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1. Sammendrag 

 
Uteseksjonen har siden 2004 utført tellinger av rusmiljøer i Oslo sentrum i sommermånedene. 

Gjennom jevnlige og systematiske tellinger av antall personer som oppholder seg i de åpne og 

synlige rusmiljøene i sentrum og sentrum øst har vi opparbeidet oss et datamateriale som kan 

si noe om utviklingen i disse miljøene. Denne rapporten presenterer gjennomsnittstall for 

sommeren 2014. Tallene kan ses som et øyeblikksbilde som kan si noe om tendenser fra år til 

år.  

 

Tellingene har blitt utført i geografisk avgrensede områder både i sentrum og på øst, som 

assosieres med bruk, kjøp og salg av illegale rusmidler. Vi har fortsatt å gjennomføre tellinger 

på natten i helgene. 

 

Grunnet endringer i miljøet og i hjelpeapparatet, har vi i år igjen tilpasset telleområdene noe. 

Dette for å kunne være tilstede der rusmiljøet oppholder seg. Vi fører tilsyn med miljøene 

gjennom hele året, og gjør på grunnlag av det en vurdering av hvor det er mest hensiktsmessig 

å fokusere tellingen. Selv om miljøene har flyttet seg noe, er de fortsatt å finne sentralt i Oslo. 

Hovedtendenser viser at sentrumsområdene er mindre brukt nå sammenlignet med i fjor, og 

videre en markant økning fra fjoråret i sentrum øst. Selv om vi har sett en økning på øst denne 

sommeren, viser tallene sammenliknet med foregående år en reduksjon. Vi må samtidig ta 

med i betraktningen at området vi har telt på øst de siste to årene er geografisk mindre og 

mindre enn vi talte tidligere. 

 

Det mest fremtredende i årets sommertelling er at det tunge, åpne rusmiljøet som tidligere har 

vært på Jernbanetorget og i Skippergata, nå har flyttet seg til Brugata. Man kan anta at dette 

har sammenheng med at lavterskeltiltakene har flyttet dit, og dette var til en viss grad en 

forventet tendens. Det er nå en markant nedgang av personer i sentrum, altså i Skippergata. Vi 

teller flere personer på kveldstid enn på dagtid. I helgene på natten endres aktiviteten i en del 

av områdene. Om natten er det vestafrikanske menn som er aktive som vi ikke ser i like stor 

grad ved de andre tidspunktene for telling.  

 

Tallet for aldersgruppen 0-25 år er stigende på østkanten, i takt med økningen i miljøet sett 

under ett. Vi treffer flest i denne aldersgruppen på øst. I år er det truffet 10 mindreårige i 

miljøene under telling.  

 

2. Innledning 

 
Formålet med tellingen er å få en bedre oversikt over rusmiljøene de utvalgte områdene 

Uteseksjonen til daglig arbeider innenfor. Dokumentasjon og synliggjøring av områdene gir 

oss et redskap til å drive systematisk og forebyggende arbeid i Oslo.  

Tellingen er også et middel for å fange opp og dokumentere endringer vi observerer i våre 

kjerneområder. 

 

Uteseksjonen har siden 2004 gjennomført daglige og systematiske sommertellinger av antall 

personer som oppholder seg i de åpne og synlige rusmiljøene i sentrum og sentrum øst. 

 

Tellingene gjennomføres fra juni til august, og samme fremgangsmåte er fulgt siden vi startet 

med telling for ti år siden. Som i fjor har vi holdt antall tellinger til tre dager i uken, samt at vi 

teller nattestid i helgene.  De geografiske områdene vi teller i har forandret seg noe ettersom 

aktørene og miljøene vi arbeider i, stadig er i bevegelse. 
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Denne rapporten beskriver først hvordan tellingen gjennomføres, områder vi teller i og hvem 

som telles. Deretter følger en kort drøftning av tallenes begrensninger og metodologiske 

utfordringer. Til slutt vil tallene fra årets telling presenteres og drøftes i sammenlikning med 

tall fra tidligere år. 
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3. Gjennomføring av sommertellingen 

 
 

3.1 

Telleskjemaet

DATO:

NAVN:

Dag/kveld/natt:

Observert, Observert,

antall antall

1. Skippergata

Fra Tollbugata, via Europarådets plass til 

Spaceworld. 

