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Introduksjon
Området vi definerer som Nedre Akerselva ligger i grensen mellom Grønland, 
Tøyen, Grünerløkka og sentrum. Stedet har over tid hatt større sosiale 
utfordringer knyttet til leve- og oppvekstvilkår. I tillegg har flere av gatene og 
uterommene i området utfordringer knyttet til åpen russcene og kriminalitet. 

Som del av arbeidet med å forstå området og kartlegge utfordringene 
og potensialene som finnes her, har Nabosamarbeidet i 2020, 2021 
og igjen i år, gjennomført  årlige digitale undersøkelser i området.  
Undersøkelsene gir innsikt om bruken og opplevelsen av området, og danner 
grunnlag for beslutninger og prioriteringer for arbeidet i området. 

Gjennom undersøkelsene har området rundt Elgsletta utpekt seg som et 
område som oppleves særlig utrygt. Nabosamarbeidet besluttet derfor i 2021 
å starte en egen satsing på Elgsletta som ett av flere delprosjekt. Med tydelige 
målkonflikter mellom rusmiljøet og andre brukere av parken, var det viktig 
å legge opp til en prosess som nennsomt tok tak i konfliktpunktene mellom 
ulike brukergrupper og å etablere et godt samarbeid med ulike instanser i 
kommunen og med politiet.

I denne rapporten presenteres både resultatene fra den digitale undersøkelsen 
og dokumentasjon fra årets feltarbeid på Elgsletta. Det har vært viktig å samle 
rapportene i ett dokument for å kunne se resultatene i sammenheng.

 

Digital medvirkning: 
radius for innspill

Elgsletta: feltarbeid



Innhold Om Nabosamarbeidet
Nedre Akerselva Nabosamarbeid er etablert som et 
utspring fra Nedre Akerselva Grunneierforum og er et 
samarbeid mellom Entra, Eiendomsspar, DNB og Nova 
Spektrum. Arbeidsgruppen består av representanter 
fra hvert selskap. LÉVA Urban Design bistår med 
koordinering og prosjektutvikling.

Nabosamarbeidet har som målsetting å kunne bidra mer 
aktivt i arbeidet med å øke tryggheten og trivsel i by- og 
bomiljøet «her og nå», og samtidig være en bidragsyter til, 
på lang sikt, å sikre bedre sosiale forhold på Grønland. 
 
Som følge av dette har flere delprosjekter blitt satt i gang 
i området, ett av disse; delprosjekt Elgsletta. Arbeidet 
med delprosjektene gjennomføres i samarbeid med de 
offentlige instansene som er involvert i arbeidet.
 

Mer informasjon om Nabosamarbeidet og 
pågående arbeid oppdateres løpende på 
www.gronland-grunneiersamarbeid.com. 
Her finnes også resultater fra tidligere 
gjennomførte undersøkelser og 
feltrapporten fra 2021.
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Sammendrag
Både den digitale undersøkelsen og feltarbeidet på Elgsletta bekrefter at 
det fortsatt er rusmiljøet som gjør at området oppleves utrygt og er mindre 
likt. Gjennom feltarbeidet ser vi imidlertid at typen rusmiljø har endret seg 
noe fra i fjor. Registreringene fra i år viser at det har vært færre av de tyngre 
rusmisbrukerne på Elgsletta i sommer, og flere andre som har et bruk som ikke 
setter like tydelige visuelle spor. Videre ser vi at det har vært en jevn strøm av 
andre brukergrupper i parken, særlig barnefamilier, og dette har økt noe fra i fjor. 
 
Tilbakemeldinger fra feltarbeidet viser i år som i fjor at bemanning og LÉVAs 
tilstedeværelse i parken har hatt en positiv trygghetsskapende effekt, og det 
har vært gjennomgående positive tilbakemeldinger både fra rusmiljøet og fra 
andre brukere av parken. Selv om det er tydelig at tilstedeværelse i parken har 
hatt stor verdi for de som bruker parken, er det imidlertid ikke en god permanent 
løsning i forhold til drift ettersom åpningstidene blir for begrenset for brukerne. 
Dette ser man også i den digitale undersøkelsen hvor det kom flere delte og 
negative tilbakemeldinger til tiltaket. Her var det ikke tiltaket i seg selv som er  
opplevd som negativt, men mange hadde ikke sett at paviljongen har vært åpen 
eller forstått hva den brukes til. I undersøkelsen så man derfor at flere ikke så på 
tiltaket som trygghetsskapende.
 
Det har også i år oppstått hendelser i parken hvor det har vært behov for bistand 
av politiet, det har likevel vært roligere i år enn sist sommer. Vi har også fått 
tilbakemelding fra politiet om færre rapporterte saker av uro i parken. Rusmiljøet 
i parken er ikke tydelig redusert, men det er flere tilbakemeldinger som går på 
at det generelt har blitt roligere i parken med tilstedeværelse og at utsalg fra 
paviljongen.

I den digitale undersøkelsen ser man at store deler av området langs Nedre 
Akerselva fra Elgsletta til Olafiagangen og Vaterlandsparken er dårlig likt og 
oppleves som utrygt. Dette knyttes spesielt mot rusmiljø og kriminalitet, men 
også til belysning, vedlikehold og forsøpling. Samtidig som disse områdene 
oppleves som utrygge er det også her flest har registrert at de ferdes. Dette 
kommer gjerne av at det er de raskeste rutene for flere når de skal ferdes fra A til B.   
I undersøkelsen ble det også gitt tilbakemeldinger på tiltak på Elgsletta, 
lommeparken i Lakkegata og prøveprosjektet med bylivsgate i gata Grønland. 
Veldig mange er positive til tiltakene som er gjort og synes det er positivt at det 
gjøres tiltak. Noen viste også skepsis og misnøye, med kommentarer som går 
mer på at noen mener tiltakene kan fremstå ”litt halvveis”, at det ikke er blitt lagt 
merke til, eller at de ikke har sett en tydelig effekt.
 
Feltrapporten for Elgsletta viser, som i fjor, at tilstedeværelsen på Elgsletta har 
stor verdi for brukerne av parken. Samtidig kommer ikke dette frem i resultatene 
fra undersøkelsen, hvor området fra Elgsletta til Olafiagangen og Vaterland 
framstår som mer utrygt og mer mislikt enn tidligere år. Dette kan også komme 
av at det i år i forhold til tidligere år i høyere grad er arbeidere/studenter som 
har svart enn beboere i området. Grunnet ulike respondenter og respondenttall 
er det vanskelig å trekke noen slutninger om det har skjedd endringer i folks 
opplevelser og oppfatninger av området. Det som er tydelig, både gjennom 
feltrapporten og undersøkelsen, er at området fremdeles har større utfordringer, 
men også at tiltak som har blitt gjort har hatt en betydning.
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Refleksjon
Som nevnt inneholder denne rapporten både resultater både fra den digitale 
undersøkelsen for Nedre Akerselva og resultater fra feltarbeid på Elgsletta. 
I gjennomgang av resultatene så vi at de skilte seg tydelig fra hverandre. 
Resultatene fra feltrapporten viser i hovedsak positive assosiasjoner til tiltaket 
og aktivitetene på Elgsletta, mens den digitale undersøkelsen viser overvekt 
av negative assosiasjoner. Dette kan forstås ut ifra hva de som har deltatt i 
undersøkelsen og de som har latt seg intervjue i felt, tenker på når de tenker på 
Elgsletta. 

I forståelsen av Elgsletta, eller et hvilket som helst sted, er det viktig å skille på 
hvordan stedet er sett innenfra og hvordan stedet er sett utenfra. Stedet sett 
innenfra er den stedsidentiteten som eksisterer hos de menneskene som bor på 
og bruker stedet mye. Gjerne de som også har en tilknytning til stedet. Dette er 
den stedsidentiteten som tydelig kommer fram i feltrapporten, som vil endres i 
takt med hvilke mennesker som bor og bruker stedet til enhver tid og hvordan 
stedet utvikler seg. Stedet sett utenfra dreier seg, på den andre siden, om de 
fortellingene og forestillingene som eksisterer om stedet hos dem som ikke har 
særlig tilknytning til stedet. Dette er gjerne det man kaller omdømmet til stedet. 
Et steds omdømme kan korrespondere med stedsidentiteten innenfra, men gjør 
ikke nødvendigvis det. De fleste som har svart på undersøkelsen er studenter 
eller arbeidere av området, som ikke nødvendigvis bruker hele området i det 
daglige. Til forskjell er de som har latt seg intervjue i parken hovedsakelig 
beboere i området, grupper som har tilknytning til volleyballbanen eller andre 
tilbud i parken, samt representanter fra de ulike rusmiljøene. Deres tilknytning 
til stedet er trolig sterkere enn de som har svart på undersøkelsen. De som 
svarte på undersøkelsen vil dermed sannsynligvis i større grad være formet av 
omdømmet til Elgsletta. 

Som nevnt trenger ikke nødvendigvis et steds omdømme å være det samme 
som stedsidentiteten til stedet. Omdømmet til et sted kan henge igjen i en 
stedsidentitet som ikke lenger eksisterer. Eksempelvis kan det være en 
forestilling om et sted som “farlig” eller som “et paradis”, basert på hvordan 
stedet opplevdes på et annet tidspunkt i historien. Slike omdømmer reflekterer 
ikke nødvendigvis stedet slik det er i dag. Det kan også tenkes at omdømmet 
slettes ikke er forankret i en stedsidentitet som noensinne har eksistert på 
stedet, men heller har sprunget ut av noe f.eks. media har festet seg ved og 
formidlet ut. Historiene som fortelles om et sted har med andre ord mye makt til 
å forme opplevelsen av stedet.

Mens feltrapporten i stor grad er basert på oppfatninger og opplevelse av 
mennesker som bruker parken og området i det daglige, samt observasjoner 
av disse, ser man altså at undersøkelsen i større grad virker å være basert på 
brukernes tidligere opplevelser og/eller stedet omdømme. Det er derfor veldig 
viktig å se disse resultatene i sammenheng for vise de ulike nyansene av 
Elgsletta slik det fremstår, både innenfra og utenfra. 

 



oppsamling 2022

digital medvirkning Dokumentet er utarbeidet av 
LÉVA Urban Design. 
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Innledning Metode og framgangsmåte

I perioden oktober til november 2022 ble det gjennomført en digital 
spørreundersøkelse for å få innsikt i bruk og opplevelse av området rundt 
Nedre Akerselva, og for å få tilbakemeldinger på tiltak som er utført i området. 
Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i år 2020 og 2021.

Dette dokumentet viser oppsamlingen fra årets undersøkelse. I siste del av 
oppsamlingen sammenstilles deler av årets resultater med de foregående 
undersøkelsene. Det bør likevel poengteres at respondentallet varierer fra det 
ene året til det neste, og undersøkelsene besvares anonymt. Det er derfor uvisst 
om de som har svart i år også har svart de foregående årene. Følgelig kan det 
ikke trekkes konklusjoner basert på sammenstilling av  datasettene.
 

På nettsiden under kan du lese mer om arbeidet som har blitt gjennomført: 
www.gronland-grunneiersamarbeid.com

 

I LÉVA benytter vi digital medvirkning i form av PPGIS - Public Participatory 
Geographical informasjon system - kort fortalt; vi kombinerer folk sine 
meninger med digitale systemer og kart. 

