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Oppegård 29.01.2019 

Oppegård kommune 

Rådhuset 

1410 Kolbotn 

 

Ski kommune 

Rådhuset 

1400 Ski 

Innspill til kommuneplanen: Turvei Slåbråtan – Stallerud 
 
De mest interessante tur- og friluftsområdene for befolkningen i Oppegård befinner seg sydøst for 
motorveien gjennom marka. Til tross for dette er den ingen turvei inn i marka syd for traséen 
Fløisbonn– Kloppa, før en kommer syd for Tussetjern. (Lenger nord er det ytterligere en god lysløype 
og turveitrase mellom Ødegården og Myrer). 

Oppegård Vel foreslår derfor at det etableres en turvei med standard som eksisterende lysløype på 
de manglende strekningene mellom Slåbråtan og Stallerud, jf. Kartskisse (se vedlegg 1). 
 
Tidligere gikk hovedforbindelsen inn i marka for de sydlige delene av kommunen fra Slåbråtan, 
rundet sydspissen av Pinnåsen, over Assurdalen og Breimåsan/Snipetjern mot Fugleåsen. Denne 
forbindelsen ble vanskeligere å benytte da motorveien kom i denne delen av marka og industrien på 
Breimåsan/ Regnbuen ble etablert. Den tidligere adkomsten fra Slåbråtenveien ble også ødelagt av 
utbyggingen i Øvreskogen. I dag er det etablert nye adkomster til denne traseen i 
Slåbråten/Øvreskogen og bruken av traseen har tatt seg betydelig opp igjen selv om stien er i elendig 
forfatning. 
 
På Ski kommunes side av kommunegrensen er stien lagt om i to omganger som erstatning for den 
tapte traseen og er i dag ferdig som en turvei av meget høy standard. Den er fundamentert som 
kjøreveg i ca. 5,- bredde med grusdekke. Veien er ferdig bygget mellom kommunegrensa i sydenden 
av Pinnåsen og turveibrua over Langhusdiagonalen, dvs. i ca. 1 km lengde. Turveien krysser en 
avkjørsel til «Motorkrossbanen»/pukkverket. Her må det etableres en planfri kryssing. Om nødvendig 
bør det være enkelt å etablere en utfartsparkering ved veinettet på næringsområdet Breimåsan. 
 
Mellom Slåbråten og kommunegrensa er stien svært dårlig. (ca. 0,8 km) Mellom turveibrua over 
Langhusdiagonalen og Stallerud har traseen standard som andrestier/ løypetraseer i marka. (ca 0,8 
km) 
 
Det kan også etableres en tilknytning til lysløypa mellom sydenden av Grytemyra og sydspissen av 
Pinnåsen.  Her ligger det en driftsvei for skogbruket som nå er i ferd med å gro igjen. 
 
Turveien vil med dette enkle grepet være koblet til turveier/lysløyper i begge ender. 
 
Oppegård Vel 
 
Mikael Bergqvist 
styreleder 
 
Vedlegg 1: Kartskisse som viser foreslått turvei Slåbråten - Stallerud 
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Vedlegg 1. Kartskisse som viser foreslått turvei Slåbråten – Stallerud. 
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