
Trafikksikkerhet 

N o v e m b e r  2 0 0 8

De gamle strøkene i vårt vel
område har et veinett som ble 
planlagt på slump i forbindelse 
med utparselleringen av tomtene 
rundt første Verdenskrig. Noe ble 
rettet opp i forbindelse med at 
kommunen overtok veiene i det 
første tiår etter siste krig, men 
fortsatt er det store mangler som 
gjør deler av veinettet trafikkfarlig, 
spesielt for barn. Kommunen har 
svært små midler til å utbedre, og 
knapt nok til å vedlikeholde vei
dekket.
I år kom det midler fra Statens 
vegvesen etter søknad fra kom
munen til trafikksikring under 
”Aksjon skolevei”. Kommunen 
valgte, etter samråd med Greve 
rud skole og Oppegård Vel å 
bruke disse på å få en større del 
av biltrafikken ut av området på 
den nye Rolf Presthus vei for å 
redusere trafikken over jernbane
broen og å bedre forholdene for 
skolebarn i  krysset Slåbråtveien / 
Sætre skog veien / Solveien.

Tiltak 1 –  utbedring 
av Tiurveien:
Tiurveien er forbindelsen mel
lom Slåbråtveien og Rolf Presthus 
vei. Den var smal og uten fortau, 
og derfor lite attraktiv å kjøre. Få 
liker å være til plage for gående.

Nye Tiurveien 1.

Nye Tiurveien 2.

Den er nå utvidet og har fått for
tau og er trygg for såvel gående 
som rullende trafikk. Rolf Prest
hus vei og videre Kongeveien har 
fortau frem til god påkjøring på 
Skiveien og denne anbefales som 
utfartsvei for dem det passer for.
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ny hjemmeside er under 
 etablering følg med på 
www.oppegardvel.no



Tiltak 2 – bom i 
Slåbråtveien v/
Snorres vei.
Slåbråtveien fra Sætreskogveien til 
Snorres vei er bratt og smal, og 
den har alltid blitt brukt som skole
vei selv om elevene har blitt opp
fordret til å unngå den. For mange 
år siden ble den enveiskjørt med 
kjøreretning oppover. Dette blir 
ikke respektert av mange og det 
kjøres ofte ulovlig nedover. en av 
dem sa spontant da hun ble stop
pet for å bli gjort oppmerksom på 
forholdet: ”Jeg så ikke skiltet der 
oppe”.  Det oppstår stadig vanske
lige situasjoner både i bakken og i 
krysset mot Sætreskogveien.
Vellets styre er i er i utgangspunk
tet skeptisk til stenging av veien 
med bom, også fordi det finnes en 
parallell gangvei ned Solveien. 

Motocrossbane i Assurdalen

17. oktober avholdt Miljøvern depar
tementet befaring over om rå det 
som Ski kommune har vedtatt at 
skal bli Motocrossbane i Assurdalen. 
Deltagere var Fylkes mannen, ord
førerne fra Ski og Oppegård, repre
 sentanter fra Miljøvern depar te
mentet og Statens foruren sings 
 tilsyn, Torun Helen fra admini    
stra sjonen i Oppegård, skogsjefen i 
Ski, overarkitekt e.A. Hovden, 
adm. Ski kommune, 2 fra NMK 
avd. Follo og to fra styret i Oppe
gård Vel. Dette var siste skritt i 
saken, og nå blir det en avgjørelse. 

Selve planen for banen forutsetter 
at en utfylling over bekken på 600 
– 800000 m3.  Assurbekken legges 
i en kulvert fra avkjøringen fra e6 
til langhus og sydover til bekken 
renner under e6. På denne strek
ningen er det gitt konsesjon fra 

NVe til at 290 m legges i rør og 
100 m i åpen bekk før den forsvin
ner under e6.  

