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Samferdsel og trafikk i Bydel Sagene (VK6: Trafikkmåling) 
 
Bakgrunn for saken: 
Bydelen har de siste årene behandlet en rekke saker vedrørende trafikk og samferdsel. Dette 
gjelder blant annet: 
 
2011 
Verbalvedtak om samferdsel og trafikk (BU-sak 11/78 den 24.11.11 som omhandlet VB10: 
Trygge skoleveier, VK9: Veikryss og VK3: Sykkel) 
 
2012 
VB11: Barnehager og trafikk (BU-sak 12/75 den 20.9.12 og BU-sak 13/9 den 21.3.13) 
VK8: Trygghet – lysplan (BU-sak 12/28 den 26.4.12) 
 
2013:  
Barnetråkk registrering med Bjølsen skole (BU-sak 13/60 den 26.9.13) 
 
2014: 
 
VB10: Barnetråkk 
Bydelen har gjennomført barnetråkkregistreringer på Sagene og Lilleborg skole våren 2014 
og bydelsdirektøren vil fremme denne saken til BU i oktober. 
 
VK6: Trafikkmåling 

 
Bakgrunn: 
Bydel Sagene synes å ha til dels stor trafikkbelastning i forbindelse med morgen- og 
ettermiddagsrushet grunnet betydelig gjennomgangstrafikk. Trafikkbelastningen kan medføre 
både støyplager og trafikkfarlige situasjoner for barn og unge. 
 
Forslag: 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektør komme tilbake med sak om hvordan det kan utføres 
trafikkmålinger på utvalgte steder i bydelen for å identifisere veistrekninger som er utsatte 
for spesielt stor trafikkbelastning og/eller har høy forekomst av trafikkfarlige situasjoner. 
Saken bør også inneholde et kostnadsoverslag for gjennomføringen av et slikt prosjekt og en 
oversikt over hvilke tiltak som kan vurderes for å bedre trafikksituasjonen på belastede 
veistrekninger. 



 
 

 
Behandlede saker ligger på Bydelens hjemmeside. Hyperkobling til sakene ligger nederst i 
saken, under utrykte vedlegg. 
 
Saksframstilling: 
I Oslo kommune er det Bymiljøetaten (BYM) som har ansvaret for trafikk og samferdsel, og 
bydelen må derfor henvende seg til etaten i saker som omhandler bydelens trafikksituasjon. 
Samtlige av overnevnte saker har blitt oversendt BYM. Det har gjennom denne 
korrespondansen kommet frem at etaten har et stort arbeidspress og lite kapasitet til å 
behandle enkeltsaker og innspill fra bydelen.  
 
FAU i Margarinfabrikken barnehage har i lang tid vært bekymret for trafikksituasjonen i 
Stavangergata, og sendte i våres en henvendelse til BYM hvor de blant annet ba om 
fartsreduserende tiltak her. I BYMs svar (Vedlegg 1), som bydelsadministrasjonen har fått 
kopi av, kommer det fram at etaten er i gang med en bydelsvis gjennomgang av fartsgrenser 
og fartsdempende tiltak. De ønsker å vurdere hver enkelt bydel samlet, for å kunne arbeide 
mest mulig effektivt og helhetlig. De har ikke ressurser til å behandle enkeltsaker. Det er 
ikke bestemt når Bydel Sagene skal gjennomgås.  
 
Bydelsadministrasjonen sendte i juni en e-post til BYM, hvor vi ba om mer informasjon om 
gjennomgangen. Bydelen har ikke fått svar på denne henvendelsen. 
 
Bydelsadministrasjonen har nå oversendt et formelt brev til etaten, hvor samtlige av sakene 
de siste fire årene er vedlagt. Bydelen ber om å bli holdt oppdatert om når prosessen for 
Sagene skal begynne, og ønsker å bli innkalt til et møte. Bydelen vil da kunne gi sine innspill 
basert på den kartleggingen som har blitt gjennomført for å besvare BUs verbalvedtak.  
 
Grunnet denne situasjonen mener Bydelsdirektøren det er lite hensiktsmessig å gå i gang 
med en egen trafikkmåling og kartlegging av trafikksituasjonen, som det bes om i VK6. 
Dette vil være meget ressurskrevende arbeid både økonomisk og personalmessig, og 
administrasjonen har ikke den nødvendige kompetansen for å vurdere trafikksituasjonen og 
utarbeide løsninger. Bydelen vil forholde seg til Bymiljøetaten som fagetat for samferdsel og 
trafikk, men ønsker å være en aktiv part i deres gjennomgang av trafikksituasjonen. 
Spørsmålet om trafikkmålinger/tellinger vil bli tatt opp med etaten når bydelen skal 
gjennomgås. 
 
Bydelsdirektøren anser VK6 som utkvittert. Bydelsutvalget vil bli holdt oppdatert i saken om 
en helhetlig gjennomgang.   
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
 



 
 

BYDEL SAGENE 
 
Marius Trana 
bydelsdirektør 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift 
 
Trykte vedlegg:  

1. Brev fra Bymiljøetaten til FAU Margarinfabrikken 
2. Brev fra Bydel Sagene til Bymiljøetaten 

 
Utrykte vedlegg: 
 
BU-sak 11/78 den 24.11.11: Verbalvedtak om samferdsel og trafikk 
 
BU-sak 12/28 den 26.4.12: VK8: Trygghet – lysplan  
 
BU-sak 12/75 den 20.9.12: VB11: Barnehager og trafikk  
 
BU-sak 13/9 den 21.3.13: Barnehager og trafikk - status i sak 12/75 
 
BU-sak 13/60 den 26.9.13: Barnetråkk registrering med Bjølsen skole 

http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/moteinnkallinger_og_protokoller/2011/november/
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/moteinnkallinger_og_protokoller/2012/april/
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article235149-47633.html
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article249037-47633.html
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article260445-47633.html


