
Markapost 5    RUNDHAUGTJØNNA 

Hvorfor gå denne turen? 

Dette er en trivelig tur i landlige omgivelser gjennom Tillermarka, på grensen mellom Klæbu og Tiller. 
Underveis på turen vil du finne informasjonstavler med info om Tillerskredet og Tillermarka. I starten 
av turen passerer du også Tiller gamle kirkegård som gikk ut av bruk i 1901, da nye Tiller kirke ble 
bygd. Minnebauta står på området. 

 

Vårt forslag til nærturrunde 

Startsted Sjetne Bydelhus i Sjetnemarka. Ev. parkering på grusbanen ovenfor kunstgressbanen i 
Sjetnemarka om du ønsker å gå hele ruta.  

Et annet forslag kan også være å kjøre/sykle opp til Flotten forsamlingshus og parkere der, for så å 
gå turbeskrivelsen vår derfra. 

Kjør eller sykle fra Bydelshuset opp mot Sjetnetoppen.  Derfra videre opp mot Tiller, via Østre Ros-
ten. Forbi City Syd og frem mot forbrenningsanlegget. I krysset etter forbrenningsanlegget tar du inn 
til venstre, hvor det er skiltet mot Bratsberg. Følg Tiller-ringen til den går over i Tiller bru veien frem 
til Flotten forsamlingshus på høyre siden av veien. Parker ev bilen her. Du kan sykle herfra til posten. 

Fra Flotten forsamlingshus tar du til venstre og følger Tillerbruveien, med Tiller gamle kirkegård på 
høyre side.  Etter 400m gjør veien en sving mot høyre. Ta av fra Tillerbruveien og følg grusveien som 
er skiltet Tilleråsen og som går rett frem. Skilt for Pilegrimsleden viser at det er 13,5 km til Nidaros-
domen. Følg grusveien ca 800 m til en snuplass. Fortsett rett frem, på veg merket med privat veg. 
Etter ca 400m kommer du til et veiskille. Du følger traktorveien opp til venstre. Drøyt 100m meter 
oppover traktorveien kommer nok et veiskille og du fortsetter rett frem. Etter hvert passerer du 
Rundhaugtjønna på venstre side.  

Returen foreslår vi å legge på samme rute, men her er det mange variasjonsmuligheter. 

 

Her finner du Markaposten: Ca 150 m etter Rundhaugtjønna, på venstre side av traktor-
veien, mot et gammel steingjerde og under høyspentlinja.  

 

Lengde på turen, etter vår turrute:  

1,2 mil t/r fra Sjetne Bydelshus 

4,2 km t/r fra Flotten forsamlingshus 

 

Nyttig info 

Ruteforslaget er egnet som sykkeltur, om du har en solid sykkel. Det kan være litt humpete med bar-

nevogn 



Kartbeskrivelse nærtur RUNDHAUGTJØNNA 

Markaposten er merket med blått kryss. 

Turforslaget er merket med rødt 

Turforslaget tar utgangspunkt i start og mål ved Sjetne Frivilligsentral i Sjetne      

Bydelshus. 

Turbeskrivelse, datert august 2018. Vi mottar gjerne rettelser/tilføyelser. 

Foto: Siri Kvande 

 

Kontaktinfo: 

Sjetne Frivilligsentral 

Tlf. 94127844 

post@sjetne.frivilligsentral.no 

 

www.sjetne.frivilligsentral.no 


