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O LAVSGAARD – L ILLESTRØM S ENTRUM – N EBBURSVOLLEN –
O LAVSGAARD
9,5 km
Velg samme rute som til forslag nr. 3, fram til Statoilstasjonen.
Der skal du ta til høyre ned Storgata ved å benytte undergangen
og finne sykkelveien på venstre side av gata, som fører rett
ned i sentrum. Her kan du finne et rikt utvalg av butikker, blant
annet et stort kjøpesenter ”Lillestrøm City”.
Når du vil tilbake, foreslår vi at du tar Nittedalsgata som krysser
Storgata midtveis i sentrum, ta til høyre her og følg denne til
brua over Nitelva. Før brua, velg undergangen under veien slik
at du kommer opp på flomvollene på høyre side av veien, følg
denne og ta til venstre mot Nebbursvollen Friluftsbad, sykle forbi
badet, videre via skogen til ny bru over elva, etter denne, ta til
høyre og følg denne veien forbi boligfeltet og ut på hovedveien
(Nordbyveien) ved lyskrysset, ta til høyre og tilbake til Olavsgaard.

Ikke lyst til å trene ute?
Vi har treningsrom til din
disposisjon i 2. etasje.
Dørkode: 4321
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OLAVSGAARD – FETSUND – NERDRUM – BORGEN – OLAVSGAARD
25,5 km
Velg samme rute som til forslag nr. 3, fram til rundkjøringen
med RV 159. Her fortsetter du rett fram, dvs. du følger RV 159
(Fetveien) fram til Fetsund.
Sykkelstien går mest på høyre side av riksveien, men på toppen
av Hovinåsen, går den i bru over til venstre side. Her går den litt
på vei før den igjen blir sykkelsti. Ta til venstre rett før brua
over Glomma, og så til høyre igjen med en gang. Passer over
jernbanen, og følg veien på jernbanens venstre side. Fetsund
Lensemuseum ligger til venstre ned mot Glomma og er vel verdt
et besøk. Fortsett veien som etterhvert krysser jernbanen ved
Nerdrum stasjon for så å følge jernbanen på dens høyre side.
Veien dreier etterhvert inn mot høyre og Fetveien. Benytt undergangen under Fetveien og ta til venstre. Dette er den gamle
veitraseen til Fetveien. Følg denne ca. 1 km. Når veien igjen
nærmer seg hovedveien, ta til høyre opp bakkene (Winsnesveien)
mot Jølsen og Borgen. Her ligger flotte gårder med en fantastisk
utsikt over Øyeren og områdene omkring. Når du kommer ned
bakkene, hold til venstre og du kommer ut på RV 22 igjen. Kryss
veien ved å benytte undergangen til høyre før du kommer til
hovedveien, og følg sykkelstien til høyre tilbake til Olavsgaard.

G OD

TUR !

TURFORSLAG
Quality Hotel Olavsgaard ligger sentralt midt i to store
veikryss, men midt i den støyende og kaotiske
”asfaltjungelen” finnes det mange fine sykkelstier med
islag av mye grønt og fine opplevelser. Med Olasvsgaard
som utgangspunkt har vi her 6 gode forslag til turer:
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O LAVSGAARD – N ITELVA – O LAVSGAARD
9,5 km
Velg gang/sykkelveien under rundkjøringen rett ut for hotellet,
fortsett rett fram til trafikklys. Kryss veien, ta andre vei til
venstre og følg byggefeltet på dets venstre side. Følg gang/
sykkelvei ned mot Nitelva, ta til venstre over brua. Her
passerer du etter hvert Nebbursvollen Friluftsbad, som er
perfekt for et bad eller bare avslapning på grønne sletter.
Fortsett forbi badeområdet, og velg gruset sykkelvei til høyre,
som går oppe på flomvollen. Du har nå Lillestrøm Sentrum
innover på din venstre side. Følg sykkelstien under
Strømsveien, og fortsett rett fram langs elva til du kommer til
Rælingsbrua som går over elva. Velg sykkelstien som går til
høyre over elva, den fortsetter langsmed jernbanesporet, men
nærmest elva. Du passerer en marina, og holder deg hele
tiden på høyre side av togsporet. Følg Engaveien oppover mot
Sagdalen, der du kommer fram til en stor og trafikkert rundkjøring, hold rett fram og ta til høyre ned i bakken,
Skjærvaveien. Også her vil du se flomvollene som etterhvert
er bygget for å skåne områdene for oversvømmelser fra
Nitelva og Øyeren. Innerst i Skjærvaveien går veien over til
gang/sykkelsti. Følg denne tilbake til Olavsgaard. Nitelva har
et rikt fugleliv, og ivrige fiskere får fin fisk her.
Alternativ:
Du kan korte turen ved å ta til høyre ved Strømsveien og følge
gang/ sykkevei og fortau opp til Sagdalen, ta til høyre i rundkjøringen og så inn Skjærvaveien.

