
kant over sjøen langs Alstadfjæra, mot holmer, myr og fugleliv ved Innervika og strandliv i 
fjæra i Stokkvika. Derfra snor stien seg gjennom skogen, langs svabergene, mot soldager på 
stranden i Hunstadbukta, opp over eng og naturbeitemark på Ørntuva, gjennom fuglesang i 
kalkskogen, og ned igjen til de naturrå svabergene ved Mørkvedbukta.

INVITERENDE FORBINDELSER

Kyststien skal forbinde flere ulike bydeler og landskapsrom, 
og tilrettelegge for en rekke forskjellige brukergrupper.  Den 
utformes med et nettverk av forbindelser og stiforløp, som 
kobler seg på omgivelsene, og tilbyr forskjellige opplevelser i 
vekslende tempo.

Stiene i området har i dag varierende grad av opparbeiding, og veksler mellom naturlige 
tråkk, bevegelse over svaberg, grusstier, og utforming i betong og tre i enkelte områder. 
Hovedstien skal i størst mulig grad være universelt utformet, og tilrettelagt for alle der 
hensynet til landskapet tillater det. Denne kan utformes som en bred grussti slik det er 
gjort langs det første strekket fra Bodøsjøen mot Slakteriet. I tillegg til hovedstien foreslår 
vi å etablere gode avstikkere til spesielt flotte steder i landskapet, som tilgjengeliggjør 
disse for de fleste brukere. Dessuten mener vi at alle naturlige tråkk bør bevares som de 
er, og hjelpes litt på vei ved spesielt utfordrende partier. For å understreke stinettverket 
foreslås prinsipper for hvordan avstikkere og gamle tråkk markeres på hovedstien, slik at 
alle kan velge den veien de helst vil gå til enhver tid.

OPPHOLD UNDERVEIS

Naturgitte steder i landskapet tilgjengeliggjøres, slik at alle 
får tilgang til naturens sanselige verdier. Videre foreslås en 
rekke støttepunkter underveis, i form av enkle hvilesteder 
eller sosiale samlings- og aktivitetssteder, tilrettelagt langs 
kyststien. 

Landskapet langs kyststien kan oppleves ved de naturlige oppholdsstedene, som lune 
bukter og varme lysninger, eller der hvor landskapet åpner seg og gir store kikk utover 
fjorden og himmelen. Mange av de beste oppholdsstedene ligger der du går av hovedstien 
og finner ditt eget sted, på svaberget, ved vannet eller i engen.
I utviklingen av en universelt tilgjengelig kyststi er det viktig å tilrettelegge for gode 
oppholdssteder for alle brukere. Noen kan være enkle benker på fine steder, mens 
særlige situasjoner i landskapet eller i møte med byens bebyggelse og forbindelseslinjer, 
fremheves og formidles i støttepunkter langs stien.

TYDELIG IDENTITET

Kyststiens identitet er først og fremst basert på de 
naturattraksjonene som finnes i området. Samtidig er det 
viktig å skape en tydelig formidling av kyststiens kvaliteter, 
gjennom en klar grafisk og identitetsskapende profilering.

     

Kyststien får en bevisst utforming og plassering i landskapet. I møte med ulike 
landskapsrom benyttes robuste materialer tilpasset den enkelte situasjon, mens den 
generelle materialiteten vil være grus på de fleste strekninger.
For å fremme en sammenhengende identitet og lesbarhet, benyttes solide treblokker, 
og en tydelig fargepalett, som går igjen i inventar og ved formidlingspunkter langs stien. 
Treet har en lang historie som byggematerial langs kysten, samtidig som materialet har 
en tilhørighet i landskapet og patinerer vakkert i Bodøklimaet. Fargepalletten velges ut 
fra de naturlige kontrastfarger til landskapet.

- en registrerende vandring langs den fremtidige kyststitraséen

TRE STRATEGISKE GREP

Sekvenser med ulike landskapskvaliteter Inviterende forbindelser Formidlende støttepunkter

#naturfølelsen
- NYE FORTELLINGER LANGS BODØ KYSTSTI

Bodø kyststi viser vei gjennom et foranderlig landskap som skifter karakter i takt med årstidene, lyset 
og været. Strekningen er fylt med overraskelser og ulike sanseinntrykk - opplevelsen er ny hver gang. 
Her er det rom for både det store landskapet og den helt nære naturfølelsen. 

