
Vestby kommune og Vestby Turlag samarbeider om ny kartportal 

Bakgrunn 
Siden starten i 2013 har Vestby Turlag tilrettelagt 145 km turstier i kommunen og satt opp 718 skilt i 

243 stikryss. Turstiene dekker det meste av kommunen og er i alt vesentlig blåmerket. Det er lagt 

vekt på at stiene er godt merket og skiltet og at de går i et tørt og variert terreng, slik at 

turopplevelsene bli best mulig. Det er også satt opp 7 gapahuker til fri bruk. 

Ny kartportal 
For at flest mulige skal komme seg ut i marka har kommunen og turlaget samarbeidet om å få på 

plass en ny kartportal. Nå er første versjon klar. Du finner den på nett fra PC, mobil eller nettbrett. 

Nettadressen er http://kommunekart.com/klient/follo/turkart. Se egen brukerinstruks. 

Når du har valgt Vestby kommune huker du av kartlaget Vestby Turlag.  Nå vises alle turstier som er 

blåmerket og skiltet. Her kan du zoome deg inn for detaljer.  

Trykker du på Turforslag får du mulighet til å få mer informasjon om Vestby Turlag sine forslag til 

turer. Når det ikke er korona begrensninger, arrangerer turlaget nærturer hver uke. Disse turene 

legges ut som turforslag i kartportalen. Ved å trykke på et turforslag, vises dette i kartet. Herfra kan 

du skrive ut Turkort, hvor turene er beskrevet i detalj. Til enkelte turer er det også laget en turvideo, 

som du kan spille av direkte fra kartportalen. 

Oppdag Vestby 
Nå når de fleste arenaer er stengt, kan vi på det sterkeste anbefale en tur i marka vår. Ta 

utgangspunkt i ulike utfartsparkeringer og gå eller løp på oppdagelsestur. I tillegg til frisk luft og 

trening, får psyken et viktig påfyll av positive opplevelser. Kanskje du rekker alle 145 km før 

pandemien er over? 

Utfartsparkering 
Når du ikke starter hjemme ifra, kan du velge mellom mange P-plasser. Du kan som regel kombinere 

flere turer og avkorte om du vil. 

Ødemørk 
Plass til mange biler. Innfallsport til Mossemarka. Mange flotte turstier. Tiurmåsan og Ishavet 

gapahuker og lavvoen på Ødemørk. Eventyrstien. Bikkjemåsan. Ishavet rundt. Skog og myr. 

Grevlingen 
Plass til mange biler. Lysløypa. Rødsrunden og Brevikmarka rundt. Rød og Grevlingen gapahuk.  

Strømbråten kapell 
Plass til en del biler. Tursti inn i Sonsmarka. Deør-runden, Deør-Knapstad skog. 

Øra 
Stor P-plass. Fint utgangspunkt for tur til Kolås med pilegrimstien til Klokkerud og Vestby eller over 

Garpeåsen til Gjølstad og Hølen.  

Kjøvangen 
Stor P-plass. Utgangspunkt for tur til Vardåsen og Laksa. Eller en av de mange rutene gjennom 

Kjøvangskogen. Tre turer nordover: Hulvika-Krokstrand, Furubråten-Tørfest-Kirkeveien-Vestre Torp 

eller Høyspentrunden mot Haugertjern. Her finner du det meste av skog- og kystlandskap. 

Blåveisstien nå på våren er helt fantastisk. 

http://kommunekart.com/klient/follo/turkart


Hølen skole 
Relativ stor parkering. Tursti ut fra Molvikveien til Hølen gapahuk og sørover over Karderåsen til 

Gjølstad og Son. Eller mot Muggestad og samme vei mot Gjølstad. Mulig å ta stien ned til Elveveien. 

Du kan også gå gjennom Hølen til Parkveien eller Knapstad å gå opp til Knapstad skog eller 

Stavengåsen. 

Hulvika 
Plass til en del biler. Kort vei til stranda. Du kan gå i sjøkanten til Bølnes, Krokstrand og Emmerstad 

eller ta Blåveisstien over Bjønnåsen med fantastisk utsikt over Breiangen og Tørfest. Her kryr det av 

fornminner. 

Krokstrand 
Her er det plass til en god del biler. Turstier mot Skjelavika og Emmerstad. Kyststi til Hvitsten og 

Kjøvangen. Bademuligheter på stranda. Tursti til Tørfest og Kirkeveien. 

Emmerstad 
Stor parkering. Mange turstier: Kyststien til Krokstrand langs sjøen forbi Brenntangen og Skjelavika 

gir flotte opplevelser med bade- og fiskemuligheter. Haugertjern rundt. Mølabekken med ruiner av 

kvernhus og sager pluss flotte fosser. Kikkeråsen med bålplass og sti til bygdeborgen og Pepperstad. 

Hvitsten kirke 
Mindre parkering. Turstier mot Sekkebekk, Brattåsen og Pepperstad. Mange gallionsfigurer i parken. 

Ikke alle stiene er blåmerket ennå. Lite skilt foreløpig. 

Hvitsten P-plass 
Stor P-plass. Sti mot Lysedal, Ramme og Brattåsen. Langs veien til Hvitsten torv, hvor Kyststien mot 

Emmerstad og Ramme går. Ikke alle stiene er blåmerket ennå. Lite skilt foreløpig. 

Ramme  
P3 har plass til noen biler. Noen flere mot Pyttskog. Turstier mot Nedre Ramme og mot Hvitsten eller 

nordover mot Pyttskog, Solbergelva og stisystemet i Frogn. Langs grusvei NØ til Solbergelva og den 

nye, flotte Dambroen ved den gamle Isdammen.  

Vestbyhallen 
Stor parkeringsplass. Rett inn i flisløypa. Mange turstier uten blåmerke. Ridestien sørover mot Berg 

og Svartedal. Turstier mot Hannestad og Jegstad eller gjennom Pepperstad mot Hvitsten eller 

Emmerstad. Lite skilt foreløpig. Vises på Turkart-Sommer. 

Vestby Arena 
Stor parkeringsplass. Utgangspunkt for turer mot Fallentinbekken, Åle, Garder og Tveter. Ikke alle 

stiene er blåmerket ennå. Lite skilt foreløpig. Vises på Turkart-Sommer. 

Plantasjen 
Relativ stor parkeringsplass. Revlingrunden mot Stubberud, Øines og Ås eller mot Krom og sentrum. 

Ikke alle stiene er blåmerket ennå. Lite skilt foreløpig. Vises på Turkart-Sommer. 

Garder kirke 
Middels stor parkeringsplass. Utgangspunkt for alle turene i Garder. Det er godt skiltet, men ikke alle 

stier er blåmerket. Gapahuken i Garder ligger i sørøst i Skoleskogen. Vises på Turkart-Sommer. 

 