Noe å spise
etter turen?
Prøv
restaurant
Spisestuen

SykkelNorges

KART

mest sentrale hotell?
– MIDT MELLOM OSLO OG GARDERMOEN

Hvamstubben 11 | 2013 SKJETTEN | Telefon 63 84 77 00
booking@olavsgaard.no | olavsgaard.no
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O LAVSGAARD – G AMLE T RONDHJEMSVEI –
H AUGER G OLFBANE – O LAVSGAARD
13,0 km
Velg gang/sykkelveien under rundkjøringen rett ut for hotellet,
ta til venstre etter undergangen og følg sykkelveien over elva
til Essostasjonen, ta til venstre under veien, og velg veien til
venstre inn mot de nye bilanleggene, fortsett oppover mot
høyre mot Kjeller Vest, og følg Jogstadveien (grusvei) som tar
av mot høyre. Dette er den ”veldig gamle Trondheimsveien”
som i tidlige tider førte folk fra hovedstaden mot Trondhjem.
Du sykler under E6, og følger veien videre. Etter hvert vil du
se det nye byggefeltet ”Brånåsen” oppover åsen på din høyre
side. Følg veien til du kommer til Midtskogveien , ta til venstre
ca 10 m. og til venstre igjen på Solbergveien. Her følger ruta
trafikkert vei fram til Ramstadveien som tar av til venstre (skilt
til Ask). Nyt utsikten, du passerer Huseby Gård på høyre side,
og ser de store fabrikkanleggene til Ringnes Bryggerier og
Arcus på Gjelleråsen til høyre i det fjerne. Ellers god utsikt
over store områder. Veien går tett innpå Hauger Golfbane og
videre ned til Nitelva, ta til venstre over brua og fortsett veien
fram til RV 22, følg sykkelveien tilbake til Olavsgaard.
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O LAVSGAARD –
13,6 km

RUNDT

L ILLESTRØM – O LAVSGAARD

Velg gang/sykkelveien under rundkjøringen rett utenfor hotellet,
ta til venstre etter undergangen og følg sykkelveien langsmed
elva mot Lillestrøm. Et par ganger må du bytte side av veien, men
du benytter underganger. Langs veien vil du se Kjeller flyplass
på høyre side, og den etter hvert omfattende ”Kunnskapsbyen” med sine institutter og bedrifter på din venstre side.
Fortsett langs Fetveien forbi Statoil-stasjonen, videre forbi
Åråsen Stadion som er LSK’s hjemmestadion, forbi Skedsmohallen, bak støyskjermene og nesten fram til rundkjøringen
med RV 159. Ta Isakveien til høyre (rett før rundkjøringen),
følg sykkelvei over jernbanen og ned til Dyno Industrier
(venstre side), og fram til rundkjøringen som ligger under
RV 159. Sykkelveien fortsetter på andre siden av RV 159, så du
må under denne veien via rundkjøringen. Følg sykkelveien
videre langs Nitelva, forbi Norges Varemesse, under to store
bruer, følg videre sykkelsti langs med Nitelva, under

Strømsveien, langs flomvollen, ta til venstre til Nebbursvollen
Friluftbad, som er fint som sted for et bad eller en pause i det
grønne. Passer videre på sykkelsti via et skogholt, over brua
og til høyre tilbake til Olavsgaard. Nitelva er kjent for å ha et
rikt fugleliv.
Nitelva rennner ut i Svelle som er et naturreservat, et våtmarksområde som er unikt, som så etter hvert går over til innsjøen
Øyeren som strekker seg nesten fram til Askim.
Alternativ rute:
Når du nærmer deg Dyno Industrier, vil du ved å se på kartet,
finne en ekstra slynge med sykkelvei langs odden ut i elva, den
ender opp i veiruta som er beskrevet ovenfor.
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O LAVSGAARD - K JELLER – S KEDSMO K IRKE – B RÅNÅS –
O LAVSGAARD
15,8 km
Velg samme rute som turforslag nr 3, fram til Statoil-stasjonen
på Kjeller. Her skal du til venstre. Benytt undergangen slik at
du kommer opp på andre siden av RV 22 (Fetveien)
Fortsett rett fram, og snart er du over på ren gang/sykkelvei
igjen som følger RV 120 (Kirkeveien). Sykkelveien går under
RV120 etter hvert og fortsetter på venstre side.
På venstre side av hovedveien vil du se den etter hvert
velutbygde ”Kunnskapsbyen”, med alt fra atom-reaktorer,
insitutter og bedrifter som et innovativt miljø.
Bak deg vil du etter hvert få god utsikt over Lillestrøm og
omegn. Sykkelveien tar innover til venstre når du nærmer deg
Skedsmo kirke og passerer helt inntil kirken. Følg Vestvollveien
på bru over E6, deretter under Trondheimsveien, og følg
sykkelmerket vei opp mot Brånåsen, som er et stort nybyggerfelt med flott utsikt . Sykkelstien vil føre deg til Brånåsveien,
ta til høyre på den og følg den over toppen og ned til
Midtskogveien, kryss her rett over til Gamle Trondhjemsvei.
Følg denne grusveien, ta til venstre ved Jogstadveien og følg
videre under E6 og ned til Esso-stasjonen. Finn gangtunnelen
under RV 22 og følg sykkelsti til høyre langsmed Nitelva, over
brua og tilbake til Olavsgaard.

Hauger Golfbane

2

Badeplass

Severdighet

1 2
3 4
5 6

2
4

1

1
3

5

4

4

3 6

Åråsen Stadion

6

6