Saken har en lang historie: NMK 
Follo, et medlem i Norges Idretts
forbund, hadde en bane ved Kloppa 
som ble stengt på grunn av klager 
på støy, særlig kanskje fra uregle
mentert bruk. De har siden søkt å 
finne et nytt egnet sted for sin 
idrett i Follo. Ski kommune kom 
dem i møte og vedtok at et område 
rundt Assur bekken fra avkjørings
veien til langhus fra nord, langs 
industrifeltet i øst og ned til e6, 
kunne benyttes til formålet. Dette 
førte til protester fra miljøvernor
ganisasjoner, Oppegård kommune 
samt Oppegård Vel. Dermed endte 
saken hos fylkesmannen, og etter 
megling/forhandling mellom Ski 
/ Oppegård hos fylkes mann ble 

planen ble sendt tilbake til Ski for 
ny behandling. Derfra gikk den 
tilsynelatende uforandret tilbake 
til fylkesmannen, ny protest fra 
Oppegård, ny mekling, og videre 
til neste (og siste) instans, Miljøvern 
departementet.
Partene fikk legge frem sine syns 
og standpunkter før selve befarin
gen, og disse ble ytterligere utdy
pet ute i terrenget. Vår ordfører 
Sylvi Graham og Torun Hellen 
gjorde en flott jobb, og vi som Vel 
synes vi kom godt ut av det. Det ble 
ikke skrevet referat fra befaringen, 
”det er ikke vanlig”.
Saken skal altså avgjøres i Miljø
departementet og det kan ta tid. I 
mellomtiden får vi vente i spen
ning. Det er mulig at den saksbe
handlingen som foregår vedrøren
de Taraldrudområdet lenger nord 
kan innvirke på resultatet. ■

Ny bom ved Slåbråtveien 9.

Styret er villige til å akseptere løs
ningen som en prøveordning og 
vil følge opp saken fremover.
Kommunen hadde forøvrig flere 
forslag, blant annet å stenge Sætre
skogveien med bom mellom Snorres 
vei og Åsenveien. Dette forslag ble 
sterkt frarådet fra Vellets styre.

Flere penger til 
trafikksikkerhet?
Fra kommunen sies det at hvis 
disse tiltakene resulterer i en halv
ering av trafikken over jernbane
broen (det er ikke nevnt hva det 
eksakt betyr), vil det komme penger 
fra Vegvesenet også neste år.   ■



Styret har tatt initiativ til, og inn
ledet et samarbeide med langhus 
Vel, vår velnabo i sør. Vi har 
Tussetjern som felles interesse
område. Formålet er å få til en 
tursti rundt tjernet, og å prøve å 
redde ruinene av Nordlisaga i 
Sætrebekken fra ytterligere til
groing som truer murene.
Dette er langsiktig arbeid, og det 
krever velvilje fra grunneierne 
rundt tjernet. Ski og Oppegård 
kommuner er positive til ideen så 
langt, men har neppe noen pen
ger å legge i det. Men, og det er 
viktig, store deler av grunnen 
rundt tjernet eies av kommunene. 
en slik sti kan bety en ny turmu
lighet i et for mange ukjent ter
reng. langhus Vel har merket og 
skiltet en sti syd for Tussetjern, og 
en tur der anbefales. Start under 
e6 broen over gamle Skiveien og 
følg veien Tussestien. Du passerer 
Nordlisaga før jernbanebroen 
over Sætrebekken.

Nordlisaga vet vi lite om, den til
hørte Vevelstad gård og skal ha 
vært den største sagen i den syd
lige delen av Gjersjøvassdraget. 
Den var i virksomhet frem til ca 
1910 hvor den brant, og maskine
riet ble flyttet til Vevelstad og 
drevet videre med damp eller 
annen motorkraft. Den som har 
opplysninger om sagen bes ta 
kontakt. ■

Sti rundt Tussetjern

Nordlisaga v/Tussestien.



