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bodø kyststi

BODØ OG NATUREN

Kysten har en helt særlig plass i den
lokale folkesjela i Bodø, hvor nærhet til
naturen står sterkt. Bodøværingene trekker
mot kysten når været er spesielt godt –
eller uvanlig rufsete, og det er nettopp
kontrastene og den evige foranderlige
opplevelsen langs kysten som er så
tiltrekkende.

Kyststien leder vei over naturrå svaberg
ned mot fjorden, inn i krattskogen, over
eng, myr og beitemark, langs rullesteiner
og strender. Noen steder går man helt
nede ved vannet, andre steder høyt over
havet oppe på bergene.

Stien formidler både den helt nære
naturfølelsen hvor man kan ta, føle og
sanse naturen, og den fjerne, med lange
kikk og utsikt over fjorden, fjellene og
himmelen.

Bodø kyststi - Oktober 2019

bodø kyststi

BEVAR NATURFØLELSEN

Bodø kyststi skal berike de helt særegne
naturopplevelsene som allerede finnes langs
kysten mot Saltfjorden.
Stien skal danne en sammenhengende og
tilgjengelig forbindelse fra Bodøsjøen til
Mørkvedbukta, som løfter fram de særlige
naturgitte stedene, forbinder nærmiljøene
og tilgjengeliggjør det utilgjengelige.

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

samlingssteder som tilgjengeliggjøres slik at
alle får tilgang til å oppleve kystlandskapet.
Naturen og landskapsverdiene bevares og
forsterkes, og gjennom kyststien blir det
lettere for Bodøs befolking å komme helt
tett på den gode naturfølelsen.

Underveis langs stien etableres en rekke
støttepunkter - naturgitte oppholds- og
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UTSIKTEN

De første 1,5 km fra Bodøsjøen er allerede
etablert, og samlingsstedet Utsikten
markerer fortsettelsen av Bodø kyststi.
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 oppholdssted med storslagen
utsikt til havet, lyset og fjellene.
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YTTERVIKA

Fra Blokkan ledes stien langs den
bratte skrenten ned til Yttervika og
transformasjonsområdet ved Slakteriet.
For å sikre en tilgjengelig og trygg passasje
vil det skjæres i fjell, og sikres med
konstruksjon langs bergsiden.
En ny oppholdstrapp tilgjengeliggjør den
lille sandstranden, og skaper et rom for
opphold og utsikt. I Yttervika kan man gå
fra høyt over havet til å få sand mellom
tærne, og kanskje driste seg
til et bad!
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PIREN

I Alstadfjæra skal Slakteritomta utvikles
til et attraktivt boligområde ved fjorden,
med kyststien som en ny promenade langs
sjøkanten.
I vest bevares det eksisterende
båtopptrekket, og får selskap av Piren, et
nytt peilepunkt og møtested i Alstadfjæra,
luftig og høyt over sjøen.
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VÅTMARKEN

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
vinden.
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TETT PÅ BEBYGGELSE

Enkelte steder er det smalt mellom
hus og hav, og kyststien vil løpe tett på
bebyggelse. Ved disse stedene benyttes
tiltak som nivåforskjeller, skjermende
beplantning og smalning av stien, for å
unngå at ferdsel blir sjenerende både for
beboere og de som ferdes langs stien.
Det skapes et tydelig skille mellom
offentlig tursti og private arealer, og
oppholdsplasser etableres der det er litt
mer romslig.
Stien kommer aldri nærmere bebyggelse
enn hva reguleringsgrensene tillatter.
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TETT PÅ NATUREN

Kyststien leder vei høyt over havet,
helt ned til sjøen, over røffe svaberg og
gjennom tett krattskog. Landskapet langs
stien er svært variert, med et terreng som
kan være utfordrende.
Noen steder kreves det ekstra tilpasninger
av landskapet for å skape en tilgjengelig
tursti for alle, mens de fleste steder kan
stien slynge seg i takt med landskapet, og
etableres uten større inngrep.

Bodø kyststi - Oktober 2019

bodø kyststi

OPPHOLD UNDERVEIS

Kyststien er lang og kupert.
Gode hvilemuligheter underveis er derfor
en viktig del av tilretteleggingen, slik at
flest mulig skal kunne bruke stien.
Det vil plasseres hvilebenker med 100 til
150 meters avstand, og i tillegg ekstra
benker etter utfordrende partier, som på
toppen av en bratt bakke. Ellers plasseres
det benker der det er hensisktsmessig
av hensyn til utsikt, naturopplevelser,
eller ved steder som særlig egner seg for
opphold.
Benkene plasseres slik at de er lett
tilgjengelige, og med avsatt plass til
rullestol eller barnevogn. Noen steder, der
landskapet er spesielt flott, vil en benk
kanskje stå litt utenfor stien, slik at man
kan trekke seg tilbake fra ferdselsarealet
og nyte utsikten i fred og ro. Da vil det i
tillegg være en lettere tilgjengelig benk i
nærheten.
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BODØ KYSTSTI

Mot Mørkved velter svære, vide svaberg ut
mot Saltfjorden, og tar imot sydvesten når
den står på som verst.
Her etableres Godværsplassen, en
plattform for væropplevelser.
På Godværsplassen kan du kjenne vinden
ruske i håret og få sjøsprøyten i fjeset, sole
deg en varm sommerdag, eller skue mot
horisonten og de vakre solnedgangene i
vintermørket.
Her kan du komme helt tett på den gode
naturfølelsen!
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