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10 turposter i Hamar

10 turposter i Hamar tilrettelegges for første gang i 2022. Dette turtilbudet er 
et samarbeid mellom flere lag/foreninger som tilrettelegger for friluftsliv og 
Hamar kommunes prosjekt «Stier i Vang». Det er Hamar og Hedemarken Turist-
forening som koordinerer opplegget. Vi håper årets turposter kan bidra til gode 
naturopplevelser og at enda flere blir godt kjent i kommunen. 

Hver post består av en plate med turpostsymbol og en kode.  
Noter koden på klippekortet under eller bruk UT-appen. 
Når du har kommet frem til posten kan du åpne UT-appen og trykke på 
 turposten du er på. På alle steder og hytter i appen vil det være en knapp 
som heter «SjekkUT». Trykk på denne for å registrere besøket ditt. OBS,  
du må være nærmere enn 75 meter for å kunne registrere et besøk. 
Vi oppfordrer barn/unge til og med 16 år å bruke papirbrosjyra så vi  
er sikre på å få vite alder. 

#

Navn:  ___________________________________________________________________________  Fødselsår:  __________________  

Adresse:  ___________________________________________________________________________________________________________

Tlf. ____________________________________________ E-post:  __________________________________________________________

Kortet leveres eller sendes innen 24.10.22 til:        
 Hamar kommune, Kulturkontoret
 Postboks 4063, 2306 Hamar
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Post 1-4 har sesongstart 30.04. Post 5-6 har sesongstart 20.05. Post 7-10 har sesongstart 10.06. Alle postene står ute tilogmed søndag 16.10.
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Ta med deg telefonen  
din på tur og bruk  
gjerne UT-appen.

Post 7 – Brumundvegen
Lengde: 8 km 
Adkomst: Gåsbuvegen til Gåsbu 
(stor parkeringsplass)

Gå til høyre for det røde huset 
ved enden av parkeringsplassen 
og over ei bru. Blåmerket sti 
tar av til høyre rett etter brua. 
Følg blåmerking, kryss Natur- og 
kulturstien, gå nordover  
på en åsrygg. Etter omtrent  
1 km kommer du til et stidele. 
Ta til høyre og gå skibrua over 
Østeråa. Deretter opp bakken  
og følg blåmerking ut på hogst-
flata.
Stien går videre i frodig skog 
over små myrer. Etter ca. 2 km 
kommer det en sti fra høyre, 
«Brumundvegen», en gam-
mel kløvsti fra Rødsætervollen 
til Brumund. Fortsett videre 
nordover. Etter totalt ca. 4 km 
kommer du til et stikryss med 
turposten. Du forlater Brumund-
vegen og følger blåmerket sti 
vestover mot Lageråkvisla.  
Etter hvert går det merkbart 
nedover og du kommer til et 
stikryss. Ta gjerne en avstikker 
bortom Lageråkvisla og ta en rast på verandaen eller i gapahuken. Følg blåmerket sti  
sørover, etter en km krysser du Østeråa og kommer tilbake til Natur- og kulturstien.  
Følg blåmerking siste km til Gåsbu. Posten er tilrettelagt av HHT.

Post 9 – Brennsæteråsen med runde innom  
Rondanestien 
Lengde: 7,5 km 
Adkomst: Fra Gåsbu følger du Fjell-
vegen nordover til Lavlia (ca. 20 km). 
Parkering ved Lavlia sæter.  

