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Ulovlig parkering i Brennaveien – anmodning om kontroller 

 

Brenna velforening organiserer 198 huseiere på Brenna i Søndre Nordstrand bydel. Vi er alle 

avhengig av Brennaveien for adkomst til vår egen bolig. Brennaveien er eneste kommunale 

vei på Brennaområdet. Alle andre veier på Brennaområdet er private. Det er gjennomført 

streng regulering av parkeringen på disse smale, private veiene. Dette er nødvendig av trafikk-

sikkerhetsmessige grunner, og fordi vi ønsker å sikre at beboere sørger for parkeringsplasser 

for egne biler på egen tomt. 

 

Vi frykter at uvettig parkering i Brennaveien vil føre til ulykker og vi ber Bymiljøetaten 

(BYM) om jevnlig å kontrollere parkeringen i Brennaveien. Brennaveien er våre barns 

skolevei. 

 

Det har nylig vært kontakt mellom BYM og medlem i Brenna velforening Einar Nygård om 

parkeringen i Brennaveien. BYM oppgir i svar på Einars henvendelse at det er foretatt 

befaring i Brennaveien og BYM har konkludert med at ”Vegbredden i seg selv tilsier at det 

kan parkeres på den ene siden”. Videre heter det at ”Skiltmyndigheten i Oslo kommune finner 

således samlet sett ikke grunnlag for å innføre ytterligere parkeringsrestriksjoner i 

Brennaveien” (BYMs ref. 15/04526-2, vedlagt for enkelthets skyld). 

 

Samtidig heter det i samme brev: 

”Under befaringen var det en rekke feilparkeringer i Brennaveien. Særlig i vegkryss jfr. 

Trafikkreglenes paragraf 17 pkt. 1b. Parkering som gjør det ufremkommelig eller unødig 

hindrer annen trafikk rammes av Vegtrafikklovens paragraf 3 til tross for at det i 

utgangspunktet er lov å parkere der.” 

 

Det oppgis at spørsmål om ”Feil parkering rettes til Oslo kommune, Bymiljøetaten, 

Bydriftsdivisjonen”. 

 

Styret i Brenna velforening får jevnlig bekymringsmeldinger om parkeringen i Brennaveien. 

Det har flere ganger vært farlige situasjoner, spesielt i krysset Brennaveien/Pasopveien, ved 

utkjørselen fra Pasoplia og ved låven ved Brennaveien 122 der store biler stort sett alltid er 

parkert i svingen slik at to kjøretøy ikke kan passere hverandre. Videre er det mye parkering 

helt eller delvis på fortau som hindrer fremkommeligheten for fotgjengere og umuliggjør 

brøyting av fortauet om vinteren. Parkeringsforbudet som generelt gjelder ved bussholdeplass 

ignoreres fullstendig ved endeholdeplassen for bussrute 72B innerst i Brennaveien. 
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SVAR VEDRØRENDE SØKNAD OM SKILTING I BRENNAVEIEN 

 

Viser til deres henvendelse til Bymiljøetaten av 17.2.2015. 

 

Bymiljøetaten har vært på befaring i adressen og vurdert fremkommelighet, trafikksikkerhet og 

parkering. Brenna er et område som i det store og hele er bestående av eneboliger. Veien ender 

i en skiltet snuplass. 

 

Brennaveien har en vegbredde på ca. 6 meter. Godt opparbeidet fortau med grøft mellom 

kjørebane og fortau for å sikre myke trafikanter ytterligere. Området er skilt med 40 km/t. 

Videre er veibanen sikret med forhøyde fartsdumper. 

 

Vegbredden i seg selv tilsier at det kan parkeres på den ene siden. Brennaveien er utformet med 

en del kurver og det minnes om Trafikkreglenes paragraf 17 pkt. 1 a: « Stans og parkering er 

forbudt i kurve, i tunnel, på bakketopp eller annet uoversiktlig sted «. Adressen har mange inn- 

og utkjørsler som begrenser parkeringsmulighetene. Parkering vil i således rammes 

Trafikkreglenes paragraf 17 pkt. 2a: « Det er forbudt å parkere foran inn- eller utkjørsel «. 

 

Formålet med bestemmelsen er å lette kjøring til og fra bolig eller annen eiendom. Kjøretøy må 

ikke parkeres slik at kjøring til og fra eiendom vesentlig vanskeliggjøres og trafikanten må 

utvise skjønn slik at han ved sin bruk av kjøretøyet tilgodeser dette hensyn. 

 

Både generelt og erfaring tilsier at lovlig parkerte biler i en gate er et naturlig fartsreduserende 

tiltak som er viktig i et boligområde der myke trafikanter ferdes. Det er flere holdeplasser for 

buss i adressen som også begrenser parkeringsmuligheten. Skilt nr. 512 « holdeplass for buss « 

gjelder i 20 meter i begge retninger fra stolpens punkt. 

 

Under befaringen var det en rekke feilparkeringer i Brennaveien. Særlig i vegkryss jfr. 

Trafikkreglenes paragraf 17 pkt. 1b. 

 

Parkering som gjør det ufremkommelig eller unødig hindrer annen trafikk rammes av 

Vegtrafikklovens paragraf 3 til tross for at det i utgangspunktet er lov å parkere der. 
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Feil parkering rettes til Oslo kommune, Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen. 

 

Skiltmyndigheten i Oslo kommune finner således samlet sett ikke grunnlag for å innføre 

ytterligere parkeringsrestriksjoner i Brennaveien. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Jon Birger Berntsen Øyvind Mellesdal  

avdelingsleder spesialkonsulent  

Godkjent elektronisk 
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Henvendelse fra Brenna velforening: 

Fotografier av parkeringer i Brennaveien. 
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