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Bakgrunn for skiltmalen
• Merkehåndboka 2013, utgitt av DNT, Friluftsrådenes
landsforbund og Innovasjon Norge, gir anbefalinger for
tilrettelegging, merking, skilting og gradering av
turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.
• Merkehåndboka anbefaler at det utarbeides egne
«skiltmaler» for avgrensede «tematiske områder»,
deriblant kyststier.
• Oslofjordens Friluftsråd har utarbeidet denne malen
for skilting og merking av kyststi.
• Skiltmalen er en konkretisering av Merkehåndboka og
illustrerer anbefalingene for kyststien.
• Malen kan være et supplement til skilt- og merkekurs i
regi av Turskiltprosjektet.

Kort om kyststien
• Norges første kyststi etablert i Brunlanes i Vestfold, tidlig på 90tallet. Stien fikk egen logo/symbol, med en vandrer i
kystlandskap.
• Flere kommuner i Vestfold, Akershus, Buskerud og Østfold fulgte
etter. Kyststier etter hvert etablert mange steder, på tvers av
kommune-, fylkes-, og landegrenser.
– Eks: i dag går en mer eller mindre sammenhengende kyststi fra Vestby
i Follo til Stenungsund i Bohuslän.

• Gjennom flere samarbeidsprosjekter i Nordsjøregionen (eks.
Nave Nortrail, Rekreative Ruter) har Kyststien/Kuststigen/
Coastal path også blitt et internasjonalt begrep.
• Ny logo med to vandrere ble etablert i samarbeid med
kystkommunene i Sverige og brukes nå på tvers av landegrenser.

Kort om kyststien
• Kyststien er omtalt i Merkehåndboka, blant
annet med følgende definisjon:
«Kyststi: Sammenhengende ruter i hovedsak for
vandring langs sjøen. En kyststi skal i hovedsak gå i
eller i umiddelbar nærhet av strandsona.
Opplevelse av kystlandskap med utsikt over sjøen,
særegen kystkultur, natur og lukt er viktige
kvaliteter ved kyststier.»

Spesielt om tilrettelegging av kyststier
...Fra side 51 i Merkehåndboka
• …kyststier variere fra enkle stier til turveier som
tilfredsstiller krav til stigning, bredde og dekke for
universell utforming…
• …hvor lange strekninger det er akseptabelt at
(kyststier) legges vekk fra strandsona, må vurderes i
hvert enkelt tilfelle.
• Kyststier… merkes med blå farge etter samme
prinsipper som andre turstier i lavlandet (men med
egen blåfarge). Kyststier skiltes etter samme prinsipper
som andre turstier, men siden kyststilogoen også er et
vandresymbol er det unødvendig med et eget
vandresymbol.

Kyststilogoen
• Kyststien merkes med egen logo/symbol:
– Logo kan fås fra OF, eller lastes ned fra
hjemmesiden www.oslofjorden.org
– Standard størrelse på logopiktogram: 80x80 mm

Kyststilogo/-symbol
• Siden kyststilogoen også er et vandresymbol er
det unødvendig med et eget vandresymbol
• Selv om logoen også ses som et vandrersymbol,
har den en fast form og skal ikke endres i flere
retninger eller farger (for eksempel i
graderingsfarger)
• I Bohuslän, Østfold, Akershus og Buskerud har det
vært vanlig å ha fylkesnavn/regionnavn med på
logoen. Dette er valgfritt og vurderes i hvert
enkelt tilfelle.

Skilting av kyststien
• Skilting av kyststien følger i hovedsak samme
prinsipper som for andre turruter, men med egen
logo/symbol
– Se Merkehåndboka s. 84-94

• OF anbefaler ikke gradering av kyststi. Der det er behov
for informasjon om hvor krevende turen er, skal dette
gis på informasjonstavler ved start- og stoppunkt for
ruta.
• Av hensyn til lesbarhet og orientering anbefaler OF at
kyststi skiltes med retningsangivelse, ikke bare
KYSTSTIEN, som har vært vanlig flere steder.
• Skilt bør i størst mulig grad festes på staker og stolper.
Festing i trær bør unngås, av hensyn til trærne

Retningsskilt
Elementer som skal være med på retningsskilt : Kyststilogo, stedsangivelse og pil,
vedlikeholdsansvarlig (på baksiden)
Kilometerangivelse anbefales der det er naturlig å oppgi dette.

Kinnartangen 0,6 km
Kyststilogo plasseres alltid i motsatt ende av retningspil. På skilt med pil i begge retninger
plasseres logo til venstre for tekst. Kilometerangivelse står sammen med retningspil,
uavhengig av øvrig tekst.

