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hva?
Sykling på gang- og 
sykkelstier og på 
nedlagte riksveier.

når?
Passer både 
som dagstur og 
kveldstur. 

hvor?
Gjennom 
Heradsbygda til 
Veme. Tilbake på 
gamle rv7. 23,5 km, 
1-2 timer.

Turtipset lages av 
Ringerikes Turistforening:

rt@ringerikes-
turistforening.no

www.ringtf.no

Per h. stubbraaten
Ringerikes Turistforening

Mange er ikke klar over de gode 
sykkelmulighetene rett utenfor 

bykjernen. Kanskje trenger du en liten 
påminning for å komme i gang. Fra 
sykkelsetet får du i alle fall opplevd hvor 
pent det er på Ringerike, og samtidig gir 
turen god helseeffekt.

Start turen på gang- og sykkelstien forbi 
Hønefoss stasjon og fortsett syklingen på 
nylagt asfalt langs Soknedalsveien. 
Gjennom Heradsbygda er det sykkelvei 
fram til avkjøringen mot Oppenåsen, men 
herfra og fram til Veme må du forholde deg 
som kjørende og overholde trafikkreglene. 
Selv om det er få biler på veiene, skal du 
bære hjelm og være godt synlig. Den gule 
fargen er så absolutt lettest å se for bilis-
tene.

God asfalt
Veien fram til Veme byr på god asfalt, og 
landskapet er frodig og åpent med gårder 
og spredt villabebyggelse. Litt vemodig er 
det å passere nedlagte Heggen skole som 
var et kultursenter i bygda i mange år. 

Etter drøye 10 km passerer du skiltet 
med Gamle Vemevei, og i bunnen av denne 

bakken deler veien seg. Stikkveien til 
høyre går til Veme kirke mens veien under 
Bergensbanen fører deg fram til rv 7. 

Hvis du har med deg mat, passer det 
godt å nyte kaffen på kirkebakken foran 
vakre Veme kirke, som sto ferdig i 1893. 
Den er en langkirke med tårn, tegnet i 
moderat nygotisk stil med hvite buede 
vinduer. I motsetning til trekirkene som 
ble satt opp i samme tidsperiode, er 
byggematerialet rød teglstein. 

Minnetavle
Ellers forbinder vel de fleste Veme med 
lyrikeren Elling M. Solheim. Huset der han 
vokste opp, ligger bare et par kilometer 

Mye glede på gamle riksveier

GaMMel Moro: Den gamle riksveien i Ramsrudhellinga er blitt en glede for myke trafikanter.

forslaG: Her er turforslaget fra Hønefoss 
og opp til Veme. kart: statens kartverk

vestover rv 7. Her er det avkjøringsplass og 
minnetavle over forfatteren, men siden 
det ikke er gang- og sykkelvei fram hit, bør 
du utsette besøket. I stedet tar du syk-
kelstien mot Hønefoss, men stopper etter 
et par hundre meter ved Kvernvollen 
(Shellstasjonen). Ta en liten avstikker ned 
på brua over Sogna. Det er rart å tenke på 
at den første kraftstasjonen på Ringerike 
ble anlagt i den relativt beskjedne Kvern-
vollfossen på slutten av 1800-tallet. 

Sykkelstien går parallelt med den gamle 
rv 7, men krysser snart under den nye 
riksveien og fortsetter på ny asfalt forbi 
nedlagte Elvenga Camping og den tidligere 
populære badeplassen ovenfor Heieren 
Mølle (I dag: Kraftverk).

ramsrudhellinga
Det deiligste med hele turen er å boltre seg 
på en nesten bilfri vei tilbake til Hønefoss. 
Der digre trailere tidligere rådde grunnen, 
er det nå du som er sjefen. På toppen av 
bakken føres du på nytt inn på sykkelsti. 
Den dukker under nye rv 7 og jernbane-
linja, og fra Coop-butikken i Heradsbygda 
kan du velge en farefri sykkeltrasé tilbake 
til Hønefoss.

ut På
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sentralbord: 32 17 95 00


