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OM DETTE DOKUMENTET
L02-Håndbok er et dokument bestående av tekst 

og illustrasjoner som forklarer intensjonene og 
hovedelementene i landskapsprosjektet til Bodø 
kyststi. Basert på designkonkurransen i 2018, og 

forprosjektet vedtatt i 2019, har det blitt utarbeidet et 
detaljprosjekt i perioden våren 2021 - våren 2022 som 

nå skal ut på anbud. Dette dokumentet er et vedlegg til 
anbudsgrunnlaget.

Håndboken skal videre benyttes i presentasjoner for 
politikere, fagfolk og som informasjon til befolkningen. 
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Bodø kommune skal i løpet av de kommende årene bygge 
en kyststi med tilhørende utsikts- og attraksjonspunkter. 
Kyststien strekker seg fra Bodøsjøen i vest til Mørkved i 
øst, og utgjør en strekning på til sammen 6,5 km. Deler 
av stien, blant annet de første 1,2 kilometerne, er allerede 
opparbeidet og det finnes flere eksisterende tråkk i variert 
og utfordrende terreng langs hele traseen. Nå skal den 
resterende delen av strekningen opparbeides slik at 
det dannes en sammenhengende stiforbindelse langs 
Saltfjorden.

Basert på designkonkurransen i 2018 og forprosjektet 
utarbeidet i 2019, er det i løpet av 2021 utarbeidet et 
detaljprosjekt. Sentralt i prosjektet er god natur- og 
landskapstilpasning, der eksisterende naturkvaliteter og 

flest mulig tråkk bevares. Samtidig er målet å skape en god 
og tilgjengelig forbindelse som flest mulig kan benytte, så 
langt det er mulig ut fra de naturgitte forhold. Prosjektet 
omfatter også etableringen av nye pumpestasjoner, og 
det skal legges en ny vann- og avløpsledning på deler av 
strekningen der kyststien bygges. 

Medvirkning fra naboer, frivillige organisasjon og Bodøs 
befolkning har vært en viktig del av forprosjektet, og 
innspill fra arbeidsmøter og felles befaringer har dannet et 
godt grunnlag for detaljprosjekteringen av kyststien som 
nå skal bygges. 

Innledning

OM KYSTSTIPROSJEKTET
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Innledning

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.
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 Innledning

BEVAR NATURFØLELSEN

Bodø kyststi skal berike de helt særegne 
naturopplevelsene som allerede finnes 
langs kysten mot Saltenfjorden. 

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.

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

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. 



Innledning

KYSTSTIENS LAG 
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STITRASEEN
De første 1,2 km fra Bodøsjøen til Bodøsjøen borettslag 
(Blokkan) ble bygget i 2011, og innen 2024 skal stien 
forlenges fram til Mørkvedbukta. Ved Bodøsjøen skal det 
faste dekket oppgraderes og treklopper skal skiftes ut, 
ellers består arbeidene på denne strekning i å etablere 
fastmonterte benker og bord. 

Fra Blokkan og østover vil den nye stien lede vei. Her løper 
den på bratte skrenter, helt nede i fjæra, gjennom kupert 
terreng i skogen og over berg og juv. Stien er gruset i 1,4-
1,8 meters bredde, med fyllinger som er tilpasset terreng 
og vegetasjon. Over vanskelige partier og dype søkk legges 
stien på treklopper eller stålrister. Der terrenget er bratt og 
utfordrende vil det være behov for rekkverk og håndløpere 
med ulik sikringsgrad; på høye broer brukes høyere gjerder 
som ikke er mulig å klatre på, andre steder kan det være 

nok med en håndløper som signaliserer at turgåerne må 
være ekstra varsomme. 