Metoden ble brukt for å nå ut til spesielt beboere, arbeidere og studenter 
i området. Undersøkelsen består av både av kvantitative og kvalitative 
spørsmål. Hensikten er å skaffe innsikt og få kunnskap om dagens situasjon 
med tanke på bruk og opplevelse, men også for å få tilbakemelding på ulike 
tiltak som er gjort og hvilke fokusområder som bør ses på i framtiden. 

Undersøkelsen ble distribuert til ulike borettslag og sameier, Høyskolen 
Kristiania, Riverside ungdomsklubb, bedrifter og arbeidsplasser, for å nå ut til 
så mange som mulig som har kjennskap til området. Undersøkelsen var åpen 
i perioden 12. oktober - 23. november 2022. 
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Om respondentene

Alder: Kjønn: 

341 respondenter

Det var totalt 341 personer som deltok i undersøkelsen. Sammenlignet med de to 
foregående årene var det 212 respondenter i 2021, og 403 respondenter i 2020. 
I årets undersøkelse var 27 % i aldersgruppen 30-39 år.  Det er få besvarelser fra 
aldersgruppen 15-19 år (2 %), og det samme gjelder de over 70 år (3 %), noe som 
er vanlig i digitale undersøkelser. Kjønnsfordelingen i datasettet er jevn, med 49 % 
mannlige respondenter og 50 % kvinner. 1 % ønsket ikke å oppgi kjønn. 

15-19 år

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70+ år

50 % kvinner49 % menn

1 % ønsker ikke å svare
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Tilknytning til stedet
Av respondentene som har svart på undersøkelsen har 241 svart 
at de jobber eller går på skole i området. 154 av respondentene har 
svart at de bor i området, og 29 av respondentene svarer at de har 
en annen tilknyting til området. 

Det er altså flere som har markert at de både bor og arbeider i 
området, og man kan derfor anta at mange av respondentene 
kjenner stedet godt. De som har svart at de har annen tilknytning 
til området kommenterer at de er tilknyttet området gjennom 
Akerselva Padleklubb, har familie som bor i området, at de driver 
serveringssteder/er gårdeier i området eller reiser gjennom stedet 
daglig.

Jobber eller går på skole

Bor i området

Annen tilknytning

© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

Tilknytning t il området
Alder

Null
0-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70 + år

Kjønn
Null
Annet/øns ker  ikke s v. .
Kvinne/jente
M ann/gutt

Tilknytning
Null

Annen t ilknytning

J eg bor  i området

J eg jobber/går  på s ko. .
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Likte steder

Akerselva (30 markeringer)
Generelt er det flere klikk langs store deler av Nedre Akerselva. 
Her påpekes det spesielt at stedene langs elven er fine tur og 
rekreasjonsområder. Ved Olafiagangen og Akerselva Padleklubb er det 
flere som påpeker at det er positivt med vannaktiviteter og forbindelser 
til Oslofjorden.

Elgsletta og Vaterlandsparken (16 markeringer)
Kommentarene peker på at det er positivt med parkene, og at de også 
fungerer som oppholdssted for å spise lunsj eller sitte ned.

Grønlands Torg, Smalgangen og gaten i Grønland (80 markeringer)
På Grønlands Torg blir det nevnt at stedet har mye potensiale. Flere 
påpeker at de var veldig fornøyde med bylivstiltaket som har vært 
utprøvd gjennom sommeren 2022, med avskjerming av trafikk og 
uteservering. Smalgangen har også mange klikk, og her er det spesielt 
stemningen og den gode atmosfæren som blir trukket fram.

Rudolf Nilsens plass (16 markeringer)
Flere kommenterer at de har lagt merke til og synes det er positivt med 
oppgraderingen av stedet. Det går igjen av kommentarene at følesen 
av trygghet er økt, at atmosfæren er bedre, og at stedet generelt er blitt 
finere og mer hyggelig. 

Ruth Reeses Plass (9 markeringer)
Flere mener at det oppleves trygt her og at det er positivt med 
spisestedene og kafeene som ligger her.

Sundtkvartalet og Prindsen Hage (19 + 10 markeringer)
Få kommentarer som forklarer hvorfor stedene er likt, men det er 
sannsynlig at Sundtkvartalet er likt pga. at flere respondenter er 
tilknyttet stedet gjennom sin arbeidsplass, med moderne lokaler og 
uteområder som inkluderer et spisested i et koselig bygg. Prindsen 
Hage er et populært serveringssted og en flott bakgårdshage om 
sommeren, og kan være årsaken til stedet er godt likt.

© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

Liker , liker  ikke
Alder

Null
0-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70 + år

Kjønn
Null
Annet/øns ker  ikke s v. .
Kvinne/jente
M ann/gutt

Liker  / liker  ikke / Utrygt
Null
Liker
Liker  ikke
Utrygt

Liker  / liker  ikke / Utrygt
Liker

Smalgangen

Vaterlandsparken

Akerselva

Akerselva

Elgsletta

Grønlands 
Torg

Rudolf Nilsens 
plass

Sundtkvartalet

Ruth Reeses
plass

Prindsen 
Hage

Golden
Chimp

Teaterplassen

Fin tursti
-Mann 20-29

Pent opparbeidet, god belysning, 
trivselsvakter. Et rolig, åpent og 
trivelig pusterom. Her kan barna 

leke fritt. Ingen rusa folk.
-Mann, 40-49

Gågate, butikker, kaféer. 
Mange forskjellige folk.

-Kvinne, 50-59

 Grønt, sitteplass ved elven 
for en lunsj eller kaffe.

-Kvinne, 30-39

 Trygt, folksomt, fine 
barer og restauranter.

-Mann, 30-39

Var veldig fint med 
bilfrie gater og 

uteservering i sommer!
-Kvinne, 30-39
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Liker , liker  ikke
Alder

Null
0-19 år
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Kjønn
Null
Annet/øns ker  ikke s v. .
Kvinne/jente
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Null
Liker
Liker  ikke
Utrygt

Liker  / liker  ikke / Utrygt
Liker  ikke

Ikke likte steder

Elgsletta (62 markeringer)
Respondentene påpeker hovedsakelig at området er et samlingsted 
for rusmiljøet, som tidvis kan medføre bråk og slåssing. De påpekes 
også særlig negativt at det åpenlyst pågår kjøp og salg av dop, og at 
det er masete for forbipasserende å få tilbud om å kjøpe rusmidler. 
Noen opplever dette daglig. Det påpekes også at det er mye forsøpling 
i parken, og at gjenglemte sprøytespisser gjør at området oppleves 
som uattraktivt og uaktuelt å oppholde seg i. Dårlig belysning langs 
gangveien bemerkes også.

Gangsti langs Akerselva (25 markeringer)
Flere påpeker at det er åpenlyst narkotikasalg, et oppholdssted 
for kriminelle, og noen forbigående har opplevd å bli snakket til på 
upassende måter av dopselgere.

Urtegata (15 markeringer)
Det fremheves at området er svært belastet av rusmisbrukere hele 
dagen. Det påpekes at en barnehage ligger rett ved og at skoleelever 
har området som skolevei, og dermed har fullt innsyn til rusmiljøet 
som utfolder seg her. Personer i rus med psykiske problemer bidrar til 
støying, slåsskamper og roping.

Vaterlandsparken (65 markeringer)
Vaterlandsparken kommer frem som et oppholdssted for alkoholikere 
og narkomane, med bråk og støying. Det påpekes at området i og rundt 
parken blir brukt som et offentlig toalett og mange opplever ubehagelig 
lukt. Én respondent kommenterer at hen er blitt overfalt her, og én 
kommenterer å ha vært vitne til andre ble fysisk trakassert.

Olafiagangen (45 markeringer)
Det påpekes at området er et sted for salg av narkotika, et oppholdssted 
for hjemløse som benytter utemøblene som senger, og at området er 
mørkt og lukter vondt av urin. Én respondent kommenterer at hen er 
blitt utsatt for fysisk trakassering her.

Elgsletta

Vaterlandsparken

La
ng
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ng

en

Urtegata

I utgangspunktet et fint område med en bra tuftepark, men det stinker hasj og det flyter søppel. Bekjente unngår å gå her på kveldstid. 
-Mann 30-39

Lukter alltid urin her, sitter mange 
(tilsynelatende) alkoholikere, en del av 
de roper/er høylytte og sjangler rundt. 

Ikke hyggelig å gå gjennom her, går 
andre veier om jeg kan. 

-Kvinne 20-29

Lukter utedo, mye urinering, 
sprøyter, dopsalg. 

-Kvinne 30-39 

En del rusa folk, har sett 
slåsskamper i området flere 

ganger, på dagtid. 
-Kvinne 20-29

Veldig mange unge gutter som 
selger narkotika åpenlyst, spesielt 
om kvelden. Føles ikke trygt å gå 

gjennom her på kvelden. -Kvinne 20-29
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Utrygge steder

Langs Akerselva (100 markeringer)
Gangstien langs med Akerselva ned mot Grønland 
T-banestasjon har blitt markert som utrygg av 100 av 
respondentene. Det bemerkes at det er mørkt under broen, og 
særlig kvinner bemerker at de blir utsatt for innpåslitne selgere 
og bemerkelser. Flere kommenterer at de synes klientellet langs 
med elven er pågående og noen ganger aggressive. Spesielt 
henvises det til dopselgere. 

Vaterlandsparken (61 markeringer)
Vaterland og området rundt bemerkes som et utrygt sted 
på grunn av salg av narkotika, synlig ruspåvirket og truende 
klientell, og episoder med vold og slåssing. 

Elgsletta (52 markeringer)
Området bemerkes som utrygt på grunn av synlig ruspåvirkete 
brukere, og at det er åpenlyst narkotikasalg. Flere påpeker at 
stedet er et oppholdssted for kriminelle. Det bemerkes også 
at området er mørkt og at det er utrygt å bruke stedet pga. 
sprøytespisser. 

Olafiagangen (45 markeringer)
Olafiagangen bemerkes som utrygt hovedsakelig på grunn av 
åpenlyst salg av narkotika, bråk og ypping til slåsskamp.

Urtegata (15  markeringer)
Urtegata kommer frem av undersøkelsen som et utrygt sted, 
der det bemerkes at stedet er særlig preget av mange, tunge 
narkomane. Det påpekes bekymring for at det foregår åpent 
rusbruk i nærheten av en barnehage, og at det kan oppstå 
slåsskamper her.

!

© 2022 Mapbox © OpenStreetMap
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Det er utrolig trist å ha en så fin park så nært der man bor, uten å ha mulighet til å benytte seg av parken på grunn av narkotikamiljøet. -Mann 30-39

Forferdelig å gå her, har 
opplevd direkte trusler og 

mye pushing av dop. 
-Mann 30-39

Jeg vil gjerne spille ping pong 
men pga narko selgerene som 

henger der så unngår jeg å 
spille der.

 -Mann 40-49

Catcalling og narkosalg. Spesielt 
catcalling/innpåslitne menn er 

plagsomt. Unngår det når det er mørkt -Kvinne 20-29
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Bevegelse

De fleste har markert at de ferdes langs ved elven fra Elgsletta 
og ned mot Olafiagangen, og innover mot Smalgangen og 
Grønlandsleiret i øst, og Vaterlandsparken og Brugata mot vest. 
Selv om strekningen og stedene langs Akerselva både oppleves 
som utrygge og mislikt blant flere, er det også her flest ferdes. 
Dette kommer gjerne av at dette er de raskeste rutene for flere 
når de skal ferdes fra A til B.