2. Storgata
Fra Spaceworld via Brugata til 

Sprøyterommet

3. Hausmannsgate og Elgsletta

Fra Sprøyterommet via Hausmannsbrua 

til Elgen  

4. Vaterland

Riverside, T-banenedganger, 

Vaterlandsparken, v/Plaza

18 – 25 år

K M MK
Totalt 

antall

Telledager: Mandag, onsdag, fredag

Telletidspunkter:                                               

Dag: 13-14 Kveld: 20-21 Natt: 01-02

Kommentarer vedrørende målgruppa 

(type målgruppe, aktivitiet) og området 

(politi tilstede, ekstremt vær e.l.)

Kjønn Kjønn

Under 18 år

 
 

 

 

3.2 Hvem vi teller 

Innenfor gitte geografiske områder teller vi alle som er tilknyttet det Uteseksjonen definerer 

som de åpne rusmiljøene. Vi vurderer da hvorvidt personene vi observerer har tilknytning til 

rusmiljøet enten ved bruk, kjøp eller salg av rusmidler. Disse miljøene er godt kjent av våre 

oppsøkere allerede. Personer vi vet er en aktiv del av rusmiljøet og som befinner seg i 

rusmiljøet blir da telt selv om de ikke på det daværende tidspunktet er synlig ruset eller 

kjøper/selger.  

 

I tillegg til et totalantall, teller vi personer som er under 18 år, og mellom 18 og 25 år. For 

personer under 25 år angir vi også kjønn.  
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3.3 Telleområder 

I årets sommertelling har vi telt i følgende områder: 

 Tellingen i sentrum innebefatter det vi tidligere har kalt «kjernen i rusmiljøet», 

Skippergata. Vi teller da fra 24SJU i Tollbugata, og via Europarådets plass hele veien 

bort til enden av Skippergata ved Spaceworld.  

 

 På øst teller vi Storgata fra Spaceworld via Brugata busstopp bort til Prindsen, og 

videre opp til Elgsletta.  I tillegg teller vi området bak Riverside ungdomsklubb og 

Vaterlandsparken.  

 

Telleområdene har endret seg siden vi startet tellingen for ni år siden. For eksempel telte vi 

tidligere langs Akerselva. Dette området har vært stengt i flere år grunnet store gravearbeider, 

og aktørene som brukte området har beveget seg til andre områder. I løpet av denne 

sommeren har området imidlertid blitt delvis åpnet igjen og den delen av elva hvor Elgsletta 

ligger har da blitt inkludert i tellingen. I sentrum har også området vi foretar tellingene i, 

forandret seg grunnet politiets innsats ovenfor rusmiljøet som ble satt i gang i slutten av juni 

2011. Videre har også flere hjelpetiltak slik som Sprøyteutdelingen og Feltpleien flyttet til 

Storgata, noe som har ført til økt trafikk der.  

 

Vi ser også at det på nattestid i helgene foregår utstrakt salg av rusmidler som retter seg mot 

utelivsarenaen heller enn mot det åpne rusmiljøet. Derfor besluttet vi i år å foreta en telling 

natt til søndag i de områdene som preges spesielt av dette:  

 Karl Johan, strekningen fra Jernbanetorget opp til Spikersuppa. 

 Torggata, fra og med Youngstorget og bort til Hausmannsgate.  

 

Disse tallene kan ikke sammenlignes for øvrig med tall fra foregående år og de andre tallene 

fra denne kartleggingen. De fleste personene som kjøper og selger rusmidler i disse områdene 

er ikke en del av det tunge, åpne rusmiljøet vi tradisjonelt forbinder med narkotikasalg i Oslo.  

