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Klassisk meget lang vinterrunde i Bymarka

Granåsen - Ringvål - Bergskaret- Storheia Herbernheia - Geitfjellet - Granåsen
Ca. 40 km, delvis i preparterte løyper og noe i sjøltråkkede spor.
Dette er full utnyttelse av Marka i løpet av en dag. TXiren kan starte og avluttes mange
rderTang den store rundturen. Jeg har valgt å ta bussen til Granåsen og starte med
det rol ge terrenget sørover Leinstrandmarka. T\.ren passer spesielt en dag med fine
t r h X S ^ f o r å gå utenom de oppkjørte og oppgåtte løypene. Med start og retur pa
Heimdal over Smistad blir runden straks en drøy halvmil lengre.

Kart: Turkart Bymarka 1 : 25 000, Full dekning av o-kart, se oversiki side 56/57.
Adkomst: Turen kan starte fra mange steder
langs mndlurcn: Trolla, Wullumsgården/-

Steinberget/Nyborg,
Lian, Granåsen, Heimdal, Ringvål og Berg og
O n søy a/Klef s ladh augen
på Byneset. Del er buss
eller trikk til alle disse
utgangspunkter.
Jeg
beskriver turen elter
buss lil Granåsen.
Turen: Jeg har opp
gjennom årene hall
noen venner med sine
skitradisjoner fra osloområdet. Lett overbærende inntar de Bymarka og uttaler uten unntak al Bymarka er fin
den, men det går da ikke
an å gå lange turer her.
Jeg er oppvokst i en
familie som samlet kilometer på ski og vet det
er mulig å gå både 3 og
4 mil ulen å måtte krysse sine egne spor i
Bymarka. En sprek venninne fta Østlandet
ble derfor invitert med på langtur en lørdag i
februar.
Turen starter i Granåsen (170 m). I fint driv

glir vi opp Strupen, runder Ralåsen og fortsetter sørover Kotatjønnmyrene langs hovedløype. Vi passerer vegen mol Rønningen (220 m)
og fortsetter sørover Slorselermyra. Tar til
venstre ned langs Buskleinbekken og passer
på å ta av lill bratt opp bakken fil Skarsleitel,
rett vest. Videre ned bakken fil Lauglovannei
(185 m) og ned på lysløypetraseenc ved Ringvål. Traseen hil er vanligvis godt preparert
med bred maskin. Fra skiarenaen lar vi den
sørligste av lysløypearmene vestover på nordsiden av Lauvåsen, ikke den hell nede ved
Lauglo vat net.
Løypa vi skal følge et stykke nå, er merket og
ofte preparert. Oppe på myrene der lysløypa
begynner å svinge nordover ned mol Lauglovalnel, tar vi av løypa til venstre og fortsetter
i svinger parallel med kraftlinja vestover mot
Våttåmyra (235 m). Fra Våttåmyra passerer
løypa traktorvegen som kommer opp fra
Skogstadgårdene i bratt utforbakke og fortsetter langs traktorveg mot nord mellom Kjølen
og Kyrrvassåsen til den nå oppgrøftete Vintermyra. Løypa fortsetter mol nord forbi
Rogntjønna (300 m), langs Bjørndalsmyra
(325 m) mellom Hoåsen og Bjørkåsen og ned
i Langdalen (260 m). Vi er nå i Bynesmarka
med private grunneiere, der det drives mye
hogst om vinteren. Delle preger områdel og
skiløypene påvirkes også ofte av hogst og
lømmertransportcr. Langdalen følger vi ea.
250 meter nedover der vi lar til venstre opp en
traktorveg som fører opp på den gamle
Bynesvegen (280 m). (Variant fører kronglet
vestover fra dalbunnen rett opp dalsøkket til
Bynesvegen.) Vi følger den opp til Bergskaret
(320 m). Fra loppen av Bergskaret tar den
ulendte og kuperte gamle løypa nordover mol
Storheia. Vi tar av fra vegen over Bergskaret
litt mot høyre og tar i svinger opp Iraklorspor
til myrene gjennom Bjørnaråsen (355 m). Vi
lar ned mol nord fil en traktorveg (325 m),
følger denne el lite stykke opp til ei myr og

