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Syklistenes Landsforening ønsker at flest mulig skal oppleve sykkelgleden, og har 
i Friluftslivets år 2015  kartlagt og beskrevet bynære sykkelturer. Turene er 
spesielt egnet for barnefamilier, og turen nedenfor er en av disse.  

Hjellestad og Arboretet, Bergen 

Arboretet er en fin destinasjon for sykkelturer i Ytrebygda. Her er det 
fine badeplasser som Grønevika, og plasser for en piknik i det grønne eller 
på et svaberg. Her er også fine naturlekeplasser for barn, og veiene på 
Arboretet er fine for barn å øve seg på. I helgene i sesongen (fra 
påsketider til slutten av september) er det også vafler å få kjøpt i 
Blondehuset (husk kontanter). 
 

Dette	  turforslaget	  går	  tur/retur	  
Fjøsanger-‐Arboretet,	  med	  
forskjellige	  ruter	  til	  og	  fra.	  
Mesteparten	  av	  turen	  går	  på	  
sykkelveier	  eller	  sideveier	  med	  
mindre	  trafikk.	  Unntaket	  er	  
Hjellestadvegen,	  så	  litt	  erfaring	  med	  
sykling	  i	  blandet	  trafikk	  kreves.	  Og	  
unngå	  rushtid.	  

Turen	  går	  fra	  Fjøsanger	  til	  Søreide	  
på	  gang-‐	  og	  sykkelveier	  langs	  
Straumevegen	  og	  Ytrebygdsvegen.	  	  

Fortsetter	  langs	  Ytrebygdsvegen	  
fram	  til	  Skranevegen,	  der	  vi	  kan	  
sykle	  inn	  til,	  og	  rundt	  Skranevannet,	  
og	  fortsette	  gjennom	  Sandslimarka	  
fram	  til	  Flyplassvegen	  (se	  kartet).	  	  

Vi	  krysser	  Flyplassvegen,	  og	  følger	  
Skagevegen	  fram	  til	  Blomsterdalen.	  	  

Så	  er	  det	  Hjellestadvegen	  fram	  til	  
Mildevegen,	  og	  Mildevegen	  fram	  til	  
Arboretet.	  

Det	  er	  tidvis	  mange	  fotgjengere	  på	  
Arboretet.	  Vis	  hensyn.	  

Tilbake	  er	  det	  Mildevegen	  tilbake	  
til	  Grimseidvegen,	  og	  
Grimseidvegen	  hele	  veien	  til	  
Lagunen.	  	  

Fra	  Lagunen	  følges	  den	  gamle	  
Osbane-‐	  og	  Vossebane-‐traseen	  
fram	  til	  Fjøsanger	  via	  Nesttun.	  

	  
	   	  

Bergen 
Hordaland 
 
 
Fakta om turen 

Startsted 
Valgfritt, f.eks. Nesttun, 
Fjøsanger eller Søreide. 

Lengde 
Ca. 35 km  

Type tur 
Dagstur, ca. 3 -3,5 timer 
med rolig sykling 

Vanskelighetsgrad 
Middels pga. lengden, 
ellers familievennlig 

Natur/omgivelser 
Landevei, skogsveier 

Underlag 
Grus og asfalt 

Må oppleves underveis 
Bading på stranden i 
Arboretetet 

Trafikk 
Stort sett gang- og 
sykkelvei hele veien. 
Noe sykling i kjørebanen 
ved Hjellestad. 

Pluss 
Flott tur gjennom 
Arboretet. Kommer man 
tidlig i mai får man med 
seg rhododendron-
blomstringen. 

Andre opplysninger 
En relativt lang tur, så 
det anbefales å ha med 
niste. 

Nettside 
turer.syklistene.no/bergen 
 
Registrer barna som har 
vært med på turen. Da 
er de med i trekningen 
av en flott sykkel. 

turer.syklistene.no/trekning 
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