Kyststien forsterker og beriker de helt særegne naturattraksjonene som allerede finnes langs kysten 
mot Saltfjorden. Gjennom en presis utforming av stien, og en rekke formidlende støttepunkter, 
tilgjengeliggjøres så mye som mulig for så mange som mulig. 

Naturen og landskapsverdiene bevares og forsterkes, og gjennom kyststien blir det lettere for Bodøs 
befolkning å komme helt tett på den gode naturfølelsen.

Kysten er ikke bare en ressurs som har dannet selve 
grunnlaget for Bodø by, den er også en helt vesentlig del av 
den lokale folkesjela, hvor nærhet til naturen står sterkt. 
Bodøværinger trekker mot kysten når været er spesielt godt - 
eller uvanlig ruskete. 
Her speiles de vakreste solnedgangene i vintermørket, 
her skuer man mot Børvasstindene når de står ekstra klare, 
her ser man sjøen gå hvit når det blåser opp til frisk bris. 

I kystlandskapet er det rom for de stille stundene alene på 
svaberget, men også boltreplass til søndagsutflukt i fjæra 
med hele familien, eller den ukentlige løpeturen -  i motvind 
og medvind. 

Kyststien er en rekreativ forbindelse som danner et 
sammengende og tilgjengelig forløp fra Bodøsjøen til 
Mørkvedbukta, som løfter frem de særlige naturgitte 
stedene, forbinder nærmiljøene, og tilgjengeliggjør det 
utilgjengelige. 

Strekningen inndeles i mindre sekvenser basert på naturen 
på stedet, de overordnede landskapstrekkene og de 
tilgrensende områdene med bebyggelse. 

Kyststien kobler seg på viktige punkter i bydelene, og 
inviterer besøkende til å oppleve nærmiljøet, fjorden og 
landskapet.

Støttepunkter er de unike steder langs kystlinjen hvor 
naturfølelsen fremheves. Gjennom et bevisst utvalg 
støttepunkter tilrettelegges naturopplevelsen, idet 
en tydelig og gjennomgående formidling, i form av 
informasjonselementer, møbler og kunst, veileder de 
besøkende og retter oppmerksomheten mot landskapet de 
ferdes igjennom.

OVERSIKTSPLAN 1:10000

Sittemøbler langs kyststien gir en pust i bakken i naturskjønne omgivelser. Muligheten til å utforske landskapet og finne sitt eget sted kjennetegner 
naturopplevelsen langs Bodø kyststi.

Enkle inngrep gir adgang til vannet og utvider opplevelsen langs kysten. Svabergene er fulle av overraskende formasjoner og hvite striper av kvarts, perfekt 
for en oppdagelsesferd for barn i alle aldre!

#naturfølelsen

Kysten er variert og tilbyr ulike landskapsrom langs stien, som her hvor vannspeilet 
reflekterer himmelen og trekker sjølukten helt opp på land.

Et nettverk av stier åpner for ulike veivalg, og helt egne opplevelser for den som 
velger å gå av hovedstien.



03. HUNSTADMOEN

PRINSIPPER FOR UTFORMING

HELHETSPLAN 1:2000

01. BODØSJØEN OG TRIÅSEN

02. ALSTAD OG JENSVOLL

04. HUNSTAD

STIENS PLASSERING I LANDSKAPET

Kyststrekningen er preget av utfordrende terreng, spesielt 
i den østlige delen av kyststien, med store nivåforskjeller 
og mange viker, koller og dalganger. Gjennom en 
bevisst plassering av stitraséen i landskapet fremheves 
naturattraksjonene og tilgjengeliggjør så mye som mulig, for 
så mange som mulig. 