©	2022	Mapbox	©	OpenStreetMap

Bevegelse	-	linjer

©	2022	Mapbox	©	OpenStreetMap
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Vurdering av tiltak - Prøveprosjekt bylivsgate i gata Grønland

66% har lagt merke til eller brukt området 
flere ganger etter gaten ble oppgradert

Positive tilbakemeldinger (53 %) - Økt trygghet og mer byliv

Delte tilbakemeldinger (30 %) - Farlige trafikksituasjoner og halvveis løsning

Negative tilbakemeldinger (16 %) - Trafikale problemer og dårlig tilgang for nødetater
Jeg har lagt merke til det/gått forbi

Jeg har brukt området flere ganger etter at gata ble oppgradert

Jeg kjenner ikke til dette

Jeg har brukt området for første gang etter at gata ble oppgradert

36%

30%

30%

4%

I hvilken grad kjenner du til oppgraderingen av Grønlandsgata?

Respondentene ble bedt om å gi en vurdering av bylivstiltaket som ble 
utprøvd sommeren 2022 i gata Grønland. Totalt 77 respondenter gav sine 
tilbakemeldinger, hvorav 41 var positive, 23 hadde delte meninger og 12 var 
negative kommentarer. Generelt er det flest positive tilbakemeldinger og flere 
har brukt området etter oppgraderingen. 

I de positive tilbakemeldingene er det mange som påpeker at det er et godt 
intiativ, og flere skulle ønske det var permanent. Flere mener det er positivt at 
trafikk og trafikkstøyen ble redusert som resultat av tiltaket, og at tiltaket bidro 
til en mer åpen og livlig gate. Flere påpeker også at trafikkreduksjonen førte til 
en økt trygghetsfølelse.   

Delte meninger om tiltaket utgjorde 30 % av tilbakemeldingene. Flere mener 
at det var et bra tiltak, men at det fortsatt var biltrafikk i gatene og at flere 
bilister ikke aksepterte gågaten. Dette førte til utrygghet. Det var også noen 
som mente at å stenge gaten for biltrafikk gjorde det forvirrende for alle som 
skulle ferdes der, og har ført til nestenulykker. Andre mente at tiltaket var bra, 
men at det så ut til å bære preg av hastverk eller å være hjemmesnekret, noe 
de mener førte til at det også ble behandlet deretter. 

Av de negative tilbakemeldingene nevnes spesielt trafikale problemer, hvor 
kjøremønsteret var forvirrende, flere hadde problemer med tilgang til taxi, og 
én hevder det opplevdes utrygt som syklist. Noen deler bekymring over at 
nødetatene fikk dårligere tilgang, og her nevnes spesielt politiet. 

Noen ubehagelige situasjoner 

ifm. biler som ikke aksepterer 

at det har blitt gågate, men jeg 

liker tiltaket!

-Kvinne, 40-49

Unødvendig. Gjør det 
vanskeligere for politiet å komme 

hurtig fram.
-Mann 30-39

Oppgraderingen gjorde det 
mye koseligere og det ble 
mindre trafikk i området.

- Kvinne, 50-59
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Vurdering av tiltak - Paviljongen på Elgsletta

60% har lagt merke til eller brukt området 
flere ganger etter paviljongen ble oppført

Positive tilbakemeldinger (22 %) - En hyggelig oppgradering og noe å vise frem

Delte tilbakemeldinger  (30 %) - Utydelig formål 

Negative tilbakemeldinger (48 %) - Et ubehagelig oppholdssted 

Jeg har lagt merke til det/gått forbi

Jeg har brukt området flere ganger etter at paviljongen ble etablert

Jeg kjenner ikke til dette

Jeg har brukt området for første gang etter at paviljongen ble etablert

58%

2%

37%

3%

I hvilken grad kjenner du til Paviljongen/kiosken på Elgsletta?

Respondentene ble bedt om å vurdere om paviljongen har ført til at de bruker 
parken mer, og deretter gi en beskrivelse av sin opplevelse av parken. Det kom 
inn totalt 33 tilbakemeldinger, hvorav 7 var positive, 10 hadde delte meninger 
og 16 var negative. De fleste negative kommentarene går ikke på tiltaket i seg 
selv, men at stedet oppleves som negativt grunnet at det fremdeles er dopsalg 
og rusmisbruk på stedet.

Av positive tilbakemeldinger ble det nevnt at paviljongen er et hyggelig tiltak 
som noen gleder seg over og synes bidrar til god stemning. Det ble også nevnt 
at paviljongen vises frem til venner som kommer på besøk til bydelen.

Flere har delte tilbakemeldinger til tiltaket, der det påpekes at det er et fint 
tiltak, men at formålet er utydelig. Noen legger merke til paviljongen, men 
uten å forstå hva den brukes til. Andre påpeker at de dessverre sjeldent får 
med seg når paviljongen holder åpent, og at parken fremdeles fremtrer som et 
ubehagelig sted.

På grunn av klientellet i parken er det flere som ikke ønsker å benytte seg av 
tilbudet eller å oppholde seg i parken. Noen bemerker at de synes personer i 
parken kan virke truende, og at de ikke ønsker å være i nærheten av kjøp og salg av 
narkotika.

Fortsatt bare en plass en 

vil bort fra så raskt som 

mulig når jeg er ute med 

mitt barn på 5 år.

- Mann, 50-59

Parken er overatt av personer 
som kan virke truende (på grunn 

av rus). Ikke et hyggelg sted å 
oppholde seg.
-Mann 50-59

Hyggelig, men sjelden jeg 

fikk det med meg når det 

var åpent.

-Kvinne, 30-39

Absolutt, det har ført til 
at jeg har mer å vise av 
bydelen jeg er fra, når 

venner kommer på besøk.
- Kvinne, 15-19
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Vurdering av tiltak - Lommeparken i Lakkegata

53 % har lagt merke til eller brukt området 
flere ganger etter gaten ble oppgradert

Positive tilbakemeldinger  (68 %) - Veldig fin og vellykket oppgradering

Delte tilbakemeldinger (32 %) - Fint, men lite brukt

Jeg har lagt merke til det/gått forbi

Jeg har brukt gaten flere ganger etter at den ble oppgradert

Jeg kjenner ikke til dette

Jeg har brukt gaten for første gang etter at den ble oppgradert

42%

11%

45%

2%

I hvilken grad kjenner du til oppgraderingen av Lakkegata?

Respondentene ble bedt om å beskrive sin opplevelse av lommeparken i 
Lakkegata. Det var her ingen negative tilbakemeldinger på tiltaket. Totalt ble 
det gitt 25 tilbakemeldinger, hvorav 17 tilbakemeldinger var positive, og 8 var 
delte meninger.

68 % av tilbakemeldingene var positive, der gjengangeren er at tiltaket 
er fint og godt utnyttet, og at små grep har gjort gaten hyggelig, trygg og 
attraktiv. Det trekkes også frem som spesielt positivt at tiltaket er rett ved 
bussholdeplassen.

De delte tilbakemeldingene går ut på at tiltaket settes pris på, 
men at det sjeldent legges merke til at noen sitter på benkene og 
trolig ikke oppleves som et sted å slå seg ned. Det bemerkes at 
tiltaket kan preges av gjennomkjøring og gateparkering, og at den 
tilgrensende førsteetasjen i bygget på andre siden kunne vært mer 
hyggelig.

Fint tiltak- ikke helt 
universelt utformet men fint 

at området her fikk et løft.
-Kvinne, 20-29 Det har blitt fint, men har aldri 

sett noen sitte på benkene. Dette 
strekket trenger fysiske hindringer 

for å unngå både gjennomkjøring av 
biler og parkering.
-Kvinne, 30-39

Synes det var fint. Ganske rolig 
der. Med små virkemidler er deler 
av dette korte strekket av en gate 

rett og slett fått et koselig preg.
- Mann, 60-69

Dette er flott! Enkle, men grundige 
og robuste tiltak endret inntrykk av 
området fullstendig.  Håper det blir 

vedlikeholdt.
- Kvinne, 60-69
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Hva mener respondentene er viktige fokusområder i framtiden?

Vaterlandsparken
Området oppleves som veldig utrygt i dag, flere nevner stank av 
urin og mye dop og alkohol i området. 

Elgsletta
Flere opplever det utrygt å gå gjennom og langs parken, og 
her nevnes spesielt salg av dop til forbipasserende. Det nevnes 
også manglende belysning siden det oppleves utrygt når det er 
mørkt. 

Langs Akerselva
Veldig mange nevner i kommentarene at det oppleves utrygt 
langs store deler av Akerselva. Det nevnes at det er mye søppel, 
vond lukt, uhyggelig og dopsalg. 

Olafiagangen og Nylandsbrua
I Olafiagangen/under Nylandsbrua er det spesielt mange som 
nevner narkotikasalg og samling av gjenger som gjør at stedet 
oppleves utrygt. Noen nevner at belysningen under broen har 
gjort området litt bedre. 

Urtegata
Flere nevner at det er rusmisbrukere her, og at det oppleves 
spesielt skummelt grunnet at det er ved en barnehage. 

Grønland T-banestasjon og Grønlandsleiret
Oppleves utrygt på grunn av dopsalg, tiggere og slagsmål.

Respondentene kunne velge å markere i kart hvilke steder som bør være i 
fokus i fremtiden. De kunne også beskrive hvilke steder det bør fokuseres på 
og hvorfor. Nedenfor vises en oppsummering av de viktigste stedene. 

© 2022 Mapbox © OpenStreetMap
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 Parken har bra potensiale hvis 
man får bort de som er faste 

brukere i dag. Spritdrikking kl 7 om 
morgenen og narkosalg nesten hele 

døgnet.

 Trenger litt mer belysning 
på området. Kan virke litt for 

nervepirrende å rusle der alene.

 Fordi her er det så mye 
rusmisbrukere rett ved siden av 

barnehagen.
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Hva kan bidra til at området blir mer attraktivt og trygt?

Belysning

Matutsalg og servering

Aktivitet og rekreasjon koblet til Akerselva

Forgrønning og beplanting

Lek, aktivitet og spill

Farger og kunst

Håndtering av narkotikamiljøet

Tilstedeværelse av politi

Renhold og vedlikehold

Arrangementer og tilbud

Modernisering

Mobilitet og trafikk

71%

62%

58%

55%

37%

32%

27 %

25 %

14 %

14 %

10 %

10 %

Belysning, matutsalg/servering, og aktivitet knyttet til Akerselva kan bidra til 
å øke attraktiviteten og tryggheten:

Blant alternativene kommer belysning frem som det respondentene mener 
best kan bidra til å øke trygghet/attraktivitet i området. Hele 71% av de som 
har svart mener at belysning vil bidra til at området blir mer attraktivt og trygt. 
Deretter er matutsalg og servering blant noe av det viktigste, og aktiviteter/
rekreasjon knyttet til Akerselva. Respondentene kunne her velge flere 
alternativer. 

Andre forslag - håndtering av narkotikamiljøet, tilstedeværelse av politi og 
renhold: 

I undersøkelsen var det mulig å komme med egne forslag til tiltak. Dette 
spørsmålet ble stilt som et åpent spørsmål, og innspillene har blitt kategorisert 
i etterkant for så å fremstille dette i et diagram.