STØTTEPUNKTENE
Støttepunkter er samlingsplasser som er tilrettelagt for 
opphold, og som løfter fram de særegne kvalitetene ved 
stedet; enten det er lunt opphold ved lyplassen i Bodøsjøen, 
lange blikk mot horisonten på Utsikten, eller å kjenne 
sjøsprøyten i fjeset ved Godværsplassen. Støttepunktene 
skal tilby nære naturopplevelser som er tilrettelagt for alle. 

SERVICEPUNKTENE
Ved viktige påkoblinger til nærmiljøet plasseres elementer 
for ekstra tilrettelegging, som avfallsbeholdere, skilting og 
sykkelparkering. Ved å samle utstyret ved påkoblingene, 

unngås unødvendig møblering langs kyststien, og utstyret 
er lettere tilgjengelig for drift og vedlikehold. Med tydelig 
skilting og fargebruk blir servicepunktene gjenkjennelige for 
de som ankommer eller ferdes langs stien.

PUMPESTASJONER OG VANN- OG AVLØPSLEDNING
Det skal etableres en vann- og avløpsledning mellom 
Blokkan og det nye renseanlegget i Stokkvika i samme 
trase som den nye kyststien. I tillegg skal det bygges nye 
pumpestasjoner ved Blokkan og Åltjønna, vest for Alstad 
barneskole, som utformes som oppholdssteder langs stien. 
Ved Blokkan etableres et utsiktspunkt og trappeamfi, 
mens det ved Åltjønna bygges en overdekket oppholdsplass 
med offentlig toalett. 



Innledning

KYSTSTIENS DELOMRÅDER

●

●

●

●

●

●

●

●

Rev. Rev. dato Revisjon omfatter Utf. Kontr.

0 28.01.2022 Anbudstegning INK MLU

Mål: 1:10000

100.00 200.0
Meter

N

OVERSIKTSPLAN SONEINNDELING, M = 1:10 000

Emne:

Sak:

Tegningsnr:

Mål:

Format:

Dato:

Saksnr:

Filnavn:

L60-02_Definisjonsområder

L60_Temaplan.dwg

L60-02_Definisjonsområder

Kontrollert av:

Utført av:

Godkjent av:

Prosjektfase:

Tegningsnr:

Revisjon:

Bodø kommune
Adresse: Kongens gate 23, 8006 BODØ
T:+47 75 55 50 00
E:postmottak@bodo.kommune.no

SLA AS
Hausmanns gate 6
0186 Oslo
T: +47 40 64 28 36
E: oslo@sla.dk

COWI AS
Sandhorngata 43
8008 BODØ
T: +47 21 49 76 88
E: firmapost@cowi.no

NOVATEK AS
Postboks 615
8001 BODØ
T: +47 75 55 17 00
E: novatek@novatek.as

Rintala Eggertsson Architects
Tollbugata 13
8006 BODØ
T:+47 90 51 90 05
E: sami@ri-eg.com

Kyststi Bodø

Temaplan: definisjonsområder

Detaljprosjekt

NO 209

1:10 000 / 1:20 000

28.01.2022

A1 / A3

INK

MLU

FME

0MERKNADER OG HENVISNINGER

Tegningen viser avgrensingen på de ulike definisjonsområder/soner. Inndelingen er knyttet til gjeldende reguleringsplaner, samt krav og behov for
landskapstilpasninger. Merk at det er særlige bestemmelser knyttet til sone 3.

For beskrivelse av arbeider se felles anbudsdokument
For designprinsipper se L02-Håndbok

For landskapsplan se L10-01 til L10-16
For planutsnitt og detaljer se L20-20 til L20-42

SONE 1

Eksisterende kyststi bygget i 2011, ca. 1,5 km lang.
Arbeider vil omfatte ny møblering, vegetasjonsrydding
samt opprusting av dekker, murer og brokonstruksjoner
i Bodøsjøen.

SONE 2

Etablering av kyststi og VA-ledninger i samme trasé,
inkludert bygging av tre nye pumpestasjoner. Stiløsning
og tiltak skal være tilpasset landskapet, men sprenging
og fylling er tillatt.

