
Osøyro rundt 
El-sykkel rute av Os Travel 

 

Vanskelighetsgrad: enkel/medium - Lengde: 15 km - Belegg: 

Asfalt og grus - Tid: omtrent 2t 
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Reiseruten 
Os - Oselvarverkstaden, Oselvarnaustet, Lyngheim, Solstrand, 
Moldegaard, Smievågen, Knutabruo, Oselvo, Borgstovo, Os 

kyrkje, Gamle kommunehuset, Vognhallen, Oseana. 
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Oselvarverkstaden 

Første severdighet er oselvarverkstaden, rett over broen fra turistinformasjonen. 
Oselvarverkstaden kom i bruk i 1997 da de to siste båtbyggerne som levde av å 
bygge oselvere hadde som mål å bringe tradisjonen videre. I 2009 ble Oselveren 
kåret til Norges nasjonalbåt. 
 

Oselvarnaustet 
Oselvarlaget bruker oselvarnaustet til å lagre flere av deres båter, både oselvare, 
vanlige færinger, seilbåter og kapproingsbåter. Det er ellers et vakkert lokale 
som også nyttes til diverse arrangement.  
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Lyngheim 

Lyngheim er et historisk tun på Os som er en del av bygdens kulturarv fra 
handelstiden på 1800-tallet. I dag bidrar osinger til å verne dette fine 
håndverket. Tunet blir nå i hovedsak leid ut ved arrangementer.  
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Rett ved tunet finner man også et nybygg som holder rosemalingsverkstaden for 
å bære tradisjonen videre. 

Solstrand 
Solstrand er ikke bare flott i seg selv, men har også en utrolig flott beliggenhet. 
Solstrand har flere ganger blitt kåret til Norges beste hotell, og i 2017 var de 
«Spahotel of the year» i Europa.  
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Foto: Linn Heidi Stokkedal 
Moldegaard 

Moldegaard er åpent for publikum hvor du blant annet kan finne stall for hester, 
klubbekafé og en nydelig park. 

Smievågen 
Smievågen er en utrolig koselig badevik. 
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Knutabruo 
Knutabruo er en populær turdestinasjon på Os som gir utsikt over nydelig natur 
i Nordmarka. Broen henger 14-15 meter over Oselvo. 

Oselvo 
På veien tilbake mot sentrum kan du sykle langs Oselven. Her kan vi anbefale å 
stoppe ved Hammaren, som er en nydelig bademulighet for de som ønsker å ta 
et lite dupp i elvo.  
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Borgstova 
Borgstova er Os sin eldste bygning (anslått å være fra 1350), og var opprinnelig 
bostedet til presten på Os. Dette kan anses å være det eneste bostedshuset på 
Osøyro frem til 1850. 

Gamle kommunehuset 
Det gamle kommunehuset ble bygget som hovedhus på Moldegaard i omtrent 
1720, og deretter flyttet til Os i 1884 som kommunehus, og videre flyttet til 
Kyrkjeflaten i 1986. Huset har virket som kunstgalleri til 2014, og blir i dag 
disponert av Os frivillighetssentral. 
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Os Kyrkje 
Vi vet ikke sikkert når den første kirken på Os ble bygget, og ikke heller hvor 
mange kirker som har stått der og deres nøyaktige plassering, men første gang 
Os kirke nevnes i skriftlige var på 1300-tallet. 

Os Stasjon og Vognhallen 
Åpningen av Osbanen i 1894 tiltrakk seg den største folkemengden som til da 
hadde samlet seg på Osøyro - 250 personer. Turen Bergen - Os tok omtrent to 
timer. I dag brukes Vognhallen til diverse arrangementer. 
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Oseana 
Oseana er kulturhuset på Os. Her kan du både finne restaurant, teater, 
konferanser og lokale lag og organisasjoner. Kulturhuset ønsker å skape gode 
opplevelser som inspirerer! 

Os Sentrum 
Etter du har levert fra deg sykkelen kan vi anbefale å ta en matbit eller 
shoppingrunde på en av de lokale restaurantene og butikkene i sentrum. God 
fornøyelse! 

Foto: Ossentrum.no 
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God Tur! 

Os Travel 
Kontakt: +47 91 37 68 66 

Kilder: 
https://www.oseana.no/nb 
https://tunetlyngheim.com 
https://www.oselvarlaget.no 
https://www.moldegaard.com 
https://ut.no/turforslag/1113239/osmarka 
https://www.vognhallen.no/historia-til-vognhallen/ 
https://no.wikipedia.org/wiki/Os_kirke_(Hordaland) 
https://turorientering.no/osok/kulturminner/OsFrivilligsentral/ 
https://digitaltmuseum.no/021085856647/borgstova-pa-os-prestegard
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