Av andre forslag til et mer attraktivt og trygt område har flere nevnt økt 
tilstedeværelse av politi. Av de som kom med andre forslag til tiltak er det 
27 % som foreslår at det bør gjøres noe med narkotikamiljøet, enten som i at 
narkotikasalget/rusmiljøet bør reduseres/fjernes, eller at anstendige tilbud 
til rusavhengige må etableres. Renhold, vedlikehold og offentlige toaletter er 
også fremtredende blant andre forslag som kan bidra til økt trivsel og trygghet 
i området.
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Oppsummering 

Lokalkjente respondenter 
Totalt svarte 341 respondenter på undersøkelsen. 71 % av deltakerne svarer 
at de jobber/går på skole i området, og flere svarer at de i tillegg bor her. Blant 
respondentene er kjønnsfordelingen jevn, med flest svar i aldersgruppen 30-
39 år. 

Likte steder er knyttet til tur- og rekreasjonsområder, og områder med tilbud 
og aktivitet
De likte stedene er spesielt knyttet til tur- og rekreasjonsområdene slik som 
langs Akerselva, Elgsletta og i Vaterlandsparken. Grønlands Torg, Smalgangen 
og Grønlandsleiret er spesielt godt likt grunnet stemningen, tilbudene og 
atmosfæren som er her. 

Utrygghet og mistrivsel er sterkt knyttet til rus- og narkotikamiljø
Utrygghet og mistrivsel i området er sterkt knyttet til narkotikamiljøet og 
tilstedeværelsen av personer påvirket av rus. Også mørke steder, forsøpling 
og offentlig urinering bidrar til utrygghet og mistrivsel. På bakgrunn av 
dette er mange av de godt likte stedene også mislikt (slik som Elgsletta, 
Vaterlandsparken og langs ved Akerselva). 

Positivt med tiltak, men..
Det er gjennomgående at respondentene er positive til det som gjøres av 
tiltak og oppgraderinger i området. Av delte og negative tilbakemeldinger på 
tiltakene er det ikke nødvendigvis tiltaket i seg selv som påpekes, men at det 
fortsatt (spesielt på Elgsletta) oppleves som utrygt tross oppgraderingene.

Belysning og serveringssteder som viktige trivsels- og trygghetsfaktorer
Av faktorer som kan gjøre området mer attraktivt og mer trygt kommer 
belysning frem som svært viktig. Deretter viser det seg at serveringssteder er 
en sterk trivsels- og trygghetsfaktor, tett etterfulgt av aktiviteter og rekreasjon 
knyttet til Akerselva. Av andre forslag til trygghets- og trivselsfaktorer er 

håndtering av narkotikamiljøet, tilstedeværelse av politi, og generelt renhold 
og vedlikehold av områdene. 

Flere steder pekes på som viktige fokusområder i fremtiden
Områdene som er pekt ut av respondentene til ha et særlig behov for fokus 
fremover er Vaterland, Elgsletta, turveien langs Akerselva, Olafiagangen/under 
Nylandsbrua, Urtegata og Grønland T-banestasjon ved Brugata.  
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Andre innspill/kommentarer

Av andre kommentarer eller innspill var det en del som påpekte at det 
enda er store problemer i området, og her spesielt knyttet til dopsalg og 
narkomane som gjør at området føles utrygt. Noen føler at problemene i 
området er så store at man ikke ser noen løsning, men flere kommer også 
med innspill til hva de mener kan bidra til å gjøre området mer attraktivt 
og trygt. Det er også en del som heier på arbeidet som pågår og håper på 
en endring. 

Politiet må være oftere i området for å holde dealerne unna. De skremmer mange fra å gå i området. Ustabile mennesker er skremmende og av og til farlige.-Kvinne, 50-59
Har jobbet i området i 5 år og kan med 

hånden på hjertet si at det bare blir verre og 
verre. Jeg opplever området om utrygt og 

ubehagelig, hvor man må titte ned for å ikke 
få øyekontakt med dopselgere (da blir det 
trøbbel), det stinker dop overalt, det flyter 

søppel og det er åpenlys dopbusiness som skjer hele dagen lang.-Kvinne, 40-49

Jeg synes det er utrolig bra at det jobbes med dette. 

Jeg er selv i en situasjon der jeg på mange måter liker 

området godt, da spesielt plasseringen er svært bra, og 

det er er et stort potensiale i området. Samtidig så kan 

arbeidet med å få ryddet opp i alt som ikke er bra til tider 

virke håpløst, og som om man er så langt fra der man 

ønsker å være, at man vurderer å gi opp og bare flytte til 

et annet område som har ting mer på stell.

-Mann, 30-39

Det er ekstremt viktig at den sosiale nøden i 

bydelen reduseres. Hvis ikke blir dette snart 

en lovløs sone uten noen felles forståelse for 

lov og orden. Det er farlig på Grønland. Alle 

disse oppgraderingene av det ytre er fint, men 

ghettokulturen og preget er altfor fremtredende 

i bydelen. Vi kan ikke ha skyting og sprøyter 

rett ved barnehager og sosialboliger der det bor 

masse sårbare og utsatte barnefamilier.

-Mann, 40-49

Har litt inntrykk av at politiet har gitt opp 
dette området, til tross for at det ser ut til 
at det skjer kjøp og salg av narkotika der 
på høylys hverdag. Litt synlig politi ville 

kanskje bedret situasjonen.
-Kvinne, 50-59

Takk for arbeidet dere gjør for 
området vårt. Det er på høy tid at 

Grønland prioriteres.
-Kvinne, 20-29
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Tilknytning - bor i området
2020 2021

209 markeringer 157 markeringer233 markeringer

2022

2020 2021

131 markeringer 251 markeringer266 markeringer

2022
Tilknytning - arbeider eller går på skole i området
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Likte steder 

2020

407 respondenter - 455 klikk

Likte områder:
Vaterland
Smalgangen
Grønlands torg
Urtehagen
Elgsletta
Sundtkvartalet
Gartnerløkka
Rudolf Nilsens plass
Ruth Reeses plass
Torggata

Oppsummerende for år 2022 er at Vaterland, Urtehagen og Elgsletta er betraktelig mindre likt enn foregående år. 

Likte områder:
Vaterland (mindre enn år 2020)
Smalgangen (mer enn år 2020)
Grønlands torg (mer enn år 2020)
Urtehagen (mer enn år 2020)
Elgsletta (mer enn år 2020)
Sundtkvartalet (mindre enn år 2020)
Gartnerløkka (tilnærmet likt år 2020)
Rudolf Nilsens plass (tilnærmet likt år 
2020)
Ruth Reeses plass (tilnærmet likt år 2020)
Torggata (tilnærmet likt år 2020)

Sammenligning:
Vaterland er betraktelig mindre likt enn i år 2020.
Smalgangen og Grønlands torg er tilnærmet likt som 
år 2020. 
Urtehagen har i motsetning til foregående år 
tilnærmet ingen likerklikk. 
Elgsletta har betraktelig færre liker-klikk enn i 
år 2020/2021. Sundtkvartalet er tilnærmet likt 
år 2020. Gartnerløkka er ikke likt i 2022, men 
restauranten Golden Chimp er likt istedenfor.
Rudolf Nilsens plass er tilnærmet likt som i år 
2020/21, og det samme gjelder Ruth Reeses plass. 
Torggata er ikke markert som likt, sammenlignet 
med år 2020/21. 

212 respondenter - 509 klikk 341 respondenter - 289 klikk

2021 2022

Vaterland Vaterland Vaterland

Elgsletta Elgsletta Elgsletta

Urtehagen Urtehagen Urtehagen

Torg
gata

Torg
gata

Torg
gata
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Ikke likte steder - i 2022 er mislikte steder i større grad konsentrert langs med Akerselva enn tidligere 

2020 2021 2022

Sammenligning av mislikte steder:
Mer konsentrert langs med Akerselva og strekker seg så og si langs hele strekningen fra og med Elgsletta og ned til Oslo S bussterminal. I 2022 har Grønlands 
torg færre ”ikke liker”-markeringer enn år 2020. Urtegata fremstår som tilsvarende mislikt i år 2022 som i år 2020, men noe mindre fremtredende enn i år 
2021. I den større sirkelen markert i kartet ser man at det har blitt færre ”liker-ikke” klikk fra 2020 til 2022. 

407 respondenter - 387 klikk 212 respondenter - 416 klikk 341 respondenter - 346 klikk
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Utrygge steder 

2020 2021 2022

407 respondenter - 409 klikk 212 respondenter - 246 klikk 341 respondenter - 317 klikk

Sammenligning av utrygge steder:
Området Brugata/Storgata anses som mer utrygt enn foregående år (2020, 2021).
Hele strekningen langs Akerselva fra Elgsletta og ned til bussterminalen er markert som utrygg, til sammenligning med år 2020 og 2021, der heller deler av 
strekningen ble markert. Elgsletta sammen med Hausmanns bru fremstår særlig som utrygg, og betraktelig mer i år 2022 enn forrige år.
Urtehagen er til forskjell fra foregående år ikke markert som utrygg, men Urtegata anses derimot som like utrygg som i år 2020, men noe mindre enn i år 2021.

Brugata BrugataBrugata

Elgsletta ElgslettaElgsletta

Urtegata UrtegataUrtegata
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Bevegelse - Færre beveger seg langs Urtegata, nordre del av Akerselva og ved Oslo spektrum

2020 2021 2022

Sammenligning av bevegelse: 
Nord langs Akerselva, Stenersgata (ved Oslo spektrum), og langs urtegata er det færre som har registrert bevegelse en foregående år. Noe av forklaringen for 
mindre bevegelse langs Urtegata kan være at gaten er stengt mot nord pga. byggearbeider. 
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Delprosjekt: Elgsletta Dokumentet er utarbeidet av 
LÉVA Urban Design. 
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Målet for prosjektet er å skape et attraktivt og trygt sted. 
Det gjøres ved å utnytte de kvalitetene som allerede 
finnes i området, og bygge videre på den identiteten som 
på mange måter allerede eksisterer knyttet miljøet på 
stedet, det kulturelle mangfoldet i bydelen og de grønne 
kvalitetene for å nevne noe.

Medvirkningen som ble gjennomført i 2020 avdekte 
kvaliteter i området det er potensiale i å bygge videre på. 
Elgsletta kan beskrives som det fargerike Grønland som 
møter grønne og rekreative Akerselva.

Området rundt Elgsletta har pekt seg ut gjennom medvirkning, som et av de 
mest utrygge stedene på Grønland, med åpen russcene og salg av narkotika som 
hovedutfordring. Dette gjenspeiles også i at Elgsletta over lenger tid har kommet 
opp i diskusjoner knyttet til ny rusreform i Norge og levekårsutfordringerne som 
eksisterer på Grønland og Tøyen.Nabosamarbeidet besluttet derfor i 2021 å starte en 
egen satsing på Elgsletta som delprosjekt.

Det var og er fremtredende interessekonflikter mellom rusmiljøet og andre brukere 
av området, samtidig som tilliten mellom ulike brukergrupper er lav. Noe av 
premisset for LÉVAs arbeid med Elgsletta var å tilgjengeliggjøre parken for flere 
brukergrupper, uten å presse rusmiljøet ut. Det var derfor viktig å legge opp til en 
prosess som nennsomt tok tak i konfliktpunktene mellom ulike brukergrupper og å 
etablere et godt samarbeid med ulike instanser i kommunen og politiet. 

