
 
Årsberetning Rutegruppa 2019 
 
Fakta:  
175 personer i Rutegruppa  
8400 dugnadstimer   
2500 km blåmerket sti 
25 områdegrupper 
12 turlag med egne stigrupper  
 

Rutenettet i Marka må utvikles og vedlikeholdes. Det jobbes kontinuerlig i de 25 undergruppene av 
frivillige som administrerer hver sin del av Marka. Her gjøres en stor innsats for å gi et godt stienett 
som både er trygt og leder på rett vei. Turlagene jobber også godt med stiutvikling i sine kommuner 
og bidrar til et godt lokalt tilbud. Deres arbeid er oppsummert i egne årsberetninger.   
Det har vært avholdt 7 AU møter. AU var også representert på Nasjonal Stikonferanse i Bergen. 
 

Viktige oppgaver gjennom året:   
 
Nybygging og restaurering av bruer flere steder i marka:  
Det har vært flere store bruprosjekter i år:  
Hakklokalven: Utskifting av gammel bru ca 10 meters spenn. Her ble det valgt en løsning med en 
fagverksbru. Brua ble bygget på Skar og fløyet inn med helikopter. Her var en stor gruppe folk med, i 
alt fra planleggingen som Nordmarka M startet i 2018, riving, bygging og montering av brua. Brua sto 
på plass i slutten av oktober.  
Aas gård i Hakadal: Den gamle brua ble revet i mai. I løpet av sommeren fikk vi på plass tillatelser og 
planlegging av ny bru kom på plass. I slutten av september hadde stigruppa dugnad, og i løpet av en 
arbeidssom helg var brua oppe igjen!  
Fjellsjøen, Harestua: I det smale sundet i nordenden av vannet er det nå blitt bygget en bru. Her 
måtte en tidligere vade, ofte nokså dypt. Brua gjør at den nye stien som er laget opp hit får 
forbindelse ut mot veien, og lettere adkomst fra sør og nord. Brua gjøres ferdig i 2020.  
Ved Langmyra, Romeriksåsene har vi lenge sett på en løsning for den svært falleferdige brua over 
elva. Der er det besluttet å heller legge om traseen.  
Mor Aases bru, Trehørningen skulle settes i stand, men høy vannføring gjorde arbeidet vanskelig til 
slutt. Ble utsatt til 2020.  
 
Det har også vært bygget en rekke mindre bruer/klopper i stigruppene. 

 
Den nye brua ved Hakklokalven 



 
Videreutvikling av Skiltdatabasen  
Skiltdatabasen fikk en ny versjon på vårparten. I forbindelse med dette har vi fått gjort en 
oppgradering av flere funksjoner. Det har tidvis vært noe problemer, spesielt med innlegging av 
bilder, men det er nå løst. Det er besluttet at DNT Oslo og Omegns rutenett i fjellet også skal tas med 
i databasen. Her blir skilt lagt inn i 2020 og utover.  
 
Nye stier  
Flere nye traseer har gitt ca 90 km nymerket sti, og 140 km sti i Vestby har nå blitt godtatt som DNT-
stier, slik at det nå er ca 2500 km blåmerket sti i vårt område.. Dermed har tallet økt drastisk det siste 
året. Blant de nye traseene er Kjerringhøgda-Grusbakken (Østmarka S og SØ), Ramstadsjøen rundt, 
Myrdammen, Årnesseter-Fjerdingbyputten og Åmotdammen-Blystadlia (Østmarka NØ), Rundtur 
Ulsrudvannet (Østmarka V), Kolsås nord (Kolsås), Grua-Klattertjern-Svartbekken (Nordmarka Nord), 
Harestua-Bjørgeseter (Romeriksåsene NV), Svarten (Nordmarka M), Rundtur Syverudtjern + Krokhol-
Siggerud (Sørmarka) og omlegging av sti/ ny sti ved Kraft i Lier (Vestmarka S).    
Stiutviklingen i turlagene har ligget under deres eget arbeid. Av stiutvikling her kan nevnes 
Ullensaker- stier i nærområdet og Eidsvoll-nymerking av Rondanestien,  
  
Større gangabaneprosjekter  
Et stadig våtere klima bidrar til at vi må ha høy aktivitet i forbindelse med utlegging av gangbaner. I år 
har det spesielt vært disse stedene: Skjennungen-området og Fuglemyra-Nordmarka SØ, Sør for 
Sinober-Lillomarka, Breimåsan- Kjekstadmarka, Vestsiden av Bogstadvannet- Bogstadmarka og 
Tæruddalen- Romeriksåsene Sør.  
 