SONE 3

Kyststien skal følge terrenget og gis
enkel opparbeiding. Hensyn til
landskap og kultur- og naturverdier
skal veie tyngst

Kyststien kreves ikke universelt
utformet, men skal gis høy grad av
tilgjengelighet. Stiløsning skal være
tilpasset landskapet

Sone 3 er videre delt inn i tre soner som samsvarer med reguleringsplanen
for området og delstrekningen  o_GT1-3. Bestemmelsene har som formål å
unngå forringelse av natur- og kulturverdier, og definerer at hensynet til
landskapet skal veie tyngst ved etablering av kyststien. Sprenging er ikke
tillatt.

SONE 3A SONE 3B SONE 3C

Kyststien skal være
tilnærmet universelt
utformet. Stiløsning skal
være tilpasset landskapet
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DEFINISJONSOMRÅDER OG PARSELLER
Kyststien kan deles inn i 5 områder med ulike tiltak og 
bestemmelser knyttet til seg. Disse sonene sammenfaller i 
stor grad med utbyggingsparsellene.

ULIKE TILTAK, MÅL OG BESTEMMELSER
De 5 definisjonsområdene er knyttet til gjeldende 
reguleringsplaner, samt krav og behov for 
landskapstilpasninger. Overordnet består sone 1 av den 

eksisterende stien, sone 2 er strekningen hvor VA-trasé 
skal bygges sammen med stien, og sone 3 er den delen av 
stien som har mest krevende terreng, flotte naturkvaliteter 
som skal hensyntas og særlige bestemmelser knyttet til 
landskaps- og terrengtilpasning. Det betyr at stien i dette 
området kan ha brattere partier med inntil 1:10 stigning på 
korte strekninger for å unngå store terrenginngrep.

SONE 3C (PARSELL 4) 
Kyststien skal være tilnærmet 
universelt utformet, men 
tilpasset landskap og 
naturverdier. 

SONE 1 (PARSELL 1)
Kyststi etablert 2011. 
Faste dekker og trebruer i 
Bodøsjøen skal oppgraderes, 
og stistrekningen skal få ny, 
fastmontert møblering.

SONE 2 (PARSELL 2 OG 3)
Kyststi skal utbygges med tilhørende 
utsiktspunkter, oppholdsplasser pumpestasjoner 
og VA-ledning fram til Stokkvika. Som langs 
hele kyststien er landskapstilpasning og 
nennsom bearbeiding av terreng viktig, men på 
grunn av VA-traseen vil det være sprenging og 
tilrettelegging i større grad.  

SONE 3A (PARSELL 4) 
Kyststien skal være tilnærmet 
universelt utformet, men tilpasset 
landskap og naturverdier. 

SONE 3B (PARSELL 4)  
Kyststien skal være tilnærmet universelt 
utformet, men som hensynet til 
landskap, kultur- og naturverdier skal 
veie tungt i dette området. 
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Hensikten med kyststiprosjektet er å skape 
tilgjengelighet til naturopplevelser i et ulendt terreng, 
uten at det går på bekostning av landskap- og 
naturverdiene i området.   

Viktige tiltak for å oppnå dette er: 

 + God landskapstilpasning hvor stibredde, helning og 
traséføring tilpasses terrenget, og tiltak er minst mulig 
synlig. 

 + Bruk av materialer i stioppbygging, fyllinger og 

konstruksjoner som er naturlig hjemmehørende og 
tilpasset stedet.