Som et første steg ble det skissert en visjon for framtidiens Elgsletta, som bidro til 
å forankre et felles mål på tvers av ulike instanser, som igjen la et godt grunnlag for 
samarbeid med Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten om igangsetting av tiltak på 
Elgsletta.

Bakgrunn
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Prinsen

Kajakk

Prinsens hage

Grønland torg

Smalgangen

Galleri Oslo

Bussterminal
Ola
agangen

Vaterlandsparken

T

T

 5 min Flytende marked

Byttebod

Klatretrapp

Nabolagshage

Planteskole

Opphold

Gatekunst

Lek

Snekkerverksted

Trebrygge/passasje

Båtutleie

Riverside Opphold

Lørje

Skatepark

Nytt byrom

Pollineringspassasje

Urtehagen

Sundtkvartalet

Trebåtforening

Christian Kroghs Gate

Akerselva miljøpark

Urtekvartalet

Høyskolen Kristiania

Åpen barnehage

Lekeplass

Kafé

Nabolagspark

Amfí
Park

Galleri
Opphold

Søndagstur

Lys

Fiskebrygge

Sykkelrute

Visjonen for ELGSLETTA
Et trygt, mangfoldig og aktivt område for nabolaget. 
En destinasjon for turgåere langs elva med en 
tydelig karakter. En markør for møtet mellom 
Akerselva og Grønland. Krysset med 
paviljongen representerer 
hjertet i parken. 
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Teoretisk forankring, 
ERFARINGER og TANKEGANG

30
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Fem prinsipper for trygge byrom
Arbeidet med å skape et tryggere Elgsletta baserer seg på de fem prinsippene 
for å skape tryggere byrom, skissert i rapporten ”Safe Urban Spaces” (Nordic 
Safe Cities & SLA Architects, 2021). 

Prinsippene vil ikke utdypes videre i denne rapporten, men for den nysgjerrige 
leser henvises det til rapporten ”Safe Urban Spaces” samt feltrapporten 
for Elgsletta fra 2021. Noe som likevel gjerne kan repeteres her, er det 
gjennomgående fokuset på å se og ta på alvor ulike gruppers opplevelser 
av samme sted. Dette er noe som går igjen i flere av prinsippene, og også 
noe som er en sentral bærebjelke i arbeidet LÉVA har gjort og fortsatt gjør på 
Elgsletta.

Securing an urban space is in itself a 
rather complicated task, but ensuring 

that the space simultaneously is 
functional, attractive, and inclusive 

is the real challenge. 

-Nordic Safe Cities og SLA Architects

1. Skap lokale allianser – For å sikre 
eierskap og støtte fra alle partnere

2. Start med folkene – For å forstå 
den sosiale dynamikken og folk sin 
oppfatning av sikkerhet.

3. Inkludering framfor ekskludering – 
Å støtte sosial samhørighet og skape 
inkluderende byer for alle

4. Stedspesifikk planlegging – For å 
unngå tanken om at «one size fits all» / 
alle steder er like 

5. Design for positiv atferd

Nordic Safe Cities & SLA. (2021). Safe Urban Spaces (s. 40,44)
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Året som gikk:
Elgsletta 2021
I juni 2021 arrangerte Nabosamarbeidet, i samarbeid med Bydel 
Gamle Oslo og flere avdelinger i Bymiljøetaten, en storskala dugnad 
med en rekke tiltak i området rundt Nedre Akerselva. Dette var 
også Elgsletta en del av. I dugnaden ble det invitert til å bli med og 
gi området et løft, med mål om å gjøre området tryggere og mer 
attraktivt for alle brukergrupper. 

Naboer og folk som arbeider i området, brukere av parken og ansatte 
fra LÉVA deltok i dugnaden. Paviljongen ble bygget, det ble lagt nytt 
gress, laget parkspill samt dekorative vimpler og skilt. 

I forlengelse av dugnaden ble det sommeren 2021 arrangert 
”Sommer på Elgsletta” som et arrangement og et test-prosjekt på 
fysisk tilstedeværelse i parken. Paviljongen ble bemannet gjennom 
sommeren, med utlån av solstoler og spill til parkens besøkende. 

Sommer på Elgsletta 2021

NYTT GRESS

VIMPLER

SPILL

PAVILJONG



33
Sommer på Elgsletta 2021

Høsten 2021 ble paviljongen bemannet av LÉVA hver 
tirsdag ettermiddag. Hensikten var å bidra til noe kontinuitet i 
tilstedeværelse, særlig med fokus på å opprettholde relasjonene til 
de faste brukerne av parken. 

Mot jul ble hjertelysene hengt opp i treet i parken slik som året før, 
og i  tillegg ble det hengt opp lys på selve paviljongen. Året ble 
avsluttet med fakler langs stien, julemusikk og servering av gløgg i 
paviljongen. 

Det ble gjennomført en ny undersøkelse høsten 2021, som 
fulgte opp på undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2020. 
Undersøkelsen ga også mulighet til å fortsette å gi innspill på 
opplevelsen av området og tiltakene som ble gjennomført i 
Olafiagangen og på Elgsletta.

Høst  / vinter 2021 

Fra påske 2022 bemannet LÉVA igjen parken og paviljongen, 
tirsdager og torsdager fra kl 15-17, med samme fokus som høsten 
2021. 

Vår  2022 
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Fjorårets erfaringer fra felt  
Det var viktig å ta med seg erfaringene som ble gjort i felt sommeren 2021 
inn i arbeidet på Elgsletta sommeren 2022. Noen erfaringer har vært særlig 
viktige: 

• Fast bemanning i paviljongen skaper kontinuitet 
• Kontinuitet legger til rette for gjensidig tillit 
• Kvinnelig bemanning av paviljongen, samt bemanning som bidrar til 

trygghet og god atmosfære
• Å bidra til utviklingen av et sted skaper eierskap 

Det at folk fra ulike grupper kom sammen 
på dugnaden sommeren 2021 og bygde 

paviljongen og parkspillene sammen, 
har kanskje bidratt til at de også føler mer 

eierskap. Det har generelt vært lite hærverk 
på paviljongen, noe som kan tyde på at dette 
er noe mange ønsker å beskytte og bevare. 

- Aslaug Tveit, 
LÉVA Urban Design 
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Målkonflikter:

• Åpent bruk og salg av rusmidler vs. opplevd trygg park hvor barn fra 
nærmiljøet  kan oppholde seg. 

• Selgere og sosial arena for unge voksne i rusmiljøet vs. møteplass og 
sosial arena for ungdom (fare for å bli rekruttert inn i miljøet).

• Tilhørigheten og eierskapet blant rusmiljøer til Elgsletta, skaper 
opplevelsen av at de har enerett til bruk av parken vs. økt bruk av Elgsletta 
av andre sosiale grupper (kreves aksept for hverandre for å kunne 
sameksistere i parken).

• Rusmiljøet trenger et ”fristed” hvor de opplever at de kan oppholde seg, 
og som fungerer som en sosial møteplass  vs. nærmiljøet trenger flere 
tilgjengelige byrom og parker til opphold, spesielt barn og unge som bor 
trangt.

Gjennom den to år lange prøveperioden er det tydelig at det finnes klare 
målkonflikter knyttet til bruken og eierskapet til parken. Samtidig viser 
også resultater fra feltarbeid og positive trivselsskapende tiltak at det er 
mulig å skape en tryggere og mer attraktiv park for flere brukergrupper 
uten å presse ut dagens brukere fullstendig. Under beskrives kort 
målkonfilktene som må tas høyde for i en eventuell videreføring av 
prosjektet. 

Målkonflikter
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LÉVAs tankegang: testing, 
testing, testing 
Noe som er viktig å presisere i dette arbeidet, er at til tross for at det 
finnes gode teorier, prinsipper å følge og enkeltstående forskningsfunn 
som indikerer hvilken retning man bør ta, er feltet vi jobber innenfor 
likevel såpass komplekst at det fortsatt er vanskelig å si noe sikkert om 
årsaksammenhenger. Det gjenstår altså fortsatt mye arbeid med å forstå 
hvorfor noen steder fungerer godt og andre ikke. Som følge av det innebærer 
arbeidet som pågår på Elgsletta naturlig nok en god porsjon prøving og 
feiling. 

Til tross for at ikke det finnes en ferdigsnekret løsning som passer perfekt, 
baserer arbeidet på Elgsletta seg i stor grad på en tankegang LÉVA har, om at 
det er bedre å prøve og feile, og ta med seg erfaringer videre, enn å vente til 
løsningene er klare. Det vil kanskje aldri være en teori eller ett sett prinsipper 
som passer perfekt til hvert enkelt prosjekt. Alle steder er tross alt ulike, i 
kraft av at de er lokalisert ulike steder med ulike historier og at de brukes av 
ulike mennesker med ulike erfaringer. Som følge av dette vil det også være 
noen grep som vil fungerer godt, og andre som kanskje fungerer mindre 
godt, og det er ikke alltid like lett å se før man prøver. En sentral bærebjelke i 
LÉVAs arbeid er derfor en gjenntakende syklus av testing og evaluering. 
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SOMMER PÅ ELGSLETTA 2022



38
Sommer på Elgsletta 2022

NYTT GRESS OG SOMMERBLOMSTERBENKER
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Sommer på Elgsletta 2022

NYTT GRESS OG SOMMERBLOMSTER

Som i fjor lånte vi ut solstoler og parkspill fra paviljongen. I tillegg ble det 
gjort en rekke større og mindre tiltak, både når det gjelder organiseringen 
av bemanningen, de fysiske fasilitetene og aktivitetene som tilknyttet 
paviljongen. I tillegg ble det gjennomført systematisk datainnsamling for å 
dokumentere bruken og opplevelsen av Elgsletta gjennom sommeren.

Hovedoppgaven, i år som i fjor, var tilstedeværelse i parken med  fokus på 
dialogarbeid og positiv aktivering. Hovedhensikten med dette var å forsøke å 
skape en trygg park for flere brukergrupper samtidig, som et ledd i å realisere 
visjonen for Elgsletta. Her har både prinsippene fra ”Safe Urban Spaces” som 
nevnt tidligere vært viktige, samt erfaringene gjort fra sommeren 2021.

Arbeidet med å skape et tryggere byrom for alle 
på Elgsletta fortsatte i 2022.  Arbeidet fra i fjor, 
med tilstedeværelse i parken og paviljongen 
gjennom sommeren ble videreført, nå også med 
tillatelse til enkel servering med ikke-kommersielt 
salg av is og kaffe. 

Årets ”Sommer på Elgsletta”-arrangement startet 1. juli, med 
åpen paviljong torsdag, fredag og lørdag. Til å begynne med 
var åpningstidene satt fra 12-16, men ble endret til 13-17 etter 
tilbakemeldinger fra brukerne. 

• Fra 31. juli til 10. august var paviljongen stengt grunnet 
ferieavvikling. 

• I august og september var paviljongen åpen fra 15-17 torsdager 
og fredager, og fra 13-17 på lørdager.

• Sesongen ble avsluttet med paviljongens siste åpningsdag 
den 22. september, med arrangementet Elvelangs.
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Tiltak sommeren 2022
justering fra fjoråret

Gjennom perioden ble det testet ut justeringer i åpningstider for å finne 
ut hvilke tidspunkter det ga størst effekt å være tilstede i parken. Det ble 
observert ulike bruksmønstre og ulike brukergrupper på ulike tider. Lørdager 
ga opplevelse av størst effekt av tilstedeværelse, da det var bredere 
representasjon av ulike brukergrupper som brukte parken enn i ukedagene. 