Rundturer 
Det er økende etterspørsel etter rundturtraseer. I 2019 ble det etablert to.  
 
Rundtur Ulsrudvann: Lett turrunde for de som tar en badetur hit om sommeren eller bare rusler en 
tur. Både turvei og sti. Ligger i tilknytning til vårt øvrige stinett.  

  
 
Rundtur Syverudtjern  
I samarbeid med Sørmarka kurs-og konferansehotell etablerte vi merking på rundturen ved vannet. 
Merkingen her ga også et puff til å få merket opp fra Krokhol til Siggerud. Dermed fikk vi en 
gjennomgående trase den retningen. 



   
Rundtur Syverudtjen, med forbindelse til Krokhol og Siggerud 
 
Turskiltprosjekter 
Vi har hatt flere prosjekter som har fått støtte gjennom «Turskiltprosjektet» 
Av disse kan nevnes:   
-Gjøre ferdig skilting fra utvalgte T-banestasjoner i Oslo og ut i Marka  
-Nyutvikling av stier og reskilting av gamle traseen i Lunner, Ringerike, Eidsvoll, Oslo, Rælingen og 
Bærum.  
-Oppsetting av informasjonstavler ved utvalgte punkter i disse kommunene.  
     
Økonomisk bidrag fra Akershus fylkeskommune og fra Oslo kommune.  
Vi har fått gode bidrag til flere av våre prosjekter gjennom fylket. Dette gjelder blant annet  
Merking til den nye Fiskelaushytta i Lørenskog, rundturen Syverudtjern, Brua Hakkloakalven, 
stiprosjekt Ullensaker og gangbaner flere steder.  
 
Ny merkeinstruks  
Vi har ønsket å ha en mer detaljert beskrivelse enn det som ligger i Merkehåndboka. 
I løpet av det siste året har vi derfor lagt ned stor innsats for å oppdatere den gamle instruksen fra 
2008. Denne ble ferdig på våren og delt ut på vårmøtet. Instruksen er også lagt ut på nettsiden vår.  
 
Vår og høstmøter 
Vårmøtet ble holdt på Liastua i Gjelleråsmarka.  
Her fikk vi god omvisning på ukjent terreng for mange. Høybråten og Stovner IL har hatt et prosjekt 
her der de har tilrettelagt stier, gapahuker, og ikke minst en trapp laget av Sherpaer opp langs 
hoppbakken. På møtet var temaet nasjonalpark i Østmarka, Skiltdatabasen og ny merkeinstruks.  

  
Samling i trappetraseen med utsikt ned til Liastua.  



 
Høstmøtet hadde som tema skogsdrift og hogstmetoder. Knut 
Johansson, seksjonssjef for Nordmarka-Bymiljøetaten Oslo, 
holdt et godt og lærerikt foredrag om dette. Her fikk vi med oss 
mye lærdom og interessante opplysninger.  
Skogsdrift er et viktig tema som de fleste kommer borti før eller 
siden. Vi konkluderte med at i tilfeller der det blir foretatt hogst 
og det ikke blir ryddet skikkelig vil vi ta kontakt med 
driftsselskapet slik at dette blir gjort. Kontakt administrasjonen 
ved behov.  
 
Det var valg til AU. Nils Magnus Øverbye var tok gjenvalg. Det 
bestående AU ble dermed videreført med Terje Olsen som 
leder, Eiler Rüsing og Nils Magnus Øverbye som medlemmer. 
Dag Olav Brækkan som sekretær.  
Terje og Eiler informerte at de kommer til å gå av etter neste år. 
Vi må derfor se oss om etter deres etterfølgere.  
 
Kurs  
Det ble avholdt flere kurs dette året.  
Stimerkekurs: Ble avholdt den 4/5 i forbindelse med merking av 
ny sti til Kjerringhøgda i Østmarka. 8 deltagere med Terje Lund-
Larsen, Eiler Rüsing og Dag Olav Brækkan som instruktører.  
Asker turlag hadde også et eget kurs, ledet av Terje Olsen og 
Ole Skogedal. Praksisdelen ble gjennomført ved omlegging av 
sti på Kraft i Lier.  
 
Motorsag: Det ble avholdt 2 kurs på våren med 8 deltagere på hver. Det ene ble holdt på Skar og 
Tømtehyttene, det andre på Sætern Gård.  
 
 

Administrasjonen i DNT Oslo og Omegn ønsker å takke alle 

for den store innsatsen med å vedlikehold og utvikle stiene 

våre.  

                        

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

 

Historiske skilt på gamle trær i Gjelleråsen 

Den nye brua ved Fjellsjøen snor seg  flott  ut i vannet 


