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Muligheter og dilemmaer mht tilgang til kystlinjen

Muligheter: 

Bærum kommune har en lang kystlinje 

Over 20 km med kyststi er etablert langs kystlinjen etter politisk vedtak i 1999

Sammen med turveinettet er kyststien et av Bærums viktigste folkehelsetiltak 

Flere sentrale steder er det tilrettelagt for UU

Dilemmaer:

Nasjonalt viktig naturverdier i strandsonen 

Terrengformasjoner og eiendomsstruktur sammen med naturverdier gjør det utfordrende å 

tilrettelegge for friluftsliv, herunder etablere kyststi, spesielt tilrettelagt med UU

Forholdsvis store arealer er satt av til båtanlegg uten at allmenheten har adgang

Noen eksempler fra Svartebukta med flere



Mange ulike interesser og verdier 
skal ivaretas i strandsonen 



Dagens turvei



Over 500 km med 
turveier, stier og 
tråkk, samt fortau 
og gang- og 
sykkelvei i 
byggesonen



Hvorfor er turveinettet så viktig?



Befolkningsundersøkelse i regi av respons til temaplan Fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv



Nærvær av natur reduserer stress

I 2019 registrerte en teller her 
346 531 passeringer. 
I 2020 registrerte telleren 520 000 
passeringer



Flere strekninger av kyststien er universelt 
utformet



Store naturverdier i Bærum, spesielt i standsonen



Naturverdier er et av mange hensyn som skal 
ivaretas i strandsonen

Den utvalgte 
naturtype åpen 
grunnlendt kalkrik 
mark finnes 
hovedsakelig i 
kystnære områder

Bærum kommune 
har plikt i å ivareta 
utvalgte naturtyper 



Eksempler på tilrettelegging av kyststi langs 
Holtekilen



Registrering av naturverdier 



Forslag til turveitrase langs område 7.3 på Fornebu



Reguleringsplan med kyststi og detaljert 
beskrivelse mht oppgradering 



Båthavner – lang kystlinje

De fem FBB foreningene har totalt ca 15oo meter med kystlinje

Båthavner har vært utilgjengelig for allmennheten  

Ønskelig å få til en endring av avtalene med FBB som gjør 
båthavnene mer tilgjengelig for allmenheten  

Båtdeling, andre aktiviteter som lagring av kajakker, samt forbedret 
kyststi er ønskelig for å forbedre allmenhetens tilgang til kystlinjen 



Ny kyststi Svartebukta



Nyere tilrettelegginger i Svartebukta

Vi har hatt fokus på å finne gode løsninger i Svartebukta på Fornebu

Tidligere var det ikke mulig for allmennheten å ta seg fram langs strandsonen i Svartebukta

I dag har vi oppnådd minnelig avtale om fremføring av kyststi med flere grunneiere og vi er i god 

dialog med andre

På bakgrunn av inngåtte avtaler er det utført tilretteleggingstiltak for å bedre fremkommeligheten

Resultatet er at det i dag er flotte muligheter for ferdsel langs Svartebukta

Det gjenstår fortsatt noe merking og skilting, samt enighet med noen grunneiere og som vil sikre 

at kommunen kan merke/skilte kyststien over deres eiendom







Eksempler: Nyere tilrettelegginger ihht
friluftsloven- endret skilting 

Rolfsbukta: 

Det er jobbet med å finne gode løsninger for å ivareta både allmennhetens og beboernes interesser. Dette 

har resultert i at det er blitt satt opp en annen type skilting som informerer om allmennhetens rettigheter 

og plikter

Sarbuvollen og Båtståjordet: 

Friområdet var tidligere inngjerdet og med en skilting som viste til at området var privat, noe som i 

realiteten ekskluderte andre. I dialog med grunneier er det åpnet for passasje i begge ender av friområdet 

og skiltingen er endret for å ivareta allmennhetens rettigheter. Også her var det et poeng om å opplyse 

om allmennhetens plikter iht. friluftsloven.







Oppsummering – utfordringer :
En helhetlig kyststi er ønskelig å etablere både som et helsefremmede tiltak, men også ihht grønn mobilitet 

Når det etableres kyststi må ulike forhold som UU, ivaretagelse av natur- og landskapsverdier, samt eierinteresser 

vurderes opp mot hverandre. En må altså gjøre mange vurderinger for å få et godt resultat

I Bærum har vi forutsett at en kyststi går langs kysten 

Fra 1999 er det blitt merket og opparbeide flere stekninger med kyststi. Det er ikke tilført egne ressurser til dette 

arbeidet slik at kontinuitet og fremdrift på arbeidet har vært tilfeldig og pågått periodevis

Kjøp av strandnære eiendommer er ikke blitt prioritert 

Reguleringsplaner som ville sikret videreføring av kyststien er ikke blitt vedtatt

Friluftsloven § 35 (vardeparagrafen) er ikke tatt i bruk - merking ihht denne paragrafen forutsetter at grunnen er 

utmark. Men hvem avgjør om et grunnstykke er utmark eller innmark, jfr. friluftslovens § 20 i Bærum?