Et gjennomgående funn i de digitale undersøkelsene har vært ønske om en form 
for utsalg i paviljongen. Dette fikk LÉVA tillatelse til å gjøre sommeren 2022. 
Hovedformålet med å åpne utsalg av is, kaffe og vann, var å tilføre mer positiv 
aktivitet som også inviterer til dialog og opphold i parken for flere grupper. For 
at utsalget skulle oppleves som tilgjengelig for mange ble utsalgsprisene satt til 
butikkpris.

En viktig erfaring fra sommeren 2021 var at LÉVAs tilstedeværelse i parken 
hadde en positiv effekt. Det kan knyttes til at LÉVA har hatt en posisjon til å 
kunne fortelle om prosjektets intensjon og mål på en måte som gir mening og 
trygghet for ”gamle” og nye besøkende i parken, og på den måten invitere til 
dialog og skape muligheter for å gjøre faktiske forskjeller i parken. Det kan også 
knyttes til at LÉVAs ansatte i parken har vært kvinner, noe som er kjent at kan 
være trygghetsskapende i offentlige rom. 

Grunnet ferieavvikling kunne ikke LÉVAs ansatte bemanne paviljongen selv 
sommeren 2022, slik de gjorde sommeren 2021. Det ble derfor ansatt to 
kvinnelige ferievikarer som hadde hovedansvaret for bemanningen gjennom 
sommeren. Det ble lagt vekt på at begge skulle få god kjennskap til prosjektet 
på forhånd sammen med oss som hadde vært der før og som kjente til miljøet 
der. Vel så viktig var det at det var noen miljøet kjente til, og som de hadde tillit 
til. Dette ble gjort for å legge til rette for at tilliten som ble jobbet opp gjennom 
året før ble  videreført. 

Bemanning

Utsalg

Åpningstider

Gjennom sommeren ble det gjennomført systematiske feltregistreringer i 
parken samt semistrukturerte intervjuer av besøkende og forbipasserende 
gjennom sommeren. Dette for å sikre en så objektiv forståelse av bruken 
av parken som mulig, samt å forsøke å dra noen slutninger om prosjektets 
betydning for området. Det ble også for tredje året på rad, gjennomført digital 
undersøkelse høsten 2022. Der ble det spurt om folks opplevelse av området 
generelt, og konkret om tanker og opplevelser om tiltaket på Elgsletta. 

Dokumentasjon

Kommunikasjon
Sommeren 2022 ble facebooksiden “Paviljongen på Elgsletta” opprettet. 
Facebooksiden ble brukt for å skape synlighet av paviljongen og aktivitetene 
der, samt til å kommunisere aktiviteter og eventuelle endringer i åpingstider på 
kort varsel. 



41

Tiltak sommeren 2022

I tillegg til tiltakene nevnt på forrige side, ble det også i tett samarbeid med 
Bymiljøetaten gjennomført flere trivselsskapende tiltak i parken. Tiltakene 
følger opp på tidligere innspill fra medvirkningsprosesser, og undersøttes også 
i forskning knyttet til hvordan å skape økt trygghet i byrom i form av blant 
annet punkt 5, design for positiv adferd (se s. 33). 

Gjennomførte tiltak:
• Flere fastmonterte benker ulike steder i parken (i regi av BYM, i dialog med 

Nabosamarbeidet om konkrete plasseringer)
• Ny avfallsbeholder (i regi av BYM, i dialog med Nabosamarbeidet om 

konkrete plassering)
• Nytt gress rundt paviljong (i regi av BYM, i dialog med Nabosamarbeidet)
• Blomsterkasser i tilknytning til paviljong (i regi av Nabosamarbeidet, med 

bidrag fra BYM med blomster og jord)
• Innkjøp av kafémøbler til bruk under paviljongens åpningstid (i regi av 

Nabosamarbeidet)
• Bygget platting foran paviljongen (i regi av Nabosamarbeidet)

Ved å skape flere varierte oppholds- og sittemuligheter i parken, tilrettelegger 
man også for flere brukergrupper (Whyte, 1980). Formålet med de øvrige 
fysiske tiltakene var vedlikehold og opprusting av parken. Dette var 
hovedsakelig for å gi brukerne en opplevelse av et godt ivaretatt parkmiljø. 
Vedlikehold er vist gjennom forskning at har mye å si for attraktiviteten av et 
område (Nasar, 1998). 
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Sesongavslutning 2022, 
Elvelangs 22. september
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Feltobservasjoner og intervjUer

43
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Ulike metoder har ulike styrker og svakheter. Noen metoder egner seg til å få innsikt om opplevelsene 
knyttet til et sted, og andre til å få innsikt om hvordan et sted faktisk brukes. Også når det gjelder brukere 
kan det være ulike metoder som egner seg til å nå ulike brukergrupper. Som følge av dette har det blitt brukt 
et sett med metoder for å få innsikt i ulike brukergruppers bruk og opplevelser knyttet til Elgsletta.  En slik 
triangulering gir best mulig grunnlag for å si noe om  hvordan stedet faktisk brukes og oppleves. 
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Det er kjent gjennom forskning at mennesker er tilbøyelige til å se hva de 
ønsker å se av resultater, ved å lete etter informasjon som stemmer overens 
med egne antakelser (Nickerson, 1998). For å motvirke slike mekanismer ble 
det fokusert på  å sikre en systematisk datainnsamlig for å kunne si noe reelt 
om effekten av prosjektet. 

Som tidligere nevnt har ulike metoder for datainnsamling fordeler og ulemper. 
Ingen metoder er perfekte, eller har mulighet til å gi innsikt om alle aspekter og 
kvaliteter ved et område. For, i best mulig grad, å sikre en bred forståelse, ble 
det derfor brukt et sett med metoder. Metodene som ble brukt var: 

• Feltobservasjoner og tellinger av folk på forhåndsbestemte tidspunkter.
• Korte, semistrukturerte feltintervjuer av besøkende.
• Dybdeintervju i gruppe av bemanningen av paviljongen gjennom 

sommeren, samt et utvalg av LÉVAs ansatte som bemannet paviljongen 
fra tid til annen gjennom sommeren.

• Digital undersøkelse i området (se del en av dette dokumentet for utdyping 
av denne metoden).

En fordel med observasjon som metode er at man får et direkte mål på bruken 
av et område ettersom man observerer faktisk atferd fremfor selvrapportert 
opplevelse. Som beskrevet i neste avsnitt er det flere utfordringer ved 
selvrapportering som unngås med observasjon. Det man imidlertid ikke får 
innsikt i gjennom observasjon, er årsaken til hvorfor noen gjør som de gjør. I 
tillegg er det vanskelig å dokumentere alle brukere og all bruk gjennom dagen 
ettersom det gjerne er for ressurskrevende. Ofte tvinges man derfor til  å velge 
ut gitte tidspunkt å gjennomføre observasjonene på på forhånd, som betyr at 
man risikerer at de observasjonene man gjør ikke reflekterer aktiviteten på 
stedet slik det normalt sett er. Man kan likevel forsøke å sikre seg mot det ved 
å gjennomføre mange nok observasjonsdager. I gjennomsnitt vil man da få et 
representativt bilde av bruken. 

Observasjon: fordeler og ulemper

Semistrukturerte feltintervjuer: fordeler og ulemper

I tillegg til observasjoner og intervjuer i felt, ble det gjennomført 
dybdeintervjuer av dem som bemannet paviljongen gjennom sommeren. Dette 
ble gjort for å sikre at observasjoner og samtaler som eventuelt ikke hadde 
blitt dokumentert gjennom de andre metodene, ble tatt med i beregningen. 
En utfordring her er imidlertid at de ulike kvinnene som bemannet paviljongen 
også påvirkes av egne erfaringer og referanser når de ser og opplever bruken 
av parken. Hva som kommer fram av refleksjoner må derfor sees i lys av dette. 
Eksempelvis var det en forskjell i hvordan kvinner som bemannet paviljongen 
sommeren 2021 så aktiviteten sommeren 2022, versus de som ikke hadde 
bemannet paviljongen året før. Her er det ikke noe rett eller galt, og det er viktig 
å få med begge perspektivene. 

Beskrivelse av metoder

I motsetning til observasjoner, kan man ved semistrukturerte intervjuer få 
innsikt i årsaken bak bruken av stedet. En utfordring med semistrukturerte 
intervjuer er imidlertid at man står i fare for at de man intervjuer kan påvirkes av 
situasjonen de er i når de svarer. Mennesker er sosiale vesener, og det er kjent 
gjennom forskning at folk gjerne vil gi et positivt inntrykk i møte med andre 
(Bordens og Abbott, 1988). En konsekvens kan være at man svarer det man 
tror den andre ønsker å høre. I intervjusammenheng kan det bety at svarene 
ikke reflekterer intervjuobjektets reelle følelser og opplevelser. For å motvirke 
dette kan man stille så åpne spørsmål som mulig. På denne måten forsøker 
man å sikre at de svarene som kommer reflekterer den reelle opplevelsen til de 
som intervjues. Denne strategien er forsøkt brukt på Elgsletta. Likevel er det en 
utfordring man skal være klar over og ta i betrakning.

Dybdeintervju av bemanning som metode
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Gjennom sommeren ble det gjennomført systematiske observasjoner for å 
kartlegge hvem som bruker parken, og hvordan den brukes. Hovedfokus var 
å kartlegge ulike brukergrupper, samt fordelingen av ulike brukergrupper 
på ulike aktiviteter. Observasjonene ble gjort på utvalgte dager gjennom 
sommeren, på to ulike tidspunkt på dagen hver gang.

Antall observasjonsdager gjennomført: 15 
Tidsrom: 14. juli - 22. september  
Tidspunkter:  14.00 og 16.00

Observasjonene ble ført inn i et forhåndsutfylt registreringsskjema for å 
sikre at de som bemannet paviljongene hadde like rammer å forholde seg til. 
Observasjonene ble gjort i nærheten av paviljongen, som står plassert sentralt 
i parken med utsikt til ulike deler av parken. For å unngå at observasjonen ble 
for inngripende eller påvirket brukernes atferd ble de gjennomført fra avstand. 
Det gjør imidlertid at observasjonene til en viss grad reflekterer en tolkning 
av hva slags aktiviteter som gjøres og hvilken brukergruppe en gitt person er 
tilknyttet. 