 

3.4 Tidspunkt for tellingen 

I alle områder gjennomføres en telling på dagtid, og en telling på kveld. Tellingene foretas 

mandag, onsdag og fredag mellom klokken 13 til 14 og klokken 20 til 21. På fredager 

gjennomføres det i tillegg en telling på nattevakten klokken 01 til 02 natt til lørdag. Natt til 

søndag klokken 01 til 02 gjennomføres en telling rettet mot utelivsarenaen. 

 

3.6 Tallene er gjennomsnittstall 

Tallene vi presenterer i denne rapporten er gjennomsnittstall for antall personer observert i 

miljøene. Vi regner ut gjennomsnittstallene for hver måned ved å summere antall telte 

personer i et område, og dele dette tallet på antall gjennomførte tellinger i samme område.  

 

Tallene blir rundet av til en desimal. Bruk av gjennomsnittstall gjør det er enklere å 

sammenlikne tallene fra år til år da antall gjennomførte tellinger varierer.  
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4. Metodologiske hensyn og tolkning av tallene

 
 Styrker 
- Våre oppsøkere har stor kunnskap om og kjennskap til personer i sentrumsmiljøene. Dette 

styrker tellingen og vurderingene som gjøres underveis. 

 

- "Oppsøkerblikket" bidrar til identifikasjon av målpersoner under tellingene.  

 Blikket erverves fra kunnskap og erfaring, og omtales gjerne som delvis taus kunnskap. Den 

tause kunnskapen handler i praksis om hvordan vi leser omgivelser og personer som 

oppholder seg i våre arbeidsområder. Klær, utseende, kroppsspråk, blikk, personens 

interaksjon med omgivelsene og andre aktører, er bare noen indikatorer som ligger til grunn 

når vi skjønnsmessig vurderer hvem som hører inn under målgruppen. 

 

Metodologiske hensyn 
- Tallene fra de ulike tellingene kan karakteriseres som øyeblikksbilder. Variasjoner i 

tellemåte og område gjør at man må tolke tallene med varsomhet. Vi velger å bruke dem som 

utgangspunkt for å kunne si noe om tendenser i områdene og sammenliknet med tidligere år.  

 

- Tellingene foregår innenfor gitte geografiske områder, og selv om vi forsøker å tilpasse 

tellingene når miljøene flytter seg, vil det kunne ta noe tid før flyttingen oppdages, og 

endringer i tellerutinene implementeres. Dette har vært aktuelt også i år. I år har vi i tillegg til 

Vaterlandsområdet på øst også fokusert på Storgata og Brugata mens vi har gått bort fra å 

telle Torggata og nedre Grünerløkka. Det geografiske området i sentrum er betydelig mindre 

enn hva vi talte i fjor, og sammenligningen med tidligere år kan derfor være problematisk. 

Likevel har våre observasjoner i området gjennom året som har gått indikert at de områdene 

vi har utelatt nå er svært lite brukt av rusmiljøet, noe som altså er årsaken til at de er utelatt. 

 

- Tallene gir oss bare delvis kunnskap om miljøenes sammensetning. Vi vet for eksempel ikke 

om det er de samme personene, nye eller gjengangere som befinner seg i de ulike områdene 

på dag og kveld. Sammenliknet med oppsøkernes miljøbeskrivelser, ser vi også at det ikke er 

alle bevegelser eller grupperinger som fanges opp av tellingene. Andre utenforliggende 

faktorer kan også påvirke tallene slik som værforhold, diverse arrangementer og andre 

aktørers tilstedeværelse.  

 

Utfordringer med datainnsamlingen 
Det er spesielt to utfordringer knyttet til innsamlingen av datamaterialet tellingen bygger på.  

 

- I løpet av perioden sommertellingen utføres, er det mange ulike oppsøkere som er involvert. 

