
LYGNATUR 2019 - generell informasjon 
 

Ut fra Lygna har du 2 muligheter: Hovedtraséen går via Lushaugen, mens løypa kalt 
"Solskinnsløypa" starter fra parkeringsplassen sydvest for Lygnasæter og kommer ut rett på 
Sveravollen, og man sparer inn en del høydemetre og avstand.  
Underveis skal det ikke være vanskelig å finne frem. Følg løypa merket Gjøvik – Oslo. Et sted 
er det lett å komme i feil løype. Det er der løypa til Sagvollen svinger til venstre etter en 
utforbakke, mens vår løype tar av til høyre i svingen. Det er lett å kjøre for langt og følge 
svingen helt rundt. 
 
Servering underveis:  Husk kontanter, evt. vipps. 

Brovoll  Enkel servering: vafler, toddy og kaffe.  
Råsjøstua  Tradisjonell ”markaservering”. Prøv elgpølsene!  

 
Noen avstander: 

• Lygna – Brovoll (servering 1)    26 km 

• Brovoll – Råsjøstua (servering 2)    12,5 km 

• Råsjøstua – Glittre     14 km   

• Lygna – Håkenstadsætra:     23 km 

• Håkenstadsætra – Dalshøgda – Nysetra – Grua:  7 km 

• Håkenstadsætra – Brovoll     5 km 

• Brovoll - Korsvatnet - Grua:       10 km 

• Brovoll – Harestua:     9,6 km 

• Råsjøstua – Harestua:     9,6 km 

 

Krysse over til Nordmarka:  Ved Grua eller Harestua 

Fra Grua stasjon følger man riksveien sydover til Kiwi. Pga. hogst må du følge gangveien 
videre til fotballbanen og inn til høyre. Løypa starter 300 m på innsiden av Bergverksmuseet. 
Ca. 1 km å gå på beina fra stasjonen.  
 
Fra Harestua stasjon sikter man på Shellstasjonen på Harestua og finner løypa rett bak 
glasscontaineren i hjørnet. Her følger man løype over Harestuvannet og bort til løypenettet 
utfra Stryken. Vannet er isete, men greit å stake over. 
 
Telefonnumre i tilfelle noen får behov for assistanse: NB! Ikke overalt mobildekning! 
Lygnaseter Hotell: 61 32 86 13   Røde Kors, vakt Råsjøstua: 91 68 17 17    
Lunner Taxi:  61 32 25 00   Ved alvorlige hendelser: 113 eller 112 
 

Tog fra Harestua hver time. Sjekk tider før du legger i vei.    

GOD TUR!    