Fra parkeringen går du sørøstover 
og følger skilt til Rondanestien. 
Legg merke til hvor fint den gamle 
setervegen ligger i terrenget. Du 
passerer hogstområder og vinterveg 
for transport av tømmer. Stien stiger 
jevnt opp mot toppen av Brennsæter-
åsen, 784 moh. Skogen forandrer 
seg fra furu til bjørk og mer åpent 
landskap. Etter hvert får du utsikt til 
Djuposet, Raudfjellet og den brede 
Åstdalen. Etter 2,8 km kommer du til 
et rastebord hvor matpakka kan inntas. Fortsett 200 meter til stien møter  Rondanestien. Her er 
turposten. Følg Rondanestien nordover for å fortsette på runden. Rondane stien går bratt ned fra 
Brennsæter åsen og videre ganske flatt i kanten på noen store myrer.  Noe fuktig terreng. Etter 
totalt 6 km krysser stien en tømmerveg (Jomfrudalsvegen), fortsett 100  meter rett fram til sti-
kryss mot Sandfløten (ubetjent HHT-hytte). Ta til venstre (sørover). Du krysser igjen Jomfrudals-
vegen og bekken Lavåa. Følg blåmerket sti tilbake til Lavlia sæter. Posten er tilrettelagt av HHT.

Post 10 – Leddva vegen-Høgfjellsvegen Bringbu 
Lengde: 10 km 
Adkomst: Kjør forbi Gåsbu, følg vegen 
30 km til Bringbu og passer elvene Åsta 
og Kittilåa. Parkering etter brua over 
Kittilåa.

Gå Stangevoldvegen ned til krysset 
ved Bubekkvegen. Følg den til du ser 
skilt Leddvavegen. Her går blåmerket 
sti innover gjennom voksen ungskog 
og åpne hogstflater. Stien går både på 
hogstflater og koller med vegetasjon og 
utsyn utover. Lenger opp går du langs 
Raudfjellsbekken og krysser den over ei 
trebru og fortsetter langs bekken før du 
krysser skog og nye hogstflater og til 
slutt når gammel skogen.  Ved enden på 
Leddvavegen støter du på Birkebeiner-
stien som går fra Rena til Lillehammer. 
Ta stien til venstre og gå langs hogst-
flate parallelt med stien. Du kommer til 
Høgfjellsvegen som ikke er blåmerket, 
men er tydelig og tar den til høyre mot 
Raudfjellet. Ved et trigometisk punkt, 
800 moh., står gapahuken Åsebu med 
flott utsyn over Åstdalen. Der er posten. 
Følg Høgfjellsvegen tilbake til Bringbu. 
Du krysser Birkebeinerstien og fortsetter 
ned over Raudfjellsbekken og kommer til en skogsbilveg som du følger nedover. Til høyre ser 
du Rondane stien som er merket med røde T-er og går inn til Halvgutusveen (ubetjent HHT-
hytte). Men du fortsetter litt til på skogsbilvegen til du når Rondanestien på venstre side og 
følger den ned til Bringbu og parkeringen. Posten er tilrettelagt av Bringbu vel.

Post 8 – Gutåsen, Brumund
Lengde: 7,5 km
Adkomst: Kjør Fjellvegen forbi Gåsbu 
ca. 20 km til Lavlia (stor rød bygning 
på venstre side), ta av Gamle Fjellveg 
og kjør 1 km sørover (altså oppover 
mot Brumund hytteområde). P-plass 
ved nedlagt vannpost ved Gamle 
Fjellveg øverst i Helvetesberget. 
(NB! Parkering inne i hyttefeltet er 
etablert for hytteeiere.)
Fra parkering følg blåmerking 
vestover på veg inn i hyttefeltet. 
På toppen av bakken ta til høyre 
nordover. Følg så merket sti over 
Helvetesberget. På toppen av 
Helvetesberget sees fundamenter av 
et revet trigonometrisk punkt. På 
Helvetesberget har Brumund Sæter 
Vel satt opp gapahuk (merket fra sti) 
med god utsikt nordover mot bl.a. 
Raudfjellet. Fra gapahuken går stien 
ned til skogsbilveg. Følg skogsbilveg 
vestover til vegende og inn på syk-
kelsti. Følg sykkelsti til stikryss ved 
gapahuk på toppen av sykkelsti. Følg så merket sti ca. 300 meter til toppen av Gutåsen hvor 
det er merket sti fram til rasteplass med benker ca. 50 meter vest for hovedstien.  Her ligger 
posten med utsikt vestover og nordover. Følg deretter merket hovedsti sørover mot Brumund-
kampen. I første stikryss hold til venstre og følg merking/skilting mot Høgbakken. Stien går 
delvis i bløt myr, tørrbakke og over små bekker som er lett å krysse. Framme ved Høgbakken 
følger du Gamle Fjellveg tilbake til parkeringen. Posten er tilrettelagt av Brumund Sæter vel.
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Arrangører: Sponsorer:

