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Politiet i Trondheim har et vedvarende fokus på bekjempelse av vold. De siste årene har det vært stor 
oppmerksomhet omkring den utelivsrelaterte volden. Denne rapporten er resultatet av en bestilling levert fra 
Sentrum politistasjon, Sør-Trøndelag politidistrikt som gikk ut på ønsket om å se nærmere på effekten av 

innskjerpingen av skjenketiden for utesteder i Trondheim sentrum som ble innført den 1. oktober 2008 på 

volden. Mange har behov for å vite mer om volden som finner sted i Midtbyen - når den skjer, hvor den skjer og 
hvem som rammes av den. Rapporten er også skrevet for å kunne bidra med kunnskap og fakta til den 
nasjonale debatten omkring alkohol, skjenketid og vold.  
 
Politiet er i sitt mandat forpliktet til å beskytte samfunnets borgere mot vold, trusler, frykt og skade. Dette gjør 
politiet på mange måter, men først og fremst gjennom å yte hjelp, bistand og service når samfunnets 
innbyggere er i en situasjon som krever det. Dersom man på sikt kan redusere dette behovet ved å gjøre 
samfunnet tryggere, har politiet også en plikt til å varle og forsøke å endre forutsetningene som skaper 
negative konsekvenser for samfunnets innbyggere. 
 
For å kunne gjøre dette må politiet ha en velfungerende organisasjon innad, og en aktiv og samarbeidsvillig 
dialog med samfunnet utad.  
 
Politiet må ha et apparat for å kunne håndtere mer eller mindre akutte forespørsler om hjelp og bistand, det 
må ha erfaring og kunnskap til å kunne prioritere og fordele ressursen mellom forespørslene, og det må ha 
dyktig polititjenestepersonell utfører de arbeidsoppgavene de blir satt til å gjøre, enten det er 
polititjenestepersonen ute i Nordre, etterforskeren på team 2 eller krimvakta, eller det er juristen på ”gangen 
til juristene”. Politiet må også ha enheter som er i stand til å identifisere problemer, trender og lage 
beslutningsgrunnlag for strategiske valg. Og til sist, for å kunne endre negativt virkende betingelser og rammer 
må politiet ha utadrettede, løsningsorienterte og samarbeidsvillige representanter som kan påvirke det 
samfunnet politiet befinner seg i, til å ta valg som gir mer trygghet, sikkerhet og orden for sine innbyggere.  
 
Politiets initiativ og arbeid mot den utelivsrelaterte volden i Midtbyen er et godt eksempel på hvordan 
impulser, signaler og trender finner veien gjennom politiorganisasjonen og tilpasser organisasjonens arbeid 
etter problemet som skal løses, samtidig som man har klart å endre noen av de samfunnsmessige 
rammevilkårene som mye av volden springer ut i fra. 
 
Den utelivsrelaterte volden er i stor grad et problem som kan løses gjennom bevisstgjøring, holdningsendringer 
og ansvarliggjøring av den enkelte problemeier. Og alle som har et hjerte for Trondheim og Midtbyen er 
problemeiere – enten det er politiet, kommune, saksbehandler, driver, ordensvakt, drosjesjåfør eller gjest. 
 
Denne rapporten viser at politiet i enda større grad må forsøke å involvere alle parter og problemeiere i 
Midtbyen til dialog, samarbeid og felles innsats mot volden. 
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Sammendrag – Vold i Midtbyen 

Antallet legemssaker (anmeldelser for vold) i registrert i Midtbyen politisone gikk fra 2008 til 2009 ned med 

22,4 prosent, fra 307 til 238 saker. Sammenligner man to hele år med ulike skjenketidsbestemmelser (kl 03 i 
2007 og kl 02 i 2009), gikk andelen registrerte legemssaker ned mellom disse to årene med 33,7 prosent. Den 
anmeldte volden er altså redusert med en tredjedel i løpet av de siste to årene. 
 