Dette medfører en mulighet for at det telles ulikt. Dette er forsøkt tatt høyde for gjennom gode 

instruksjoner og beskrivelser av hvem som skal telles og hvor tellingene skal gjennomføres. I 

og med at det telles i så stort omfang, antar vi at tallmaterialet likevel fanger opp tendenser på 

hvor mange som oppholder seg i de ulike rusmiljøene i sentrum og på østsiden av byen. 

 

- På telleskjemaet har vi videre to kategorier; ”under 18 år” og ”18 – 25 år”. Det kan være 

vanskelig å plassere personer vi ikke kjenner aldersmessig. Registreringen i slike tilfeller 

baseres da på en skjønnsmessig vurdering. 
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5. Sommertellingen 2014 

 
Først vil vi presentere årets tall, sammenlignet med tallene fra 2011-2013. Deretter vil vi se på 

utviklingen fra 2004 – 2014, og til sist si noe om hvem vi møter med hensyn til kjønn, alder 

og type miljø.  

 

 

5.1 Sommertelling - sentrum. 

 

Tellingen i sentrum innebefatter Skippergata, fra nr 1 ved Spaceworld, og via Europarådets 

plass bort til 24SJU i Tollbugata.  

 

 Gjennomsnittstall for perioden juni-august i tidsrommet 2011-2014:  

 

 

Sentrum - dag: 
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Sentrum - kveld: 

 Juni Juli August 

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Sentrum 

- dag 
68,2 18,6 29,9 14,3 11,9 36,5 33,4 13,7 9,6 38 29,8 14,8 

Sentrum 

- kveld 
86,3 20,4 27,9 13 17,2 37,5 29,7 13 8,8 41,4 29,7 13,1 

Sentrum 

- natt 
  27,9 5,75   35,5 23   18,1 9 
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Antallet personer i de åpne rusmiljøene i sentrum er kraftig redusert sammenliknet med 

gjennomsnittstall fra perioden før politiet satte inn en ekstra innsats sommeren 2011. For 

sommeren 2014 ser vi at tallene i sentrum er ytterligere redusert sammenlignet med året før, 

selv om politiinnsatsen i området ikke er endret. Siden fjoråret har noen av hjelpetilbudene 

flyttet fra sentrum over til Storgata, nå er kun 24SJU, Møtestedet og =Oslo igjen i 

sentrum/Skippergata. Vi antar dette er årsaken til nedgangen siden i fjor. 

 

Gjennom sommeren er tallene stabile i sentrum. Under telling i Skippergata har ansamlingene 

stort sett oppholdt seg utenfor disse tilbudene. Vi har også sett en økning på onsdagskvelder, 

som henger sammen med at det da er matutdeling på Europarådets plass.  

 

På nettene i helgene endres sammensetningen av personer som oppholder seg i områdene, 

men aktiviteter som kjøp og salg fortsetter. Karl Johan blir et samlingssted både for det tunge 

rusmiljøet og for et miljø bestående av vestafrikanske menn som er aktive i salg av illegale 

rusmidler hovedsakelig rettet mot personer som benytter seg av Oslos uteliv.  

 

 

Utviklingen i sentrum 2004-2014. 

 

Gjennomsnittstall 2004-2014: 

Dag 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusmiljøet 

i sentrum 

           

Total 40,3 42,8 45,7 47,5 60,9 61 66,6 29,9 31 31 14,3 

0-25 år 3 4 3,6 4,6 4,8 4,2 5 1,5 3 2 1 

 

 

 

 

 

Kveld 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusmiljøet 

i sentrum 

           

Total 37 55 60,6 55 65,9 77,7 77,0 37,4 33,1 29,1 13 

0-25 år 4,7 7,6 8,2 9,6 6,1 7,6 7,1 3,5 3,9 2,7 0,8 
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Natt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusmiljøet 

i sentrum 

           

Total - - - - - - - - - 27,2 12,6 

0-25 år - - - - - - - - - 1,4 1 
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Diagram over rusmiljøets snitt-tall, sentrum dag og kveld: 2004-2014. 

