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Om dokumentet
I perioden november 2021 til 2022 ble det gjennomført 
en digital spørreundersøkelse for å få innsikt om dagens 
bruk og opplevelse av området rundt Nedre Akerselva på 
Grønland. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2020 
- og siden da er det blitt gjennomført flere strakstiltak som 
har hatt som mål om å gjøre byrom og gater mer attraktive. 
I undersøkelsen ble det også spurt inn til hvordan man 
har opplevd noen av tiltakene som er blitt gjennomført og 
hvilken effekt de har hatt. 

Dette dokumentet fremlegger resultatene fra undersøkelsen 
gjennomført i 2021 - det er kommentert i dokumentet, der 
man ser endringer i resultatene fra fjorårets undersøkelse. 
Det skal allikevel poengteres at undersøkelsen er anonym 
- og at man ikke har noen garanti for at det er de samme 
menneskene som har svart- og derfor uhensiktsmessig å 
konkludere noe fast basert på forskjellen mellom de to 
datasettene.  

Hensikten er å hente innsikt om dagens situasjon slik at 
man videre kan gjøre prioriteringer i arbeidet med å trygge 
byrom og gater i området basert på innsikt og kunnskap om 
de lokale forholdene. 

Av erfaring er det få som har større sosiale utfordringer 
som har overskudd til å delta i lignende undersøkelser 
og medvirkningsprosesser om nabolaget generelt sett. 
Det antas derfor også at resultatene i dette dokumentet 
representerer de som har mer overskudd og ressurser til å 
engasjere seg i nærmiljløutviklingen. 

Ved å legge sammen erfaring og kunnskap fra feltarbeid og 
andre prosesser pågående på Grønland vil man få et mer 
helhetlig bilde av bruk og behov som også ivaretar barn/
unge og sosialt utsatte sin interesse. 

Les mer om gjennomført arbeid på våre nettsider

www.gronnland-grunneiersamarbeid.com
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Om respondentene

212 fullførte undersøkelsen
Alle resultater er oppsamlet i undersøkelsen selv om ikke alle fullførte. Det siste spørsmålet var kjønn og alder.
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Bosted
205 klikk
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Arbeider/
skole
130 klikk
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Bevegelse

Beveglesesmønstre er 
ganske likt for undersøkelse 
2020 og 2021.

Nylandsveien, strekningen 
langs Akerselva, Lakkegata 
og Brugata/Grønland, er 
mye brukte forbindelser

369 tegninger
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Liker

Elsket å se på treet opplyst med hjerter sist vinter. Kvinne 60-69

Lekeplassen og barnehagen er fargerike og populære. 
Annet/ønsker ikke svare 40-49

Yrende folkeliv, utadrettet butikkvirksomhet, variert butikkutvalg.
Kvinne 30-39

at det blir gjort noe for de som ikke har det så 
bra som jeg i hverdagen. Kvinne 40-49

Elve-idyll
Kvinne 40-49

Veldig bra tiltak her! Gleder meg til å bruke området og 
håper mange andre også gjør det. Kvinne 50-59

Det er blitt så fint der, mange steder 
å sitte, enten å se på barna eller bare 
slappe av. (ukjent)

Det er ikke stor forskjell 
i hvilke steder folk liker i 
undersøkelsen fra 2020 og 
2021.

Steder folk liker:
Områder med tilbud og 
butikker, byrom og grønne 
områder/parker (også selv om 
områdene er preget av rus og 
salg) 

2020: 455 klikk
2021: 504 klikk

Olafiagangen:
Fler liker klikk i 2021 enn 
i 2020. Flere positive 
kommentarer til tiltakene som 
har blitt gjort under brua.

Elgsletta:
Flere likerklikk i 2021. Kun 1 
respons på midlertidig tiltak 
(lysene i treet)

504 klikk
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Liker ikke
Føles litt utrygt med junkiere og dopselgere. Skulle gjerne 
brukt sandvolleyballbanen, men er redd for sprøytespisser 
i sanda. Setter pris på den nye tufte-parken - fint med 
vanlige folk som trener der. Setter også pris på at det er 
blitt mer belysning der som gjør at det føles tryggere å gå 
der. (ukjent)

Rus, åpen bruk av rusmiddler, Bråk og forsøpling
Kvinne 40-49

Liker det egentlig, men synd at så mange 
rusmisbrukere og andre forsøpler området.
Kvinne 20.-29

Mye bedre enn før, fortsatt masse narko handel. 
Kvinne 30-39.

