lochners løype og bærvannsstien
Ravnedalen

GPS 58,15420 N 7,97297 Ø

6,5 km

Du starter denne turen fra Ravnedalen og må være
forberedt på hard stigning de første noen hundre
meterne. Kanskje teller du antall trappetrinn på veien
opp. Ender på 250, er du nær fasiten.
Lochners løype er blåmerket og har navn etter en
ivrig turgjenger og tidligere formann i Ski- og Skøiteklubben Oddersjaa. Hold deg på innsiden av gjerdet,
det er stupbratt ned i Ravnedalen.
God og varm kommer du snart til løypas høyeste
punkt, Ravneheia, 144 meter over havet. Løypa går
videre innover i Bymarka og er godt skiltet og
merket. Oddersjaa har ansvaret for rydding,
grøfting og merking i hele Bymarka. Også
trandling og bygging av broer er klubbens
ansvar.
Flere steder i Lochners løype vil du finne karttavler med angivelse av hvor du befinner deg samt
med avstander til aktuelle stikryss.
Etter å ha passert den rødmerka Bymarka skiløype
i Ledningsdalen, kommer du til et skilt til Hellerstønuten. Dette er Bymarkas høyeste punkt 166 moh.
Ta gjerne turen opp dit for å se på utsikten. Kikker du
mot nord, tror du kanskje det brenner et sted nord i
marka, men det du ser er dampen fra forbrenningsanlegget på Dalane.
Nede igjen på Lochners løype ser du snart
Bærvannet (eller Bervannet eller Bergsvannet - kjært
barn har mange navn). Du fortsetter langs vannet og
er snart framme til Bymarkas sentrale sted der flere
av løypene møter eller krysser hverandre. Her er det
fine badeplasser og fiskemuligheter. Jeg anbefaler
at du finner den blåmerka Bærvannstien og følger
denne helt tilbake til Bånetjønn og Ravnedalen.
Underveis passerer du Øvre Hellerstøvann der
demningen slett ikke holder tett lenger.
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Resultatet er at store deler av vannet er tørrlagt.
Like etter Øvre Hellerstøvann kommer du til et
flott utsiktspunkt. Ta en stopp her og se om du
kan lokalisere noe av det ser - blant annet
Universitetet og Varoddbroa. Nå bærer det
nedover, men ta det litt rolig i trappa ned mot
demningen over Nedre Hellerstøvann.
Neste stopp er Torvmyra. Her kan du ta en høyresving
og komme tilbake på Lochners løype - eller du kan ta
en venstresving og gå ned Hellerstøbakkene til sykehuset og Kjærlighetsstien. Dersom du tar korteste vei
mot Bånetjønn og Ravnedalen, går du rett fram og
følger blåmerkene til Revetjønnene der du går til
venstre et lite stykke og kommer ganske snart til
Bånetjønn. Her går du langs tjønna på øst- eller
vestsiden og snart ser du Ravnedalen under deg.
Du finner trappa og stien ned til Ravnedalen.

This Route starts at Ravnedalen. Be prepared for a
steep climb the first few hundred meters.
If you count the stairs on your way up and end up
with approximately 250, you’ve counted well!
Lochner’s trail is marked in blue and gets its name
from the avid walker and former chairman of
>>

32
Turen er hentet fra boken ”32 Nærturer i Kristiansand” av Arne H. Holte.
Boka er utgitt i samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd og Oddersjaa.
Alle turene er oversatt til engelsk. Boka er i salg i bokhandelen.

Oddersjaa Skiing and Skating Club. Keep to the
inside of the fence as the cliff is sheer down to
Ravnedalen. At the top is Ravneheia, 144 meters
above sea level and the highest point on the route.
Lochner’s trail continues into Bymarka, and is well
marked. After passing the red Bymarka ski trail in
Ledningsdalen you will come to a sign for Hellerstønuten, which is Bymarkas highest point at 166 m.
Naturally, you go up to admire the view. Off to the
north you can see the steam from the incinerator at
Dalane.
Back on Lochner’s trail you come to the lake
Bærvannet. Continue along the lake and you soon
arrive at the heart Bymarka, with its many trails and
swimming and fishing spots. I suggest you continue
along the blue trail all the way around and back to
Bånetjønn and Ravnedalen.

You will pass Øvre (Upper) Hellerstøvann with its
leaky dam. Just after Øvre Hellerstøvannet you
come to a view point. Stop here and see if you can
spot the university and Varodd bridge in the
distance. Continue carefully down the stairs towards
the dam and Nedre Hellerstøvann.
Torvmyra is next. From here you can go right and
back to Lochner’s trail or you can go left down to
Hellerstøbakkene and the hospital and Lovers’ Lane.
However, you most likely take the shortest way to
Bånetjønn and Ravnedalen, which is straight ahead
along the blue path to Revetjønnene, then to the
left a bit before coming to Bånetjønn. Walk around
the pond and you’ll see Ravnedalen below! Take the
stairs and trail down to Ravnedalen.