Fordelingen av legemssaker i løpet av de fem siste årene følger et mønster hvor man har flest registrerte 

legemssaker i månedene mai, august og desember. Det er færrest registrerte saker i månedene januar, juli og 
oktober. 
 
Av totalt 238 registrerte legemssaker i Midtbyen sone i 2009, skjedde 73,5 prosent av disse på fredag, lørdag 

eller søndag. Det er en dobling i antall legemssaker skjedd på en torsdag, fra 5,5 prosent til 10,9 prosent av alle 
legemssakene. 
 
Ser man på hvordan legemssakene i Midtbyen fordeler seg over et døgn, ser man at en stor andel av dem skjer 

på natt - 83 prosent skjedde mellom kl 22 og 06. Timene mellom kl 00 og 04 er de timene med mest vold. 
Effekten av innskjerpingen av skjenketiden er i statistikken tydelig. Antallet legemssaker som er registrert 

skjedd mellom kl 03 og 04 er redusert med hele 68 prosent ett år etter innskjerpingen av skjenketiden. Ser 
man på timen mellom kl 02 og 03 er antallet legemssaker uendret året før og året etter innskjerpingen.  
 
47 prosent av alle legemssakene fant sted på et utested i Midtbyen. 14 prosent av alle legemssakene fant sted 
på et matsted, og 24 prosent fant sted på gate, fortau eller park. 
 
Det er registrert en økning i antall legemssaker på matsted på litt over 40 prosent siden 2007. Analyser viser 
også at dekningen av ordensvakter/vektere i voldssituasjoner i helg og på natt er lavere ved matstedene enn 
ved utestedene. 
 
69 prosent av de fornærmede i legemssakene hadde vært på et utested i Midtbyen før de ble utsatt for vold, 
eller var på et utested når de ble utsatt for volden. Av disse var 19 prosent ordensvakter.  
 
Volden i Midtbyen er sterkt knyttet til rus. Nesten to av tre gjerningspersoner var ruspåvirket under 
voldshandlingen de ble anmeldt for. I hovedtrekk er det alkohol som er det vanligste rusmiddelet. Blant de 
fornærmede er tallene så godt som tilsvarende.  
 
Ni av ti voldsutøvere i Midtbyen var i 2009 menn. Kvinner står oftere som fornærmet enn som 
gjerningsperson. I 2009 var vel 23 prosent av de fornærmede kvinner. 
 
Om lag halvparten av gjerningspersonene er mellom 20 og 29 år. Hver fjerde gjerningsperson er mellom 15 og 
19 år. Denne andelen er en liten reduksjon siden 2007.  
 
I 2009 utgjorde norske statsborgere ca 83 prosent av de registrerte gjerningspersonene. 88 prosent av de 
fornærmede var personer med norsk statsborgerskap.  
 
Politiet har det siste halvåret hatt fokus på voldsutøvere som står bak flere voldshandlinger. Dette er en 
gruppe personer som står for en uforholdsmessig stor andel av vold og ordensforstyrrelser i Midtbyen, og som 
har knytninger til andre former for kriminalitet. Politiet ønsker å ha et tverrfaglig og tverretatlig fokus på disse 
personene, og er i ferd med å kartlegge gruppen til videre fokus og innsats.  
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1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 

1.1 Oppdrag 

Denne rapporten er bestilt av Sentrum politistasjon i Sør-Trøndelag politidistrikt, og har som formål å gi en 
statusbeskrivelse av volden som skjer i Midtbyen politisone. Den er en oppfølging av en rapport som ble 
skrevet i 2007, ”Vold i Midtbyen”, og har derfor noe av sitt fokus rettet inn mot å undersøke effekten av 
rammevilkårene for skjenking av alkohol i Midtbyen fra og med 1. oktober 2008. Bekjempelse av vold er også et 
av politimesteren i Sør-Trøndelags prioriterte satsningsområder i 2010. Rapporten har også som formål å 
identifisere mekanismer i Midtbyen som bidrar til mer vold, samt å komme med forslag til tiltak og strategier i 
så henseende.  