Fint med oppgraderingene, men her trengs det 
mer liv på kveldstid. få opp noen foodtrucks 
eller noen spisesteder som tiltrekker seg vanlige 
folk. Lekeplasser er fint på dagen, men med en 
gang det blir mørkt er det tilbake til gjenger og 
dealere. Kvinne 20-29

stort sett grunnet mye dop salg under brua, blitt 
litt bedre i det siste. Mann 50-59

Det er ikke stor forskjell i 
hvilke steder folk ikke liker i 
undersøkelsen fra 2020 og 
2021 (etter gjennomførte 
midlertidige tiltak)

Steder folk ikke liker:
Områder preget av rus og 
salg, trafikk, forsøpling/ 
mangel på renhold og følelse 
av utrygghet

2020: 387 klikk
2021: 413 klikk

Elgsletta:
De fleste kommentarer 
omhandler rusmisbrukere og 
dopsalg.

Olafiagangen:
De fleste omhandlende 
rusmisbrukere, dopsalg og 
urenslighet/forsøpling.

414 klikk
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Utrygt

Narkomaner, barna kan ikke leke her. Kvinne 30-39

Færre har markert utrygge 
steder på Elgsletta i 
undersøkelsen for 2021 
som i 2020. Det skal dog 
bemerkes at det var 409 
klikk i 2020 og 245 klikk i 
2021 for utrygge steder.

Mer fokus på rusmisbrukere 
og rus i 2021 - noen fler klikk 
i 2021 enn i 2022. 

Ca. like mange har 
markert utrygge 
steder i Olafiagangen i 
undersøkelsen for 2021 
som 2020. De fleste 
omhandlende salg av 
narkotika

Områder folk ikke liker og hvor de føler seg 
utrygge er ganske sammenfallende. Utrygghet 
skyldes i hovedsak rus og salg, kriminalitet.

151 registrerte områder rangert 7 eller høyere på 
utrygghetsskalaen (76 respondenter)

Det er ikke stor forskjell i hvilke 
steder folk oppfatter som utrygge i 
undersøkelsen fra 2020 og 2021

Noe mer opphoping av kikk og 
kommentarer knyttet til urtehagen/
urtegata. 

2020:  409 klikk 185 respondenter
2021: 246 klikk 112 respondenter

Elgsletta

Olafiagangen

Urtegata/parken

Her er det mye salg av narkotika og jeg har 
sett noen episoder med krangling/slagsmål. 
Det er også en del biltrafikk på det området 
og parkeringsplasser som jeg synes er helt 
unødvendig. Mann 30-39

246 klikk
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Botanisk hage

Olafiagangen

Vaterlands-
parken

Positive kommentarer til flere 
oppholdsplasser, aktivitetene, lys og 
spesielt padleklubben. Merkbart flere 
likerklikk enn i 2020.

Fortsatt utrygt pga salg, og negative 
kommentarer på at det «føles» 
midlertidig.

noen kommentarer på fin park, men 
de fleste føler seg utrygge pga salg 
av rusmidler.

Vaterland

Bevegelse (stor)

Bevegelse 

Gang-sykkeltrafikk
Knytepunkter

Utrygge steder

Likte steder

Elgsletta

!

!

!

!

!

!

!
!

Færre kommentarer enn i fjor- men 
fortsatt mange opplever det fortsatt 
som utrygt pga rus. 

Merkbart flere likerklikk i parken - 
knyttet til elva, grønne kvaliteter og 
stemningsfull belysning. 

Færre likerklikk enn i 2020. 
Flere opplever seg utrygge 
her pga salg og det 
kommenteres at det er 
mørkt og dårlig belysning.

Tendenser til at dette området oppleves 
som mer utrygt - som understøttes etter 
dialog i felt og med andre aktører.

Kommentarene er knyttet til rus/uønsket 
aktivitet.

Urtehagen/urtegata

I dette området er det noen nye 
funksjoner og tilbud som folk 
liker godt. Gartnerløkka blir ikke 
markert som utrygt i 2021.

Smalgangen
Grønland 
Torg

Teaterplassen

Urtehagen

Rudolf 
Nilsens Plass

Urtegata

Oppsamling
Kartet viser en sammenstilling av 
registreringene på kart og et ”her og nå” 
bilde på bruk og opplevelse basert på 
resultatene i denne undersøkelsen. 