Elgsethytta er ef populært turmål for mange
som velger å gå «i kø» fra FjeUseter Men mat
og drikke her smaker kanskje enda bedre om
du har vært bortom heiene eller tar en stopp
på en storrunde i marka.
Foto: Erik Stabell
tar av til venstre og bratt opp i åpent terreng
til et markert søkk i terrenget. (Variant tar
videre opp traktorvegen, går over kollene og
kommer ned på gammclløypa igjen før
Byklcivvatnet), På myra etter søkket (370 m)
ser vi Storheia som reiser seg bak Bykleivåscn. Vi passerer over Svartvatnet og holder
litt mot venstre og runder åskanlcn som er rett
mot oss. Vi går opp til høyre og rett mot
Bykleivåsen, Her er el Iraklorspor som går i
en sving mot høyre bratt opp fra Sctcrmyran
og fram til myra øst for Bykleivåsen. Det er
litt tungt å brøyte løype her, spesielt med
langrennski. Men delte områdel er ideelt for
den som ønsker å unngå å møle altfor mye
folk på tur og ønsker å ta lurer i mer utfordrende terreng. Vi fortsetter forbi Byklcivvatnet (395 m) og opp til venstre for bekken til
myrområdet (ea. 440 m) mellom Storheia og
Litihcia. Løypa fra Langdalen og opp hil er en
gang iblant tråkket av andre skiløpere, men
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En pust i b^^^Bergskaret^^r
du som skiløper sjelden er i folksomt terreng.
Foto: Kristin Svendsen
det er mulig at du må brøyte løype selv.
av loppen. Den fører i lo bratte heng ned Ul
Storheia kan bestiges fra flere sider. Fra den Lomtjønna (495 m). Obs! Det kan være rasfasiden vi nå kom opp, synes jeg er den fineste re i det øverste henget. Ta nordover det snaue
oppsfigningen, dvs. fra sørvest. Fra myrdraget heilerrenget til den ytterste og største varden
der vi kommer opp går løypa skrått opp filba- (ca. 545 m). Utsikten ulover Trondheimsfjorke vestover langs sørskråningen av Storheia. den er enda finere enn fra Storheia, Fra topLøypa går så bratt opp ei myr fil «Korlbøl- pen lar du tilbake mol sørøst gjennom søkket
gen» (465 m), et navn som skriver seg fta ille- øst for høgde 544, ned daldragene og østover
gal virksomhet her under krigen. «Kortbøl- tilbake til løypa over Litj-Kvi slingen.
gen» er en av de faste rasteplassene for mange Hvis du merker at del begynner å bli nok lur
gamle by marktravere. Videre skrått, litt for denne dagen, er del mulig å komme filbakupert opp mot myra rett under toppen og så ke fil Granåsen forholdsvis raskt fra Storheia.
bratt opp den sisle biten lil loppen av Storheia Man setter da utfor Lindboeløypa og får slik
(565 m), som med sinflotteutsikt virkelig gir enda et friskt og morsomt nedrenn, fortsetter
noe igjen for strevet, (Rutene BV2 og BV6 forbi Marka, tar over Rønningen og kommer
beskriver turvarianter på Storheia,) Men før tilbake til utgangspunktet.
Vi har imidlertid lil hensikt å fortsette turen
vi blir altfor kalde, lar vi den gamle Storheilinn i de nordlige delene av Marka. Vi tar løyøypa ned dalsøkket i retning Kvistingen, Vi pa lil ElgselhyUa, der det erfidfor ei lefse og
kommer etter endel nødvendig ploging og noen glass saft. HyUa har siden den sto ny^i
1959 tall imot tusenvis av skiløpere og turgåsikksakk-renning ned til løypa (465 m) som
ere hvert år. Fra myra nedenfor hylla går løygår nordover mot Elgsethytta,
