
98er BENKEN 

Hvorfor gå denne turen? 

Denne turen forbinder Sjetnemarka og Okstad med fredelige småstier, gater og pilegrimsleden. Rundt 
årskiftet vil den delen av turen som går mellom gangveien fra Skjetnemarkvn og ned til Langdalen 
blir merket med kommunens Snarvei skilt. 

 

Vårt forslag til nærturrunde 

Startsted Sjetne Bydelhus i Sjetnemarka. Ev. parkering på grusbanen ovenfor kunstgressbanen i 
Sjetnemarka. 

Følg Alf Godagersvei nedover. Ta til høyre inn i Haldor Flatens veg og følg denne til den svinger. Før 
svingen går det ned en grusvei mot Øvre Leirfoss. Følg denne nedover bakken. Midt i bakken deler 
veien seg og du fortsetter til venstre, inn i pilegrimsleden. Fortsett nedover bakken forbi Statskrafts 
anlegg og følg veien der den svinger seg langs Nidelva ned mot Nedre Leirfoss. Ved Nedre Leirfoss tar 
du til venstre før brua og tar stikkvei bak bussholdeplassen på venstre side og inn til en snuplass. Du 
er nå inne i Turistveien. Følg denne i ca 300m. Til venstre går det nå en gangvei oppover mot Okstad 
hageby. Ta til venstre når du er oppe fra gangveien og fortsett inn Okstadvegen. Når du er ved Ok-
stadvg merket med nr 263-192 går det en sti  rett frem. Følg denne til du er ved den røde 98èr ben-
ken. Fortsett rett frem på stien et lite stykke til, og du ender opp imellom de øverste husene i Lang-
dalen. Ta til venstre i Langdalen og følg gangveien over Okstad jordene og inn til Skjetnemarkvn, 
hvor du tar til høyre og fortsetter opp bakken i Mikkelveien. På toppen av bakken går du inn Gran-
haugan til høyre og følger denne helt til enden, hvor du svinger til venstre og går Øvre Sjetnehaugan 
ned til Bydelshuset. 

 

 

Lengde på turen, etter vår turrute: 5,5 km 

 

Nyttig info 

Ruteforslaget er godt egnet som sykkel og trilletur. Det er variert terreng og noe høydeforskjeller 

 

 



Kartbeskrivelse nærtur 98èr BENKEN 

Turforslaget er merket med rødt 

Turforslaget tar utgangspunkt i start og mål ved Sjetne Frivilligsentral 

i Sjetne    Bydelshus. 

Turbeskrivelse, datert august 2018. Vi mottar gjerne rettelser/tilføyelser. 

Foto: Siri Kvande 

 

Kontaktinfo: 

Sjetne Frivilligsentral 

Tlf. 94127844 

post@sjetne.frivilligsentral.no 

 

www.sjetne.frivilligsentral.no 


