
NORILCO er en produkt- og bandasjistnøytral forening med det formål å ivareta stomi- og reservoaroperertes, samt mage- og tarmkreftrammedes interesser 
NORILCO Oslo mottar støtte fra Oslo Kommune og Helse Sør-Øst RHF. 

Ut på tur med 

 

Norge er i ferd med å åpne opp igjen og lørdag 13. juni 
inviterer vi til vandring langs nedre del av Alnaelva 

 
Vi starter på Haugerud T-banestasjon, følger turveien ned til Smalvollen, og går videre 

nedover langs elva. Først til Bryn. Derfra fortsetter vi ned Svartdalen til Kværnerbyen, og 
gjennom Gamlebyen til St. Hallvardskatedralen og Ladegården i Gamle Oslo. 

 
Herfra er det mulig å ta buss eller trikk hjemover. Eller, bli med videre i retning Sørenga og Operaen. 

Turveien er bred og så lenge vi tar litt hensyn er det lett å holde koronasikker avstand. Turen er lettgått, 
men ujavnt underlag gjør den dessverre uegnet for rullestolbrukere. Hele veien er ca 7.5 km, ønsker du en 
kortere tur kan du avslutte, eller starte, halvveis, ved Bryn. Turen gjennom Svartdalen til Kværnerbyen er 
nok mest spennende. Er 7.5 km for langt kan du derfor gjerne møte oss når vi passerer Bryn ca kl 12.15 (se 
alternativt oppmøtested nedenfor). Vi har bestilt varmt og fint vær så det er lurt å ta med seg litt drikke, og 
kanskje en liten matbit. Med godt humør, og en liten antibac på innerlomma, vil dette bli en flott tur. 

Turstart er kl. 11.00 fra Haugerud T-banestasjon  
Dit kommer du med T-bane nr. 2, og buss nr. 69 eller 79 

Kontaktperson er Espen Stang, tlf. 979 84 316 
 

Ønsker du å starte fra Bryn er det fint om du sender en sms 
slik at vi kan ta kontakt dersom du ikke finner fram, eller om vi 
er forsinket. Oppmøtested (se kart) er da ved Brynsengfaret 2. 
Ta buss eller bane til Brynseng, eller tog til Bryn. Gå over elva 
ved "Joh. Petersen A/S Lin og Bomullsvarefabrikker", da finner 
du utsiktsparken hvor du kan slappe av og vente. 
 
Om ønskelig finner du mer informasjon om området her: 
https://www.yumpu.com/no/document/read/45262113/last-ned-brosjyren-som-
pdf 
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/1337264-1330969040/Fylkeslag%20-
%20NOA/Dokumenter/Naturkart/Smalvollen.pdf 
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