Oslo kommune
Bymiljøetaten

Furuset Vel
Furusetveien 1
1053 OSLO

Dato:
Deres ref.:

Vår ref.: 16/04271-4

Saksbeh.: Brumilda Miftari
Org. enhet: Skiltmyndighet og sikkerhet

05.04.2016

Arkivkode: 617,3

SVAR VEDRØRENDE PARKERINGSREGULERING –
FURUSET SMÅHUSBEBYGGELSE
Det vises til din henvendelse av 17.02.2016.
Bymiljøetaten har den 04.04.2016 vært på befaring i Micheletveien - Grorudveien,
Furuset Alle - Lerkeveien, Ulsholtveien - Furuset Kirke og Kaiekroken.
Under vår befaring ble det observert parkerte kjøretøy i noen av gatene, men det ble ikke
oppdaget noen problemer med fremkommeligheten eller sikten på stedet.
Ut fra nåværende forhold ser vi ingen behov for skilting på ovennevnte strekninger. Alle
strekninger utenom Micheletveien er regulert med fartsgrense 30 km/t, og har vegbredde på
minimum ca. 6 meter. Denne bredden er tilstrekkelig selv med parkerte biler på en side av
vegen. Det er også mange inn-/utkjøringer i de aktuelle gatene som fremstår som naturlige
møteplasser.
Vi gjør 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 du observerer parkering som kan skape farlige situasjoner eller som står til hinder, kan
du kontakte Bymiljøetatens døgnåpne vaktsentral på telefon 23 48 21 50.
Samlet sett finner ikke Bymiljøetaten grunnlag for å skilte ovennevnte strekninger med skilt nr.
372 «Parkering forbudt».
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Med vennlig hilsen
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