Fordeling brukergrupper 

Fordelingen viser et gjennomsnitt av antall besøkende fra ulike brukergrupper 
som oppholdt seg i parken:

Observasjoner

Kvinner
Menn

Ungdom
Barn

Kvinnelige 

rusmisbrukere

Mannlige 

rusmisbrukere
Dealere

5

15

20

10

Bildet som tegnes av brukerne av parken bekreftes også gjennom 
dybdeintervjuene av bemanningen. Det er fortsatt rusmiljøet som dominerer 
parken i det store og hele. Her ser vi at det er flere gjengangere i parken som 
er tilknyttet de ulike rusmiljøene. Sammenlignet med i fjor sommer virker det 
imidlertid som typen rusmiljø har endret seg noe. I år har det vært færre av 
de tyngre rusmisbrukerne i parken, og flere andre som har et bruk som ikke 
setter like tydelige visuelle spor. Samtidig er det også en felles oppfattelse om 
at det har vært en jevn strøm av andre brukergrupper i parken, selv om disse 
var i mindretall sammenlignet med gruppene tilhørende rusmiljøet. Dette 
reflekteres også i observasjonene som ble gjort, som illustrert over. De som 
også bemannet Elgsletta i fjor, mener videre at antallet besøkende fra andre 
brukergrupper, særlig kvinner og familier, har økt noe fra i fjor. Som beskrevet 
av en av kvinnene som bemannet paviljongen, så var det i fjor sommer mer en 
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Oversikten viser antall ganger aktiviteter er talt, ikke gjennomsnitt av antall 
mennesker som har gjort aktivitetene:

Fordeling i ulike aktiviteter 

Det kommer også fram at de ulike gruppene som oppholder seg i parken 
fordeler seg på ulike områder (se illustrasjon på neste side). Når det gjelder 
fordelingen av mennesker og ulike grupper på aktivitetene så vi at særlig 
volleyballbanene og treningsapparatene blir flittig brukt på tvers av ulike 
grupper. De nye fastmonterte benkene og kafémøblene brukes av flere 
ulike brukergrupper. Det har særlig vært rusmiljøet som har benyttet seg av 
solstolene, parkspillene og bordtennisen, men også andre grupper har brukt 
disse gjennom sommeren. 

Andre aktiviteter som er telt færre ganger enn de 
illustrert til venstre:

• Slappe av i skyggen
• Sitte på integrert benk  

bak paviljong
• Sitte bak elgstatuen
• Spille gitar
• Lek på treningsstativ

15

20

5

10

Forbipasserende

Volleyball

 
Snakk i g

rupper

 
Sitte

 i solstoler

 
Sitte

 ved kafébord

 
Spille

 bordtennis
 

Trene på 

tre
ningsstativ

 
Sitte

 på benk

 
Spille

 parkspill

 
Sitte

 på gresset

stemning av at “oi, det kommer noen andre!”, heller enn en opplevelse av at 
det var en jevn strøm. 

Det ble observert en forskjell mellom lørdager og ukedager med tanke på 
hvilke type folk som oppholdt seg i parken og hvilken atmosfære det var der. 
Det var særlig i helgene at man så en større bredde i ulike brukergrupper. Det 
kunne også være periodevise endringer i løpet av en og samme vakt, med 
endringer fra rolig og hyggelig stemning, til uroligheter og ”knuffing” internt i 
rusmiljøet. Det var tidvise brå endringer her. Dette reflekteres også i at de som 
bemannet Elgsletta hadde ulike opplevelser knyttet til det å være på Elgsletta 
og hvilke mennesker som oppholder seg der. 
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Prinsen
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Sone hvor ulike 
grupper overlapper

Gruppe tilknyttet 
rusmiljøet

Gruppe tilknyttet 
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Gruppe tilknyttet 
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Stillbilde av gjennomsnittlig situasjon
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Stillbilde av gjennomsnittlig situasjon

Gjennom sommeren ble det gjennomført semistrukturerte intervjuer med 
ulike brukere av parken. Det ble intervjuet både brukere og dealere tilknyttet 
rusmiljøet, besøkende samt naboer. 

Antall intervjuer gjennomført: 23 
Tidsrom: 7. juli - 22. september  2022
Tidspunkt: mellom kl. 13-17

Hensikten med å gjennomføre intervjuer var å få innsikt i opplevelsen av 
parken på nåværende tidspunkt. Da intervjuene ble gjennomført hadde 
paviljongen vært i parken i ett år. Det var derfor hensiktsmessig å undersøke 
hvorvidt paviljongen og aktivitetene forbundet med den har hatt en effekt på 
opplevelsen av parken eller ikke. Særlig interessant var det å få innsikt i hvor 
trygg parken oppleves. 

To sentrale hovedtemaer kom fram gjennom intervjuene: 

• Kvaliteter i parken: utforming og vedlikehold, tilbud, atmosfære.
• Bruk og opplevelse av parken: hverdagsbruk og parken som sosial arena, 

møter mellom ulike brukergrupper, trygghet.

Feltintervjuer

Disse vil gjennomgås og diskuteres i sidene som følger.
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Responsen på kvalitetene i parken var generelt svært positiv og i høy grad 
samstemt på tvers av ulike brukergrupper.

Utforming og vedlikehold: Mange kommenterte at det er positivt med flere 
sitteplasser og at de estetiske grepene som er gjort, som blomster og fargene 
på paviljongen er positive. 

Grepene som ble gjort sist år og videreført i år, med utforming av paviljongen 
samt tilførselen av flere sitteplasser og blomster virker dermed å ha blitt 
verdsatt hos de som bruker parken. 

Tilbud: Når det gjelder tilbud var alle som ble intervjuet positive til aktivitet 
i parken. Særlig volleyballbanen ble trukket frem av flere som positiv, men 
også muligheten for å låne parkspill. Utsalget av is og kaffe i paviljongen ble 
fremhevet som positivt av samtlige, i tillegg til bemanningen av paviljongen. 
Dette går også igjen i dybdeintervjuene av de som bemannet paviljongen 
gjennom sommeren. Basert på samtaler gjennom sommeren, både med 
brukere innenfor og utenfor rusmiljøet, har det vært gjennomgående positive 
tilbakemeldinger på tilstedeværelsen i parken og tiltaket som er satt i gang.

I likhet med punktet over tyder det dermed på at grepene som ble gjort, 
både i fjor og i år virker å ha truffet et behov hos brukerne av parken, og at 
volleyballbanene som ligger der er flittig brukt og en attraksjon på tvers av 
brukergrupper. 

Tema: kvaliteter i parken
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Atmosfære: Flere har sagt de mener at parken har god atmosfære. Dette er 
assosiert med tiltakene som blomstene utenfor paviljongen, lys på kveldstid, 
mulighet til å sette seg ned og ting å gjøre.

Det at flere påpeker at Elgsletta har en god atmosfære, tyder på at grepene 
har en viss effekt. Det kan videre knyttes til særlig punkt fem i ”Safe Urban 
Spaces”, som trekker frem viktigheten av å designe for positiv atferd i arbeidet 
med å skape tryggere byrom. 
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Jeg liker den rare 
paviljongen med alle 

fargene

kvinnelignabo, 
50-årene

Veldig positiv til tiltaket. 
Parken har blitt hyggeligere 

med mulighet for å gjøre noe. 
Endret stemning. Bra med 

mulighet for å låne spill

forbipasserende 
mann, 20-årene

Positivt at man kan 
sitte ned. Vært mangel 

på sitteplasser her!

mannlig nabo, 
60-årene

Det gjør så mye med 
blomster og is. Så bra at det 

er billig . Så hyggelige 
priser.

forbipasserende kvinne 
med barn, 30-årene

Jo �ere aktiviteter, jo 
mindre slåssing kanskje. 
Bra at folk får noe å gjøre

gjeng menn som 
bor i området

Veldig positivt med 
mulighet for å kjøpe vann, 

ka�e, etc. Bra tiltak.

mannlig dealer, 
20-årene

Det var mer utrygt for 10-15 
år siden. Det er blitt bedre 
med årene. Flere folk og 

volleyballbanen har hatt en 
positiv e�ekt.

mannlig nabo, 
60-årene

Jeg syns det er koselig at 
det er folk i paviljongen. Jeg 
mener dere roer ned situas-
jonen når det oppstår noe. 

mannlig dealer, 
30-årene

Jeg syns det er et �nt 
tiltak som gjør stedet 
mer trygt og inviterer 

�ere ulike folk til 
parken

kvinnelig nabo, 
30-årene

Utvalg sitater fra feltintervjuene, knyttet til kvaliteter i parken. Overvekt positiv feedback
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Eierskap: Som nevnt var utgangspunktet for LÉVAs valg av tiltak på Elgsletta å 
forsøke å tilgjengeliggjøre parken for flere brukergrupper. Gjennom intervjuene 
kom det frem av at dette med eierskap til parken virker å være viktig for om 
man føler rett til å bruke den eller ikke. 

Paviljongen synes å ha bidratt positivt til parken ved å gi et tilbud til flere 
brukergrupper. Særlig flere sitteplasser, estetiske oppgraderinger og utsalg av 
is og kaffe virker å ha hatt en positiv effekt her. 

Gjennom dybdeintervjuene ble det også tydelig at det virker som også deler 
av rusmiljøet har fått sterkt eierskap til paviljongen. Dette gjenspeiles også i 
hvordan paviljongen i året som gikk har fått stå mer eller mindre urørt, til tross 
for at bemanningen av den har vært sjeldnere utenfor sommersesongen. Det 
har kun vært to tilfeller av tagging. Paviljongen er også forholdsvis lett å bryte 
seg inn i skulle man ønske det, så det kan heller ikke tillegges fysiske barrierer. 
Det virker altså som at det har oppstått et ønske om å bevare paviljongen på 
Elgsletta, også i det miljøet som bruker parken mest. Dette kan henge sammen 
med at enkeltpersoner fra rusmiljøet var med på byggingen av paviljongen 

”Det er rart hvordan det har endret seg fra når 
det startet å bli utviklet. Da var det mange 

romfolk i Oslo, og dette ble liksom deres sted. 
De brukte grillene som var satt ut til å lage mat 

på. Det ble liksom en camp. Da tar man ikke 
med ungene sine hit liksom.”  

kvinnelig forbipasserende, 
30-årene

Tema: bruk og opplevelse av parken sist sommer. I tillegg har flere fått tillit til de som bemanner paviljongen og 
prosjektet på Elgsletta. Dette bekreftes også av flere av de som har bemannet 
pavljongen, som opplever at det har bygd seg opp en gjensidig tillit mellom de 
som bemanner paviljongen og flere av dem som tilhører de ulike rusmiljøene.  
Det er også en opplevelse av at deler av rusmiljøet ønsker å beskytte de som 
bemanner paviljongen, og gjerne passer på og sjekker inn med dem om det 
skulle oppstå ubehagelige situasjoner i parken. 

Samtidig ser vi at enkeltpersoner fra disse gruppene virker å ha fått et veldig 
sterkt eierskap til paviljongen, og har kommet med ytringer og formaninger om 
driften av paviljongen og bruken av parken. Når det er sagt har ikke det blitt 
etterfulgt, men det er noe å ta med seg i arbeidet videre. I veien videre blir det 
dermed viktig å tydeliggjøre at det er de som bemanner paviljongen som har 
siste ord, i hvert fall inntil et eierskap på tvers av grupper er etablert. 
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”Jeg kommer til Elgsletta 
alene. Dette er et sted 

jeg vet jeg møter folk jeg 
kjenner, det er positivt.”

- Mannlig rusmisbruker, 
40-årene

Samtidig kom det frem at flere i gruppen som vanligvis bruker parken som 
gjennomgangsåre og/eller til å gå tur, hadde satt seg ned i parken for første 
eller andre gang i sommer, og at de syntes det var hyggelig der. Det kan derfor 
tenkes at skillet mellom ulike brukergrupper i hvordan parken brukes er i ferd 
med å endre seg. Når det er sagt har gruppene som tilhører rusmiljøet kanskje 
flere begrensninger når det gjelder mulighet for å møtes sosialt hjemme hos 
hverandre. I tillegg har mange av de en jobb de gjør i parken. Parken har 
dermed flere funksjoner for dem, noe som sansynliggjør at deres bruk av 
parken vil være noe mer utstrakt enn for andre brukergrupper. 

