Geitfjellet
Bymarka

Med 416 moh er Geitfjellet langt fra den
høyeste toppen i Bymarka, men her får vi
kanskje den fineste utsikten? Turen opp
går på god og tørr sti. Vi velger å starte
ved Gamle Bynesvei.

Navn

Geitfjellet

Vår vurdering
Sted
Tid samlet
Total stigning
Utsikt
Finne veien
Framkommelighet
Kartreferanse


Bymarka
2 timer
190 meter

Greit
Turvei og god sti
Turkart Bymarka

21

1

Geitfjellet
13

Opp til høyre ved Steinbergtunnelen.

11

2

15
15
16

9

Følg skilt mot Golfbane.

8

Helkansetra

P

7

5
3

Golfbane
Baklidammen
196
500 m

Til venstre, opp Møllebakken.

Kjørebeskrivelse

4

Kjør til Ila (følg skilt til Fosen). I rundkjøringen ved
Steinbergtunnelen (1) tar du opp til høyre (Roald
Amundsensvei). Veien svinger oppover. I krysset på
bilde 2 tar du til høyre, skiltet mot Golfbane. 100
meter lenger framme tar du opp til venstre (3). I
krysset på bilde 4 tar du opp til venstre. På toppen av
bakken kjører du over en ferist. 600 meter lenger
framme parkerer du inn til høyre (5).
Alternativt kan du ta buss. Rute 10 går fra sentrum
til Skistua. Gå av ved Baklidammen, og følg
beskrivelsen for Våttakammen fra Baklidammen fram til Helkanseter.

Opp her.
5

Rutebeskrivelse
Følg stien (5), skiltet mot Geitfjellet og Helkanseter.
Stien går på skrå mot venstre. Snart kommer den inn
på en kjerrevei (6, neste side) som du følger videre.
Veien går litt opp og ned. ▲ Vær oppmerksom der
vår kjerrevei krysser en annen. Her skal vi ta til
høyre (7). Snart er vi ved Helkanseter, der vi tar til
høyre (8) - skiltet mot Geitfjellet og Langdalen.
7

22

▲ Ta opp til høyre her.

Parkering og stistart.
8

Til høyre ved Helkanseter.

6

Fin kjerrevei i starten.

23

9

Ta til venstre i stikrysset.
11

Opp her.

Ved stikrysset (9) svinger vi opp mot venstre.
Den gode stien tar oss opp gjennom skogen.
Deretter over en stor myr på gode klopper. Ved
stidelet (10) tar vi til venstre. Like etter skal vi
opp til høyre (11). En liten myr krysses, igjen
på gode klopper (12). Like før toppen er det et
veivalg (13). Her kan vi gå til venstre og klatre
opp noen bratte svaberg, eller ta den enklere
ruten rundt til høyre. Flott utsikt i alle himmelretninger fra toppen (se turens tittelbilde og
bilde 14).
Retur samme vei. Men når vi kommer ned til
stikrysset på bilde 15, der stien til høyre går til
Helkanseter og den til venstre til Langdalen,
velger vi å gå til venstre. Stien går ned i en
kløft og opp på en liten høyde. ▲ Her skal vi ta
til høyre (16). Følg stien ned til kjerreveien. Ta
til venstre på kjerreveien. Følg denne ned
bakken, nesten til bilveien. Sving inn på stien
til venstre der du ser veien. Stien tar deg tilbake
til parkeringsplassen.
14

24

Utsikt fra toppen.

10

Der stien deler seg går du til venstre.
12

Over myren.
13

Svaberg til venstre, enklere til høyre.
15

Her går vi i retning Langdalen.
16

▲ Ned stien til høyre.

