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Utvikling av kyststien i Bærum fra 1999 -
2022

Politisk vedtak om å etablere kyststi fra 1999

Hvorfor er turveinettet og kyststien viktig? 

Hvor er det etablert kyststi i dag?

Kommunen skal ivareta mange hensyn som må balanseres opp mot hverandre 

Etablering av kyststi – Ulike tilnærminger mht etablering/ tilrettelegging av kyststi

Ny ordlyd på skilt  – samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og grunneiere. Noen eksempler

Oppsummering



NATUR- OG IDRETTSFORVALTNINGEN, BÆRUM KOMMUNE - 2006

Mandat – fra Sektorutvalg Levekår 

Sak 07/99

KYSTSTI I BÆRUM KOMMUNE
Behandling i Sektorutvalg Levekår 7. desember 1999

Vedtak:

1. Det arbeides videre med planlegging av den foreslåtte traseen på 
19,8 kilometer som kyststi i Bærum kommune.

2. Kyststien tas i bruk etappevis og opparbeides etter hvert som 
midler bevilges gjennom handlingsprogrammet.

A. Utvalget tar ikke stilling til endelig trasevalg

B. Det forutsettes at planarbeidet skjer i samarbeid med berørte 
grunneiere. 



Hvorfor er turveinettet så viktig?



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



Friluftsaktiviteter og egenorganisert trening er de 
foretrukne aktivitetene i alle aldersgrupper

Prosentandel aktive i ulike aktivitetstyper 

Kilde: Breivik og Rafoss 2017



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



Prioriter
grønne og trygge 
skolesnarveier, 

så barn kan gå til 
skolen



Dagens turvei



Deler av kyststien er universelt utformet



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 



Ulike tilnærminger mht tilrettelegging/ 
etablering av kyststi

BK eier arealene selv – her kan vi få til gode løsninger

Utfyllinger, utbyggingsavtaler og vilkår til byggetillatelser mm – bruk  av pbl har forbedret 

kyststien flere steder

Reguleringsplaner som legger til rette for kyststi

Private eiendommer hvor vi ønsker god dialog med grunneiere for å få til en avtale

Eldre reguleringsplaner med ambisjoner om tilrettelegging som aldri er blitt gjennomført 

Båthavner – fornying av avtale med FBB

Friluftsloven 



Bærum kommune eier og forvalter arealene 



Utfylling ved Lakseberget

NB! Skisseforslag 



Reguleringsplaner som legger til rett for kyststi
Kyststi Holtekilen – hvordan kom den på plass 



Registrering av naturverdier 



Forslag til turveitrase langs område 7.3 på Fornebu



Reguleringsplan med kyststi og detaljert 
beskrivelse mht oppgradering 



Uttalelse fra Natur- og idrett i byggesaken

biologisk viktig område  Holtekilen syd - kyststi - tursti for gående

viktig område med slåttemark og tørrenger (B-verdi).

Lengst sør, sør for eiendommen 41/850, er stien lagt inne i et svært viktig biologisk område (A-område, nasjonalt viktig) som domineres av slåttemark og 

huser store mengder dragehode både ut mot Oksenøyveien og ned mot Holtekilen. Vegetasjonstypen er akutt truet. Her er observert den direkte truede 

arten dragehodeglansbille og en rekke andre direkte truede arter av både blomster og insekter.

Ny naturmangfoldlov kommer med forskrifter som krever ivaretakelse av utvalgte naturtyper. Det kan sies med stor sikkerhet at dersom disse forelå idag, 

måtte Bærum kommune finne en annen trase for kyststien på denne strekningen.

Det er svært viktig at anleggsarbeid heri lagringsplass, depoer osv. ikke legges i disse områdene langs traseen som er biologisk viktige. Likeledes er det 

svært viktig at det ikke tilføres frø/jordmasser/planter/trær utenfra området.





D U   Ø N S K E S   V E L K O M ME N  T I L:

Heading
Brødtekst. Lorem ipsum amet. Brødtekst. Lorem ipsum doler sit amet. Brødtekst. 
Lorem ipsum doler sit amet. Brødtekst. Lorem ipsum amet. Brødtekst. Lorem ipsum 
doler sit amet.

Brødtekst. Lorem ipsum amet. Brødtekst. Lorem ipsum doler sit amet. Brødtekst. 

Lorem ipsum doler sit amet. Brødtekst. Lorem ipsum amet. Brødtekst. Lorem ipsum 
doler sit amet.



eksisterende kyststi

ny kyststi

KYSTSTI SARBUVOLLENSITUASJONSPLAN



KYSTSTI SARBUVOLLENOPPRISS + PLAN OG EIENDOMSGRENSER





KYSTSTI SARBUVOLLENSNITT 3





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











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





Nyere tilrettelegginger ihht friluftsloven
- endret skilting 

Vi har jobbet med å finne gode løsninger i Rolfsbukta 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

Tilsvarende er blitt gjort på et friområde mellom Sarbuvollen og Båtstøjordet. 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 har vi fått 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.



NATUR- OG IDRETTSFORVALTNINGEN, BÆRUM KOMMUNE - 2006

DEN PRIVATE STRANDSONE











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?



Oppgraderingstiltak Snarøya



Dagens turvei
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