
Turbeskrivelse 5 topper 

 

5-topper i Vestmarka, ca. 18 km, ca. 5 – 7t 

1. Ramsåsen        

2. Røverkuleåsen         

3. Haveråsen          

4. Bruåsen                                                                    

5. Eikelundsåsen   

Start på Franskleiv og følger lysløypa nordover gjennom Eikelundsraset. Krysser vei nord for Kattåsen. 

Skrått på sti ned til høyre og så opp på sti mot Kantebakk og videre til første topp som er Ramsåsen, 

med flott utsikt.  

Langs Ramsåsen på sti nordover. Holder stien lengst øst på åsen og etter hvert jevnt utover/nedover 

til Skoslitern. Krysser bekken over til Risfjellkastet. Så jevnt oppover til topp nummer to som er 

Røverkulåsen med store gravrøyser fra bronsealderen. 

Herfra på sti nordvest til vei og følger den sørvest til sti som fører ned til Bærum Turlag sin hytte ved 

Svartvann, der det blir en av hovedpausene på fellesturen. Her vil det være tilbud om saft, kaffe og 

litt å bite i mellom kl. 10 – 15. Husk egen kopp! Er været fint kan man også ta seg et bad her. 

Videre følger vi traktorvei sør for hytta vestover til Mikkelsbonn. Derfra blåmerket sti i retning 

sørvest til stort stikryss ved Butterudbonn og videre sørover til Buråsbonn og opp på topp nummer 

tre som er Haveråsen. 

Bratt ned på østsiden av Haveråsen, på blåmerket sti til Persbonn. Rett sør for Persbonn tar vi 

østover på rødmerket sti til denne møter blåmerket sti rett vest for Bruåsen. Et kort stykke nordover 

på denne blåmerkede kommer vi til et skilt med «Bruåsen», som er topp nr. seks. Fra skiltet går det 

sti opp til det høyeste punktet som ligger helt nordvest på åsen, kort vei fra den blåmerkede stien.  

Fra toppen går vi tilbake ned på den blåmerkede stien og følger denne nordover til Rogneberget. Her 

tar vi nordøstover på umerket sti som svinger sør og øst forbi to hytter. Etter hyttene er stien brukt 

som adkomst for skogsmaskiner og er nå en oppkjørt traktorvei. Følger denne til bilveien rett sør for 

Haugsvollen. Inn på Haugsvollen og i østkanten av vollen finner vi bratt sti sørover, opp til topp 

nummer sju, som er Eikelundshøgda. Traktorvei ned til lysløypa og tilbake til mål på Franskleiv!  

Vestmarka – både snill og vill 
Vestmarka er ca. 90 km2 stor. Mange gode stier fører inn i marka fra alle kanter og gir 
adkomst til bade- og fiskevann, rolige åser med fine utsiktspunkter og diverse 
serveringssteder. Det drives moderne skogbruk i store deler av marka. Mer dramatisk er 
naturen i randsonene av marka. Ramsåsen stuper ned mot gårdene i Bærum på østsiden, 
mens Vestergyllen gir et tilsvarende overblikk på vestsiden av marka. Her finner vi også 
Åsdøljuvet som danner en liten canyon ned mot bygdene i vest. 
 
Oldtidsveien.  
En gammel ferdselsåre mellom Sylling og Asker gikk fra Svangstrand, sør i Holsfjorden, opp 
til Engersetra og videre på sørsiden av Haveråsen til Rustan før den gikk ned til 
Semsvannet og Asker. Da jernbanen mellom Drammen og Oslo åpnet i 1872, var faktisk 
Hvalstad nærmeste jernbanestasjonen for folk i Sylling. De brukte veien over åsen for å 



komme til toget. I 1904 åpnet jernbanen mellom Sylling og Lierbyen, og trafikken over 
Vestmarka stilnet av. 

                  