Invitasjon til nye medlemmer

Tilgang til marka gjennom 
Øvreskogen byggefelt

Ny E6 og 
samarbeid med 
Vegvesenet 

Oppegård Vel rundet 100 år 16. 
fe bruar i år. I dag er mer enn 430 
husstander medlemmer. Medlems 
massen økte med mer enn 10% i 
2007. Vellet er partipolitisk uav
hengig. Årsmøtet velger styret og 
vedtar et budsjett som er retnings
givende for styrearbeidet. Mellom 
årsmøtene må styret holde bud
sjettet og ellers arbeide etter vel
lets vedtekter. Styre medlemmene 
mottar ingen godtgjørelse for sitt 
arbeid. Dette betyr at vellets inn
tekter, som er medlemskontingent 
og inntekt fra utleie av plass til en 
mobiltelefonbase går tilbake til 

aktuelle tiltak i velområdet.
Hvordan disse midlene skal brukes 
bestemmes av medlemmene på 
årsmøtet. 
Vellet samarbeider med kommu
nen der hvor det er naturlig, og 
engasjerer seg i små og store saker 
som er av betydning for inn
byggerne i området. eksempler 
på saker der vellet har engasjert 
seg er trafikksikkerhet, e6 utbyg
gingen og spørsmålet om moto
crossbane i Assurdalen.
Vellets innflytelse på vegne av med
lemmene er blant annet av hengig 
av antall medlemmer. et medlem

skap i vellet øker mulighetene for 
at vi når frem med de sakene som 
har betydning for nærmiljøet.
Siste årsmøte fastsatte kontingen
ten til kr 200 for hver husstand 
(kr 100 for pensjonister og tryg
dede). Du blir medlem ved å 
betale kontingent på vellets  
konto 9498 05 09537, eller legg 
en beskjed i vår postkasse på 
Grendehuset i Sætreskogveien 
13.  De første som melder seg inn 
vil få jubileumsboken ”Oppegård 
Vel 100 år – bygdas våkne samvit
tighet” i velkomstgave. ■

Inntil byggearbeidene i Øvre  
sko gen byggefelt for noen år 
siden ble igangsatt gikk to av 
hoved stiene inn i marka ut fra 
øvre del av Slåbråtveien og rett 
østover i retning Stallerud. Den 
rødmerkede stien var en godt 
opp arbeidet sti og gikk forbi 
Slåbråtbakken hoppbakke, ned 
kleiva og gjennom en under
gang under e6 i Assurdalen.  
Stien er raskeste vei inn i hjertet 
av vår del av Sørmarka og tur
mål som Stallerud, Bukkesti og 
Sterke rud. Dessverre har stien 
de siste årene vært blokkert av 
anleggsarbeide både i Øvre
skogen byggefelt og i forbindelse 
med e6 utbyggingen. Som følge 
av dette har stien vært i ferd med 
å gro igjen. I sommer har to 
aktive pensjonister påtatt seg 
jobben med å rydde og gjen

åpne stien. Takk for innsatsen.
Vellet har forsøkt å sette fokus 
på å bevare tilgangen til marka 
gjennom det nye byggefeltet. Vi 
har sett flere uheldige eksem
pler på manglende tilgang til 
marka ved etablering av nye 
bygge felt i markagrensen.  
Vellet har hatt møte med to av 
utbyggerne i området.  Bolig og 
eiendoms Utbygging (BeU) som 
har ansvaret for utbygging av 
deler av det aktuelle området 
har sagt seg villige til å utbedre 
ca. 60 m av den blåmerkede 
stien som er berørt av deres bygge
arbeider. Den aktuelle stien går 
fra Rolf Presthus vei og østover 
langs laugskollen i den nordlige 
del av anleggsområdet. ■

etter forespørsel fra Vegvesenet 
arrangerte Oppegård vel i mai et 
åpnet møte på Grendehuset hvor 
det ble orientert om framdriften i 
e6 prosjektet. Stemningen på møtet 
var meget god og et interessert 
publikum fikk en grundig inn
føring i hvordan tunnelbygging 
foregår og hvilke hensyn en for
søker å ta. Styret i Vellet har i hele 
prosjektperioden opplevd Veg vese
nets ledelse som meget positive og 
har hatt et godt samarbeid.
Mandag den 10. november var det 
gjennomslag i Nøstvedttunnellen.  
Dette betyr at sprengningsarbei
dene er ferdige. Framover skal det 
arbeides med veibane og tekniske 
anlegg enda en stund. Åpning av 
tunnelen er foreløpig fastsatt til vil 
09.09.09 så vi kan nå begynne å se 
fram til en ny hverdag for mange av 
beboerne i vårt velområde. ■
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