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SØKNAD OM PARKERING FORBUDT I DEL AV HAUGERUDVEIEN
Sammendrag:
Bydelen har i brev av 10.11.2014 fra OBOS mottatt søknad/forslag fra Solfjellet borettslag om
parkering forbudt i del av Haugerudveien.
Bydelsadministrasjonen støtter forslaget.
Saksframstilling:
Solfjellet borettslag søker og foreslår parkering forbudt i Haugerudveien mellom utkjøringene fra
hhv. Haugerudveien 76 og 80, som vist i vedlagt kart.
Bakgrunnen for søknaden er knytet til trafikksikkerhet. For høy hastighet i veien som er
uoversiktlig på grunn av parkering, uoversiktlige utkjøringer fra borettslaget, uteparkeringsplasser
og parkeringshus, samt fremkommelighetsproblemer for buss (rute 61) og trailer som leverer
biobrensel til varmesentralen. Det anføres også at det har forekommet trafikkuhell og flere
nestenulykker i området.
Solfjellet borettslag påpeker at tiltaket kan gjennomføres da det er ledige parkeringsplasser i
parkeringshuset og på uteplasser som disponeres av borettslagene Solfjellet, Haugerud,
Sankthansfjellet og Haugerudåsen. Borettslaget mener også at flere fartsdumper i Haugerudveien
alene ikke løser den totale trafikksituasjonen på en god måte. Sekundært kan parkeringsforbud
kombineres med fartsdumper.
Solfjellet Borettslag søker/foreslår således primært om innføring av total parkeringsforbud i det
angjeldende område. Sekundært kan et totalt parkeringsforbud kombineres med fartsdumper.
Det opplyses at Haugerud og Trosterud Vel støtter søknaden/forslaget.
Bydelsadministrasjonens merknader
I Oslo er det Trafikkplan hos politiet som har vedtaksmyndighet for parkerings- og
trafikkregulerende skilt (forbud- og påbudsskilt). Søknad/forslag om parkeringsreguleringer skal
derfor sendes til politiet.
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Bydelsadministrasjonen støtter tiltaket og foreslår at søknaden videresendes til politiet med
anmodning om at politiet regulerer angitt del av Haugerudveien med parkering forbudt.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Miljø- og byutviklingskomiteen viser til vedlagte søknad fra Solfjellet borettslag om skilting med
parkering forbudt i Haugerudveien mellom utkjøringene fra hhv. Haugerudveien 76 og 80, som
vist i kart.
Miljø- og byutviklingskomiteen støtter forslaget og anmoder politiet om å regulere angitt del av
Haugerudveien med parkering forbudt.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Vedlegg:
− Søknad/forslag om parkering forbudt i del av Haugerudveien. Brev av 10.11.2014 fra
OBOS.

