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Nøklevann

Nøklevann er et mellomstort vann i 

Østmarka, som legger seg relativt tidlig i 

sesongen. Det har spennende natur, som 

gir villmarksfølelse mange steder, og man 

passerer en rekke odder, bukter og kanaler 

langs ferden rundt vannet. -En sann perle 

av et bynært vann i Oslo. Hvis man bruker 

litt tid, og utforsker vannet, kan det by på 

en god tur tidlig på sesongen.

Adkomst
Det er flere parkeringsplasser nær vannet, 

og det nåes også lett med T-bane til Bøler.

Generelt
Det er ofte områder som ikke legger seg 

med en gang, og kan ha svekket is. Man 

observerer også ofte vindbrønner med 

senere islegging. Myrområdet syd for Sørli 

gård er et spennende kanalområde som 

anbefales. Det er ellers en rekke mindre 

bekker som kan ha svakere ved innløpene.

Data
Høyde over havet 163m

Dybde 34m

Sesong
Nøklevann legger seg gjerne litt etter de 

første vannene i Østmarka, men har ofte 

begynnende islegging sent i november. 

Perioder med mildvær kan smelte snøen 

ned, og gi gode skøyteforhold også senere 

på vinteren. I den sørlige delen ligger isen 

ofte lenge utover våren. Jeg har hatt en tur 

på et mindre, skøytbart område så sent 

som 1. mai.
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Vanskelighetsgrad

Tilgjengelighet

Skullerud Skole

Inne ved demningen kan det være 
svakere is/åpent tidlig i sesongen

Parkeringsplass ved Haraløkka. Lett å 
gå ned på vannet ved Sørli gård

Parkeringsplass ved Ulsrudvann. Følg veien mot 
nordlige del eller følg stien mer rett mot Øst

Bøler

Utløpet av bekk gir svakere 
is tidlig på sesongen

Utløpet av bekk gir svakere 
is tidlig på sesongen

Ofte områder med svakere is ved 
islegging utenfor Katisa.
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Myrområde som har kanaler som leder ut i 
hovedvannet. Kanalene kan tidlig få snø da de 
legger seg tidlig.

https://stg.skridsko.net/skridskonet/atlas/atlas-v.asp?rt90x=6649753&rt90y=1223774

