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De fles te fore trek ker å syk le 
på as falt, men vil helst ikke 

møte bi ler. Å inn fri sli ke øns ker 
kan være van ske lig, men hvis 
du vå ger å ta snar ve ier over 
sma le br uer og på st ier langs 
åker kan ter, er det mu lig å leg ge 
tu ren nes ten uten om tra fik ker
te ve ier. Syk kel tu ren om 
Sørgefoss er en slik tur.

Gang br ua ved Fol lum
Start tu ren fra Hø ne foss sent
rum og kjør nord over Hønen
gata på syk kel felt. Sving til 
venst re øverst i Hønengata og 
velg syk kel st ien fram til Rin ge
riks hal len. Fort sett Hovsmark
veien opp bak ken for bi Rundt
om og ned til Tre klyn gen. 

For å pas se re elva (Beg na) må 
du ut på gang br ua som føl ger 
dam kan ten over elva. La deg 
ikke skrem me, for selv om brua 
er smal, er den er sik ret med 
høyt rekk verk. I flom ti der når 
det slip pes vann, er fos sen et 
prek tig syn.

På and re si den av brua tar du 

Hofsfossveien til venst re for bi 
Fol lum, og i ste det for å krys se 
un der jern ba nen syk ler du 
Lud vig Grønvolds vei og 
pas se rer for bi bom men ut på 
syk kel st ien. Den ne føl ger 
åker kan ten fram til Vei engår
de ne (Soknedalsveien).

 I krys set mot He rads byg da 
vel ger du Tryms vei ned mot 
Coopbu tik ken, men her bry ter 
du av mot venst re og krys ser 
un der både jern ba ne og 
vei br ua. Nå føl ger du gang ve
ien for bi Rams rud og fort set ter 
gam le riks vei 7 ned Ramsrud
hellinga. 

En de lig har den svin ge te og 
van ske li ge vei bi ten kom met til 
nyt te og gle de!

På and re si den av Sandaker
brua syk ler du til venst re mot 
Ask. Noe stig ning til å be gyn ne 
med, men snart be ve ger du deg 
høyt og fritt gjen nom et 
vak kert kul tur land skap som 
nok er ukjent for man ge 
rin ge ri kin ger. Et ter fris ke 
ned over bak ker er det skil tet til 
venst re mot Sørgefoss.

Hen ge br ua på Sørgefoss
Nav net Sørgefoss har in gen ting 
med sorg å gjø re selv om et 
tid lig navn på ste det er Sorga. 

Or det stam mer fra saurugr 
som be tyr skit ten. Elva Sogna 
går jo gjen nom leir land skap 
som i nedbørstider far ger elva 
grå.

Sørgefoss er ei sjar me ren de 
jordbruksgrend uten gjen nom
kjø rings vei. Her en der ve ien 
ved et lite kryss, og for å 
kom me ned til elva må du ta til 
høy re for bi vei bom men. 

Langs åker kan ten går en brei, 
gressklipt sti ned til elva. Helt 
fra 1600tal let har det ek si stert 
sag bruk og møl le ved fos sen.

Hen ge br ua over Sørgefossen 
ble re stau rert i 2012 og fram står 
nå som et so lid og vak kert 
bygg verk. 

På hver side av fos sen er det 
satt ut rastebord. Til ta ket har 
fått mid ler gjen nom SMIL

Sykl ing over 
spen nen de 
br uer
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ordn in gen som skal frem me 
na tur og kul tur min ne ver diene 
i jord bru ket.

Vel over hen ge br ua må du 
tril le syk ke len opp mot bak ken, 
gjen nom ei grind og langs 
åke ren fram til Pålsrudveien. 

Snart er du fram me ved 
riks vei 35, og nå må du for 
før s te gang syk le et par 
ki lo me ter på tra fik kert vei, 
men fra ri de sen te ret på 
Bær enga er det an lagt fin 
syk kelvei. Nå kan du kose deg 
det sis te styk ket til ba ke til 
Hø ne foss.
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Hva?
Sykling på 
gangstier, bruer og 
trafikkvennlige veier 
rundt Hønefoss. 21 
km, 1–2 timer.

når?
Passer godt som 
kveldstur.

Hvor?
Hønefoss-Ullerål-
Follum-Heradsbygda-
Sørgefoss-Tolpinrud.
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