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Ang. ønske om fartsreduksjon og gangfelt, Brevikveien, samt fartsgrense 
Sigurd Stenes vei, i Vestby kommune 

Vi viser til deres henvendelse, samt våre tidligere svar i sakens anledning, datert 16.05.2012 
og 27.08.2012. 
 
Dagens 40-sone med fartshumper noe lenger syd i Brevikveien enn omtalte strekning ble 
etablert for å forhindre trafikkoverføring fra E6 ifm. etablering av bomstasjon på E6. 
Bakgrunnen for bomstasjonens plassering er grundig redegjort for i brev av 16.05.2012. 
Politiets oppfatning av denne strekningen er at skiltet fartsgrense 40 km/t virker merkelig 
og at den bør skiltes opp. Dette er også noe vi i Statens vegvesen vurderer da vi ikke har 
opplevd den lekkasjen av trafikk fra E6 som vi opprinnelig fryktet. Vi mener fartsgrense 60 
km/t vil være en riktig fartsgrense på hele strekningen fra rundkjøringen (der Sigurd Stenes 
vei møter Brevikveien) til Østfold grense. 
 
Skiltet fartsgrense og kriterier for etablering av gangfelt på omtalte strekning av Brevikveien 
er også tidligere redegjort for i brev av 16.05.2012 og 27.08.2012.  
Da vi ikke kan se at situasjonen i området skal ha endret seg nevneverdig eller at det har 
fremkommet nye opplysninger i saken siden vår grundige trafikkanalyse i 2012, ser vi ikke 
behov for å vurdere disse forholdene på nytt. 
 
Når det gjelder dagens fartsgrense på 80 km/t i Sigurd Stenes vei mener vi at den er riktig 
og helt i tråd med gjeldende fartsgrensekriterier. Politiet støtter også her vår vurdering av 
fartsgrensen på strekningen. 
 
Vi ber om forståelse for at regelverk og føringer fra overordnete myndigheter må ligge til 
grunn og at det skjønn som utøves må være basert på faglig kunnskap og erfaringer; dette 
for å sikre et mest mulig trafikksikkert vegnett. 
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Trafikk Akershus 
Med hilsen 
 
 
 
Marita Birkeland 
Seksjonsleder Jacob Torgersen 
  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
   
 


