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SVAR PÅ BEKYMRINGSMELDING OM TRAFIKKFORHOLDENE I
TROSTERUDVEIEN OG ANMODNING OM DRØFTINGSMØTE
Bymiljøetaten (BYM) viser til ovennevnte henvendelse og beklager samtidig sent svar, dette
skyldes for tiden stor saksmengde.
Høy fart
Høy fart i boligområder er dessverre et problem og holdningene til enkelte bilister er svært
skremmende til tider. Lav aktsomhet, liten respekt for skilt og trafikkens krav er dessverre
vanskelig å gjøre noe med fra våres side, da håndhevelse og sanksjoner er politiets arbeid.
Overskridelser av fartsgrensen er ulovlig og en sak for politiet. Dersom dere opplever uaktsom
kjøring bes dere kontakte politiet på post.oslo@politiet.no.
En mulighet for å få ned farten i boligveier er å henstille beboerne til å ta hensyn til skolebarn
og myke trafikanter. Trosterudveien er en boligvei med fartsgrense 30 km/t og begrenset trafikk
som i hovedsak består av beboere som er kjent i området. Vi oppfordrer derfor Velforeningen
til å henstille til egne beboere om å ta hensyn til barn og myke trafikanter og kjøre forsiktig.
Fartshump
BYM vil bemerke at vi i 2013 har startet opp et arbeid med å gjennomgå bydelene i Oslo for å
utarbeide en helhetlig plan for etablering av flere fartsdempere og eventuell endring av
fartsgrenser i hver enkelt bydel. BYM har mottatt mange henvendelser med ønsker om
fartsreduserende tiltak rundt om i hele byen, men dessverre har vi begrenset med ressurser og
BYM kan ikke gjøre annet enn å jobbe systematisk bydel for bydel slik at vi kan forvalte våre
ressurser på en forsvarlig måte slik at alle veiene skal bli så trygge som mulig for de myke
trafikantene som ferdes der. Bydel Vestre Aker er en av de bydelene som er satt opp på
arbeidsplanen for 2016. Deres ønske om fartshump er notert og vil bli vurdert ved oppstart av
fartssoningsarbeidet i Bydel Vestre Aker.
Skilting
Angående deres ønske om skilting vil BYM opplyse at skiltnormalene har regler for skilting av
”30-sone”. Trosterudveien ligger i et område som er skiltet med fartsgrensesone 30 km/t. Disse
regler sier at skilt kun skal settes opp i begynnelsen av veier som fører inn til det området som
er fartssonet. Når et 30-sone-skilt er passert, gjelder fartsgrensen på 30 km/t helt til man
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passerer et skilt ”Slutt på 30-sone”. Det er ikke tillatt å supplere med flere fartsskilt inn i en
sone.
Parkering
BYM har vært på befaring i Trosterudveien tidligere. Under vår befaring observerte vi parkerte
kjøretøy, men ingen som stod til hinder for sikt eller fremkommelighet.
Ut fra nåværende forhold ser vi ingen behov for skilting. Trosterudveien er regulert med
fartsgrense 30 km/t og har tilstrekkelig bredde selv med parkerte biler på en side av veien. Det
er også mange inn-/utkjøringer som fremstår som naturlige møteplasser.
På bakgrunn av dette gjør vi oppmerksom på at det er hver enkelt trafikants ansvar å ferdes slik
at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret
eller forstyrres, jf. vegtrafikkloven § 3. Dette gjelder alle som ferdes i trafikken. Det må utvises
gjensidig respekt mellom alle trafikanter slik at ferdsel foregår på en trygg måte.
At det står lovlig parkerte biler i en gate er også et naturlig fartsreduserende tiltak som er viktig
i et boligområde hvor myke trafikanter ferdes.
Dersom dere observerer parkering som kan skape farlige situasjoner eller som står til hinder,
kan du kontakte Bymiljøetatens døgnåpne vaktsentral på telefon 23 48 21 50.
Fortau
Boligveier som Trosterudveien har en varierende standard og er ofte uten fortau. BYM har
mange ønsker om fortau i tilsvarende veier rundt om i byen. Med dagens ressurser har vi små
muligheter til å kunne prioritere en bygging av fortau i øvre del av Trosterudveien på
nåværende tidspunkt. Ønsket deres om fortau er notert, og blir vurdert opp mot andre gater som
mangler fortau.
Brøyting
Opplever dere at fortauet blir brøytet mangelfull kan dere sende mail med merknad
Veiforvaltning til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller ringe sentralbord: 02180.
Mangelfull snørydding og andre feil og mangler på kommunal grunn kan også meldes inn via
vår elektroniske meldingstjeneste BYMelding.
Møte
Vi får svært ofte forespørsler om vi kan stille opp på møter, men på grunn av stor
arbeidsmengde må vi prioritere strengt hvilke vi kan stille på. Bymiljøetaten har dessverre ikke
anledning til å holde et møte.
Med vennlig hilsen

Bente Flesvig
seksjonssjef
Godkjent elektronisk

Anne Henrietta Geissmann
overingeniør
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