HUSK!Velvillige grunneiere gir mulighet for nærturer og vi ber ALLE respektere angitt parkering. VIS HENSYN til dyr på beite, lukk 
grinder og følg angitt turbeskrivelse. Ta med egen søppel hjem. Bruk gjerne sykkel i stedet for bil til startpunktet. GOD TUR!

Premier: Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år som har tatt minimum seks poster,  
er et dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall. Premien kan hentes på servicekontoret i Hamar 
fra 10. august og innen 31. desember og brukes innen utgangen av juli 2023. 
Det blir også uttrekkspremier: 
En voksensykkel til inntil 2000.- og en barne/juniorsykkel på inntil 1000.-  
Dette er brukte sykler som har gått igjennom full vask og service, gitt av Resport og Fritid. 
To årskort (for 1 bil), gitt av Vang almenning. 
Tre gavekort på Osprey sekk fra HHT-butikken, gitt av SpareBank1 Østlandet.
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Post 1 – Lageråarunden, nordre bru
Lengde: 4,2 km 
Adkomst: Kjør Kongsvegen (fylkesveg 
225) til Birkelymoen/Gihlemoen. 
Parkering er merket med P-skilt ved 
avkjøringen. Parkeringsplass under 
høgspentlinja.
Busstopp samme sted, buss B26 
 mellom Hamar-Løten. 
 
Lageråarunden ble etablert som 
 merket turløype i 2020. Runden 
 krysser elva Lageråa to ganger, og 
det er bygd flotte bruer begge steder: 
nordre og søndre bru. Her kan du gå 
på trivelige skogsstier i furuskog, 
gjennom hogstfelt og nær kulturland-
skapet. Terrenget er lettgått og flatt. 
Det er god bærskog hele sesongen 
- fra markjordbær og villbringebær 
til blåbær og tyttebær. Underveis vil 
du se flere koblingspunkter inn på 
 runden, men du skal følge runde-
skiltene i alle stideler/kryss. Se bilde. 
Fra parkeringen går du blåmerket 
sti vestover og krysser Lageråa 
på  «søndre bru». Etter 500 meter 
 kommer du til et rastebord. Det er ett av i alt seks rastebord på runden. Følg stien nordover 
gjennom lett furuskog. Hold til høyre i de to neste stidelene. Etter 2 km kommer du til nordre 
bru over Lageråa, her er posten og et dobbelt rastebord. Følg stien videre østover over ei lita 
eng og et hogstfelt. Gå rett over kryssende grusveg. Videre er det igjen 1,5 km på blåmerket 
sti til parkeringsplassen. Denne turposten er tilrettelagt av HHT. 

Post 2 – Hafsal ruin
Lengde: 8,4 km 
Adkomst: Parkering ved Spar-
butikken, Øvre Vang 
 
