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«10 på topp» i Sandnes 2021

1. Selvigstakken 597  moh.     dato:

2. Dalsnuten 323  moh.      dato:       

3. Dalevatnet 140 moh. dato:        

4. Mattirudla 346 moh. dato:

5. Vårlivarden 387 moh. dato:

6. Skogaberget 182  moh.      dato:       

7. Sygno 214 moh. dato:        

8. Skrussfjellet 303 moh. dato:

9. Flataberget 236 moh. dato:        

10. Ramnafjellet 406 moh. dato:

11. Bergefjellet 631 moh. dato:

Løsningsord for Turboturene:

Navn                              Alder:

Adresse:

Mobnr:      Innlev.dato:

Besøk toppene og skriv dato i kortet. Lever inn til Platou Sport, Vågsgata 7. i Sandnes el-
ler til Tursenteret i Stavanger Turistforening i Stavanger innen 1. nov. 2021. Ved innlev-
ering, spør etter diplom. Alle som vil får. Trekning av flotte gevinster som kunngjøres på 
medlemsmøte i november. Barn under 13 år og voksne over 60 kan besøke 5 topper.

Turene merket med «Turbo» er barnevennlige turer. 
Følg med på www.stf.no/sandnes-turlag og på vår facebookside: www.facebook.com/
Sandnes Turlag.

1. SELVIGSTAKKEN,   597 MOH.
Hvor: Ligger på grensen mellom Sandnes kommune og Gjesdal kommune.

Hvor krevende: Krevende topptur. Må beregne 2,5 t hver vei + pauser. Distanse ca. 10 km. 
tur/retur. Rødmerket tursti.

Adkomst og parkering: Kjør RV 508 til Seldalsheia, stor parkeringsplass på toppen av heia på 
begge sider av veien.



2. DALSNUTEN, 323 moh.
Hvor: På Gramstad.

Hvor krevende: Enkel, fin familietur. Merket med røde T- er. Ca. 4 km tur/retur, noe lenger 
hvis man ønsker å følge merket rundtur. Beregn ca. 1,5 t. tur/retur. Første del på grusvei, 
siste del på steinete sti.

Adkomst og parkering: Kjør Daleveien til Strondalia, ta opp til Gramstad der det er en 
stor parkeringsplass.

3. DALEVATNET, 140 m.o.h.
Hvor: På Dale

Hvor krevende: Lett familie-tur. Distanse ca. 3,5  km. tur/retur.  Ca. 1,5 t. tur/retur + 
pauser. Turen er merket med røde T- er. 

Adkomst og parkering: Kjør Daleveien, Fv. 317 til Dale. På Dale tar du til venstre , kjører 
gjennom den ene bygningen.Parker ved tur-info tavle. Turen starter til høyre for grusbanen. 
Se tur-info tavlen.

4. MATTIRUDLA, 346 m.o.h.
Hvor: Gramstad. Turen er T- merket. Starter fra parkeringsplassen. Følg T- merket løype 
mot Bjørndalsfjellet. Toppen er skiltet.

Hvor krevende: Middels til krevende tur. Ca 40 min. opp til toppen + pauser. Flott 
rundløype som tar ca.1.5 t. ca. 3.5 km.

Adkomst og parkering: Kjør Daleveien til Strondavika, - ta opp til Gramstad. 

5. VÅRLIVARDEN,  387 MOH.
Hvor : Mellom Lutsivassdraget og Høgsfjord.

Hvor krevende: Middels krevende tur. Rødmerket tur løype. Ca 5 km. en vei. Mange tur-
muligheter, se oppslagstavler på p.plassene.

Adkomst og parkering: Kjør Fv. 516 til Hommersåk .Videre på Fv. 318, følg skilt opp til 
Øvre Hetland.  Fra Nodhagen, STF turisthytte , Bersagel, Fv. 318.





6. SKOGABERGET, 182 MOH.
Hvor: Melshei

Hvor krevende: Enkel familietur. Starter fra parkeringsplassen på grusvei inn til venstre. Ca 
500 m .Følg skilt til Skogaberget, ta første sti inn til høyre og hold sti venstre til du kommer 
til toppen. Her er mange stier så kanskje du må prøve noen før du finner rett sti. Ca.1,2 km. 
frem og tilbake.
Adkomst og parkering: Ta av fra E39 mot Bogafjell og kjør retning Høyland kirke og følg 
skilt til Melshei. Parker på den øverste parkeringsplassen. Et flott alternativ er å gå turen fra 
Rogaland Arboret.