Snakkeboblene gir en utdyping i innsikt 
på problematikker og kvaliteter som 
er kommentert, og evt. resultater som 
peker mot en endring i bruk/oppelvelse 
gjennom det siste året. 

Generelt sett ser man lite endring i hvilke 
områder som oppleves som utrygge 
- men en tendens til at situasjonen i 
Urtegata oppleves som mer utrygg. 

I tilegg ser man en tendens til at selv 
om de samme områdene oppleves som 
utrygge, har det vært en økning i positive 
klikk på de samme stedene - dette 
gjelder elgsletta og olafia.

Nye tilbud i Tøyengata skaper også 
positive reaksjoner. 

Det er ikke grunlag for å si at det er noen 
endret bevegelsesmønster - de største 
bevegelsene er markert i kartet.

Det påpekes at de to undersøkelsene 
ikke direkte kan sammenlignes, da det 
er forskjellig antall respondenter, og de 
besvares anonymt. Oppsummeringen 
peker likevel på noen forskjeller som 
enten understøttes av annen innsikt - 
eller som ansees å være så merkbare at 
de kan være av interesse å påpeke. 



Digital medvirkning 2021
Nedre Akerselva Nabosamarbeid

11

Olafiagangen Kommentarene kan deles inn i 4 overordnede gruppper

1. Positive til tiltakene - har skapt mer liv i området og aktivitet for 
barn

”Veldig fint med litt farger og område som er egnet for barn!” Kvinne 20-
29

” Dette har løftet området veldig! Nå er det koselig å henge rundt 
Olafiagangen.” Kvinne 30-39

2. Bra, men kunne blitt enda bedre

”Det er laget billige ting i paller. Hvorfor ikke lage noe skikkelig? Fint at 
det gjøres noe, men lag det fint langvarig! Mann 20-29

”God start, men ikke godt nok. Trenger mer lys og mer folk og å få bort 
de uønskede elementene..” Mann 40-49

3. Manglende vedlikehold

”Det er fint med lys og farger. Men nå har jo det meste som har blitt satt 
opp forfalt. Malingen er borte, det er søppel over alt. Ting blir ikke tatt 
vare på. Vi trenger mer. Mer lys, mer farger, restaurering, oppgradering.” 
Kvinne 20-29

”Fremstår rotete og veldig midlertidig, lite i bruk, fortsatt mørkt og 
skittent. Trenger full opprustning.” Kvinne 30-39

4. Har ikke hatt innvirkning på eksisterende utfordringer

”Tar ikke vekk de ekte problemene med narkotika, vold, våpen og 
gjenger” Kvinne 40-49

”Bra med tiltak, men problemet er hva som skjer I området på kveld og 
natt. Blir tagget ned og mye narkotika bruk på kvelden, sprøyter som blir 
liggende igjen osv.” Mann 20-29

Oppsamling av kommentarer (75 kommentarer i alt)

Hvor fornøyd er du med tiltaket?
190 svar

Misfornøyd

3,13

Fornøyd

1 2 3 4 5

Gjennomsnitt
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Lys opp! 

Hvor fornøyd er du med tiltaket?
129 svar

Misfornøyd

3,47

Fornøyd

1 2 3 4 5

Gjennomsnitt

Kommentarene kan deles inn i 3 overordnede gruppper

1. Positive til tiltakene - har gjort området koseligere

”Det er positivt og gir en god stemning. Bygger litt stedsidentitet [...]” Mann 
40-49
”Elsker at det brukes lys som pynt overalt!! Stemningsfullt og koselig.” 
Kvinne 30-39
”Veldig fint lyspunkt på en veg som ellers kan være skummel å gå åleine på 
kvelden. Fint med litt opplysning” Kvinne 20-29

2. Har ikke hatt innvirkning på eksisterende utfordringer

”Hjelper jo ikke noe på at narkomane og dealere står i parken” Mann 30-39
”[...] ikke tenkt over at dette er noe som gjør fra eller til - fortsatt like mange 
av ”byens løse fugler” der til at jeg bruker området” Mann 40-49
”Det var pent, men gjorde ikke at parken kjentes tryggere om natta” Kvinne 
30-39

3. Har ikke kjennskap til tiltaket

”Har ikke sett dette dessverre” Kvinne 30-39
”Fikk ikke dette med meg” Mann 60-69

Oppsamling av kommentarer (51 kommentarer i alt)
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Hvor fornøyd er du med tiltaket?
106 svar