Hafsalrunden ble etablert som 
merket turløype i 2021. Runden 
er blåmerket fra Lunden skole 
og Fart fotballbane. Ved å krysse 
rv 25 er runden koblet sammen 
med Lageråarunden og videre til 
Ilsengstiene.  
Fra butikken i Øvre Vang følger 
du gangveien sørover til Lunden 
skole. Ta østover og følg blåmerket 
sti gjennom skogen til Hafsal-
vegen. Du passerer en bålplass, går 
i jordekant og kommer inn på en 
gammel gardsveg som ble ryddet 
fram igjen i 2021, «Hafsalstien». 
Runden fortsetter på Hafsalvegen 
1,2 km vestover. Ta østover ved 
Grindstuen og følg blåmerket sti 
1,2 km gjennom skogen. I neste 
stikryss tar du nordover. Etter 
nye 200 meter kommer du til et 
rastebord ved en gammel ruin. Her er turposten. Et fint sted å nyte utsikt, hvil, matpakke 
og termos. Fortsett videre 400 meter, så er du på Hafsalvegen igjen. Ta «Hafsalstien» tilbake 
til Lunden skole og matbutikken for en litt kortere tur eller følg Hafsalvegen videre østover 
for en runde. Ta nordover på Kallerudvegen til Fart fotballbane. Ta vestover langs Fartvegen 
tilbake til matbutikken. Nyt utsikten og lyset i Øvre Vang, du ser både Mjøsa og Skreikampen. 
Denne posten er tilrettelagt av HHT. 

Post 3 – Furuberget på tvers
Lengde: 4,6 km 
Adkomst: Fra Vognvegen tar du inn Furubergvegen, kjør 1,2 km og sving opp Lyren. 
 Parkeringsplass ved enden av vegen. Bybuss B21 stopper i Furubergvegen.
 
Følg blåmerket sti oppover og til venstre for lysløypa. Ta til venstre etter 500 meter. Fortsett 
på lysløypa 100 meter. Ta til venstre ved informasjonsskilt om skog og følg stien fram til 
blåmerket sti.  Ta denne vestover gjennom naturreservatet. Du er nå på «2 km Tippestien».  
Etter 1,3 km gå videre vestover i et stikryss der Pilegrimsleden fortsetter nordover, mens  
det er vist mot «bygdeborg» dit du skal.  Ved bruddkanten til kalkverket tar du til høyre.  
På en platting litt lengre fram er det er verdt å stoppe noen minutter for å se bruddet og lese 
informasjonstavla. Gå videre til venstre, følg stien rundt høyden med bygdeborgen. Du kan 
lese om bygdeborgen på to informasjonstavler langs stien. Etter andre tavle er gang retningen 
østover.  Gå rett fram i første stikryss. I andre stikryss er du tilbake på blåmerket sti.  
Følg denne en sleng nord-/østover. Etter totalt 3 km er du tilbake i lysløypa. Ta til venstre. 
Ved «Fatima-hytta» krysser du vegen og fortsetter oppover forbi hyttene, og etter 500 meter 
er du ved rastebenken og turposten. Fortsett rett fram, ta til høyre (sørøstover) ved neste 
stikryss og hold høyden. Kryss lysløypa og følg blåmerket sti tilbake til Lyren.  
Denne posten er tilrettelagt av HHT.

Post 4 – Rønningen på Vangstiene
Lengde: ca. 3,5 km
Adkomst: Gåsbuvegen til 
 Ingeberg. Parkering i Flekk enga 
barnehage utenom åpningstid. 
I barnehagens åpningstid (kl. 
07.00-16.30) langs Imerslund-
marka. Bybuss B24 går til 
Ingeberg. 

Lett tur som følger Vang stiene 
i variert kulturlandskap og 
skogsterreng. Stiene er av ulik 
kvalitet fra tråkk i jordekanten, 
til skogsti og flott opparbeidet 
grussti. 
Fra Flekkenga barnehage krysser 
du bekken innerst i Krok stien, 
ta så til venstre og følg opp-
arbeidet sti langs bekken ut til 
jordet. Følg tråkk mellom jordet 
og bekken sørvestover til bru. 
Ta så traktorveg nordover mel-
lom jordene og følg skilting og 
merking inn i skogen. Stien snor 
seg videre i variert skogsterreng 
opp til «Trollsteinen». Her må 
det holdes til høyre på sti gjennom skogsterreng og en større hogstflate til nordenden av et 
stort jorde. Posten er ved hvilebenken med flott utsikt sørover. Følg stien langs jordet sørover 
forbi en større røys og over et gammelt beite, kryss et mindre skogholt og fortsett opp  bakken 
til en ny hvileplass med utsikt. Fortsett ned bakken til stien ved bekken eller ta runden øst-
over rundt uteområdet til barnehagen. Denne posten er tilrettelagt av Vangstiene.

