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Takk til SpareBankstiftelsen JLN og Nokab for støtten til Turpassheftet!
- din lokale bredbåndsleverandør

TV BREDBÅND FIBER TELEFONI RADIO

NOKAB AS • Hellinga 8 • 1481 Hagan • Telefon 67 06 15 19 • www.nokab.no • firmapost@nokab.no

TAKK FOR AT DU VELGER LOKALT

F I B E R - B R E D B Å N D -T V

En viktig del av vår visjon er å gjøre Nittedal til et enda bedre sted å bo. I tillegg til å legge 

tusenvis av meter med fiber støttet Nokab i 2018 idrett, kultur og annen frivillighet i Nittedal 

med mer enn 1,5 millioner kroner. Jobben fortsetter i 2019.

Vi ønsker deg en god tur!
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SpareBank 1 Nittedal 

Vi er nå den eneste banken her i bygda med fysiske lokaler. Ved Mosenteret har vi 16 
ansatte i et fullverdig rådgivningskontor for privatkunder, bedriftsmarked og eiendomsmegler.  
Vi gir råd om finansiering, sparing, forsikring og daglige banktjenester. Vi har minibank og 
innskuddsautomat for kontanter.

For at kundene selv kan velge hvordan de vil bli betjent, har vi utviklet gode digitale løsninger, 
men tar også gjerne møter på vårt kontor. Viktigst for oss er en nær relasjon til kundene.  

En viktig del av vår virksomhet er å gi bidrag tilbake til bygda i form av gaver og sponsoravtaler, 
for på den måten å bidra til et rikt lokalt foreningsliv.

I dag har vårt kontor i Nittedal ca. 6000 kunder, men vi ønsker oss gjerne flere.  Ta derfor kon-
takt på telefon 915 02 130 eller send en epost til kontaktnittedal@rhbank.no hvis dere ønsker 
et tilbud fra oss.

- din lokale bredbåndsleverandør

TV BREDBÅND FIBER TELEFONI RADIO

NOKAB AS • Hellinga 8 • 1481 Hagan • Telefon 67 06 15 19 • www.nokab.no • firmapost@nokab.no

TAKK FOR AT DU VELGER LOKALT

F I B E R - B R E D B Å N D -T V

En viktig del av vår visjon er å gjøre Nittedal til et enda bedre sted å bo. I tillegg til å legge 

tusenvis av meter med fiber støttet Nokab i 2018 idrett, kultur og annen frivillighet i Nittedal 

med mer enn 1,5 millioner kroner. Jobben fortsetter i 2019.

Vi ønsker deg en god tur!
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 Bukollen  (Romeriksåsene)
Startpunkt:  P-plassen på Aas Gård 
Normal gangtid:  3,5 timer tur/retur 
UTMkoordinat: NORD 6676313  ØST 267903 
Turbeskrivelse:  Fra Aas Gård går du Lunden bort til der Bukollrunden starter og 

følger en av de to blåmerkete rutene opp mot kollen. Hvis du velger 
den østligste traseen mot toppen, blir du møtt av den storslagne 
utsikten når du kommer opp. Bukollen har form av en rygg med sva-
berg og gamle furutrær og er et av de flotteste turmålene i Nittedal.

 Nede i dalen får vi ikke noe fullverdig inntrykk av det som møter oss 
når vi kommer opp.  Bukollen har ikke utsikten mot øst som Rund-
kollen har, men utsynet over Hakadal og Nordmarka er formida-
belt og ikke lett å finne maken til i Nittedal!  Bukollen er innlemmet 
i Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat. Når vi ferdes i et 
naturreservat, må vi være varsomme med naturen og dyrelivet, det 
er ikke lov å fjerne planter, knekke greiner eller brenne bål.  