1.2 Disposisjon av rapporten 

Hvis ikke annet er nevnt, angir statistikk og tall som legges frem i denne rapporten tall fra Midtbyen politisone i 
Trondheim. Rapporten er disponert omkring tre hovedtema – tid, sted og person. Rapporten beskriver status 
enten det siste året, de siste fem årene, eller sammenligner året før og året etter innskjerpingen av 
skjenketiden.  

1.3 Bakgrunn 

Denne rapporten omtaler og har som fokus såkalte legemssaker - dvs. saker som favnes av Straffelovens 22. 
Kapittel, ”Forbrytelser mod Liv, Legeme og Helbred”.  Legemsfornærmelse §§ 228, 1. og 2. ledd, samt § 229 
legemsbeskadigelse er de straffebestemmelsene som oftest tas i bruk for den utelivsrelaterte volden. Disse tre 
bestemmelsene beskriver i hovedtrekk straffbare handlinger hvor man med bøter eller fengsel kan straffes for 
å ha øvd eller medvirket til å ha øvd vold, skade, påført smerte, sykdom, arbeidsudyktighet eller i ytterste 
konsekvens død, mot en annen persons legeme. Rapporten tar utgangspunkt i kun anmeldte voldsforbrytelser. 
Et grovt anslag på anmeldelseshyppigheten for vold er på 16 prosent (Sætre 2007). Den siste 
Levekårsundersøkelsen fra 2007 gir et anslag på at politiet kommer til kjennskap i 33 prosent av alle 
voldssakene (SSB 2007). 
 
Levekårsundersøkelsen fra 2007 (SSB 2007) viser at i løpet av ett år ble 5,5 prosent av befolkningen utsatt for 
vold eller trusler, og denne andelen har vært stabil siden siste halvdel av 1990-tallet. Flere ungdom utsettes for 
fysisk vold (ca 1 av 10) enn resten av befolkningen, og dette er en økning siden 2004. I følge 
Levekårsundersøkelsen står menn samlet sett bak 80 prosent av alle tilfeller av vold og trusler. Undersøkelsen 
viste også noen klare forskjeller i hvilken type vold menn og kvinner blir ofre for. Vold mot menn utøves langt 
oftere ute på offentlige steder i helgene av en ruspåvirket, og i halvparten av alle voldsepisoder, helt ukjent 
gjerningsperson. Vold mot kvinner skjer i langt større grad i private bomiljø og av ikke ruspåvirkede personer.  
 
Det totale antallet forbrukte volumet ren alkohol har økt hvert år i Norge siden 1993, med unntak av 2001 
(SIRUS 2010). I 2008 ble det konsumert 25 863 000 liter ren alkohol, mot 19 403 000 i 1999. I prosent utgjør 
dette en økning på 33 prosent. I Sør-Trøndelag fylke var det i 2008 totalt 452 kommunale skjenkebevillinger 
(skjenkesteder for alkohol). Antallet bevillinger i fylket har hatt en svak nedgang på 5,5 prosent siden 2006. 
 
Flere samfunnsforskere (Hobbs, Winlow, Hadfield & Lister 2005) tolker fremveksten av en ”utelivsøkonomi” i 
storbyer i vestlige land som et forsøk på å fornye og revitalisere ”kjedelige og ubrukte” bykjerner gjennom 
lokale myndigheters tilretteleggelse for markedsdannelse - i form av kvelds- og nattåpne utesteder, kiosker, 
restauranter, kafeer, barer, museer, butikker og så videre. En aktiv og vital utelivsøkonomi er således sentral i 
merkevarebyggingen av en ”moderne europeisk by”, og har siden vokst frem til å utgjøre betydelige inntekter 
for mange europeiske storbyer. Inntekten som den fremvokste ”utelivsøkonomien” (”night-time economy”) 
mange steder har gitt, har til en viss gra i kombinasjon med merkevarebyggingen, dekt over det faktum at dette 
markedet er basert på tungt episodisk alkoholforbruk, overveiende hos unge mennesker.  
 
