otra elvepark, kort løype
P-plass ved sykeshuset på Eg

58,16287 N 7,98147

3,5 km

Hospital parking lot at Eg

Turen starter ved parkeringsplassen ved sykehuset. Der er det gratis å parkere i helgene. Du går
gjennom direktørens hage ned til elva, tar en kikk på karttavla og finner stien nordover langs Otra eller Torridalselva som denne delen av elva ble kalt tidligere. Du passerer båthuset med plakett,
og er det laksesesong kan du si skitt fiske til de mange håpefulle laksefiskerne langs elva.
Den nederste delen av Otra Elvepark egner seg utmerket for rullestol og barnevogn. Grei å sykle er den
også, men etter hvert snevrer stien seg inn og blir både steinete og kronglete. Da jeg gikk stien en tidlig
morgen i slutten av mai, var det like før jeg tok en lang pause bare noen hundre meter etter starten.
Luften var stille, elva rant sakte forbi, fuglene sang, marka var gul av løvetann, og jeg kjente duften
fra blomstrende hegg. Opplever du det samme, forstår jeg godt at du tar en pause på benken like
nedenfor sykehuset. Kanskje ender turen din der - på benken. Men du går nok videre og tar turen opp
fra Villas plass til løypa Bymarka Rundt som du tar til venstre og kommer tilbake til sykehuset der du
går rundt Arenfeldts dam. Løypa langs Otra er merket med blått.

This Route starts at the hospital parking lot, where
parking is free on the weekends. Walk through the
Director’s Garden and down to the river. Have a
look at the map posted there to find the path north
along the Otra River (also known as the Torridal
River). You will pass the boat house with its marker,
and in salmonfishing season you’ll meet many
people fishing.
The lower section of the Otra River Park is wellsuited for wheelchairs and baby strollers. However,
further up the river, the path narrows and becomes
rocky. You might decide to stop here and sit on a
bench, as I did one morning in May. The air was still,
the river ran slowly by, the birds were singing, the
ground was covered with yellow dandelions and I
could smell the flowering bird cherry trees.
However, you will probably continue along and take
the short route, turning up from Villas plass to meet
the Bymarka path where you turn left and return
to the hospital, passing Arenfeldt’s pond. The trails
along the Otra river are marked in blue.
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