Den allerede etablerte stistrekningen over Triåsen i vest har tatt konsekvensen av det 
utfordrende kystlandskapet ved å legge seg opp i skogen. Dette gir en høy grad av 
tilgjengelighet, men tilbyr kun én slags naturfølelse. Balansen mellom effektive gang- 
og sykkelstier, universell utforming, og naturfølelsen man får når man går i tråkkene ute 
i landskapet, er viktig for helhetsopplevelsen av kysten og alt den har å tilby. 
Deler av strekningen kan ikke bli universelt utformet uten at det gjøres store inngrep i 
det verdifulle landskapet. I disse partiene tilbys en alternativ rute langs eksisterende 
veinett, eller stitraséer lenger opp i terrenget. Vi har valgt ut noen helt spesielle 
naturgitte steder langs strekningen som vi mener er de mest interessante å fremheve og 
tilgjengeliggjøre for alle, og som samlet formidler en helhetlige naturfølelsen av kystien. 
Disse stedene tilbyr stor grad av sansing, enten det er utsikt til fjorden, nærkontakt 
med vannet eller spektakulært terreng og kan nås både fra kyststiens hovedtrasé og 
alternative tilgjengelige ruter.

#naturfølelsen

TA VARE PÅ NATURFØLELSEN!

Det eksisterende nettverket av naturlige tråkk går over 
svaberg, inn i skogen, over eng, myr og rullestein. Et hierarki 
av stier med ulik grad av tilgjengelighet gir valgmuligheter 
og beriker opplevelsen av kystlandskapet.

Selv om ønsket om tilgjengelighet for alle står sterkt i prosjektet, er det viktig å ta vare på 
filuftslivet og muligheten for “å gå sin egen vei” for de som har kapasitet til dette. Noen 
steder går man lavt ned mot vannet, andre steder går man høyt oppe over svabergene. 
Disse bevegelsene er mulige fordi de følger landskapet på naturens premisser, og nettopp 
derfor er naturfølelsen sterkest når man går denne veien.
Man bør bevare flest mulig tråkk som de er! 

STØTTEPUNKTER

Flere steder langs kyststien etableres støttepunkter, i form av 
plasser og oppholdsrom som formidler Kyststiens kvaliteter 
og aktiviteter, og inviterer til en rikere naturopplevelse.  

Støttepunkter er de unike steder langs kystlinjen hvor naturfølelsen fremheves. De etableres 
på steder hvor flere stier møtes, ved naturlige veivalg og ved påkoblingspunkter for forbindelser 
til byens bebyggelse. Her vil det være informasjon om det aktuelle naturområdet eller 
oppholdsarealer tilrettelagt for lek og sambruk. Støttepunktene tilpasses det enkelte sted, 
men det etterstrebes et felles formspråk i det overordnete grep, slik at de er gjenkjennelige for 
dem som beveger seg på Kyststien. Alt inventar utformes i tre og styrker dermed Kyststiens 
overordnete identitet gjennom  helthetlig materialbruk. 

Kyststien beveger seg forbi en rekke boligfelt av ulik bymessig karakter. Alle disse feltene 
skal ha glede av kvalitetene kyststien tilbyr. Hvor boligfeltet «Blokkan» i dag er avskåret fra 
kyststien med et høyt gjerde, er vår visjon at alle bebyggelsesområder langs strekningen 
skal få tydelige og sikre koblingspunkter til kyststien og fjorden. Vi foreslår at det etableres 
felles aktivitetssteder i disse koblingspunktene, som blir små og store byrom som formidler 
overgangen mellom kultur og natur, samtidig som de lokale beboerne kan få eierskap til 
både stedet og kyststien.

Kyststiens mange brukergrupper kan sammen ta del i 
naturopplevelsen på sin egen måte. Langs strekningen settes 
det opp formidlingspunkter som tilbyr informasjon om 
kyststrekningens historie, folk, natur og landskap.

