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hva?
Topptur med 
fantastisk utsikt. 
Ca. 6 kilometer. Kan 
kombineres med 
bading, fisking og 
bærplukking.

når?
Hele 
sommerhalvåret.

hvor?
Ringkolltoppen med 
start fra sørsiden.

Turtipset lages 
av Ringerikes 
Turistforening:
rt@ringerikes-
turistforening.no

www.ringtf.no

Per h. stubbraaten
Ringerikes Turistforening

Å ta tilbake utsikten på Ringkolltoppen 
har nesten vært et folkekrav i de 

seineste årene. I høst fikk Ringerike 
kommune tillatelse til å tynne ut deler av 
området som er offentlig eid, og målet på 
sikt er å bringe de skogkledde skråningene 
tilbake til levende utmark med beitende 
dyr. Det vil sikkert ta litt tid før denne 
visjonen er nådd, men så langt er første 
skritt tatt. nådd: Trærne nedenfor toppen 
er nå hogd slik at vi igjen kan nyte den 
storslåtte utsikten.

Flere valgmuligheter
Mange stier fører til Ringkolltoppen, og 
den korteste er fra parkeringa foran 
Ringkollstua. En større opplevelse er det å 
ankomme toppen fra sør.

Parker på sletta ovenfor Jaklefoss og ta 
den breie Marteseterveien til høyre. Etter 
en snau kilometer kommer du til et 
stikryss med merkeskilt både for ski- og 
fottur. Den blåmerka stien til venstre leder 
deg rett til topps. 

Stien er brei og mye brukt, og stignin-
gene føles derfor ikke så tunge. Forbi 
Ringkollsetra blir det mer åpent med utsikt 

mot sør og øst. Opp mot selve Ringkollpla-
tået er det brattere igjen, og stien leder deg 
mot vestsiden av toppen. 

Plutselig dumper du rett på RTs eldgam-
le krakk som er boltet i berget. Den har i 
flere tiår befunnet seg bortgjemt i skogen, 
men har nå fått tilbake sin gamle utsikt. 
Her er det obligatorisk pause! 

Den blåmerka stien dreier nå nedover i 
retning skistallen. Men først er det naturlig 
å ta en snarvisitt oppom toppen, stoppe 
ved sikteskiva og gjenoppfriske alle 
toppene du skimter i horisonten. 

Ringkolltoppen på sitt beste

nyt øyeblikket: Utsikten på Ringkolltoppen er blitt formidabel etter at det er hugget massevis av trær i området.

til topps: Turen til Ringkolltoppen er på 
rundt seks kilometer. 
 kart: statens kartverk

Den nevnte stien nedover er både rød- 
og blåmerka, og når du råker på lysløypa, 
tar du til venstre mot Ringkollstua.

Tilbake til bilen velger du den rødmerka 
skiløypa ut av Leikeland. Noen steder er 
trasèen litt fuktig, men det bør holde med 
joggesko. I åpent lende kan det være litt 
langt mellom rødmerkene, så vær påpas-
selig.

Skiløypa passerer skiltkrysset der du 
tidligere på dagen tok av, og nå svinger du 
til høyre og følger Marteseterveien tilbake 
til bilen.

bading i røstjern?
Du er sikkert varm og svett etter turen, og 
da kan det kanskje være fristende med et 
bad. Røstjernet ligger mindre enn 500 m 
fra parkeringsplassen, og overflatevannet 
holder nesten alltid badetemperatur i som-
merhalvåret.

Røstjernet var tidligere drikkevanns-
kilde, og det er derfor demt opp i søren-
den. Her er det fint å bade, og bortenfor 
demningen er det koselig å raste. Hvis du 
er fiskeinteressert, er det gode muligheter 
for å få abbor. Om du heller foretrekker 
bærplukking, har du også havnet på rett 
sted. Bringebær, blåbær og tyttebær 
konkurrerer om arealene.
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