Post 5 – Rustad på Haugenrunden, vandring  
langs ridesti i Vang
Lengde: ca. 4 km
Adkomst: Kjør Gåsbuvegen forbi Ingeberg 
mot Gåsbu, ta Fartvegen til høyre i rund-
kjøring, deretter til venstre opp Ingelsrud-
vegen og kjør til du ser p-skilt på låven til 
Ilset gård. 
 
Vang kjøre- og ridestier er en sammen-
slutning der flere staller deltar i et 
omfattende stinettverk. I årets utgave av 
turposter i Hamar ønsker vi å presentere en 
liten smakebit. Alle er velkomne til å gå i 
ridestiene. Hunder må være i bånd. Det er 
også tillatt å sykle i ridestiene, men da på 
en aktsom måte. Hester kan være redde for 
syklister, og trening med terrengsykling skal 
ikke forekomme i ridestiene. Ved møte hest 
og rytter, er det fint – enten du går eller 
sykler – å tre rolig til siden og varsle at du 
er der med et «Hei». Dette er en lett tur 
som følger del av et større ridestinettverk 
i variert kulturlandskap og åpent terreng. 
Kryss vegen fra parkeringen og gå inn mot 
skogholt. Stien går gjennom blandet skog og krysser etter hvert en bekk som følges til du 
kommer til en rasteplass ved Rustad. Her  finner du også turposten og en rastebenk. Rustad er 
en tidligere husmannsplass som går tilbake til 1700-tallet. Herfra går turen som en rundløype. 
Ridestien krysser noen veger, men det skal være lett å følge løypa ved å følge pilene. Følg 
stien tilbake til parkeringen. Om du ønsker en ekstrarunde, kan du følge sti til høyre fra raste-
plassen og til «Russergropa». Posten er tilrettelagt av Vang kjøre- og ridestier.

Post 6 – Dufsetbakken
Lengde: ca. 8,5 km 
Adkomst: Gåsbuvegen 
til Torvbua, ta Vestås-
vegen 1,2 km, så grusveg 
opp til høyre og parker 
på snuplass i enden av 
vegen.

Gå traktorvegen oppover 
mot Åsvegen. Underveis 
er det vel verdt å snu seg 
for å nyte utsikten. 
Kryss Åsvegen og følg 
skilt mot Ålsbergmyra 
(1,3 km) og Raudmyra 
(2,8 km). De første 4-500 
meterne av stien er 
preget av hogstmaskine-
nes hjulspor. Du får etter 
hvert en fersk hogstflate 
på venstre hånd. Der 
hogstmaskinsporet svin-
ger mot høyre, trer den 
gamle stien tydelig fram og fortsetter rett fram/til venstre oppover. Fortsett innover  flatene 
til torvuttaket på Raudmyra hvor det står en gammel dampmaskin (lokomobil). Plakater 
 illustrerer prosessen med å ta ut torv. Ca. 100 meter forbi uttaket tar du til høyre på smalere 
sti skiltet mot Åsvegen/Vangseter. Du passerer et stikryss og følger skilt ingen. Neste stidele 
gir to muligheter, men de kommer ned på Åsvegen like ved hverandre. Herfra følger du vegen 
til høyre 1–1,5 km bort til gapahuken og posten ved Dufset bakken. Følg vegen ca. 400 meter 
videre til du møter traktorvegen du først kom opp og ta denne ned igjen til parkeringen. 
Denne posten er tilrettelagt av Vangsåsen vel.


