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Fløyen
Skomakerdiket

Storediket

Store 
Tindevann

Lille 
Tindevann

Revur-
tjern Blåmans-

vannet

Blåmanen

Rundemanen

Denne ruten byr på en av de flotteste 
utsiktene fra Fløyenområdet og er verdt å 
utforske uansett årstid. 

Fra informasjonspunktet på Fløyen følger 
du veien til Brushytten og fortsetter deret-
ter til venstre mot Rundemanen. Ved det 
første vannet, Store Tindevann, tar du til 
venstre over broen, fortsetter ca 100 meter 
og følger veien til høyre forbi en bunkers, en 
del av restene etter Blaamanen batteri fra 
2. verdenskrig. Du fortsetter på denne veien 
frem til nedstigningen mot Hyttelien, der 
du går inn på stien på høyre side av veien. 
Denne stien følger du på kammen øst for 
Tindevann. 

Ved enden av Store Tindevann går du 
først over demningen og deretter videre på 
nedsiden av den. Så følger du veien/stien 
nedover Blåmansveien mot Brushytten. 
Dersom du ønsker det, kan du ta en avstik-
ker til et av de mektigste utkikkspunktene 
på denne delen av Byfjellene. Her ser du 
utover Svartediket og langt sydover for 
Bergen. Ivrige turgjengere mener stedet 
kvalifiserer til tittelen ”Ryssestupet”. 

Når du kommer ned Rysseskaret og inn 
på en kjørbar vei, er det et skilt på venstre 
side merket ”Kobbeltvedt”. Følger du stien 
og den røde merkingen gjennom gransko-
gen i ca fem minutter, kommer du til et nytt 
flott utsiktspunkt. 

Etter denne avstikkeren, går du samme 
stien tilbake til Blåmansveien, tar til venstre 
og fortsetter mot Brushytten og tilbake 
til Fløyen. Og mens du går blir du kanskje 
streifet av en tanke som før eller senere 
treffer de fleste turgjengere: Det kan være 
tungt å komme seg ut av og til, men når du 
først er på tur, vil du helst ikke hjem igjen.

Fløyen - Brushytten - Rundemanen - 
Blåmanen - Brushytten - Fløyen

Tur
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STEDER LANGS RUTEN
1  Brushytten
2  Demning
3  Skilt “Kobbeltvedt”
4  Utsiktspunkt

DISTANSE
ca. 3,5 timer

ca. 7 km

KATEGORI
Middels

N

1

2

4

3