Misfornøyd

3,09

Fornøyd

1 2 3 4 5

Gjennomsnitt

Kommentarene kan deles inn i 4 overordnede gruppper

1. Positive til tiltakene - har gjort området bedre

”Flott fremgangsmåte og fin paviljong, positivt med aktiviteter” Kvinne 30-
39
”[...] veldig koselig at området får positive tiltak som gjør at man ønsker å 
være der” Kvinne 30-39
”Veldig fint at man kunne låne spill og fluktstoler” Kvinne 30-39

2. Bra, men kunne blitt enda bedre

”Det er bedre enn ingenting. Men jeg savner noe mer varig.” Kvinne 30-39
”Det er positivt, men det ble vel ikke så mye brukt?” Mann 40-49
”Dette bør skje hele tiden..... Super viktig at område ”tas tilbake” av byens 
folk - mer mangfold” Kvinne 50-59

3. Har ikke hatt innvirkning på eksisterende utfordringer

”[...] området rundt elgsletta og nedre akerselva er fremdeles sterkt
preget av rusmisbruk og forsøpling” Mann 30-39
”Det ble bedre enn stund, men opplever at rusmiljøet i stor grad okkuperer 
området” Kvinne 30-39
”Midlertidig effekt - fortsatt mye slibrigheter og kommentarer som blir slengt 
etter forbipasserende her.” Mann 40-49

4. Uforstående til prosjektet

”Virker litt lite gjennomført, og vagt gjennomtek” Mann 40-49
”Jeg skjønner ikke poenget med aktiviteten. Trist å bygge en bod som nå 
står låst med hengelås.” Annet/ønsker ikke svare 40-49
”Har sett paviljongen men skjønner ikke funksjonen” Kvinne 20-29

Oppsamling av kommentarer (47 kommentarer i alt)

Elgsletta
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Innspill til tiltak - Paviljongen (48 svar)

Kommentarene kan deles inn i 5 overordnede gruppper:

1. Mer aktivitet - forskjellige forslag - alt fra fysisk 
aktivitet til kommersielt og markeder

”Aktiviteter som fører til at det blir mer folksomt over tid. Hva med markeder, 
piknikbenker, foodtrucks?” Kvinne 30-39
”Yoga, dans eller annen aktivitet i parken på sommertid.” Kvinne 30-39

2. Mer informasjon om tiltakene

”Bra, fortsett, men gjerne gjør tiltakene mer kjent” Mann 30-39
”Fortsett med dette. Dess fler som får det med seg, dess mer vil det 
forhåpentligvis bli brukt.” Mann 40-49

3. Opprydding og bedre standard

”Fortsett med aktiviteter - og ikke minst - hold det rent og pent/helt” 
Kvinne 40-49
”Opprydding av området, jevnlig vask av områder” Kvinne 30-39

4. Sikkerhet

”[...] Politihester kan gresse der :-) mer synlig positivt politinærver” Kvinne 
50-59
”Securitas” Mann 30-39

5. Mer permanente løsninger

”kjør på ett år til, kanskje følelsen av at det er temporært forsvinner” Mann 
40-49
”Håper det fortsetter. Det var hyggelig der i sommer, men det kreves 
lenger tid for at det skal begynne å kjennes som et hyggelig sted.” Kvinne 
30-39
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Innspill til Aktiviteter på Elgsletta

Utegym og 
naturfagstimer for 

elever. Annet 40-49

Bondens marked, 
bytemarked, 

loppemarked, teater, 
konserter. Kvinne 30-39

Bålpanne, akebrett. 
Kvinne 30-39

Alt fra iskiosk til 
utlån av forskjellige 

aktivitetsutstyr kan være 
relevant. Mann 40-49

Utekino. Mann 20-29

Sjakk. Mann 40-49

Grilling, 
naturlekeplass. Mann 

30-39

Food trucks, solstoler, 
musikk. Tenk Berlin 

nede ved elva. Kvinne 
40-49

Yoga, dans og sommeren, 
julemarked om vinteren. 

bondens marked.
Kvinne 30-39

Elevfestival for barn og 
unge, kul konsert for dem. 

