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RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ 

ELLINGSRUDELVA Del I  

Det er meningen å legge til rette for en tur ring i Lørenskog som kan ta utgangspunkt i Lørenskog stasjon 

og følge Ellingsrudelva mot Fri Elvåga, med utnyttelse av tråkk og stier gå via Nuggerud der det er 

minner fra tidligere tiders økonomisk virksomhet knyttet til strykene i elva. Derfra følge bekken fra 

Sæteråsen og Igletjern via Elvågaseter til Knuttjern. Derfra videre til Skulerudtjern og mot Våler, krysse 

Losbyveien for å komme inn på turveiene langs Losbyelva mot Langvannet.  

Tanken er å få til en sammenhengende turvei som vil fange opp store befolkningsgrupper og også de som 

etter hvert vil bo i den nye stasjonsbyen nordøst for Langvannet. Turveien vil så langt som mulig utnytte 

eksisterende stier og veier, men på noen strekninger må det etableres nye og noen steder må dagens stier 

forbedres. Tanken er IKKE å lage turveier etter dagens standard, men å få til en fornuftig sti med bredde 

ca 1,5 m for de som vil komme litt nærmere naturen enn de brede turveiene gir rom for. Slike stier kan 

også egne seg for skuterkjøring for løyper om det er snørike vintre.  

Denne rapporten er basert på en liten befaring fra desember 2016 fra Visperud til Nuggerud der vi gikk 

langs elva.   
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Første stopp var Røykåsbekkens innløp i Ellingsrudelva. På området som beskues vil det skje mye 

anleggsaktivitet i 2017-2018 og ett mål må være å få denne bekken åpnet med enkel tursti så folk slipper å 

gå langs den sterkt traffikerte Strømsvegen. Bekken kan også fungere som oppvekstområde for fiskeyngel  
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Stien som går fra 

Strømsveien i dag langs 

elva er gjørmete, men den 

er på sett og vis 

opparbeidet og vil kunne 

forbedres på denne 

strekningen med  

enkle midler  

  

Dagens gangsti må 

forbedres og det kan 

legges en ny mellom elva 

og industrien i området så 

slipper de gående å krysse 

en trafikkert vei og får 

samtidig mulighet til å 

observere livet ved og i 

elva   
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Et imponerende tre med urskog tendenser  

  

Når vi møter Gamleveien 

møter vi også en bru som i 

dag virker helt meningsløs. 

Den var nok et resultat av en 

planlagt ringveg rundt  

Lysås  
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Beveren  

legger  

igjen  

spor,  

men det  

gjør  

andre  

også  
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Dagens industri aktivitet ved Lysås.  

  

Et idyllisk sted med samløp mellom Ellingsrudelva, bekken fra Bjørndalen og bekken fra Lauvås. Her er 

vannet ganske rent og bademuligheter foreligger  
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Ikke lett å se, 

men her 

foregikk 

Industriell 

virksomhet i 

form av teglsten 

produksjon på 

17-1800 tallet 

med over 300 

ansatte  

  

Det er mulig å 

synliggjøre 

dette bedre og la 

det bli en 

opplevelse langs 

den nye stiveien  
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Et steinkast unna virksomheten for teglsten  

finner en rester etter utnyttelsen av kraften i elva  

der det både har vært sagbruk og møller  

  

Et interessant opplegg med tilkjøring av korn og  

henting av melet etterpå er også synlig i  

terrenget for de som vet om det  

  

For alle andre er denne industrihistorien ukjent  
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Bare ved å rydde unna litt kvist er dette nesten malerisk. Jeg lurer på om dette er et biologisk fattig eller 

rikt område  
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Det er satt opp litt informasjon og dette er mye bedre enn ingenting – men det er forbedringspotensiale  
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Går en videre  opp på veien til  

Mariholtet fra ruinene er det lett å se  

beverens byggekunst på nært hold  

  

  

  

Dersom en går videre fra ruinene mot  

Bjørndalen treffer en på bekken som  

går gjennom området og kommer  

fra Igltjern. Her er det også mye liv og  

stien som går her krever ikke mye for  

å bli en fin gangsti   


