
Dalbergstien og Aksla

Dette er turen for deg som har du to timer til rådighet, vil
se Tromsø fra sin beste side, og samtidig få en god trenings-
økt. Får du besøk langveisfra, og vil vise fram variasjonene
i byens nærnatur, anbefales Dalbergstien – Aksla. Super
søndagstur med barn. Frodig bjørkeskog, luftig høyfjell,
urbant tilsnitt – denne runden er en syntese av Tromsø-
natur! Beruses du ikke tilstrekkelig av utsikten over den lille
øya i det mektige landskapet, kan du legge inn en pit stop
i restauranten på Fjellstua. Vel bekomme!

Dalbergstien og Aksla - 5,4 km 

TURKORT
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Avgiftsparkering ved Fjellheisens nedre
stasjon. 

Buss 26 til «Fjellheisen». Buss 20, 24, 28 til
Ishavskatedralen; merket «Dalbergstien». 

Godt synlig naturlig sti, enkelte bratte
partier og luftige passasjer. 

Lett

Symbolene angir hvor krevende
turen er. Sorte symboler på hvit
bunn (generell) er ikke gradert. Middels Krevende Ekspert
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Start ved skogkanten 30 m. sør for inngangen til Fjellheisen.
Følg naturlig og veletablert tursti sørover. Stien tar deg
gjennom bjørkeskogen en god stund  før den gradvis stiger
og så klatrer bratt oppover. Over tregrensa vender man
nordover og følger kanten av fjellplatået til Fjellstua. Er du
ikke glad i høyder, kan du med fordel følge en av parallells-
tiene mot øst. Stien langs Aksla er svært utvasket og bratt,
og egner seg ikke når bakken er våt. Variasjon fra Fjellstua:
følg høyspenttraseen mot Tinden noen 100 m., sving av ned
mot Tromsdalen, og følg dalsida vestover mot byen. 

Turbeskrivelse  

Dalbergstien og Aksla

Andre turer i området Kontaktinfo

Fjellstua – Bøntuva   4 km

Kaldslettstien – Sollidalen 1-4 km

Ishavskatedralen - 
Tromsdalstinden   9 km

Tromsø kommune 
Park og vei
Tlf: 77 79 00 00
Mail: postmottak@tromso.kommune.no

Tegnforklaring

Rundtur

Utsikt

Servering