 

 

Dersom vi ser på totalantallet ser vi en tydelig topp i 2009 og 2010, med høye tall både på 

dag- og kveldstid. Etter 2011 viser snitt-tallene en synkende tendens. I år er totalantallet det 

laveste i dette området siden starten av tellingen. 

 

Av diagrammet ser vi at gruppen 0-25 har en ganske jevn nedgang i hele perioden. Årets 

telling viser det laveste gjennomsnittsantall i denne aldersgruppen.  

 

 

 Hvem møter vi i sentrum?  

Prosentandel av jenter og gutter i gruppen 0-25 år, dag pluss kveld, årene 2004-2014 

DAG + 

KVELD 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusmiljøet 

sentrum 

           

Andel 0-25 år 3,9 5,8 5,9 7,1 5,5 5,9 6,1 2,5 3,4 2,3 0,9 

Jenter 0-25 år - 31 % - 24 % 33 % 25 % 25 % 32 % 35 % 24 % 22% 

Gutter 0-25 år - 69 % - 76 % 67 % 75 % 75 % 68 % 65 % 76 % 78% 

 

Årets snittall er det laveste som er registrert. Det vanskelig å si noe sikkert om endringer i 

miljøet med så lave tall som vi har nå. Sentrum har de laveste tallene for aldersgruppen 0-25.  

Når det gjelder kjønnsfordelingen viser årets tall en nedgang i andelen jenter (0-25 år), og en 

tilsvarende oppgang i andelen gutter i samme aldersgruppe.  

 

Ut fra kommentarene som har blitt skrevet på telleskjemaene, ser vi at menneskene som 

oppholder seg i sentrum i all hovedsak er tunge, etablerte rusmisbrukere som er der for å 

benytte seg av lavterskeltilbudene i området. Ansamlinger av brukere observeres nesten 

utelukkende utenfor disse tilbudene. Unntaket er natt til lørdag, da det rapporteres om flere 

utenlandske selgere i Skippergata, som retter sitt salg mot utelivsareaen.  
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5.2 Sommertelling sentrum øst. 

 

På øst teller vi Storgata, fra Spaceworld og bort til Hausmannsgate, og ned Hausmannsgate 

til Akerselva, samt Elgsletta. På Vaterland teller vi bak Riverside, ved t-bane nedgangene, 

Vaterlandsparken, ved Plaza og Stargate.  

 

 Gjennomsnittstall for perioden juni-august i tidsrommet 2011-2014:  

 

 

Sentrum øst – dag: 
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Sentrum øst – kveld: 
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Tendensen for sommerens gjennomsnittstall er svakt stigende utover sommeren, både for dag 

og kveld. Vi ser nå at tallene på dagtid nå er langt høyere enn de tre siste årene, mens tallene 

 Juni Juli August 

Område 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Sentrum 

øst – dag 

24,5 8,5 29,9 47,7 30,3 14,9 22,9 47,5 24 18,3 26,2 41,2 

Sentrum 

øst – 

kveld 

48,1 18,8 27,9 54,3 59,2 35,1 30,3 56,2 39,7 36,5 35,3 51,9 

Sentrum 

øst – natt 

  36,8 8,75   33,5 27   35,5 9,5 
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på kveldstid er nesten på høyde med juli 2011, og har steget markant i forhold til 2012 og 

2013.  

