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Ad. ødelagt løypetrasé langs Alna, Grorud 
Turvei D9 langs Alna mellom steinhvelvbrua i Kalbakkveien og nord til Grorud T-banestasjon 
ble i fjor vinter brøytet og strødd, foreløpig i år bare brøytet. Bortsatt fra sporadisk 
brøyting/strøing også i foregående vintre har denne traséen i alle år tidligere fungert som 
skiløype fra Kalbakkveien og vært utgangspunkt for skitur i Lillomarka for mange mennesker 
i blokkbebyggelsen på Nordtvet og Kalbakken. Disse vil nå i praksis kjøre bil til de allerede 
overfylte utfartsparkeringer på Ammerud og ved Badedammen på Grorud. De som bor i 
dette området mister også en fin start- og avslutningsdel på turen. Å oppnå ei skiløype 
utenfor brøytet vei er ikke mulig som følge av skrånende terreng og buskvegetasjon, og hvor 
det ikke er ønskelig med ytterligere inngrep.  
 
Det har ved flere anledninger gjennom årene vært lagt opp til fra Oslo kommune (Park- og 
idrettsvesen/Friluftsetat) at denne traséen skulle fungere som skiløype vinterstid. Omkring 
1990 ble for eksempel ei bru over Alna høyere opp bevisst bygget (bredde + vinkler) for at 
scooter eller løypemaskin skulle kunne komme fram (prosjektleder: Bjørg-Annie Brenøe). For 
ca 10 år siden var det gjennom noen vintersesonger skileikarrangementer i den store 
akebakken langs Alna på Ammerud. Da ble det kjørt stor løypemaskin i turvei D9 derfra til 
Kalbakkveien, og denne fungerte resten av vinteren som turløype på den ene siden og fast 
dekke for gående på den andre. Dermed ble begge brukergrupper tilfredsstilt. I forbindelse 
med en større sak om skiløypene i Lillomarka i 2001 gikk Lillomarkas Venner inn for dette 
som en permanent ordning. 
 
Lillomarkas Venner har også nylig uttrykt ønske om ei slik løype i et møte i Grorud bydel, der 
organisasjoner var invitert til å komme med innspill om ønskede friluftstiltak. Det ble i denne 
anledning klart at ei slik løype også var i tråd med bydelens ønske. 
 
Lillomarkas Venner har uttrykt skepsis mot dimensjonen av inngrep i forbindelse med 
”Grorudparken”. Vi undres nå på hva slags analyse og oversikt etaten har over ulike 
brukergrupper, historikk og tidligere planer i området. Vi vil særlig bemerke at i planene om 
Grorudparken er ikke ski- og vinteraktiviteter nevnt med et ord! 
 
Vi imøteser svar fra etaten på hvilken løsning de har tenkt for skiløpere på nevnte strekning. 
Lillomarkas Venner forutsetter at en akseptabel framkomst på ski ivaretas på turvei D9 og 
ønsker at brøyting/strøing opphører snarest slik at strekningen resten av vinteren og fra 
neste snøfall sikres som skiløype og at dette blir praksis også i framtida. 
 
Vennlig hilsen 

Lillomarkas Venner v/Frode O. Hansen og Egil Bendiksen 
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