 
 Turpassposten står ved den røde turpostkassa på toppen
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UTM Sone 32 er brukt på koordinatene i heftet. De er  hentet i Norgeskartet.
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 Kirkebyvangen  (Romeriksåsene)
Startpunkt:  P-plassen i Glittredumpa
Normal gangtid:  2-3 timer tur/retur
UTMkoordinat: NORD 6668112 ØST 604614  
Turbeskrivelse:   Kjør Gamleveien og ta av inn mot Hakadal kirke/Glittre. Fortsett 

Glittreveien til p-plassen inn til venstre (Glittredumpa). Du kan også 
ta buss 390 Hellerudhaugen til Klokkertoppen.

 Fra p-plassen følger du blåmerket sti mot Storøyungen. Etter den 
bratte Glittrelia flater terrenget ut og er lettgått.

 Etter besøk på turpassposten kan du gjerne ta turen videre til Storøyun-
gen, innsjøen vi deler med Nannestad kommune. Fra sørenden av van-
net går det stier sørover langs Gjermåa.  Fra Kirkebygjermenningen 
går blåmerket sti opp til skogsbilvei.  Her kan du krysse veien og ta sti 
tilbake til blåmerket sti ned til Glittredumpa.  Du kan også fortsette 
skogsbilveien et stykke til og ta sti inn til høyre ned mot Glittre.  Skogs-
bilveien fører ned mot Standal hunde- og kattehotell og Glittre. 

 Kirkebyvangen var opprinnelig seter til Innistua Kirkeby. Vangen 
var en husmannsplass fra ca. 1805 og i omtrent 100 år framover.  
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Fridtjof Young, eieren av Aas Gaard, kjøpte i 1917 mye av Kirkeby-
skogen med plassene. N.O. Young Fearnley satte opp nye hus i 1918, 
og tanken var å leie ut Kirkebyvangen. Men plassen lå øde, og det var 
ikke lett å få noen til å bo der. Etter noen år ble derfor husene tatt ned 
og flyttet. I dag står bare grunnmurene etter stua, låven og stallen.  Les 
mer om området i Markaleksikonet.

 Turpassposten står ved grunnmuren på bildet.
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 Sovaro  (Romeriksåsene)
Startpunkt: P-plassen bak Glømmi Sport, alternativt den lille p-plassen i Ask-

kroken der blåstien begynner
Normal gangtid: 2 timer tur/retur
UTMkoordinat: NORD 6659179 ØST 607127 
Turbeskrivelse:   Ta eventuelt buss 390 eller 385 til Rotnes og gå Gamleveien 

nordover. I veikrysset på toppen tar du Askveien til høyre og følger 
denne til der blåmerket sti går opp til høyre. Du følger blåstien opp 
til grusveien og går til høyre til enden av veien.  Herfra går det sti 
oppover, og der den slaker ut, ligger ruinene fra Sovaro på venstre 
side av stien.  Hvis du fortsetter videre, kan du gå til Holterkollen.

 Sovaro er opprinnelig navnet på en hytte som ble satt opp av for-
retningsmannen Gunerius Pettersen fra Kristiania. Han var i en pe-
riode eier av Nedre Haug gård, Rotnes Bruk og senere Berger ved 
Strøm. Ryktene forteller at navnet Sovaro henspiller på at Gunerius 
Pettersen brukte å hvile og sove ut på hytta. Andre spekulerer på 
om navnet kan tyde på at plassen ble ryddet av finner. Gunerius 
Pettersen døde på hytta i 1892. Hytta ble da flyttet til Hakadal, 
ifølge Bygdeboka, og i dag står bare tuftene igjen. Like nordøst for 
tuftene ligger en privathytte som også kalles Sovaro, ifølge Marka-
leksikonet.

 Turpassposten står ved ruinene fra Sovaro.
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 Søndre Ryggevann  (Romeriksåsene)
Startpunkt:  P-plassen ved Nittedal kirke
Normal gangtid: 2 timer tur/retur
UTMkoordinat: NORD 6656846 ØST 609147
Turbeskrivelse:   Fra p-plassen går du litt nordover Rauerskauveien og tar Molstad-

veien inn til høyre.  Der den deler seg, følger du Ryggevannsveien 
(bomvei) til enden.  Herfra går det sti til høyre.  Etter en motbakke 
og litt flatt fortsetter du på stien til høyre.  Oppe på åsen ser du 
Søndre Ryggevann. 