I tillegg skal prosjektet sikre: 

 + Universell tilgjengelighet så langt det er mulig; 
varierende stibredde, god dekkefasthet, tilpassede 
stigningsforhold (maks 1:12, 1:10 på korte strekk), gode 
ledelinjer, tilrettelagte hvileplasser og håndløpere 

 + At stien oppleves trygg å ferdes på 
 + At stien er bestandig mot vær, vind og hav
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MÅL FOR MATERIALBRUK OG UTFORMING
Prosjektet består av ulike lag og elementer som stitrasé, 
møblering, rekkverk, støttepunkter og pumpestasjoner 
med ulik materialitet og funksjon. Samtidig er det 
et ønske at naturen i seg selv er attraksjonen som 
stien skal understøtte. Det er derfor et mål at stien og 
konstruksjonene skal ha et rolig visuelt uttrykk med få 
materialer og enkle konstruksjonsløsninger:

1. Færrest mulig ulike typer materialer innenfor lite areal:  
Materialpalletten består av et lite utvalg materialer 
som brukes på ulike måter langs stien, f.eks. knust 
stein i ulike fraksjoner i sti og fyllinger, tre som dekke, 
konstruksjonsvirke på bruer og som kledning på bygg.

2. Færrest mulig utformingsprinsipper i helhet og innenfor 
lite areal: Enkle prinsipper som gjentas på ulike steder 
langs stien for å forenkle uttrykket, f.eks. alltid samme 
helningsgrad og steintype i fyllinger, tredekker på 
trekonstruksjoner og ståldekker på stålkonstruksjoner.

Designprinsipper

OVERORDNEDE DESIGNMÅL
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STØTTEPUNKTER
særlig steds- og 
funksjonstilpasset med 
variasjon i materialer, 
uttrykk og form

STITRASÉ
hovedsaklig enkel oppbygning 
av grus, med enkelte partier 
av treklopper og faste dekker

ELEMENTER LANGS STIEN
benker, bord, avstandsmarkører og 
skilting

SERVICEPUNKTER
gjenkjennelige og 
gjentakende ved 
påkoblinger langs stien

KONSTRUKSJONER
ved særlig krevende partier 
trengs konstruksjoner som  
håndløpere, broer 
klopper og trapper 

ROBUSTHET 
BESTANDIGHET

&
UNDERSTØTTE 

NATUROPPLEVELSEN



Materialene må ha egenskaper som gjør dem bestandige 
mot kystklima. De må tåle saltvannspåvirkning, veksling 
mellom frysing og tining, ikke ruste eller erodere. Lavt 
klimagassavtrykk er et overordnet mål i prosjektet.

Stien og bygde elementer består av materialer med 
utgangspunkt i det naturgitte uttrykket: stein som er 

skuret av vær og vind, tre som er preget av sol og salt 
- kontraster i uttrykk, form og farger som gjenspeiler 
variasjonen i årstidene, været og himmelen. 

På denne siden gis en oversikt med referansebilder over de 
ulike materialene som benyttes i prosjektet. 

Designprinsipper

MATERIALPALETT 

TREVIRKE
 + I møbler og håndløpere: 

lerk eller AB-impregnert og 
fargesatt furu 

 + Som dekke på klopper/ lave 
broer (CU-impregnert, A)

 + I bærende konstuksjoner 
(CU-impregnert, A)

BETONG
 + Som dekker og kanter på 

støttepunkter (retardert 
overflate)

 + Som base for tørrmur 
(bordforskalet overflate)

 + Som terrengmurer langs sti 
(plateforskalet og slipt)

SKIFERBLOKKER
 + I tørrmurer og 

forstøtningsmurer med 
hening 4:1

 + Oppdalskifer som stables 
godt og har farger som 
harmonerer med lokal stein

LOKAL SPRENGSTEIN
 + I ulik størrelse i fyllinger
 + Som kant langs sti

JORD OG VEGETASJON
 + Som blandingsmateriale i 

fyllinger og reparasjon av 
områder som er berørt av 
tiltaket

 + Som skjerming mot 
bebyggelse

RUSTFRITT STÅL
 + Wiremesh i rekkverk

GALVANISERT STÅL
 + I rekkverk (stolper, spiler og 

dels håndløpere )
 + Som dekke (rister)
 + I bærende konstruksjoner 

under rister
 + I møbler (bord og benker)