 

 Presentasjon av telleresultatene på sentrum øst, i årene 2004 – 2014 

 

Gjennomsnittstall fra 2004-2014: 

Dag 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusmiljøet  

øst 
           

Total - - - 40,1 47,6 40,7 24,7 25,3 13,9 23,6 45,5 
0-25 år 9,7 6 8,1 8,8 8,7 5,6 2,5 2 2,7 2,3 4,5 

 

Kveld 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusmiljøet  

øst 
           

Total - - - 80 85,9 71,7 53,8 48,8 30,1 31,2 54,1 

0-25 år 4,7 7,6 8,2 9,6 6,1 7,6 7,1 3,5 4,3 3,1 7,4 

 

 

 

Diagram over rusmiljøet på øst, snitt-tall, dag pluss kveld: 2007-2014    
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Gjennomsnittstallene har med unntak fra i fjor og 2008 gått kraftig ned i perioden 2007 – 

2013. I år ser vi en fortsatt, og forsterket, økning på øst. 

  

For gruppen 0-25 år har tendensen siden 2007 vært synkende. Det var imidlertid en liten 

økning for to år siden, men denne er tilbake til en svakt synkende tendens. I år ser vi derimot 

er tydeligere økning i antall personer under 25 år, i takt med økningen av totalantallet.  

 

Det er viktig å ta i betraktning at de to siste årenes telleområde på øst ikke har inkludert 

Akerselva. Dette området har foregående år vært en viktig del av området med tanke på kjøp 

og salg av illegale rusmidler, og ikke minst har det vært et av de mer oversiktlige områdene. I 

løpet av denne sommeren har vi sett at området igjen har blitt tatt i bruk av rusmiljøene, om 

enn foreløpig i mindre grad enn før stengningen. 
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Natt 2004-

2012 

2013 2014 

Rusmiljøet  

øst 
   

Total - 35,3 15,1 

0-25 år - 1,8 1,4 

 

Tallene for natt viser at det er aktivitet også her på nettene, men denne har sunket kraftig 

siden i fjor. Det er verdt å nevne at det kun har blitt gjennomført 9 tellinger på nattestid.  

 

 Hvem møter vi på sentrum øst?  

 

Prosentandel av jenter og gutter i gruppen 0-25 år, dag og kveld, årene 2004-2014 
 

DAG + KVELD 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusmiljøet  

øst 

           

0-25 år 15,2 13,3 15,8 17,6 13,8 16,9 5 2,8 3,5 2,7 5,95 

Jenter 0-25 år - 15 % - 13 % 9 % 8 % 8 % 9 % 8 % 14% 22% 

Gutter 0-25 år - 85 % - 87 % 91 % 92 % 92 % 91 % 92% 86% 78% 

 

Fjorårets antall personer under 25 på øst er det laveste som er registrert. Forklaringen på 

endret kjønnsfordeling kan være at telleområdet omfatter flere lavterskeltilbud og at vi teller 

unge personer av begge kjønn på vei til eller fra ett av disse. Men en skulle da også tro at 

andelen unge etter snittallene hadde økt i området, noe den ikke har gjort. 

 

Når det gjelder hvilke grupper som bruker områdene, ser vi at i kommentarene på skjemaene 

at Brugata har utpekt seg som det nye møtestedet hva gjelder kjøp og salg av illegale 

rusmidler. De vi teller i dette området, samt i Hausmannsgate/Elgsletta, tilhører det tunge 

rusmiljøet som tidligere har vært mer tilstede i Skippergata. Vaterlandsparken og Grønland T-

bane skiller seg ut fra de andre områdene. I dette området er det en blanding av ulike miljøer. 

De som er spesielt synlige er unge norske selgere av rusmidler, dette er i hovedsak unge menn 

som selv ikke er tunge rusmisbrukere. Kjøperne er forbipasserende personer som vi ikke ser i 

det tunge rusmiljøet i f eks Brugata. Videre blir området mye brukt av grupper med litt eldre 

menn som er der for å drikke alkohol. Gjennom sommeren har vi også sett at enkelte med 

rombakgrunn selger piller i Vaterlandsparken. Sist men ikke minst blir området også en del 

brukt av personer tilhørende det tunge rusmiljøet da mest til å ruse seg.  
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5.3 Øst sammenlignet med sentrum  

2013

Sentrum øst

Sentrum øst,
0-25 år

Sentrum

Sentrum, 0-
25 år

2014

Sentrum øst

Sentrum øst,
0-25 år

Sentrum

Sentrum, 0-25
år

 
 

I fjor talte vi litt flere personer i sentrum enn vi gjorde i sentrum øst. I år ser vi at rusmiljøet 

har flyttet seg til østsiden av byen, og andelen vi teller på øst er markant høyere enn i sentrum. 