 Søndre Ryggevann er idyllisk med flere fine badeplasser. Vannet 
ble demmet opp i to omganger, i 1920 og 1948, for å skaffe 
drikkevann til Søndre Nittedal og deler av Skedsmo. Det er ikke 
mye igjen av vannledningen, men damhuset er godt vedlikeholdt.  
Vannledningen var i bruk helt til Skedsmo og Nittedal fikk vann fra 
Glomma på 1970-tallet.

 Sør fra Søndre Ryggevann går Ryggevannsdalen eller Ryggja med 
elva Rygga. Ryggevannsdalen og området rundt begge Ryggevanna 

4



11Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn

ble vernet i 2018 og slått sammen med tidligere Prekestolen natur-
reservat.  Det nye navnet er Prekestolen og Ryggevanna naturreser-
vat som ligger både i Nittedal og i Gjerdrum kommune.

 Denne delen av bygda har bratte dype daler som gård nord-sør.  
Derfor er det vanskelig å krysse øst-vest. Les om Nordre og Søndre 
Ryggevann i Markaleksikonet.

 Turpassposten står rett nord for demningen.
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 Østre Karushøgda  (Gjelleråsmarka)
Startpunkt:  Utenom skoletid kan du parkere ved Holumskogen skole
Normal gangtid:  1 time tur/retur
UTM koordinat: NORD 6650567 ØST 608616
Turbeskrivelse:  Til Holumskogen skole kan du også ta lokalbuss 395 Skillebekk alle 

dager bortsett fra søndag.

 Fra skolen går du inn Stamveien og forbi Salamanderparken til stien 
tar av opp til høyre.  Herfra følger du stien opp gjennom dalsøkket 
sørover, og etter en stund kommer du til Svarttjern. Det er mange 
stier i området, og turlaget jobber for å få blåmerket flere stier i Gjel-
leråsmarka, men vi vet ennå ikke når de blir klare.

 Karushøgda er den høyeste åsen i Nittedals del av Gjelleråsmarka 
og består av flere småtopper på en lettkupert åskam.

 Ifølge Wikipedia er karuss navnet på en karpefisk som holder til på 
Sør- og Østlandet og i Europa for øvrig. Den lever i små tjern som 
gjerne fryser til om vinteren. Les om Gjelleråsen og Gjelleråsmarka i 
Markaleksikonet.

 Turpassposten står omlag 200 meter rett øst for nordenden av 
Svarttjern.  
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 Kringla  (Kringlertjern) (Lillomarka)
Startpunkt: P-plassen på Sagtomta
Normal gangtid:  3 timer tur/retur
UTM koordinat: NORD 6654493 ØST 602541 
Turbeskrivelse:  Du kan ta buss 390 til Kjul og følge ny blåmerket sti fra bebyggel-

sen og opp til skogsbilveien til Sørskogen. Kryss veien og fortsett på 
umerket sti til Sørskogen.  Der stien tar av fra veien, er det et treskilt 
som viser vei til Sørskogen. 

 Fra Sagtomta følger du først blåmerket i retning Sørskogen. Etter 
bommen tar du blåmerket sti til Brennberget og Sørskogen, og 
derfra vestover mot Sandermosen/Kjelsås. Vannet på høyre hånd 
etter noen kilometer, er Kringla. 

 Hvis du går opp til stien igjen og følger denne videre til neste 
stikryss, kan du ta blåstien nordover til Sinober og gå derfra ned til 
Sagtomta eller ned til Sørlitangen ved Nittedal stasjon.  Kringla kan 
også nås fra Snippen eller Movatn stasjon på Gjøvikbanen. 

