
Referat 

Tema:  Tryggere og mer attraktivt bymiljø på Grønland  

Møtetidspunkt: Onsdag 30. november 2022  

Arrangør:  Nedre Akerselva Nabosamarbeid og Bydel Gamle Oslo 

Organisering: LÉVA Urban Design v/ Aslaug Tveit & Linn Terese Gjerd Larsen 
Bydel Gamle Oslo v/ Leo Rygnestad 

Program:  Del 1: kunnskapsdeling:  
• Velkommen v/ Anne Britt Ruderaas, Bydel Gamle Oslo  
• Om gatemiljøet: Uteseksjonen Oslo, Oslo Politidistrikt - Enhet Sentrum, 

Fyrlyset Urtegata, Bydel Gamle Oslo  
• Om pågående prosjekter: Nedre Akerselva Nabosamarbeid, Bykuben 

(prøveprosjekt Gata Grønland), film fra Grønland Bjørvika regatta 2022  
• Om hvordan styrke samarbeid på tvers: Entra Eiendom (styrket 

organisering), Bydel Gamle Oslo (bydelens samarbeid med næringslivet) 
 Del 2: workshop, gruppearbeid 

 
Introduksjon  
Hensikten med seminaret var å samle relevante aktører fra næringslivet, det offentlige, og 
frivilligheten, med tilknytning til Grønland. Seminaret fungerte som en arena for å dele 
kunnskap og erfaringer, og oppfordre til økt samarbeid mellom aktørene, for å sammen 
oppnå målet om et tryggere og mer attraktivt bymiljø på Grønland.  
Seminaret samlet 60 deltakere.  
I del 1 av seminaret holdt representantene innlegg om pågående prosjekter og erfaringer, 
som bidro til innsikt som ble benyttet videre i del 2, der deltakerne jobbet sammen i grupper. 
Gruppene diskuterte hvordan kan samarbeide om et tryggere og mer attraktivt område.  
 

Temaene for foredragene var: gatemiljøet på Grønland, erfaringer fra pågående prosjekter 
og hvordan styrke samarbeidet på tvers.   

• Bydel Gamle Oslo v/Anne Britt Ruderaas ønsket velkommen. Hun oppfordret til å se 
sammenhengen mellom enkeltmenneskets behov og nabolaget.  

• Uteseksjonen foretar årlige tellinger for å holde oversikt over rusmiljøet både i 
størrelse og oppholdssteder. Totalt antall personer i rusmiljøene i år er omtrent likt 
som 2021. Uteseksjonen jobber også kontinuerlig med å bygge tillit til miljøet og tilbyr 
ulike flere hjelpetilbud. De jobber mest med personer under 25 (30) år, og prioriterer 
personer tilknyttet rus/gatemiljøer i Vaterlandsområdet høyt. 

• Politiet er i oppstarten av et pilotprosjekt i samarbeid med bydelen. 
Nærpolitiprosjektet har mål om å bygge tillit og trygghet, med fotpatrulje i prosjektets 
område.  

• Fyrlyset ved Urtegata har opprettet en nabolagsgruppe der relevante aktører i 
nabolaget deltar i arbeidet med ‘offentlige byrom for alle’. De har planer om å etablere 
en sosial vaktmester.  

• Nabolagskontaktene startet opp september 2022. De er ute og felter både dag og 
kveld fra 09:30 og frem til 21:00 tre til fire kvelder i uken og annenhver fredag og 
lørdag kveld. Arbeidet fokuserer på økt trygghet og tilstedeværelse av trygge voksne i 
noen av bydelens mest utsatte områder, med fokus på å skape gode relasjoner og 
være en hjelpende hånd.  

• LÉVA presenterte Nabosamarbeidet sitt arbeid i 2022, med resultater fra årets 
digitale undersøkelse og feltarbeid på Elgsletta. Undersøkelsen viser at mange 
fortsatt opplever utrygghet i området langs hele Nedre Akerselva. LÉVA fremhever 



viktigheten av langsiktig satsing og tillitsbygging ute i felt, som sammen med fysiske 
oppgraderinger har gitt gode resultater på Elgsletta.  

• Bykuben presenterte sitt pilotprosjekt i Gata Grønland sommeren 2022. Ved å 
stenge gaten for gjennomkjøring og gi plass til de aktørene som trengte mer 
gateareal ble stedet brukt av flere folk og innbyggergrupper. Undersøkelse 
gjennomført av Nabosamarbeidet bekrefter godt likt tiltak.  

• Entra presenterte ønsket om å etablere Vaterlandsamarbeidet for helhetlig utvikling 
og samarbeid på Vaterland. Det påpekes at vi må se på transformasjonen av 
området i tre deler: Nå, Anleggsperiode og Fremtidig, og at det er særlig viktig 
hvordan området håndteres i anleggsperioden, som kan bli en ekstra belastning for 
nærmiljøet.  

• Bydel Gamle Oslo ønsker å samarbeide med næringslivet på Grønland og 
Vaterland, og ønsker å starte en strøksforening for å bedre kommunikasjonen med 
næringslivet.  

 
Oppsummering fra gruppeoppgaver  
Del 2 ble gjennomført som en workshop hvor deltakerne ble delt inn i grupper på tvers av 
fagfelt, for å diskutere konkrete samarbeidsmuligheter rundt tryggere og mer attraktivt 
bymiljø på Grønland. Temaer som var gjentakende i gruppediskusjonene kan oppsummeres 
i fem kategorier: 
 
Samarbeid mellom offentlig/private aktører om en aktivitetsplan 

• Bydelen har utstyr og nettverk - men trenger midler og noen som bidrar med 
finansiering av arrangementer, dette ble f.eks gjort med noen av bidragene på 
Elgsletta i elvelangs.  