3,8 km

Færgestad

Generelt gjelder det å være konsekvent i utformingen av skilt for ett område!

Ansvarlig for stien/skiltingen
Vedlikeholdsansvarlig for ruten og skiltingen må fremkomme tydelig på alle skilt,
også pekere og veivisere. OF anbefaler at dette markeres på baksiden av skiltet.

Larvik og Omegns turistforening

Oslofjordens Friluftsråd
Lier kommune

Bruk av andre symboler
Fordi kyststilogoen er en vandrer er det ikke nødvendig med eget vandrersymbol.
Der det er behov for å markere tilleggsaktiviteter plasseres tillegget til høyre for
kyststilogo. Kyststilogoen er her et overordnet aktivitetssymbol på kyststien.

Kroken

5,5 km

Rundsløyfesymbol plasseres sammen med retningspil, på motsatt side av logo.

Kyststien

2,8 km

Flere tematiske ruter kan krysse hverandre og dele skilt. Aktivitetssymbol/kyststilogo
plasseres lengst mot venstre.

Sætre

2,8 km

Toppskilt
Stedsnavnskilt i terrenget, på stedet man har skiltet til, eller for kyststien generelt.
Kan også brukes på infotavler, eller på stolpe med flere, mer spesifikke retningsskilt.

Kinnartangen

Kyststien

Pekere og veivisere
Underveis langs stien kan det være mer hensiktsmessig med pekere istedenfor retningsskilt.
En peker er et kort retningsangivende skilt, med kun pil og kyststilogo.

Sandøsund
1,8 km

Sandøsund
2,3 km

I tettsteder og urbane strøk kan
veivisere i metall være mer egnet
enn pekere og retningsskilt.
Disse kan monteres på
høykant, på stolper for veiskilt,
lysstolper osv.

Andre pekere

Noen steder kan det være nyttig å henvise til toalett, utsiktspunkt eller annen
tilrettelegging. Det anbefales å bruke symboler i tråd med Kartverkets
«Symbolfonter for FRILUFTSLIV og SPORT». Disse kan også brukes i kart.
På merkehandboka.no ligger utvalgte aktivitetssymboler til nedlasting.
Vurder alltid behovet for «ekstraskilter» – unngå at stien blir en «skiltjungel».

Merking av kyststi
• Følger generelt prinsipper i Merkehåndboka
(se side 76-83)

• Kyststien har egen merkefarge til bruk i terrenget
– Blå NCS S2050B

• På trær males et liggende rektangel. På trær tynnere
enn 10 cm og på staker, males en 10 cm bred ring. (Der
det tradisjonelt er merket med sirkel, ikke rektangel,
kan man fortsatt merke med sirkel).
• Kyststien skal merkes slik at merkene synes uavhengig
av marsjretning. – Man skal kunne følge merker både
nord-syd og syd-nord.

Merkestaker underveis
• På enkelte strekninger kan det være hensiktsmessig å merke
stien med staker. Flere utforminger kan være aktuelle, men
vær konsekvent i utformingen for ett område/en rute.
• Ved bruk av høye staker, kan kyststilogo festes rett på staken
under blåmerkinga.

Informasjonstavler
• For anbefalinger rundt informasjonstavler, se
merkehåndboka s. 92-94, eller www.merkehandboka.no
• Nedenfor er eksempler på utforminger av kyststi-infotavler
ulike steder langs fjorden. Vær konsekvent i utformingen
for ett område.
• I «Manual Turskiltprosjektet» finnes flere eksempler og
anbefalinger på utforming av skilt og informasjonstavler –
denne kan lastes ned fra turskiltprosjektet.no

Fargekoder med mer
Fargekoder skilter
• Grunnfarge: Grønn NCS S7020B70G
• Pilfarge: Antikkhvit NCS S0502Y
• Tekstfarge: Antikkhvit NCS S0502Y
Fargekoder kyststilogo
• Mørkeblå: Pantone U300
• Lyseblå: Pantone U283
Fargekode for merking i terrenget
• Blå NCS S2050B
Materialvalg
I naturområder anbefales bruk av treskilter. I bynære og mer
urbane strøk kan metall- og/eller plastskilter med fordel benyttes.

Kontakt oss gjerne!
Kontaktpersoner i Oslofjordens Friluftsråd
Anne Sjømæling
Cathrine Restad-Hvalby
Inger-Marie Juell Gulliksen
Liv-Marit Hansen

anne@oslofjf.no
cathrine@oslofjf.no
ingermarie@oslofjf.no
livmarit@oslofjf.no

OFs hjemmeside www.oslofjorden.org

(Vestfold)
(Buskerud)
(Akershus)
(Østfold)