PULVERLAKKERT STÅL
 + På skilt og 

avstandsmarkører, gul for 
synlighet

 + På sykkelstativ
 + Som opsjon: på møbler og 

rekkverkselementer

GRUS/ PUKK
 + Knust, mørk grus som 

hoveddekke på stien
 + Fraksjon 0-16mm generelt
 + Gjenbruk av lokale masser

RAL 7010 RAL 1003
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Bodø Kyststi - april 2022

For at stien skal ligge godt i terrenget, tilpasses landskapet 
og være holdbar og bestandig er det prosjektert med tre 
ulike fyllingstyper:

FYLLINGSTYPE 1, I SKOGEN (FY1)
Brukes i krattskog og vegeterte områder der det er ønskelig 
at fyllingen gjengros med stedegen vegetasjon. Det brukes 
stein i mindre formater og blandes inn jord i fyllingsmassen 
slik at frø kan spire.

FYLLINGSTYPE 2, MOT SJØEN A (FY2)
Brukes der stien ligger nærmere sjøen, i overgangen der det 
er berg og skrint med vegetasjon. Fyllingen skal være stabil 
og må tåle høy vannstand, og vil derfor ha litt større steiner 
slik at vann kan filtreres. 

FYLLINGSTYPE 3, MOT SJØEN B (FY3)
Brukes der stien ligger nært berg og er eksponert mot sjøen. 
Fyllingen må tåle bølgepåslag og utvasking ved ruskevær, 
og består derfor av steiner og store steinblokker som 
fortrinnsvis er lokal sprengstein. 

Stien skal aldri ligge under sprutsonen, dvs. kote +6 i 
utsatte områder og kote + 3 i skjermede områder som 
trange bukter og tett vegetasjon. Fyllingene skal alltid 
ha helningsgrad på 1:1,5 og bestå av lokal stein i ulike 
størrelser og stedegne masser. 

Designprinsipper

FYLLINGSTYPER
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Designprinsipper

FYLLINGSTYPER

FY1
I SKOGEN

FY2
MOT SJØEN A

FY3
MOT SJØEN B
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Kyststien løper gjennom terreng som stedvis er 
utfordrende, og det vil stedvis være behov for rekkverk og 
håndløpere med ulik sikringsgrad.

På høye broer og i områder med bratt tverrfall mot sjø og 
terreng vil det være behov for gjerder som ikke er mulig 
å klatre på. Andre steder kan det være nok at tiltaket 
signaliserer at turgåerne må være ekstra varsomme. 

Designprinsipper

REKKVERK OG SIKRINGSTILTAK
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Rekkverksløsningene tar utgangspunkt i krav i TEK17, 
Sintefs Byggforsks anbefalinger og KMDs Turveiveileder.
I prosjektet er det satt følgende ambefalinger for bruk av 
rekkverk:

R1, LAV KANT
Kantmarkering på lave gangbroer med tredekke eller 
stålrister der avstanden fra dekket og ned til underliggende 
terreng er 0-0,5 m.

R2, LETT SIKRING
Et åpent rekkverk med håndløper benyttes ved bratte 
partier eller på konstruksjoner der avstanden fra dekket og 
ned til underliggende terreng er inntil 3,0 m. R2 kan også 
benyttes for å tilby en hjelpende hånd ved bratte stigninger 
eller for å gi økt opplevelse av trygghet

R2A, LETT SIKRING MED MIDTLIGGER
Samme som R2, men med en midtligger for ekstra sikring 
der det er bratt sideterreng eller på konstruksjoner med 
inntil 3,0 m til underliggende terreng.

R3, TETT SIKRING
Rekkverk med wiremesh/tettvevd stålnetting der det er 
behov for ekstra sikring. Dette benyttes på gangbroer 
og konstruksjoner der avstanden fra dekket og ned til 
underliggende terreng er mer enn 3,0 m, og der terrenget er 
bratt eller oppleves som farlig. 