Formidlingspunktene utformes som solide treblokker, strategisk plassert langs stien. De 
er flerfunksjonelle i den forstand at de ikke kun gir informasjon om det enkelte punkt 
på stien, men inngår i en større sammenheng som kan underdeles i ulike kategorier. 
En kategori formidler informasjon om kystens særegne geologi, flora og fauna, med 
beskrivelser av rødlistede blomsterarter eller fugler som finnes i området. En annen 
kategori fokuserer på Saltfjordens historie, folk og bruken av kystlandskapet. Et 
tredje annet lag i formidlingen knytter seg opp mot turgåere og mosjonistene langs 
Kyststien, med angivelse av hver 500 meter og informasjon om forbindelser til et større 
turstinettverk fra fjorden til marka.

KUNST I LANDSKAPET

Bodø kommune har ambisjoner om å la kunst inngå som en 
del av Kyststiens opplevelsesunivers. Vi forslår at kunsten i 
størst mulig grad skal spille på lag med naturen, og bidra til 
en utvidet sanselig naturfølelse.

Kunst har i seg et potensiale til å forsterke ens oppfatning av virkeligheten eller gi nye 
perspektiver på noe man tar for gitt. I forbindelse med Kyststien kan ulike kunstprosjekter 
være med på å berike naturfølelsen.

Inspirert av andre vellykkede kunstprosjekter i naturen, som skulpturparken på Ekeberg, 
skulpturlandskap Nordland, eller de mange kunstinnslagene langs Nasjonale Turistveger 
i Norge, tror vi på en presis tilgang til kunsten langs Kyststien, hvor naturfølelsen skal 
være i sentrum.

HVILESTEDER

Det foreslås enkle hvilesteder som en integrert del av 
kyststiutformingen, i form av benker langs stien, som med 
jevne mellomrom tilbyr opphold og hvile for dem som ferdes 
langs strekningen. 

Benkene skal ha samme utforming gjennomgående, og dermed være med på å gi 
kyststien et samlet uttrykk og identitet. Benkene utformes i tre og med rygglen.
Det er vist to prinsipper for plassering av benker langs stien, enten på nordsiden, lett 
tilgjengelig med henvendelse mot stien og de forbipasserende, eller på fjordsiden med 
ryggen mot andre forbipasserende og fullt fokus på naturen og utsikten. Dette gir 
valgmuligheter for brukerne, og bidrar til en større bevissthet om hvor man velger å slå 
seg ned og ta en pust i bakken.



PRINSIPPER FOR UTFORMING
ET TILPASSET STIFORLØP 

A. BLOKKAN
Ved å etablere et tydelig og sikkert samlingsrom i møtet mellom Blokkan 
og kyststien, vil beboerne i området få stor glede av den nye forbindelsen, 
samtidig som alle som går Kyststien får tilgang til et flott oppholdsrom, 
med storslagen utsikt til Børvasstindene, Sandhornet og Fugløya.

TIDEVANNSTRAPPEN 1.200
LAVVANN

TIDEVANNSTRAPPEN 1.200
HØYVANN

B. ALSTADFJÆRA

C. HUNSTADMOEN

I Alstadfjæra skal Slakteritomten utvikles til et attraktivt boligområde ved fjorden, 
med Kyststien som en ny promenade langs kanten. Vi foreslår at det regulerte 
renseanlegget utformes med et samlende parkdrag, slik at beboerne i område får 
et flott uteoppholdsareal ved vannet! Ytterst i parken bevares det eksisterende 
båtopptrekket, og får selskap av Piren, et nytt peilepunkt og møtested i 
Alstadfjæra, luftig og høyt over sjøen.

På Hunstadmoen er det allerede etablert et enkelt fellesområde, der grøntdraget trekker 
seg ned fra Bodøveien og møter fjorden. I forbindelse med utviklingen av Kyststien bør 
dette området videreutvikles som samlingssted, både for beboere i nabolaget og andre som 
kommer forbi på stien. Vi foreslår å forsterke leke- og oppholdsstedene med en utforming 
i tråd med Kyststiens identitet og nye fellesfunskjoner, hvor Tidevannstrappen blir et nytt 
læringsrom og naturlig badeanlegg for de aller mest badeglade!

Generell stiutforming foreslås i grus, slik det allerede er gjennomført på 
delstrekninger. Eksempel fra grussti over Triåsen.

Ved søkk i terrenget, bekker og andre kortere forsenkninger foreslås en enkel 
brokonstruksjon med rist.

