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FV152 strekningen Måna-Gislerud
Frognmarkas Venner er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som vil sikre Frognmarka
som friluftsområde. Vi arbeider for å legge forholdene til rette for friluftsliv, bevaring av
kulturlandskap, kulturminner og det biologiske mangfoldet for fremtidige generasjoner.
En omlegging av FV 152 på strekningen Måna – Gislerud, må Frogn leve med i mange år.
Trafikken på strekningen har økt betraktelig siden rv. 23 ble bygget, og beregninger viser at veksten
vil fortsette å øke i årene som kommer.
Frognmarkas Venner vil understreke at kryssingen av FV152 ved Heerveien er viktig for sti- og
løypenettet i Frogn. Et nett som binder Seierstenmarka, med sine stier og lysløype, sammen med
løypenettet fra Ottarsrud, nord-østover mot Frogn kirke og Holtskogen og sørover mot KykkelsrudStoregrava med forbindelse til løypenettet fra Røis. Fotgjengerovergangen sammen med gangveien
til Frogn Videregående åpner for turer rundt Oppegårdstjernet og videre til Holtskogen uten bruk av
bil. Med golfbanen/lysløypa som utgangspunkt er det i dag gode muligheter for skiturer gjennom
hele Frogn. Skiløypa må imidlertid i dag krysse nevnte FV 152, som allerede er svært trafikkert.
En fremtidig løsning gir mulighet for å gjøre situasjonen bedre for friluftsliv og myke trafikanter
generelt. Vi ønsker derfor en løsning hvor skiløype og myke trafikanter kan komme fra
Heer/Seierstenmarka over Ottarsrudjordene og ned bakken mot løypeskillet i bunnen av
Ottarsrudbakken uten å forsere en utvidet FV152 med tilliggende stor rundkjøring ved Heerveien.
Den foreslåtte åpne løsningen med rundkjøring og undergang ønsker vi derfor ikke. Vi ønsker med
andre ord en lukket løsning forbi området ved Heerveien av hensyn til friluftsinteressene.
Frognmarkas venner er svært opptatt av kulturlandskapet, kulturminner og det biologiske
mangfoldet i Frognmarka og tilliggende områder. Dagens forslag til åpen løsning berører
edelløvskog av regional betydning i skråningen mot Gislerud. Slike biotoper bør vernes og ikke
ødelegges av en ny veiløsning.
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