Parallelt med økningen totalt, ser vi på øst en tydelig økning i antallet personer under 25 år.  

 

5.4 Telling natt til søndag 

Det tunge, åpne rusmiljøet er til stede også på nattestid. I helgene påtreffer vi i tillegg 

nattestid en annen gruppe som også utgjør et slags rusmiljø. Dette er i stor grad vestafrikanske 

menn som selger rusmidler til folk til som er ute på byen, og ikke tilhører det tunge, åpne 

rusmiljøet. I tillegg til i de områdene vi vanligvis teller, opererer disse også i litt andre 

områder i sentrum, hvor det er mer aktivitet forbundet med utesteder og nattåpne restauranter. 

Selgerne er for oss lett gjenkjennelige og telles, mens kjøperne ikke er like enkle å telle. 

Kjøpere deltar i byens uteliv, er ikke en del av et miljø på gata, og er kun innom for å kjøpe et 

illegalt rusmiddel. En må derfor anta at andelen personer som deltar i eller oppsøker 

rusmiljøer i Oslos gater, er langt høyere enn hva vi klarer å telle om nettene.  

 

I år har vi gjort en løsning hvor natt til lørdag har inngått i den ordinære tellingen, i de vanlige 

områdene. Natt til søndag har vi derimot valgt å fokusere på de områdene hvor det er mest 

aktivitet i forbindelse med utelivsbransjen, nemlig Karl Johan og Youngstorvet/Torggata. 

Denne tellingen har blitt utført seks lørdager gjennom sommeren. Disse tallene kan ikke 

sammenlignes med de øvrige tallene, men er altså ment å gi et øyeblikksbilde av hvordan 

dette miljøet arter seg natt til søndag.  

 

Område Karl Johan Youngstorvet/Torggata 

Gjennomsnitt 32,7 37,7 

 

5.5 Mindreårige i rusmiljøene  

Vi har valgt å rapportere med ett tall på aldersgruppen 0-25 år. Det fører ofte til spørsmål om 

hvor stor andel av denne gruppen er mindreårige. Uteseksjonen har påtruffet 10 mindreårige 

personer i rusmiljøene under årets tellinger. Statistisk er dette så små tall at vi har valgt å ikke 

ha en egen kategori i tallmaterialet for disse. Uteseksjonen treffer jevnlig mindreårige i 

rusmiljøene, og samarbeider tett med Barnevernvakten i slike situasjoner.  
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6. Sluttord 

Sommertellingen gir et situasjonsbilde av rusmiljøet i to sentrale områder i byen basert på 

observasjon på to faste tidspunkter i døgnet. Vi mener primært tellingene sier noe om 

ansamlinger og sammensetning av personer, samtidig kan vi lese noe om endringer og 

forflytninger som skjer i de åpne rusmiljøene over tid. Årsaker og sammenhenger knyttet til 

de kvantitative dataene vi presenterer, vil være gjenstand for fortolkning: I hvilken grad har 

utviklingen en sammenheng med den økte politiinnsatsen og bortvisninger av personer, fysisk 

utilgjengelige salgsområder, sosial- og helsefaglig innsats på ulike områder etc. 

 

Som nevnt har Uteseksjonen kunnskap fra eget oppsøkende arbeid om at rusmiljøet i 

telleområdene endrer seg om kvelden og natten. Et eksempel på dette er at utenlandske 

selgere blir mer fremtredende på denne tiden på døgnet. Dette illustrerer bare at flere kilder 

enn sommertellingen må legges til grunn for å kunne gi et helhetlig bilde av de åpne 

rusmiljøene gjennom døgnet og uka. 


