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Nærturområdet for Byåsen
Nærturområdet for
Byåsen

byen. Området er ganske variert med hensyn til turtrafikk, naturkvalitet, inngrep
og tilrettelegging. De tre vatna som ligger
inn mot bebyggelsen er kanskje områdets
aller største aktivum. Tie grøntdrag tar av
fra bebyggelsen opp mot disse nærturomKyvatnet - Lian - Haukvatnet
rådene, men de er bare delvis sikret og tilFra åsryggen med Torshaugløypa i nord til rettelagt med stier og løyper. Draget fra
Leirelva og Granåsenanleggene i sør finner Havstein opp til Kyvatnet er dels godt oppvi det mest brukte nærturområdet for arbeidet. Et planlagt turdrag fra RydningByåsenbefolkningen. På grunn av lett til- en og Kystad mot Haukvatnet er ikke
gjengelighet med buss, trikk og bil blir det åpnet og tilrettelagt. TXirdraget opp langs
også mye brukt til utfart fra andre deler av Leirelva ligger her, men er ikke tilrettelagt.
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Området Dalhaugen - Kyvatnet Vestmarka
De fleste som besøker denne delen av nærturterrenget, går langs lysløypa eller den gamle
kjerrevegen fra Bukkvollan forbi nordenden
av Kyvatnet, Fra Kyvatnet stasjon er det god
adkomst langs Sigrid Johansens veg på vestsida av Kyvatnet. Det er også fint å gå fra
Nyborg opp Torshaugveien, ta av til venstre
og følge stien som begynner i enden av Thorvald Erichsens vei. Da får en med seg den lille «skoglomma» mellom Dalhaugen ogTorshaugjordet, hvor mange fine småstier og ei
løkke med skotthyllbane mm. vitner om lokal
aktivitet. Fra Dalhaugen er det fin utsikt mot
byen.
Kyvatnet er populær badeplass på varme
sommerdager, men parkeringskapasiteten er
liten, så en bør ta seg fram dit med trikk, buss,
sykkel eller apostlenes hester! Kyvatnet er
det eneste på Byåsen som ikke har opparbeidet sti nær stranda hele vegen rundt. Synd, vil
mange mene, men egentlig er det ikke så
dumt. Det gir vatnet et særpreg i forhold til
Lianvatnet som har god tursti rundt, og Haukvatnet som har asfaltveg. Ellers er det kreps i
Kyvatnet, til glede for fiskeglade unger. Helt
fram til andre verdenskrig ble det saget is på
Kyvatnet. Isen ble lagret i et stort ishus ved
demningen og transportert med Gråkallbanen
til byen. Ved Uglabekken, nedenfor vatnet,
var det både kornmølle og stampemølle.
Området nord for Kyvatnet opp mot Torshaugåsen, mellom Torshaugjordet og Femstikryssel, har mange fine småstier. Del var enda triveligere før kommunen satte igang hogst,
men fortsatt står mange svære lerketrær igjen
og gjør skogen spesiell. Torshaugjordet innrammes av et fint steingjerde i sør og vest, og
Nedenfor Torshaug står denne gamle merke- utsikten fra toppen av jordet, der Torshaugsteinen som markerte Havsteins grense mot løypa dukker inn i skogen, er upåklagelig.
Øvre Stavnes utmark.
Følger du den gamle vegen nord for KyvatFoto: Per Christiansen
net, kommer du til Vestmarka der stien tar av
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Kart: Sp.kl. Freidig sitt orienteringskart
Sommerseter-Torshaug i målestokk 1:10 000
dekker delte områdel.
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Lianvatnet i 1930-årene, med badeanlegget, Lian gård og hoppbakken i bakgrunnen.

