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FARLIGE TRAFIKKFORHOLD I BRENNAVEIEN - BEHOV FOR FARTSREDUSERENDE 
TILTAK 
 
 

Velforeningen Brenna Vel vil med dette uttrykke sin bekymring overfor Oslo kommune 
angående trafikkforholdene i Brennaveien, og ber om at det snarest iverksettes 
fartsreduserende tiltak. 
  
Fartsgrensen i Brennaveien er i dag 30 km i timen, men de som bor i tilknytning til veien 
opplever at fartsgrensen daglig brytes - ofte i betydelig grad. Også buss 73 bryter ofte 
fartsgrensen.  
 
 

Flere av beboerne har opplevd farlige trafikksituasjoner, noen nesten-ulykker. Det er 
mange blindsoner og hindringer rundt svingene i Brennaveien. Når fartsgrensen 
overstiges, vil det lett kunne oppstå farlige situasjoner. Vi vil understreke at det er 
mange som bruker Brennaveien. I tillegg til de som bor på Brenna, benyttes Brennaveien 
av skoler, barnehager, rideskolen og gående som skal på tur i Østmarka. I tillegg til at vi 
opplever farlige situasjoner for gående som krysser Brennaveien, har vi opplevd skader 
både på kommunale og private eiendeler av biler som kjører altfor fort.    
        
Det må nevnes at velforeningen har satt opp flere skilt, fartsdumper og andre 
fartsreduserende tiltak på våre private veier. Dette har vist seg å være effektive tiltak for 
å begrense farten. Vi ønsker tilsvarende tiltak på den kommunale Brennaveien, og ber 
om at Oslo kommune så snart som mulig iverksetter fartsreduserende tiltak i 
Brennaveien.  
 

Vi inviterer gjerne til en uforpliktet befaring og samtale slik at dere kan danne et 
konkret og visuelt bilde av det vi opplever.   
 

Brenna vel er villig til å vurdere et eventuelt samarbeide om økonomien, da vi ser på det 
som investering i liv, helse og sikkerhet for Brenna.  
  
Vi er også villig til å være med på eventuelle pilotprosjekter med formål å redusere fart 
og ulykker på Brenna.   
   
Vi ser er frem til kontakt og en rask behandling av saken.  

  

Med hilsen Brenna vel 

Arne Egil Sagen 

Styreleder 