   

  Oslo kommune  
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Bymiljøetaten Besøksadresse: Telefon: 02 180 Bankgiro: 1315.01.03376 

 Hollendergata 5 Telefaks: 23 48 20 01 Org.nr: NO 996 922 766 

 Postadresse:   

 Postboks 9336 Grønland E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no 

 0135 OSLO Internett: www.bym.oslo.kommune.no 
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   Dato:  11.04.2014 

Deres ref.:    Vår ref.: 14/09609-2 Saksbeh.: Geir Sigurd Guddahl 

Org. enhet: 
Trafikkplanleggingsseksjonen 

Arkivkode: 615 

    

    

    

    

MELDING OM PROBLEMER I FORBINDELSE MED FARTSGRENSE OG PARKERING 

VED STAVANGER GATA/BERGENSGATA, BJØLSEN 

Bymiljøetaten (BYM) viser til henvendelse. 

 

Parkering for nær eller i gangfelt/veikryss er regulert i trafikkreglenes bestemmelser. Dessverre 

skjer det flere ganger om dagen, i hele byen at dette ikke blir respektert. Oppleves det 

feilparkeringer kan BYM kontaktes på telefon 23 48 21 50 (døgnåpent). 

 

BYM startet opp igjen i 2013 med bydelsvise gjennomgang av fartsgrenser og fartsdempende 

tiltak etter at dette arbeidet har ligget i bero noen år. 

BYM har mottatt mange henvendelser fra alle Bydelene i Oslo om ønsker om fartsreduserende 

tiltak hvor problemstillingene er de samme som i Stavangergata. 

Får å ha en mest mulig effektiv og helhetlig arbeidsplan så må vi gå gjennom Bydel for Bydel, 

og har dessverre ikke ressurser nok til å fremme enkeltsaker. 

Da dette er ressurs og tidkrevende arbeid har vi dessverre et etterslep fra 2013, som vi nå har 

startet opp igjen i 2014, når fartssoningstiltakene for Bydel Sagene vil bli gjennomført vet vi pr. 

i dag ikke. Ønsker om tiltak i Stavangergata er imidlertid notert og vil bli vurdert når Bydel 

Sagene skal gjennomgås. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Bente Flesvig Geir Sigurd Guddahl  

seksjonssjef avdelingsingeniør  

Godkjent elektronisk 

 

 



 

 

 
 

 

Bydel Sagene 

 

 

Post- og besøksadresse: 

Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 

Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 

Org.nr.: 974 778 726 

 

Internett: 

www.bsa.oslo.kommune.no 
 

E-post:  

postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 
 

 

Oslo kommune 

Bydel Sagene 
 

 

 

 

 

 

Bymiljøetaten 

Att. Bente Flesvig 

 

  

   

 

  

   Dato: 28.08.2014 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbehandler: Arkivkode: 

 2011/974 Camilla Skjerve-Nielssen   615.1 

 

 

GJENNOMGANG AV FARTSGRENSER OG FARTSDEMPENDE TILTAK  

I BYDEL SAGENE 

  

Bydelen har mottatt en kopi av et brev sendt fra Bymiljøetaten til FAU i Margarinfabrikken barnehage 

i Stavangergata (deres ref.: 14/09609-2). Barnehagen hadde henvendt seg til etaten og bedt om 

fartsreduserende tiltak i Stavangergata. I brevet fra BYM står det at det planlegges en gjennomgang av 

fartsgrenser og fartsdempende tiltak i hele bydelen. Det er ikke bestemt når denne prosessen skal 

begynne. 

 

Bydelen anser tiltaket som meget positivt. Bydelens politiske ledelse har i flere år vært opptatt av 

trafikksituasjonen i bydelen, og administrasjonen har gjennomført flere forskjellige kartlegginger, som 

bl.a. vurderer trafikken rundt barnehagene og skolene, veikryss med høy ulykkesrisiko og belysning. 

Disse har blitt oversendt Bymiljøetaten, men legges her ved på nytt.  

 

I tillegg til de vedlagte sakene har bydelen foretatt en barnetråkk registrering, hvor elever fra tre av 

skolene i bydelen (Bjølsen, Sagene og Lilleborg) har kartlagt sine bevegelsesmønstre. De har bl.a. 

registrert hvor de føler seg utrygge og grunnen til at de føler seg utrygge. Spesielt for elever på Sagene 

skole er stor trafikk et problem på skoleveien. Kartleggingen for Bjølsen skole ble oversendt BYM i 

fjor. Rapportene for de to siste skolene er under utarbeidelse. De tre rapportene og en sak som 

sammenlikner funnene vil bli ettersendt i løpet av høsten. 

 

Bydelen ber om å bli holdt oppdatert om gjennomgangen av fartsgrenser og fartsdempende tiltak. Når 

prosessen skal begynne i Bydel Sagene, bes det om at administrasjonen blir innkalt til et møte hvor vi 

kan legge fram våre funn, slik at dere kan ta disse med i en helhetlig vurdering av trafikksituasjonen. 

 

 

Med hilsen 

BYDEL SAGENE  

 

Camilla Skjerve-Nielssen 

bydelsplanlegger  

 

Godkjent og ekspedert uten underskrift 
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Vedlegg: 

1. Verbalvedtak om samferdsel og trafikk. BU-sak 11/78 den 24.11.11. 

2. BUs vedtak i sak 11/78 

3. VB11: Barnehager og trafikk. BU-sak 12/75 den 20.9.12. 

4. BUs vedtak i sak 12/75 

5. VK8: Trygghet – lysplan. BU-sak 12/28 den 26.4.12. 

6. BUs vedtak i sak 12/28 
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