 Navnet Kringla er oftest brukt av lokalbefolkningen, men på 
enkelte kart står det også Kringlertjern.  Ved vannet og sørover 
ned mot Grytedalen er det mange eldre hytter, og på en odde sør 
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i tjernet finner vi restene av Milorghytta.  Hjemmefronten hadde 
radiostasjonen Gudrun her under 2. verdenskrig.  Påsken 1945 
ble fire hjemmefrontgutter overrasket av tyskere mens de sendte til 
England. Tyskerne skjøt seg inn i hytta, såret en nordmann og tok to 
andre til fange. En klarte å flykte. 

 Fra det sørøstre hjørnet av Kringla er det omlag 200 meter til 
odden der turpassposten står.
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 Røverkula  (Lillomarka)
Startpunkt: P-plassen på Sagtomta
Normal gangtid: 2 timer tur/retur
UTMkoordinat: NORD 6661451 ØST 268815 
Turbeskrivelse:  Røverkula 430 moh Egentlig er det to koller som ligger rett ved si-

den av hverandre som danner Røverkulene. Den østre er 416 moh. 
På den vestre (430 moh), som ligger mellom Brennberget (Lillo-
markas høyeste topp med sine 441 moh) og rett øst for Nydalshytta, 
har vi lagt turpassposten. Skiforeningen hadde lagt en kjentmanns-
post her i 1994-1996, uten at det i håndboken fra den gang står 
noen informasjon om navnet. Trolig har det vært en viss røveraktivitet 
her i tidligere tider, et rykte som Helge Haakenstad også skriver om i 
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sin bok om Lillomarka. I nyere tid er det imidlertid ikke registrert rø-
veraktiviteter her! Begge Røverkulene er i dag dekket med skog, og 
utsyn har man bare rett nordover mot Varingskollen og Kruttverket.

 Kollen var nok i sin tid uten skog, og det var fritt utsyn vestover over 
Skottmåsan for drøye 200 år siden. Rett vest for denne gikk Gamle 
Hadelandsvei, hvor folk til fots og til hest tok seg til hovedstaden fram 
til slutten av 1700 tallet. Da ble Kongeveien til Bergen etablert, og 
den var lettere å ferdes på.

 Posten ligger på nyanlagt blåmerket sti, som kan nås fra Sag-
tomta, Sørskogen, Nordskogen eller Nydalshytta. Stien er en del av 
den nye ruta for 7-4-toppturen som går 15. juni i 2019. 
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Slåttemyra  (Nordmarka)
Startpunkt: Utfartsparkering i Sørliveien, vest for Nittedal stasjon
Normal gangtid: 2 timer tur/retur
UTMkoordinat: NORD 6657828  ØST 601983 
Turbeskrivelse: Hvis du kommer med lokalbuss 395, stopper den i krysset Sørliv-

eien/Trollveien hver dag bortsett fra søndag.  Fra p-plassen går du 
mot Skistua til NIL. Derfra følger du blåmerket lysløype sørover 
i retning Movann. Ved enden av veien (Ragnhilds plass) tar du 
blåmerket vei/sti til høyre og følger denne i omlag 500 meter 
inntil den tar av fra lysløypa før Langmyra. Følg den blåmerkete 
stien som senere går på en traktorvei. Der den blåmerkete stien/
traktorveien tar av til Burås/Sinober, fortsetter du traktorveien (ikke 
blåmerket) til du kommer til enden av skogsbilveien fra Movann. 
Slåttemyra ligger rett sør for enden av skogsbilveien. Herfra kan 
du gå til Movatn stasjon og ta toget tilbake eller følge veien til der 
sykkelstien går inn og tilbake til Sørli.