Vaffelsalg, turneringer, 
hundetreff. Kvinne 50-59

Et dansegulv til fri benyttelse 
.. et godt glatt gulv med 

rekkverk og benker. Få på 
plass en del bord og start en 
iskiosk drevet av elever på 

Vahl og Tøyen skole.
Mann 40-49

Enkle sitteinstallasjoner
Lek, turneringer, kubb, 
fotball, scene. Kvinne 

30-39 Hengekøyer, 
klatrevegg, konserter, 

food truck. Kvinne 
20-29

Volleyball, salg av kaffe 
og is, skøytebane om 
vinteren. Kvinne 20-29

Markeder, 
piknikbenker og 

foodtrucks. Kvinne 
30-39

Bordtennis. Mann 
40-49

Forslag til aktiviteter på 
Elgsletta:

Fokus på:
• Markeder /events
• Scene til musikk og dans
• Tilrettelegge for lek/spill
• Enkel servering
• Sittemuligheter
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Innspill til strakstiltak
Hva slags type strakstiltak tror du kan gjøre området mer 
attraktivt og tryggere å oppholde/bevege seg i?

198 besvarelser i 2021 
187 besvarelser i 2020
Mulighet for avkryssnig av flere alternativer

Kommentarer i 2021:

• Renhold og vedlikehold
• Lys
• Sikkerhet (politi)
• Mer aktivitet

Ikke så store forksjeller i hvilke 
strakstiltak innbyggerne ønsker i 
2020 og 2021. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Matutsalg og servering

Aktivitet og rekreasjon koblet til akerselva

Forgrønning og planting

Lek, aktivitet og spill

Farger og kunst

Strakstiltak

2020 2021
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Andre innspill eller kommentarer

Forsøpling, trygg skolevei, iverksette 
plan for bilfritt byliv, rusfri lekeplass, flere 

lekeplasser, færre biler, oppgradering 
av uterom, oppgradering av Norbygata 
54, tiltak mot forsøpling og duer, trygge 

barnehagen i urtehagen, barnehager med 
bedre språk hos ansatte.

Kvinne 30-39

Jeg har vært initiativtaker for utvidelsen 
av Lakkegata skolegård og skatepark som 
har gått fra å være et sort hull i byen til en 

svært aktiv park for alle. Vi holder på med et 
tilsvarende prosjekt i Sofienbergparken øst 

og er opptatt av koblingene på tvers av Oslo 
indre øst og å skape trygge arenaer for barn 

og ungdom i bydelene våre. Kom..
Mann 40-49

Jeg tror en danseplatting kunne vært 
fint, enkelt å skru sammen og kan brukes 

til alt fra Tik-toking til Lindy Hop og 
Swing for eldre. Jeg kan få til Swing 

delen en gang i uka om sommeren via 
danseklubben vår hvis det er aktuelt.

Mann 40-49

Fortsett innsatsen! Det merkes! Men gjerne 
ta bort ting som skaper bråk kveldstid. Som 

pingpongbordet i Urtegata.
Kvinne 30-39

Langsiktig: Vi må bryte barrieren 
mot 1) sjøen (bussterminalen) og 2) 
akerselva (broen). Uten dette vil det 

alltid være utrygge arealer.
Mann 30-39

Hold møteplassene ikke kommersielle 
og la næringslivet fokusere på egne 

arealer for kommersialisering, men sett 
krav til næringsliv og innbyggere om å 

bidra i området de er en del av.
Mann 50-59

Paviljongen: Sette opp 
skjerming, la det bli et fristed 

for ruslidende mennesker.
Kvinne 40-49
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Kartet viser en anbefaling på prioritering av 
strakstiltak fremover. 

Kommentarer til gjennomførte prosjekter 
på Elgsletta og Olafiagangen:

• Har skapt mer liv i områdene
• Bra, men kan bli bedre
• Har ikke hatt innvirkning på 

eksisterende utfordringer
• Manglende informasjon om tiltakene - 

mer informasjon kan tiltrekke fler folk

Generelt sett så har prosjektene skapt mer 
liv i områdene. Det er bra, men kan bli 
bedre. Det mangler spesielt informasjon 
om tiltakene - kommunikasjon er viktig 
fremover. 
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Smalgangen

Grønland 
Torg

Teaterplassen

Rudolf 
Nilsens Plass

Urtehagen

Elgsletta

Olafiagangen

Urtegata

!

Likte byrom

Utrygt

Bevegelse

Prioriterte byrom

Prioriterte 
strektninger

!

Likte byrom

Utrygt

Bevegelse

Prioriterte byrom

Prioriterte 
strektninger

Veien videre


