
Baneheia er spekket med stier og her er en tur som tar deg litt lenger inn i Baneheia. Når du er nesten 
på det høyeste punktet på lysløypa og ser det lille vannet, Bånetjønn, kan du forlate lysløypa til venstre 
og gå rundt tjønna. Fra demningen ser du ned i Ravnedalen. Helt nord i Bånetjønn finner du en benk, 
en stille og rolig plass for meditering. Stedet kalles faktisk for Den himmelske freds plass.  
Herfra fortsetter du rundt vannet tilbake til lysløypa, vel og merke om du ikke vil utforske Bymarka.  
Da tar du trappene opp fra Den himmelske freds plass. Mer om dette senere, du tar lysløypa til 
Svarttjønn og turens utgangspunkt.

baneheia og bånetjønn

P-plass ved Svarttjønn i Baneheia 5,0 km58,15557 N  7,98869 Ø

Parking lot near Svarttjønn in Baneheia

Baneheia is full of paths and trails, and this route takes you a bit longer. When you are almost at the 
highest point of the lighted trail you can see the little lake Bånetjønn. Leave the lighted trail on the left 
and walk around the lake. From the dam at the south end you can look down into Ravnedalen 
(Raven Valley) park. At the north end of the lake you’ll find a bench suitable for a bit of meditation. 
This place is known as «The place of heavenly peace». The stairs leading up from here take you  
into Bymarka. Continue around the lake back to the lighted trail and back to Svarttjønn and the  
parking lot.
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«Folkehelse er ikke  
nødvendigvis lange og 
harde turer i ukjent terreng. 
Etter min mening er  
folkehelse blant annet å 
komme seg ut i naturen - 
noe som for veldig mange 
av oss gir oss livskvalitet.  
Kanskje kan denne boka 
bidra til bedre folkehelse  
og livskvalitet for noen  
av oss.»
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