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Kilemoen er den vestligste 
av de tre store furumoene 

nord for Hønefoss. Opprinnelig 
var det ei stor slette, men 
eroderende elver etter istiden 
har skapt det landskapet som 
vi har i dag. I nordenden av 
sletta har dødisgropene skapt 
et temmelig kupert terreng. En 
markant grusskråning skiller 
Øvre Kilemoen fra Nedre 
Kilemoen (eller Øvre og Nedre 
Brenninga som det også kalles). 

På Nedre Kilemoen finner vi i 
dag en rekke industriforetak, 
og arealet er derfor ikke lenger 
egnet til turområde.

Flott område
Øvre Kilemoen er et fantastisk 
turområde der et uttall av breie 
stier slynger seg mellom 
furustammene, og fra ytter-
kantene på moen er det flott 
utsikt. Det er alltid tørre stier, 
og om sommeren hindrer 
furukronene at det blir ubeha-
gelig varmt å gå tur her.

Du starter turen ved skiltet 
for «Sverre-løypa» og følger 
svartmalte piler på rød bunn. 
Etter ca. 300 meter krysses en 
grusvei, men du fortsetter 

nordover. Når du ser Støa-går-
dene, tar du av til høyre og 
følger den bratte stien nedover 
til vannverket.

Dødisgrop
Hovedanlegget for vannforsy-
ning på Ringerike er plassert i 
bunnen av dødisgropa. Dypt 
nedenfra pumpes det opp 
grunnvann som sendes videre 
gjennom en hovedvannled-
ning. Vannressursene forgrei-
ner seg så på ulike vannlednin-
ger. 

Reserveforsyninger fra 
Tjorputten (Ådalselva) som 
infiltreres i grunnen, skal 
forhindre at grunnvannstan-
den synker.

Stien svinger brått til høyre 
etter vannverket og stiger i 
terrenget. Hvis du snur deg nå, 
ser du Høgfjell i nord. Nå 
forlater du Sverre-løypa og 
krysser veien som går ned til 
grustaket (Støa), så opp et par 
småkneiker og på brei sti til 
venstre. I stedet for å fortsette 
på den breie stien, anbefales 
den smale stien ut mot kanten 
til de imponerende grytene 
(Støagrytene). 

Stidele
Et par småbakker, så er du 
tilbake til den breie (og noe 
steinete) stien. Snart står du på 
«torget», et stort og tydelig 
stidele. Herfra følger du 
kjerreveien nedover og så 
oppover en morenerygg med 
store gryter (dødisgroper) på 
begge sider. Ute på den 
nyhogde sletta dreier du til 
høyre og går fram til kanten. 
Foran deg ser du Ådalselva og 
nordre del av Hen, og i det 
fjerne skuer du mot Vikerfjella 
og Fjøsvikfjellet.

Samme vei
Nå går du samme vei tilbake, 
men tar av til venstre mot 
stidelet til Nedre Kilemoen. 
Herfra følger du stien sørover 
langs kanten, og du ser ned 
mot Nedre Kilemoen. Mot øst 
ser du over mot bebyggelsen i 
Haugsbygd med Ringkollen i 
bakgrunnen. Lenger framme 
har noen lagd en liten krakk der 
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det er fint å hvile før du trasker 
videre mot grustaket til 
Svelviksand. 

Der stien råker veien inn til 
grustaket, tar du nordover, så 
mot venstre i første tydelige 
kryss. Nå kan du kose deg på 
flott sti tilbake til startstedet.

God tur!
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hva?
Vandring på sti og 
kjerreveier. 6 km, ca. 
2 timer.

når?
Vår, sommer og høst.

hvor?
Ta opp til høyre rett 
før innkjøringen til 
Støa ved nordenden 
av Kilemoen. Start fra 
skiltet for «Sverre-
løypa». Turkart 
Holleia-Krokskogen 
eller som vist på 
turforslaget.
Turtipset lages av 
RingerikesTuristforening.
rt@ringerikes-
turistforening.no
www.ringtf.no