For deg som også vil ha med deg Bosbergheia pa nordøstover ned Kudalen lil Klefstadmyra
på denne slorrunden, er det finest å ta ned det (325 m). Her er del artig nedrenn i foUråkket
bratteste nedrennet fra toppen på nordvestsida
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løype. Vi skal nå el stykke nedover Gamle
Bynesveg i retning Byneset og tar opp myra
ni høyre mellom Klefstadåsen og Byasæteråsen. Løypa går videre mol nord, opp langs
Iraklorspor lil søkket (345 m) mellom Storog Lilj-Kongsåsen, videre langs traktorveg el
stykke og opp ogft-amoveri småkupert terreng innunder Flakkheia mol Herberndammen (353 m). Delte er også områder av Marka som er lite beferdet. Fra litt eller Kongsåsen og fram mol Tømmerdalen er vi i barskogreservatct Bymarka naturreservat.
Fra demningen i det nordøstre hjørnet av Herberndammen lar vi langs bekken ul fra vatnet,
mol nordøst el lite stykke til vi er nede på
myrdraget, som fortsetter i et søkk i retning Herbernheia ligger langt fra utgangspunktet
sørøst mot gårdene i Tømmerdalen, Litt nede for denne turen, men på baksida av heia er
i søkket er del på venstre side noen steinblok- vendepunktet nådd.
ker som danner et tak. Delte var målet for Foto: Kristin Svendsen
mange lurer da jeg var barn. Stedet ble kall
«Hildehulen» fil ære og som lokkemiddel for småkuperte og trivelige Lianløypa, Fra Lian
min søster. Vi fortsetter løypa som i store (265 m) er den tidligere skiløypa om^Vådan
trekk følger stien nedover lil preparert løype mot Leirsjøen ødelagt av stadig mer omfatog gårdsvegen (270 m) mol gårdene i nordre tende utbygging av hus og veger i VådanomTømmerdal. Vi tar ned driftsvegen innunder rådet. Så vi tar en lang omveg elter Grønliløygårdene mol Damhaugen. Det er en kort pa mot Slykket. Før dalsøkket innunder Stykavstikker ned til Damhaugen serveringssted, ket (260 m) lar vi av løypa til venstre i sørlig
men vi begynner å bli ivrige etler å komme retning forbi Bangtjønna og Klokktjønna og
oss tilbake. Vi tar ned preparert løype om over vegen lil Hallselaunel, Vi tar en folgått
Nydammen (218 m), videre opp til Driftsve- snarveg rett sørover myra og inn på den
gen på nordsida av Geitfjellet (255 m) og maskinpreparerte løypa igjen mol Frøset. Før
langs den oppfilkrysset ved Tikneppen (315 Frøset lar vi tvers over Leirsjøen (196 m), opp
m), "Snøplogen". Vi vil også opp på Geit- i oppkjørte spor og lil venstre inn i Slmpen og
fjell-platåel før vi gir oss, og klyver den gam- i bra fart ned lil Granåsen (170 m).
le skiløypa rett opp til Langmyra (365 m). Vi Som vi var det, tror jeg nok de fleste vil være
tar den varierte nedkjøringa etler den vanlige fornøyd med dagens mosjon etler denne runskiløypa over Tømmerdalsvegen, forbi Som- den, spesielt hvis de må brøyte løype over
lengre strekninger. Del måtte vi denne lørdamersetra og ned til Ferista i Fjellsetervegen
(170 m). Herfra følger vi lysløypa opp til gen i februar.
Femsfikrysset på stien mellom Baklia og Heimreise: Se adkomst,
Vestmarka (225 m), tar av lil høyre der Tors- Varianter: Samme tur kan gås med mange
haugløypa sfiger bratt, Eller den harde knei- andre utgangspunkter rundt Bymarka, se
ken tar vi av igjen, nå til venstre og følger den adkomst.
Kristin Svendsen