”Jeg går ofte tur 
gjennom parken med 

hunden”

-Kvinnelig nabo, 
50-årene

”Vi bor på Tøyen og gikk forbi tidligere i sommer. 
Det er andre gangen vi er i parken (...). Denne 
gangen tok vi med oss take-away for å spise i 

parken. Pleier å bruke Tøyenparken”

-To kvinner, 
20-årene

Hverdagsbruk og parken som sosial arena: Intervjuene avdekket delvis 
ulike bruksmønstre hos ulike brukergrupper. Her gikk det et særlig skille 
mellom de som har en tilknytning til rusmiljøet og de som ikke har det. For 
mange i rusmiljøet tjener parken som en sosial arena hvor de møter venner, 
mens flere av de vi pratet med uten tilknytning til rusmiljøet i større grad 
beskrev at parken dekker daglige behov som å gå tur med hunden og som en 
gjennomgangsakse.

”Jeg opplever også Elgsletta som et utrygt 
sted. Alle røyker og tar rus. Noen vil selge, 

men jeg vil ikke kjøpe.” 

-Mannlig nabo, 
60-årene 

Sameksistens mellom ulike brukergrupper:  Det kom også fram ulike aspekter 
knyttet til sameksistensen mellom de ulike brukerne av parken. I de digitale 
undersøkelsene gjennomført i 2020 og 2021, er det pekt på rusmiljøet som en 
årsak til en opplevelse av utrygghet og unngåelse av parken. En innledende 
antakelse i arbeidet med Elgsletta var dermed at sameksistens mellom 
ulike brukergrupper sannsynligvis kunne være noe utfordrende. Intervjuene 
viser imidlertid at det er flere nyanser knyttet til sameksistensen mellom 
brukergrupper som er viktig å merke seg. Som først antatt beskrev enkelte at 
rusmiljøet og de menneskene som oppholder seg i parken kunne oppleves 
skremmende. Samtidig var det flere som også formidlet toleranse for disse 
gruppene, det gjelder særlig naboer.
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Det at det er ulike opplevelser og oppfatninger knyttet til utrygghet i parken 
gjenspeiles også i opplevelser hos de som bemannet paviljongen gjennom 
sommeren. Av kvinnene var det noen som opplevde ubehagelige hendelser i 
parken, og andre ikke. Dette kan reflektere personlige forskjeller i hvordan man 
forstår og tolker situasjoner, men det kan også komme som følge av konkrete 
opplevelser i parken, ettersom miljøet og atmosfæren kan skifte raskt. Som 
følge av slike episoder har bemanningen ringt politiet ved enkelte anledninger 
for hjelp til å roe ned situasjoner som har oppstått. 

Som nevnt tidligere er det på samme tid også flere av bemanningen som 
beskriver at de føler seg beskyttet av de som tilhører miljøene der bråk 
ofte oppstår. Det er derfor viktig å reflektere over at vi i det hele tatt omtaler 
disse personene som tilhørende ”et miljø”, ettersom det gjerne vekker noen 
assosiasjoner til at personer innenfor samme miljø har like holdninger og lik 
atferd. Slik er det ikke. Også innenfor disse miljøene er det enkeltpersoner 
som oppfører seg på måter som andre i samme miljø misliker og opplever som 
skremmende på lik linje som mennesker utenfor disse miljøene. Det er dermed 
ikke slik at det er hele miljøer som er ubehagelige eller som skaper utrygghet, 
men heller enkeltpersoner i miljøene. Når man ikke kjenner til nyansene eller 
enkeltpersonene i miljøene, er det imidlertid fort gjort å trekke slutninger om 
karakteristikker ved et helt miljø på bakgrunn av enkeltpersoners oppførsel, 
som i tur er med på å forme omdømmet og ryktet til et sted. 

”Det er jo litt hardt miljø, men vi bor i 
området så det er ikke nytt for oss.”

-Kvinnelig nabo, 
30-årene 

”Det er naturlig at flere 
bruker parken samtidig.”

-Mannlig rusmisbruker, 
40-årene

”Jeg liker ikke at det 
oppholder seg tunge 

rusmisbrukere her og at 
kan finnes sprøyter her.”

-Mannlig dealer, 
50-årene

Trygghet: Når det gjelder opplevelser knyttet til trygghet i parken er det også 
noe ulikt hva som kom frem. Som vist tidligere er det enkelte som opplever 
parken som utrygg (se sitat nederst på forrige side), samtidig som de fleste 
som ble intervjuet formidlet at de ikke føler seg utrygge i parken. Flere påpekte 
imidlertid at de vet at andre opplever parken som utrygg, og at de kan forstå 
hvorfor den kan oppleves som utrygg.

Generelt virker det også som de ulike gruppene i rusmiljøet har aksept for at 
grupper uten tilknytning til rusmiljøet også bruker parken. Samtidig er det ikke 
alltid like stor aksept for hverandre på tvers av de ulike rusmiljøene. 

”Jeg vet godt at parken har et dårlig rykte, men 
jeg føler meg aldri utrygg når jeg er her. Alle 

folkene er jo veldig hyggelige.” 

-Kvinnelig nabo, 
20-årene
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”Jeg er veldig fornøyd med med 
paviljongen og den tryggheten den har 

ført inn i parken.” 

-Mannlig nabo,
 20-årene 

Utrygghet beskrevet av de som ble intervjuet, ble knyttet både til menneskene 
fra rusmiljøet som oppholder seg der og forsøpling av parken. Beskrivelsene 
virker i hovedsak å være knyttet til ryktet og omdømmet til stedet, fremfor 
egne erfaringer. Dette gjenspeiler dermed observasjonene om at miljøet 
i parken kan skifte raskt, og at ubehagelige opplevelser ofte er knyttet til 
enkeltpersoner. Det er ikke noe som alltid finnes i parken, men heller noe som 
oppstår med ujevne mellomrom. Når det skjer kan det skape en assosiasjon 
til hele stedet og menneskene som oppholder seg der, som ikke nødvendigvis 
reflekterer virkeligheten til enhver tid.

Flere av de som ble intervjuet trakk videre frem paviljongen som et positivt 
tilskudd til området, og noe som var med på å gjøre parken tryggere. 
Tilbakemeldinger om at parken oppleves som tryggere understøttes også av 
at politiet har fortalt om færre rapporterte saker av uro i parken.
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Oppsummering av funn og 
erfaringer, og veien videre

Funn: Overordnet sett virker det som man er på på riktig vei med prosjektet. 
Selv om det i hovedsak fortsatt er brukere tilknyttet rusmiljøene som bruker 
parken, har det i sommer også vært en jevn strøm av andre brukere, også 
kvinner og barnefamilier. Videre har samtlige tilbakemeldinger på tiltaket 
med paviljongen, bemanningen i paviljongen og tilbudet tilknyttet den, vært 
positive, på tvers av ulike brukergrupper. Tilbakemeldinger viser, i år igjen, at 
det for mange har hatt en positiv trygghetsskapende effekt at det er kvinner 
som bemanner paviljongen, da det er et mannsdominert miljø i parken. Også 
de fysiske oppgraderingene som er gjennomført og flere sitteplasser i parken 
har blitt godt tatt imot. Når det er sagt, må vi også anerkjenne at funnene fra 
den digitale undersøkelsen tegner et litt annet bilde. Ser man til denne, ser 
man at det fortsatt er mange som ikke kjenner til prosjektet på Elgsletta, og 
mange har fortsatt negative assosiasjoner til stedet. Det kan imidlertid tenkes 
at det handler vel så mye om omdømmet og hvordan man fortolker det man 
ser i parken, fremfor å stamme fra egenopplevde, ubehagelige hendelser i 
parken.

Hensikten med prosjektet på Elgsletta har hele tiden 
vært å forsøke å gjøre parken trygg og tilgjengelig for 
flere grupper samtidig. Dokumentasjonen som har 
blitt gjort av opplevelser og bruk gjennom sommeren, 
samt erfaringer fra felt, gir en pekepinn på hvor vi er i 
det arbeidet. 

Erfaringer: Tilstedeværelse over tid, samt imøtekommende og respektfull 
adferd overfor alle parkens brukere, har gjort at de som bemanner paviljongen 
opplever tillit og aksept fra de fleste tilknyttet rusmiljøet. Som følge av dette 
tillitsforholdet, har det videre vært lettere å sette grenser, både for hva som er 
grei oppførsel mot bemanningen i paviljongen, men også i parken generelt. 
Denne grensesettingen har imidlertid ikke vært like enkel for de av kvinnene 
som har bemannet paviljongen kortest. Her har vi erfart at særlig de av LÉVAs 
ansatte som har bemannet paviljongen gjennom to sesonger opplever denne 
tilliten og respekten, noe som tyder på at de relasjonene som bygges tar 
tid å etablere. Dette bekrefter nok en gang erfaringer fra tidligere år om at 
kontinuitet er viktig i parken. 

LÉVAs ansatte har også i år hatt behov for å ringe nødnummer til politiet 
som følge av uroligheter og hendelser i parken, og ett tilfelle til ambulanse 
for mistanke om overdose. Dette må tas på alvor og nødvendiggjør en annen 
type opplæring og rutiner for arbeid i denne parken sammenlignet med 
andre byrom i byen. Av den grunn frarådes det å bemanne Elgsletta med 
eksempelvis lokal ungdom som ønsker arbeidserfaring. 
 
I videre arbeid med prosjektet vil tillit mellom bemanningen av
paviljongen og de av parkens brukere som bidrar til utrygghet og ikke ønsker 
andre inn i parken, være avgjørende for å klare å løse problemstillingen 
med å ta hensyn til flere ulike brukergrupper samtidig. Dialog i kombinasjon 
med tillit og grensesetting vil være viktige suksessfaktorer i arbeidet med å 
imøtekomme målkonfliktenei parken (beskrevet på s. 34)  
Disse målkonfliktene gjelder ikke kun for Elgsletta. Man ser liknende 
utfordringer i mange av de offentlige uterommene i området. Videre arbeid 
med aktivering, programmering og driftsmodell på Elgsletta, vil dermed kunne 
ha overføringsverdi også til andre steder og byrom i området.
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    Viktigste funn og erfaringer 2022

• Salget av is og kaffe virker å være en viktig inngangsbillett for flere nye brukere 
av parken denne sommeren. Flere brukergrupper begynte å bruke parken, særlig 
barnefamilier. Eksisterende brukere knyttet til rusmiljøet har også på lik linje med 
andre brukere, benyttet tilbudet aktivt. 

• Fysiske tiltak virker å ha økt attraktiviteten til parken, som i kombinasjon med åpent 
is-salg har gitt flere positive tilbakemeldinger. 

• Mange kjenner fortsatt ikke til prosjektet og bakgrunnen for tiltakene. Det bør 
fokuseres på målrettet kommunikasjon mot nærmiljøet rundt Elgsletta og bedrifter i 
området for å sette parken på ”kartet” med positivt fortegn. Forhåpentligvis kan det 
bidra til økt bruk av flere brukergrupper. 

• Det har også i 2022 oppstått hendelser i parken hvor det har vært behov for bistand 
fra politiet, det har likevel vært roligere i år enn sist sommer. Vi ser svingninger, med 
plutseleige sceneskift i parken, miljøet og atmosfæren kan skifte raskt.
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