 Slåttemyra er et naturreservat som ligger inntil og på østsiden av 
Gjøvikbanen.  Skogsbilveien inn til området ble ferdig i 1951. Slåt-

8



19Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn

temyra er en grasdominert myr som gjennom generasjoner har 
blitt utnyttet til slått og også husdyrbeite. På slutten av 1900-tallet 
var myra preget av gjengroing med kratt og trær før Tor Øystein 
Olsen, leder i Maridalens Venner, i 1996 tok initiativet til å rydde 
og slå myra.  På Slåttemyra er det funnet 10 arter og tre hybrider 
av orkideer. Les mer om Slåttemyra i Markaleksikonet.

 Turpassposten står 50 meter rett vest for enden av skogsbilveien.
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 Kirkesteinen  (Nordmarka)
Startpunkt: P-plassen ved undergangen på Elnes
Normal gangtid: 3,5 time tur/retur
UTMkoordinat: NORD 6667797 ØST 597646
Turbeskrivelse: Hvis du kommer med buss 390 til Kongskog, går du av ved Elnes-

veien og følger denne til jernbaneundergangen. Derfra følger 
du skogsbilveien forbi bommen til den gjør en 90 graders sving. 
Herfra går du rett fram og over brua over Ela og kommer ut på 
veien fra Stryken.  Her tar du til venstre og går til svingen etter plas-
sen Bakken (Jordbærbakken). Her går det sti opp til høyre, etter 
hvert over et stort hogstfelt og videre opp til en stor stein som har 
navnet Bysteinen. Ta til høyre og følg sti ut på hogstfeltet. Der står 
Kirkesteinen med turpassposten.

 Det er fine sitteplasser rundt Kirkesteinen, så det passer med en 
rast her.  Turen kan eventuelt forlenges ved å gå ned til Kongsvang-
skog eller til Elneshøgda.

 Kirkesteinen ble allerede i 1839 beskrevet som en grensestein 
for delet mellom Elnes Skog og Kongsvang Skog.  Steinen er to-tre 
meter høy og ganske spiss på toppen, så den kan se ut som kirke-
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spir. Men i Markaleksikonet kan vi lese at man også tror at folk inne 
på skauen søkte hit på søndager for å kunne se Hakadal kirke og å 
høre kirkeklokkene.

 Turpassposten står ved Kirkesteinen. 
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 Veslekollen  (Nordmarka)
Startpunkt: P-plassen ved Varingskollen togholdeplass
Normal gangtid: 3 timer tur/retur
UTM koordinat: NORD 6663084  ØST 602368
Turbeskrivelse: Flere stier og slep går opp til toppen av Varingskollen, så her er det 

flere muligheter.  Rett over p-plassen, nær gangveien fra holdeplas-
sen, er det satt opp en tavle over ulike stier som kan følges oppover. 
Fra toppen av Varingskollen følger du blåsti sørover, tar til venstre i 
første kryss, ned på myra og over denne, så er du der.  Går du videre 
på blåstien og følger denne til du støter på blåstien som er merket 
Varingskollen rundt, kan du følge denne tilbake til utgangsstedet.  
Du kan også følge blåstien i retning Nittedal stasjon, hvis du ønsker å 
komme ned til dette området.

 Veslekollen har et spesielt landskap med store partier flaberg ispedd 
lange kløfter, lune drog, små myrer og med dvergfuruer og gamle 
graner og furuer. Fra Veslekollen er det vidt utsyn mot sør og øst 
utover Nittedal og Romerike.  Deler av stien østfra, fra Geitberget, 
følger rester av en flott tilrettelagt driftsvei i den bratte skråningen.

 Turpassposten står på toppen av Veslekollen 
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 Brattfoss  (Nordmarka)
Startpunkt: Utfartsparkering i Sørliveien
Normal gangtid: 1,5 time tur/retur
UTM koordinat:  NORD 6659531  ØST 601898
Turbeskrivelse: Lokalbuss 395 stopper i krysset Sørliveien/Trollveien alle dager 

bortsett fra søndag.