Utsiklfra Torshaugåsen mot byen.
Foto: Erik Stabell
mot Femstikryssel. Her sto det fram til slutten
av 60-tallet cn karakteristisk rød bygning som
blant annet ble brukt som feriekoloni for
bybarn i mange år. 1 dag vitner bare en åpen
plass med transformator om tidligere tiders
aktivitet. Like før Vestmarka kan du finne et
gammelt skjerp like nedenfor vegen.
Den sørvendte skoglia innover fra Vestmarka
er av de mindre trafikerte nærturområdene,
selv om det går mange småstier fra skogsvegen i sør opp til Lianløypa og Torshaugløypa
oppe i åsen. Her sto storskogen telt inntil for
10-20 år siden. Nå er mye av den hogd, og
del har kommet opp mye lauvkrati som elgen
setter pris på. Sjansen for å møte skogens
konge her er ganske stor.
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Området Lian - Solemsåsen
Dette nærturområdet kan nås langs flere «lurkorridorer» gjennom bebyggelsen. Gløtlrenna
fører fra Kyvatnet stasjon mellom Arnebyen
og Bjørnebyen til Lianvatnet. En tilsvarende
turveg går fra Kystadkrysset langs dalsøkket
østafor Haukåsen sykehus opp til vatnet. For
folk som bor lengre unna, er det lett adgang fra
trikkholdeplassene Heriofsonløypa og Lian.
Lianområdel har dessverre mistet mye av
kvaliteten som nærlurområde på grunn av
byggeaktivitet. Tidligere hadde området innover fra Lian bare sporadisk boligbebyggelse,
det var mest preget av små hytter, Trafikken
til hyttene foregikk stort sett til fots, stier og
løyper gikk relativt uhindret av bebyggelsen.
Området har de siste årene mer og mer fått
karakter av et uryddig boligområde som kiler
seg inn i Bymarka. Biltrafikken har økt kraftig, bl.a. med oppbrøyting av veger som tidligere fungerte som skiløyper. Men vi finner

fortsatt fine nærturområder i denne delen av
marka. Det er ferdselsmuligheter gjennom de
spredt bebygde områdene innover fra Lian.
Lianvatnet er fortsatt et yndet utfarissted, spesielt i badesesongen, men også på seinhøsten
når skøyteisen legger seg.
Utallige skoleklasser har sommeravslutning
på grasvollene mot Lian, med lek og pølsegrilling. Rundt vatnet er det nylig opparbeidet
tursti som går i ærbødig avstand fra vannkanten. Strandsonen, med vegetasjon og dyreliv
er heldigvis inntakt.
Jordene ved Lian og de gamle Solemgårdene
er også cn attraksjon. Det beiter fortsatt dyr
på deler av grasvollene, men dessverre for lite
til å holde vegetasjonen nede. Etter en periode
med forholds lite gjengroing kommer nå lauvskogen for fullt. 1 løpet av få år vil den ta herredømmet hvis området ikke skjøttes aktivt.
Vi får håpe at i hvert fall den øverste delen av
jordene holdes åpne, slik at vi forisatt kan