8. SKRUSSFJELLET 303 M.O.H.
Hvor: Alsvik

Hvor krevende: Middels rundtur. Distanse ca. 6,5 km. ca.2-3 t. +pauser. Rødmerket tursti, 
godt skiltet. 

Adkomst og parkering: Kjør riksvei 13 til Lutsi. Sving inn på Fv. 337 ved skilt til Alsvik.Følg 
skilting til Alsvik natursenter, stor parkeringsplass. Følg grusveien til stor info tur-tavle.

7. SYGNO ,  214 MOH.
Hvor : Sviland 

Hvor krevende: Enkel, lett familietur. Rødmerket løype. Distanse ca. 4.1 km. tur/retur. 1 - 
1. 5 t. + pauser. 

Adkomst og parkering : Kjør  Fv. 315 gjennom Søredalen til Skjelbreitjørna på Ur-Eike-
land. Offentlig parkeringsplass på venstre side ved Skjelbreitjørna.



9. FLATABERGET,  236 MOH.
Hvor: Hommersåk

Hvor krevende: Lett/middels krevende -tur, litt bratt oppstigning. Rødmerket tursti. Ca.1t. 
+ pauser til toppen. Følg stien og skiltingen. Bruk gjerdeklyvere for å unngå å ødelegge 
grunneigere sine gjerder. Turen kan og gåes fra Maudland skole. Følg grusveien oppover 
mot Maudland gård. Ta av ved skilt til Flataberget..

Adkomst og parkering: Kjør FV. 516 til Hommersåk. Kjør opp Hommersandbakken. 
Stopp på parkeringsplassen til gravlunden. Når du forlater bilen, går du gjennom gravlun-
den og skiltingen starter på motsatt side.

10. RAMNAFJELLET,  406 MOH.
Hvor: Mellom Søredalen og Noredalen.

Hvor krevende: Middels/krevende tur. Distanse ca.12 km.,
tur/retur, ca. 4 timer + pauser. Rødmerket tursti.

Adkomst og parkering:  Kjør til Sviland og følg Søredalen, fv 315, videre til Svihusvatnet, 
som du får på høyre side. Parkeringen er på venstre side i begynnelsen av vannet. Se etter 
en liten grusvei. Tavle og skilt er 10 meter innenfor veien. Dyr på beite, -husk båndtvang .

11. BERGEFJELLET,  631 MOH.
Hvor: Ved Forsand sentrum.

Hvor krevende: Krevende siden det er en lang motbakke til topps. Merket tursti ca. 6 km 
og ca. 4 t tur/retur. PS! Strålende utsikt både underveis og på toppen.

Adkomst og parkering: Reis til Forsand sentrum enten gjennom Ryfast eller evt. ved ferge 
over Høgsfjorden. Parker ved Forsand bedehus. Stien starter på andre siden av veien ved 
ballbingen. Se skilt og rødmerking for sti til toppen.



Bli med og finn 10 turmål i Sandnes kommune
«10 på topp» i Sandnes byr på det beste av 

Sandnes kommunes turområder. 
Her får du et variert program tilrettelagt for store og små. 

Besøk toppen og skriv dato i folderen ved navnet på toppen. dato.
På de turene som er merket med «Turbo» finnes en bokstav.

Noter bokstaven og de vil samlet bli et ord.
Barn under 13 år og voksne over 60 kan besøke 5 topper. 

Levér inn folderen og du blir med i trekning av gevinster.
 Alle får diplom. 

Mange av turene går i innmark over kulturbeiter. Vis hensyn til dyr på 
beite. Bruk gjerdeklyvere der de finnes. 

Vis hensyn hvis du parkerer på privat eiendom.

HUSK: Sandnes kommune har båndtvang flere steder hele året. 
Noen steder kan de røde turstimerkene være litt slitt, 

- FØLG alltid med hvor du er og hvor du skal.
Finnes det noen mangler eller utfordringer med turen ta straks kontakt: 

sissel.t.torgersen@gmail.com eller SMS: 92285227.
Mer info. ang. turene finnes på vår nettside: www.stf.no/sandnes-turlag

www.facebook.com/SandnesTurlag
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10 på topp i Sandnes 2021 er å finne i SjekkUT-appen. Du kan sjekke inn digitalt, 
signere gjesteboken og dele opplevelsen på sosiale medier. Appen er gratis og 

tilgjengelig i Appstore og Google Play. Du trenger ikke være medlem i Turistforeningen 
for å ta appen i bruk. For å bli med i trekning av gevinster må du registrere deg .