• Fokus på et årshjul for arrangementer, for å sikre arrangementer gjennom årstidene. 
Koble sammen ulike kulturer gjennom arrangementer.  

• Koble på studentene- de har mange ideer og kan være ressurs. 
• Vaterland og Olafia blir nevnt som aktuelle arenaer for arrangementer og tiltak 

  
Samarbeid om renovasjon, “Broken Windows”, gater og byrom  
"Broken windows" er en teori om at forsøpling og "rot" i byrom og gater fører til mer 
forsøpling og kriminelle handlinger i bymiljøet. Diskusjonen gikk ut på hvordan det kan 
samarbeides bedre om renovasjon, varelevering og løft av det fysiske miljøet i gater og 
byrom: 

• Se helhetlig på området og tenke publikumsreisen. Samarbeid om gater gjennom å 
forskjønne opplevelsen av strekninger. Her blir lyssetting trekt ut som et viktig punkt 
for opplevelse og trygghet, og aktivering av tomme 1.etasjer. 

• Bryte opp trafikale barrierer (bla. kryss og nylandsbrua), samt flytte 
fotgjengeroverganger for å bedre tilgjengeligheter.  

• Styrke/opprette samarbeid mellom næring og beboere om rydding i gatene. 
• Utbedra drift for hele strekket langs elva. 
• Oslo kommune kan ta initiativ til å skape et nettverk mellom gårdeiere, 

næringsdrivende og de ulike etatene i kommunen. Sammen kan man se etter tiltak 
som kan gjøre at man deler smartere på vareleveringsareal.  

 
Organisering av samarbeid  

• Bydelen har som mål å få etablert en strøksforening for å gjøre det enklere for 
bydelen (og andre) å samarbeide med næringslivet som helhet. Det foreslås også å 
koble gårdeiere til en handelsforening/næringsforening.  

• Mulighet for å slå sammen flere av de små organisasjonene som finnes i dag, da flere 
jobber mot samme mål. Da blir det færre og sterkere organisasjoner - lettere å 
samarbeide og få gjennomføringskraft.  

• Forslag om å etablere en plattform hvor aktører kan kommunisere med hverandre om 
fysiske prosjekter og arrangementer man ønsker å få hjelp til. Dette vil kunne gi en 



oversikt over konkrete prosjekter å samarbeide om, og mulig å kommunisere ut om 
hva som foregår i området og hvilke prosjekter man kan koble seg på.  

• Diskusjon om hvorvidt Bymiljøetatens drift kan endres - for å få til et lettere 
samarbeide med næringslivet. 

• Involvere gårdeiere på Grønland inn i sentrumssamarbeidet (siden 2011) - Dette er et 
fora for utveksling av informasjon om rusmiljø og utfordringer. 

• Innspill om at Bydel 0 må omorganiseres (nasjonalt nivå). 
 
Samarbeid om flere trygge møteplasser - fokus på jenter  
Det er behov for flere trygge steder for jenter i området. Det er dokumentert at jenter ikke får 
lov til å gå på ungdomsklubben Riverside. Det bør etableres andre arenaer for spesielt 
jentene:  

• Behov for "nabolokale" og sambruk, f. eks at næringslokaler er tilgjengelig på 
kveldstid til andre formål, f.eks. bibliotek.  

• Etablering av Jentegrupper (avsatt tid/sted for jenter) 
• Stargate (sporveien) blir nevnt av flere som et lokale som ikke fungerer idag. Kan 

Sporveien forvalte dette bygget på en god måte? 
• Drift i byrom for å skape trygghet: Tilrettelegge for at næringslivet får samarbeidet 

med BYM om vedlikehold, ved å hente inn midler fra næring til aktivering av drift i 
prosjekter. 

• Hvis erfaringene fra sosial vaktmester i Urtegata er gode så kan dette testes ut flere 
steder. Kan det testes i forbindelse med vedlikehold av fysiske tiltak?  

  
Samarbeid om ungdom i jobb  
Et viktig forebyggende tiltak for å redusere antallet ungdom som faller inn i rus-salg og 
rusmiljøet er å tilrettelegge for at ungdom kommer i arbeid/blir aktivisert og får gode 
rollemodeller. Flere av gruppene så sammenhenger mellom hvordan de private aktørene i 
området kan samarbeide med kommunen rundt dette: 

• Samarbeid mellom næringsliv og ungdom om etablering av ungdomsbedrifter 
• Gårdeiere kan stille krav til leietakere/næringslivet om å ansette lokale ungdom. 

Bydelen kan hjelpe med/finansiere rekruttering. Gårdeiere kan stille krav, eller 
formidle til leietakere om behovet for arbeidsplasser. 

• Sysselsetting: Koble gårdeiere til Bydel Gamle Oslo og Uteseksjonen som jobber 
med å finne arbeid til ungdommer. Uteseksjonen og bydelen følger opp og betaler 
lønn men trenger arbeidsplasser til ungdommen. Gårdeiere har nettverk og kunnskap 
om leietakere og næringsaktører i området, og kan koble bydelen/uteseksjonen til 
potensielle arbeidsplasser.  

 


