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Sykkeltrasé/skiløype Lilloseter - Sinober - Burås  

 

 
Lillomarkas Venner registrerer at Fylkesmannen O&A har sendt henvendelse til 

Miljøverndepartementet om tillatelse til oppstart reguleringsplanarbeid for overnevnte trasé 

den 26.11.2012. Referanse: 2012/15795-2 M-FO 

 

Lillomarkas Venner har på et tidligere stadium engasjert seg sterkt i dette prosjektet og 

mottatt sakspapirer, deltatt i befaring og på møter samt skrevet uttalelser (27.02.2009). 

Vi mener at prosjektet utgjør en problematisk inngripen i sentrale deler av Lillomarka og 

setter hensyn til natur, miljø og kulturminner i fare. LV innser også at denne traséen har 

positive sider for å få folk ut i marka. Derfor har LV gått inn for at prosjektet gjennomføres 

under forutsetning at en del viktige hensyn ivaretas. Disse hensyn er i korthet at traséen 

utføres med varierende standard og med en spesiell og grønn profil, samt at skjæringer, 

fyllinger og bruer unngås i størst mulig grad. Det er også av svært stor betydning at 

trasévalget vies mye oppmerksomhet. 

Lillomarkas venner har kommet med egne innspill til trasévalg som i større grad vil ivareta 

disse hensyn enn de av Friluftsetaten foreslåtte.  

 

Når vi studerer kartmaterialet som ble vedlagt i brevet fra fylkesmannen i november går det 

fram at det er et gammelt og forlatt alternativ som er vedlagt som verken er foreslått av 

Bymiljøetaten eller LV. Dette gjør oss selvsagt bekymret og vi ønsker på et tidlig trinn i 

prosessen å påpeke det. 

Lillomarkas venner har som sagt egne trasevalg som vi regner med vil bli seriøst vurdert i det 

videre planarbeidet og ber om å bli kontaktet slik at vi kan bli en bidragsyter til et best mulig 

prosjekt som vil få stor betydning for bruken av Lillomarka i mange år framover. 

 

 

 

Med hilsen  
for Lillomarkas Venner 
 
 
Tore Faller (sign.) 


