
Turbeskrivelse 7 topper 

 

7– topper i Vestmarka, ca. 30 km, ca. 10t 

1. Ramsåsen 

2. Røverkulåsen     

3. Gampen       

4. Haveråsen      

5. Bergsåsen       

6. Bruåsen                                                                   

7. Eikelundsåsen   

 
Starter på Franskleiv/utfartsparkeringen Vestmarksetra 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. Der går det sti opp nordover til topp nummer tre som er 

Gampen. Ned fra Gampen på samme sti og videre sørover på blåmerket sti, over Buråsbonn til topp 

nummer fire som er Haveråsen. 

På blåmerket sti ned til veikryss ved Sandungen. Blåmerket sti langs vannet forbi den fine 

badeplassen Eikestøa til sør i Sirisvika. Videre jevnt oppover på sti parallelt med veien, fram til 

endepunktet på veien. Derfra på umerket sti ut til utsiktspunkt på topp nummer fem, som er 

Bergsåsen. Dette er en av de høyeste toppen i Vestmarka og i Asker, med sine 459m 

Derfra nordover på umerket, liten sti over Kulpemyr og opp til Asker Turlag sin hytte, Halvorsenhytta 

som ligger på Tveitersetra. Her blir den andre av hovedpausene på fellesturen. Her vil det også være 

tilgang til saft, kaffe og litt å bite i mellom kl. 11 – 18. Husk egen kopp! 

Blåmerket sti til Steinsbakkene og ned til Fløyta. Østover til Furuholmen og nord til Tranby. Videre på 

den blåmerkede stien nordover til vi er i er i et smalt «pass» mellom Lauvåsen og topp nummer seks, 

som er Bruåsen. Rett ved stien står et skilt med «Bruåsen». Bak skiltet går det en liten sti opp til 

høyeste punkt 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!  



 
Ramsåsen  
Langs den bratte østsiden av åsen ble det i 1982 opprettet et naturreservat med strenge 
vernebestemmelser for å ta vare på edel lauvskog, plantevekster, insekter og et rikt 
fugleliv. 
 
Litt inne på åsen ligger den lille Ramsåsstua som er bygget helt inn i en bratt fjellvegg og 
naturlig kamuflert i terrenget. Den ble opprinnelig bygget i 1943 av to tvillinger fra Ullern. 
De var studenter ved universitetet i Oslo og ettersøkt av tyskerne. I ett år bodde de i 
denne enkle hytta, som senere er restaurert flere ganger. 
 
Lengre nord på åsen ligger Breimåsan. Dette er den største myra i Vestmarka. 
Pollenanalyser viser at det opprinnelig var sammenhengende bjørkeskog på myra. 
Danning av myra kom i gang for alvor da klimaet ble fuktigere for omkring 2500 år siden. 
Senere er det skåret mye torv i denne myra. I dag er myra mest kjent for sine årvisse 
orrhaneleiker i månedsskiftet april/mai.  
 

Røverkulåsen  
Navnet kommer fra fem store steinrøyser på toppen av åsen. I gamle dager trodde folk at 
det hadde bodd røvere her. I virkeligheten er dette gravrøyser som er fra bronsealderen 
og ca. 3000 år gamle. Dette er de eldste sporene etter mennesker i Vestmarka. 
 

Gampen 
Dette er en av de høyeste og mest markerte toppene i Vestmarka, men den er lite besøkt 
og kjent og stiene opp mot toppen har blitt kraftig gjengrodd siste årene.  
 

Haveråsen er en av de mest markerte toppene i Vestmarka og byr på en lang og seig 
motbakke, enten man kommer fra nord eller sør. Til gjengjeld byr toppen på et vidt utsyn 
når man har kommet opp. 
 
Bergsåsen 
Dette er en av de høyeste toppene i Vestmarka, men utgjør et stort platå uten noen 
markert topp. Nord for dette platået ligger Tveitersetra der det var fast bosetting helt til 
1953. Marie Amundsen holdt til her, og sommerstid tok hun imot kuer og hunder i 
pensjon. Nå har DNT Oslo og Omegn etablert en ubetjent hytte på setra - Halvorsenhytta. 
Denne forvaltes og driftes av Asker Turlag. 
 
Bruåsen 
Denne åsen er ca. 325m høy og en litt gjengrodd topp. Området sør for åsen kalles 
Grinisetermarka, der gården Grini hadde seter i mange år. I 1735 ble setra erstattet av 
plassen Tranby som var under gården Gupu. Denne ble fraflyttet i 1870, men murene etter 
husmannsplassen er fortsatt godt synlige. 
 
Eikelundsåsen ligger rett sør for Haugsvollen og er en liten, skarpt avgrenset topp, med en 
stor hytte, Ringihytta liggende helt på toppen. 
 



 


