
Månedens poster for August 

      
Månedens poster for august er lagt til Øståsen opp for Vikersund. Postene ligger i tilknytning til 

Austadveien og Dokkaløypa. 

Anbefalt parkering er ved idrettsplassen i Vikersund eller Tyrifjord hotell. 

Det er enklest å finne fram ved å starte ved Austadveien som begynner på Vikerkleiva. Austadveien er i 

starten en vei til gårder og bebyggelse opp mot skogen. Etter hvert går veien over til en traktorvei som går 

langt opp mot toppen av åsen. (noe over 500moh) 

Til post 17 Navneberget 

Følg Austadveien forbi gårder og etter ca.1300m får en Austadbråten som er en godt bevart 

husmannsplass på venstre side. Rett etter plassen passeres «skaugar’n. Fortsett Austadveien ca. 700 m 

videre til Haresvingen som er en brå høyresving. (ca.150 g)  

Her går det av en sti/ traktorslep til venstre i en snauhogst. Ta stien og etter vel 200 m ligger Navneberget 

post 17 til venstre litt over 300 moh. 

Til post 18 Bygdeborgen 

Gå stien tilbake til Austadveien. Følg denne opp til toppen og gå sti/ traktorslep videre. Etter et par 

hundrede meter ligger det en hytte på venstre hånd. Like etter å ha passert denne er det et stidele. Ta 

stien/ traktorslepet sydover (rett frem) i ca.300 m. Bygdeborgen ligger under 200 m fra stien. Ta av rett 

vestover så kommer du raskt til ei åpen myr. Ta utgangspunkt i den nordlige enden av myra og gå vestover 

mot bygda. Du treffer en tråkk som går nordover og opp på Bygdeborgen post 18. 

På bygdeborgen er det flott utsikt mot Vikersund og sydover i Modum.  

Til post 19 Hvalsvarden 

Gå tilbake til stien og følg denne samme vei som du kom i ca.500 m. Ta sti nordover fram til dammen på 

Hvalsdammen og gå over denne. (Stien står ikke på de fleste kart) 

Følg sti nordover opp mot Hvalsknatten til du kommer til kommunikasjonsmasta med» juletreet» på. 

Gå sti videre nordover rett til høyre for to hytter og du kommer til Hvalsvarden post 19 på noen få 

minutter. 

På Hvalsvarden er det en flott utsikt nordover i Tyrifjorden og mot Ringerike 

Til post 20, utsiktspunkt i Dokkaløypa 

Følg stien tilbake til Hvalsdammen. Ta Dokkaløypa som er blåmerka nedover mot bygda. Når du kommer ut 

på tuppen av Slettåsen ligger post 20 med flott utsikt mot Vikersund, bygdene østove, nordøstover og fjella 

bakom. 

Følg Dokkaløypa ned til bygda. 

 



 