Rekkverkene er 1 m høye. Der avstanden mellom sti/dekke 
er mer enn 10 meter skal rekkverket være 1,2 m høyt.

Designprinsipper

REKKVERK OG SIKRINGSTILTAK

R1

R2A

R2

R3
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Designprinsipper

KONSTRUKSJONER

Kyststi Bodø20L02-Håndbok

Materialbruk i konstruksjoner avhenger av konstruksjonens 
dimensjoner, plassering og helning, og tilpasses samtidig 
landskapet stien løper gjennom: 
 
TREKONSTRUKSJONER:
Brukes der stien og konstruksjonen ligger lavt over 
bakken: over våtmark eller i krattskogen, og som klopper 
over bekker og søkk i vegeterte områder. Enkelte steder 
er konstruksjonen en kort klopp å forsere, mens andre 
steder kan den ligge som en gangbane i det grønne. 
Bæring i tre er mer fleksibel i utforming, men stiller krav 
om hyppigere fundamentering. Ved løsmasser benyttes 
betongfundamenter, og ved berg benyttes bolting i fjellet. 

STÅLKONSTRUKSJONER:
Brukes der stien og konstruksjonen ligger høyt over 
bakken, eller løper over berg og i bratte helninger. Bæring 
av stål er mindre tilpasningsvennlig i geometri, men 
kan ha lengre avstand mellom fundamentene. Som 
ved trekonstruksjoner benyttes betongfundament ved 
løsmasser, ellers boltes det til berget. 

BETONGKONSTRUKSJONER:
Brukes på støttepunkter, støttemurer og som dekke i 
områder med særlig tilrettelegging. Det gjelder steder der 
stien er særlig utsatt for bølgepåvirkning, eller der det 
etableres en større oppholdsflate. 



Designprinsipper

TREKONSTRUKSJONER

Trekonstruksjoner består av dekke med tverrgående bord 
i impregnert furu som gråner naturlig, og med bæring i 
samme materiale. De kan ha en lav list langs kantene (R1) 
eller håndløper (R2) dersom det er behov for det. 

Trekonstruksjonene ligger stort sett rett over bakken, eller 
som klopper over bekker. 

På grunn av materialets egenskaper vil trekonstruksjonene 
ha hyppigere fundamentering. Fordelen er likevel 
at treet kan vinkles og tilpasses på stedet slik at 
trekonstruksjonene kan sno seg med terrenget. 

Kyststi Bodø21L02-Håndbok



Designprinsipper

STÅLKONSTRUKSJONER

Stålkonstruksjoner består av dekke med stålrister og 
bæring av stålbjelker og søyler. For at konstruksjonen skal 
være bestandig og tåle klimapåvirkning skal ståldelene 
varmgalvaniseres. Konstruksjonene kan ha lavt rekkverk 
langs kantene (R1) eller håndløper (R2) dersom det er behov 
for det.

Stålkonstruksjoner brukes der stien løper over berg og juv, 
og på broer med brattere stigning. 

Stål er ikke like enkelt å tilpasse på stedet som tre, 
men kan ha lengre spenn mellom fundamentene slik at 
terrenginngrepet blir mindre.
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Designprinsipper

BETONGKONSTRUKSJONER

Betong som dekke, i trapper eller støttemurer brukes 
hovedsakelig på støttepunktene som Utsikten og 
Godværsplassen. 

Betongen overflatebehandles avhengig av hvor den 
brukes. Gangarealer og oppholdsflater sandblåses slik at 
steinteksturen i betongen kommer fram og overflaten 
får en friksjon som gjør den god å gå på. På sideflater og 
toppen av murer og rekkverk slipes betongen slik at den er 
god å berøre. 

Betongelementene kan være prefabrikkert eller plasstøpt 
avhengig av hva som er lettest å produsere, frakte og 
utføre på stedet. 
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