nyte den storslagne utsikten mot byen. Vassfjellet, Gauldalen og fjellene i øsl. På dager
med god sikt ser vi Trollheimen og Sylene. På
vinters tid er Lianjordene kjempefine for skileik og aking, og blir mye brukt av store og
små. Deler av de tradisjonelle barneskikursene
har foregått her, og stor aktivitet følger med
de mange foreningshyttene i området.
Lian er utgangspunkt for en kultursti som
Byåsen historielag har fått i stand, med poster
på Lian, Solem nordre, Solem søndre, gravhaugene ved Vådan, på Vådan, Frøset. Leirdal, Trudvang og Granåsen.
Bak Lianområdel stiger Solemsåsen bratt opp
til til drøye 340 m.o.h. Turen fra trikken eller
parkeringsplassen tar faktisk ikke mer enn et
kvarter for den middels spreke. Vi går vegen
bak stabburet på Lianrestauranten til lysløypa
starter, følger denne et par hundre meter før vi
kliver opp det øverste henget i Himmelvippen, det betegnende navnet på den gamle ski27 ;
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En vinterUg .solslrime over Lianvatnet.
Foto: Øystein Nytrø
løypa fra toppen ned mot Heriofsonløypa
stasjon.
Her oppe føler vi at vi er «på byens tak».
Ganske nær sivilisasjonen, men likevel i
elgens og skogsfuglens rike. Bor du opp mot
Lian, kan du oppleve å høre orrfugl på
Solemsåsen når du ligger med åpent vindu en
vårmorgen. Det ferdes egentlig underlig lite
folk her - kan det komme av brattbakken opp
eller den blaute myra du må forsere for å
komme videre ?
Vender vi blikket nord- og vestover, har vi
hele Bymarka foran oss. Vest for myra går
den gamle stien over åsen. Den er fin å følge
ned igjen. Tønna som ligger like nedafor stien, er full av iskaldt kildevann som kommer
ut ved foten av åsen.
Kart: Byåsen IL sitt o-karl Henriksåsen Solemsåsen i målestokk 1:15 000.
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Området ved Haukvatnet og
Nilsbyen
Området er nærlurområde for folk som bor på
Kystad, Stavset og Nilsbyen. Samtidig er det
lett tilgjengelig for andre fra bussholdeplassene ved Nilsbyen og Haukvatnet.
Denne delen av nærturterrenget på Byåsen
var inntil for 15-20 år siden lite brukt i forhold til traktene vi har beskrevet foran. Dette
er nå fullstendig forandret - i dag er det uten
tvil det mest tilrettelagte, Et ganske finmasket nett av løyper, veger og stier dekker i dag
hele området fra Nilsbyen til jordene på
Vådan og Frøset, Rundt Haukvatnet er det
asfaltdekke, men vi finner også koselige,
kronglete småstier. Vegetasjonen er ganske
tett i dette området, og noe typisk utsiktspunkt finnes ikke. Likevel har det mange kvaliteter, blant annet en del myrpartier som
åpner storskogen.
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Det er anlagt ridebane inne i området, i tilknytning til ridcvegcr som er brøyta hele
året.
Et negativt element "i landskapet er det svære
massetaket nord for Leii^dal, Merkelig al slikt
kan tillates i et så intensivt brukt rekreasjonsområde,
Haukvatnet er el kapittel for seg - et typisk
skogsvatn i motsetning til Kyvatnet og Lianvatnet, som delvis er omgitt av grasvoller.
Etler at den asfalterte turvegvegen ble anlagt
rundt vatnet er litt av idyllen borte, men positivt er det at så mange funksjonshemmede har
fått muligheten til friluftsaktivitet her. Også
før var del ulik virksomhei i området, bl.a.
sag og elektrisitetsverk ved Haukvannsbekken.
Mye sport og trening går for seg fra skistadion ved Nilsbyen - ski, skiskyting, skyting,
helsesport og orientering. Turorientering
foregår også i området, i det småkuperte og
uoversiktlige terrenget er det plass for mange
lure poster.
Samlet vil mange mene at tilretteleggingen i
for stor grad har skjedd på andre enn turfolkets premisser. Veger, stier og massetak har
redusert naturverdien i området, selv om inngrepene er små i forhold til i Granåsen,
Enkelte fine stiforbindelser er brutt og gjort
om til brede løypelraseer. Mye vil nok gå seg
til av seg sjøl, men det er også behov for å
gjøre reparasjonstiltak, og etablere noen mer
naturtilpasscte lursliforbindelser.
Lengst vest i området finner vi gårdene
Vådan og Frøset. Den gamle kongevegen
over Byåsen går mellom gårdene. Forbi
Vådan gikk også den eldgamle ferdselsvegen
fra Stene på Byneset over Gaularåsen (Byåsen) til byen. Like øst for gården ligger det et
felt med gravhauger fra yngre jernalder. (Se
beskrivelse av rute BS7 når det gjelder den
gamle kongevegen/pilegrimsvegen
mot
byen,)

Vå ris på Haukvalnet
Foto: Vigdis Heimly

De to Vådangårdene drives fortsatt, Frøset er
forlengst kjøpt av kommunen. Gården ligger
idyllisk og fritt på høyden over Stor-Leirsjøen. På vegen fra Leirbrua inn mot Frøset er
det rester av gamle bygninger på Leirdal og
Trudvang.
Kart:
Byåsen IL sitt orienteringskart
«Haukvalnet» i målestokk. 1:10 000 dekker
hele området,
Tore Angell-Petersen
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