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FORSØKSORDNINGEN MED DRIFT OG VEDLIKEHOLD OG 
TRAFIKKREGULERINGER AV LOKALE KOMMUNALE VEIER UTEN 
KOLLEKTIVTRAFIKK 
 
Sammendrag:  
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel informerer i brev av 14.10.2010 at byrådet ønsker at 
forsøksordningen forlenges med to år fra 01.01.2011. 
 
Bakgrunn: 
Bydel Grünerløkka har siden desember 2009 foretatt flere henvendelser til Byrådsavdeling for 
miljø og samferdsel for å be om avklaring vedrørende de økonomiske rammene for 
forsøksordningen. Disse henvendelsene har ikke blitt besvart. I siste henvendelse av 20.05.2010, 
(behandlet i Bydelsutvalget 17.06.2010), anser bydelen å ikke kunne forvalte oppgavene og at vår 
deltakelse i prosjektet av bydelsdirektøren ble ansett som avsluttet. Dette med bakgrunn i det 
fremdeles uavklarte spørsmålet om de økonomiske rammene for prosjektet, der bydelen ikke har 
fått overført midler siden 2007, brev av 03.05.2010 fra Samferdselsetaten vedrørende drift av 
lokale veier (også behandlet i Bydelsutvalget 17.06.2010) samt den uavklarte situasjonen 
vedrørende trafikkregulering.  
 
Bydelsutvalget fattet 17.06.2010 følgende uttalelse til saken: 
”Grünerløkka bydelsutvalg beklager sterkt at bystyrets vedtak om delegering av lokale veier er 
trenert i Samferdselsetaten og byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Ordningen skulle vare i 2 
år, men når man får en svært redusert sak med kun et halvt år igjen er det lite eller ingen utbytte av 
en prøveordning. Bydelsutvalget ønsker derfor i likhet med bydelsdirektøren ikke å delta i en 
prøveordning som ikke blir reell. 
Med bakgrunn i at bystyrets vedtak ikke er etterlevd ber bydelsutvalget derfor om at samferdsels- 
og miljøkomiteen følger opp saken og at bystyret vedtar ny prøveordning fra 2011 til 2013 med de 
nødvendige budsjettmidler og delegeringer.”  
 
 
  Vurdering: 
Overnevnte brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel omhandler overføring av kr. 200 000 
for inneværende år til drift og vedlikehold av lokale kommunale veier. Dette er midler som ikke 
inngår i fastprisdelen av entrepenørenes kostnader, men midler som kan brukes innefor 
Samferdselsetatens rammekontrakt med entrepenørene. Det opplyses dog om at det innebærer at 
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bydelen selv må betale for utført brøyting og strøing. Dette sies å være en kontraktsforpliktelse 
med ubestemt beløp. I tillegg overføres kostnader til lappebilen til bydelen. Om det i tillegg vil 
kunne påfalle flere kostnader opplyses det ikke om.  
 
Et budsjett tilsvarene Samferdselsetatens driftbudsjett for 2010 vil gi bydel Grünerløkka en 
helårsvirkning på 5,9 millioner kr, hvorav 4,3 millioner kr er fastprisdel av entrepenørens 
kostnader. En overføring til bydelen i 2011 må ta utgangspunkt i Samferdselsetatens budsjett for 
2011. I tillegg vi bydelen kunne få tilført 70 000 kr til fartshumper. Dette gitt ut fra at årets 
avsetting i Samferdselsetatens budsjett blir lik i 2011. Andre trafikksikringstiltak vil måtte tas av 
bydelens driftsbudsjett. Det forutsettes at Samferdselsetaten skal være saksforbereder for 
trafikkregulerende saker for bydelsutvalgene. Dette må dekkes innenfor den rammen bydelen 
tildeles. Til opplysning ble det i 2005 beregnet en kostnad per hump på kr 20 000. I tillegg vil det 
påfalle kostnader til Samferdselsetatens saksforberedelse.  
 
Med bakgrunn i den uholdbare uavklarte situasjonen forsøksbydelene har vært i helt siden 2007, 
har bydelen i realiteten ikke vært overført bestilleransvar for drift og vedlikehold samt 
trafikkregulering av lokale kommunale veier uten kollektivtrafikk. Bydelsadministrasjonen har 
derfor liten kunnskap om hvilke ansvars- og oppgaver som faktisk skulle vært overført og om de 
økonomiske midlene i tilfelle har vært tilstrekkelig til å ivareta oppgavene. I tillegg er bydelen i 
dag uten påkrevd kompetanse. Det anses at det må avsettes betydelige ressurser både til personal 
og kompetanseheving på området. 
 
Da det er så mange ubesvarte spørsmål og for bydelen stor økonomisk usikkerhet, er 
bydelsdirektøren av den oppfatning at bydelen ikke bør gå inn på en forlenget(ny) forsøksordning.  
 
Det kan opplyses om at Bydel Norstrand ikke lenger ønsker å delta i forsøket og Byrådsavdeling 
for miljø og samferdsel har tatt bydelsutvalgets vedtak til etterretning.  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka ønsker ikke å delta i en forlenget(ny) forsøksordning med drift og vedlikehold 
og trafikkreguleringer av lokale kommunale veier uten kollektivtrafikk med de forutsetninger som 
ligger i brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 14.10.2010. 
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