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Etter bydelsreglementet § 3-3, punkt 4 kan leder, nestleder eller et mindretall på tre forlange 
enhver sak under bydelsutvalgets virkeområde fremlagt for avgjørelse. 
 
[Forslagsstillerne] vil på denne bakgrunn fremme for Sagene bydelsutvalg (BU) følgende 
forslag for bydelens forvaltning av veggen på Lilleborgbanen: 
 
I Bydelsutvalgets møte 27. august 2009, sak 68 Utsmykning av Lilleborgbanen, ble 
nedenstående vedtatt: 
 
"Bydelsutvalget ønsker å opprette en fri kunstnervegg for ungdom i bydelen. Siden bydelen 

har liten erfaring med slike vegger, ønsker bydelsutvalget en evaluering sammen med barne-

og ungdomsrådet etter at veggen har vært i drift i 1 år. Veggen skal være til fri bruk for 

ungdom, som ønsker å utforme kunst av alle former. Kunstveggen skal ha som mål å være 

møteplass for ungdom som ønsker å benytte seg av veggen. Det åpnes for prosjekter hvor 

ungdom samarbeider om utsmykning. Bydelsutvalget ønsker at barne- og ungdomsrådet blir 

tatt med i arbeidet med å lage en åpningsvegg." 

 
I kjølvannet av dette vedtaket skjedde en oppblomstring av graffitiaktiviteten mot denne 
veggen. Spredningen av avgassene fra sprayboksene som ble brukt medførte at 
minigolfsenteret som holder til på oversiden av veggen, av hensyn til vaktmannens helse 
måtte stenge i september 2009 (omtalt i bydels-Aften for Sagene og Nordre Aker 30. 
september 2009, siste side). Senere har flere naboer klaget over det de opplever som en 
tilgrising av veggen og over avgassene som irriterer over lang tid og på lang avstand, spesielt 
blant barn og unge som benytter Lilleborgbanen til sport og lek. Disse klagene fra beboere 
har høsten 2014 tiltatt i styrke. 
 



 
 

 

Det problematiske i vedtaket er at det i prinsippet sier at hvem som helst blant bydelens 
ungdom kan gjøre hva som helst når som helst med veggen. Det åpner opp for et rettslig 
tomrom som vanskelig kan være i tråd med forvaltningen av kommunal eiendom. 
 
[Forslagsstillerne] mener at ovenstående omstendigheter er høyst problematiske og fremmer 
derfor følgende 

 

forslag til vedtak: 

 
1. Bydelsutvalget ønsker ikke lenger at veggen på Lilleborgbanen skal stå til fri disposisjon 

for allmenheten som følge av sak 68 i Sagene BUs møte 27. august 2009. 
2. Bydelsdirektøren bes fremme en ny sak med en vurdering av hvilke fordeler en eventuell 

utsmykning av veggen på Lilleborgbanen vil ha, av hva slags former for utsmykning som 
kan tenkes, samt med et kostnadsoverslag over hva ulike former for utsmykning vil 
koste. 

3. Et eventuelt utsmykningsoppdrag må godkjennes av bydelsutvalget eller et organ som 
bydelsutvalget oppnevner. 

4. Det skal under en eventuell utsmykning kun benyttes materiell som er lovlig omsettelig i 
Norge. 

 
 
Bydelsdirektørens vurdering. 
I grunnlaget for Bydelsutvalgets vedtak i sak 68/2009 – Utsmykning av Lilleborgbanen, lå 
det et ønske eller forutsetning om å etablere en lecamurvegg langs de eksisterende søylene, 
for å bygge inn overbygget nord på Lilleborgbanen. Det var i utgangspunktet denne nye 
veggen som skulle utvikles som en fri kunstnervegg for ungdom, en vegg til fri bruk for 
ungdom, som ønsker å utforme kunst av alle former. 
 
Ved siden av funksjonen som kunstnervegg, skulle rommet bak veggen benyttes som 
vinterlager for parkutstyr og eget innkast for brukte spraybokser. 
 
Bydelen leide inn INBY (landskapsarkitekter/prosjektledere) som konsulenter for bygging av 
veggen og til å utarbeide en byggesøknad til Plan- og bygningsetaten. Arbeidet med 
byggesøknaden tok uforholdsmessig lang tid, men er nå ferdig og mottatt. Bydelen hadde 
planer om å gjennomføre byggearbeidene i 2013, men fant ikke økonomiske midler innenfor 
trange budsjettrammer til å gjennomføre arbeidene. Byggearbeidene er foreløpig beregnet til 
ca. kr. 200 000. Før en igangsettelse må det være budsjettmessig dekning for 
gjennomføringen. 
 
Siden dette arbeidet har trukket i langdrag, og veggen fortsatt ikke er bygget, har det ikke 
vært noe samarbeid med Barne- og ungdomsrådet om å lage en åpningsvegg eller 
gjennomført en evaluering. 
 
Ungdommene som fulgte saken oppfattet nok vedtaket dithen at det nå var opprettet en fri 
kunstnervegg på Lilleborgbanen, og startet umiddelbart å lage graffiti på veggen under 
overbygget. 
 



 
 

 

Siden prosjektet ikke er evaluert, ønsker administrasjonen ikke å komme med noen 
vurdering av prosjektet. Likevel er det riktig å formidle at det vi har mottatt få klager på 
aktivitetene ved kunstnerveggen, fram til i år.  
 
I år har vi imidlertid fått tilbakemeldinger om tagging på flere av installasjonene på 
Lilleborgbanen, tomme spraybokser som ligger spredt rundt på området og veltede 
søppelbokser. Vi rykket raskt ut og ryddet opp i forsøplingen. Problemet skyldtes innbrudd i 
en av avfallsbeholderne. Vi har bestilt ny lås til denne, og har dessuten orientert 
Vaktmesterkompaniet (som er vår drifter når det gjelder avfallstømming) om behovet for 
nøye oppfølging av disse beholderne, både når det gjelder ukentlig tømming og ettersyn. En 
pigg som kan punktere sprayboksene slik at restene ikke kan benyttes tagging, vil bli etablert 
i nærheten av søppelboksene. 
 
Vi har bedt om et pristilbud for fjerning av skjemmende tags på Lilleborgbanen, og håper at 
vi kan få utført taggefjerning med det første. 
 
Etablering av veggen vil bli prioritert innenfor budsjettet for 2015. Da kan byggearbeidene 
bli gjennomført i kommende år og prosjektet videreutvikles i tråd med intensjonene i 
Bydelsutvalgets vedtak i 2009.  
 
 
Forslag til vedtak: 

Bydelsutvalgets vedtak av 27.08.2009 i BU-sak 09/68 Utsmykking av Lilleborgbanen, 
fastholdes. 
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