 Gå Sørliveien ned forbi skistua til NIL og forbi bommen. I veikrys-
set etter bommen tar du av fra Sørliveien og følger blåmerket vei 
opp i retning Lurslia-overgangen.  Kort etter, og før du kommer 
til overgangen, tar du av fra veien, på en sti som går inn til venstre 
langs Ørfiskebekken og videre gjennom Kutunnelen (der Gjøvik-
banen krysser Ørfiskebekken).  Følg stien langs bekken videre til 
den gjør en krapp sving.  Her tar du av til venstre, og snart er du 
ved Brattfoss.  Hvis du følger stien oppover på høyre side av fossen, 
kommer du opp til Ørfiske. Krysser du bekken nedenfor fossen 
og følger stien oppover, kan du komme til Laskerud eller om du 
vil, også videre til Ørfiske.  Området rundt Brattfoss og opp mot 
Laskerud er spesielt vakkert om våren med store tepper av blåveis.  
Senere på sommeren er det også mange andre ville blomster i 
området rundt Ørfiskebekken. 

 Turpassposten står like ved fossen.
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 Gruvåsen  (Nordmarka)
Startpunkt: Utfartsparkering i Sørliveien
Normal gangtid: 4 timer tur/retur 
UTMkoordinat: NORD 6661351  ØST 599724
Turbeskrivelse: Du kan også ta lokalbuss 395 som stopper i krysset Sørliveien/

Trollveien hver dag bortsett fra søndag.

 Gå Sørliveien til NILs skistue og følg blåmerket sti til Ørfiske.  Gå 
over demningen på Ørfiske og ta Greveveien til høyre mot Fred-
rikstad.  Derfra følger du blåstien til Fløyta og tar veien til høyre, så 
Jotunheim/Rondanestien oppover åsen og forbi et gammelt skjerp, 
og over en liten kolle. Der går det en sti til høyre, og plutselig er du 
på et flott utsiktspunkt. 

 Et alternativ til blåmerket sti til Fløyta er å følge et stykke av Gamle 
Hadelandsvei (umerket sti) forbi Fredrikstad og opp over Storbrå-
tahaugen.  Snart krysser denne stien Jotunheim/Rondanestien, og 
du kan følge denne stien videre opp til turpassposten.  Det går fint 
å kombinere turen med å gå videre opp i Karlshaug naturreservat.   
Det er flere fine rasteplasser innover Gruvåsen og i naturreservatet.  

12

Foto: Bjørg Løvlien/Skiforeningen



27Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn

 

Ved stidelet litt lenger nord kan du, hvis du ønsker en lengre tur, 
velge blåmerket sti som går østover til Greveveien. Herfra er det 
flere muligheter til å komme tilbake til utgangspunktet, blant annet 
å følge Gamle Grevevei ned til østsiden av Ørfiske som var turpass-
post i 2016.

 Posten kan også nås ved å følge Jotunheim/Rondanestien fra Hakadal.

 Turpassposten står på det flotte utsiktspunktet.



Naturopplevelser for livet

nittedal.dntoslo.no

Hvis dere er flere i familien, eventuelt andre, som trenger ekstra 
klippekort, kan dere ta kopi av denne siden.

KLIPPEKORT

Fristen for å levere klippekortet er 
1. oktober 2020. 

Du kan sende klippekortet i posten til:
Turkameratene Nittedal Turlag
v/Birger Andersen, 
Solbakken terrasse 24A, 
1480 Slattum 

eller legge det i postkasse hos Birger 
Andersen. 

Vi trekker ut gavekort:
Når du leverer klippekortet, blir du med 
i trekningen av gavekort. Premier over-
rekkes på høstavslutningen i november 
2020.

Kontakt oss:
Epost turkameratene.nittedal@dntoslo.no
Hjemmeside nittedal.dntoslo.no
Facebook Turkameratene Nittedal Turlag
Leder Birger Andersen mobil 928 91 190

NAVN: 

ADRESSE:

ALDER: TLF:

E-POST:
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GOD TUR