Ute på svaberget kan det på enkelte steder etableres en tilgjengelig stiforbindelse 
av stålrister som flyter over terrenget...

#naturfølelsen

...eller etableres adkomst for flere ved å fylle inn noen av søkkene, slik at mange 
får tilgang til de ytterste svabergene!

Over våtområder etableres Kyststien med tredekk som flyter over myr og vannspeil 
på en enkel konstruksjon.

Ved skrånende terreng gjennomføres enkel skjæring i skrenten, slik at massene 
som skjæres vekk gjenbrukes til å bygge opp under stien på nedsiden.Eksempel fra 
ny grussti ved Alstad Skole. Tilplanting i skjæring kan gjennomføres ved behov.

PIREN 1.200

Tursti på flatt terreng Tursti langs skråning - Skjæring/fylling Tursti over myr og våtområder Kryssing av søkk/bekker Tursti over svaberg Tursti på svaberg



D. INNERVIKA
Våtmarken ved Innervika er en destinasjon for beboerne på Alstad og Jensvoll, 
og et naturlig oppholdssted langs kyststien. Når man beveger seg over marken 
kommer naturen tett på, i et lunt landskapsrom karakterisert av myrlandskap, 
brakkvannsbasseng og strandnære berg. Sti på trebroer tilbyr tørrskodd ferdsel over 
brakkvannsdammen, og leder besøkende over ulendt terreng ned mot fjæra. Ved 
naustene kan man trekke kajakken ut på fjorden, eller spise matpakken i le for den 
sure sydvestvinden. 

E. JUVIKBUKTA
Kyststiens aller mest innholdsrike natur finnes ved 
Juvikbukta! Her skjærer vikene seg inn i terrenget og 
danner en rekke ulike landskapsrom med ulike kvaliteter 
og sanseinntrykk. 

Grønne korridorer leder vei fra de kommende 
boligområdene i nord, gjennom fuglekvitter i den 
tette skogen, til rolig og avslappende opphold på 
Rullesteinstranda. Ytterst mot fjorden leder naturlige 
tråkk ut til grønn eng med utsikt til solnedgangen, 

#naturfølelsen

Søndag formiddag samles hele familien ved Alstadmarken for å mate ender 
og utforske myrlandskapet. Ved naustet er det grilling og god stemning, 

og adgang til vannet hvor det finnes allslags krabber og skjell! 

De kritthvite stripene av kvarts gir sammenheng på tvers av 
svabergene og er samtidig spennende elementer i landskapet, 

som kan utforskes, balanseres på eller rett og slett telles! 
Hvor mange hvite striper finner du i dag?

Fra Triåsen er det storslagen utsikt over fjorden og fjellene, og 
himmelen er i konstant forandring! I dag er 4A fra Bodøsjøen Skole 

på utflukt, og da er det selvsagt lunsj på Utsikten!

mens en rekke hvite striper av kvarts tegner uventede 
mønster på svabergene.

Dette området er definert som et viktig naturområde, 
og fritatt for større inngrep i terrenget. Derfor er 
Kyststiens utforming en annen på denne strekningen, 
gjort på naturens premisser. Ved Kilen i vest foreslås 
en universelt tilgjengelig stiforbindelse nordover langs 
bekken, mot boligområdenes gatenettverk, som igjen 
fører videre øst mot Mørkved. 

På kollen over skogen får de kommende byggefeltene 
adgang til et større friområde, hvor det kan etableres 
en flott utkikkspost til fjell- og fuglekikk.

Ved Juvikbukta er man helt tett på Bodøs kystnatur, med 
store kontraster i terreng, vær og klima. Gjennom en 
presis og bevisst utvikling av Bodø Kyststi, skal naturen 
og landskapsverdiene bevares og forsterkes, og gjøre 
det lettere for Bodøs befolkning å komme helt tett på 
den gode naturfølelsen. Terje Nilsen

“Der kan æ gå og drøm mæ bort aleina,
om ti’e som førr alltid e forbi.
Der kan æ finn mæ rare skjell og steina,
kver og en et støkke poesi.”