Forskning fra England og Wales hentyder at utestedenes antall, tetthet, kapasitet og tillatte skjenketid er 
faktorer som påvirker antallet voldssaker og offentlige ordensforstyrrelser i urbane byområder. Når basen av 
berusede personer øker, vil også kriminalitet og offentlige ordensforstyrrelser bli generert i gater og offentlige 
områder som grenser til utesteder og lignende (Hadfield et al 2005, gjengitt i Hobbs, Winlow, Hadfield & Lister 
2005). Utviklingen i England har gått i en retning av liberalisering av skjenkebevillinger de siste årene. Dette har 
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ført til en dramatisk økning i utelivsrelatert vold om natten, men samtidig også generert store inntekter for 
lokale myndigheter. Som en følge av liberaliseringen har man også sett at en privat sikkerhetsbransje har vokst 
frem og overtatt en del av politiets vaktvirksomhet, da politiet ikke har hatt nok ressurser til å ha tilstrekkelig 
kontroll i de mest voldsutsatte områdene. 
 
Annen forskning tilknyttet Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser også at noen av de mest 
effektive tiltakene som kan benyttes for å bekjempe alkoholrelaterte skader er kontroll med den økonomiske 
tilgjengeligheten av alkohol gjennom priser og avgifter, og gjennom regulering av alkoholtilgjengeligheten (The 
Alcohol and Public Policy Group 2010).  
 
Restriksjoner på alkoholtilgjengelighet fokuserer på regulering av steder, tider og kontekster hvor forbrukerne 
kan skaffe seg alkohol. Forskning viser klart at konsumet og de alkoholrelaterte problemene øker med økende 
alkoholtilgjengelighet, og tilsvarende – når tilgjengeligheten reduseres, avtar alkoholbruken og de relaterte 
problemene. Konsekvent håndhevelse av regelverket er viktig for effekt av tiltakene, og inndragning av lisenser 
er ofte det mest direkte og umiddelbare håndhevelsesvirkemiddelet. 

1.4 Metodiske avklaringer 

Denne analysen er basert på kvantitative og kvalitative data innhentet fra politiets registre. Dette er i hovedsak 
statistikk fra politiets straffesakssystem og andre opplysninger som er tilgjengelige for politiet.  
 
Det er i denne rapporten også innhentet kvalitative data fra intervjuer og samtaler med politipersonell, og fra 
markedsaktører som på en eller flere måter er problemeiere sammen med politiet om volden i Midtbyen. 
Dette er personer som representerer blant annet vaktselskaper, natteravner, drosjenæring og 
kollektivtransport.  

1.5 Utvikling de siste årene 

Volden i Trondheim og i Midtbyen sone har økt i flere år, og den økte særskilt fra 2006 til 2007. Som følge av 
denne økningen ble analyser av volden gjennomført, og resultatene lagt frem i rapporten ”Analyse av volden i 
Midtbyen i Trondheim 2007”, publisert februar 2008. I kjølvannet av denne rapporten ble flere lokale 
problemeiere i Trondheim involvert i problematikken på bakgrunn av funnene i analysen. De kommunale 
skjenketidene ble innskjerpet fra kl 03 til 02 den 1. oktober 2008. Innskjerpingen ble og blir fortsatt debattert 
offentlig, og hovedposisjonene i denne debatten er fundert på den helsemessige, samfunnsøkonomiske og 
ressursmessige gevinsten ved innskjerpingen på en side, og restaurant- og utelivsnæringas økonomiske tap på 
en annen side.  
 
Året etter innskjerpingen1 var den anmeldte volden (legemssaker) gått ned med 25,2 prosent i Midtbyen sone. 
 
Innskjerpingen er betraktet som en suksess sett med politiets øyne. Effekten av denne innskjerpingen ble også 
løftet opp i løpet av 2008, og innlemmet i en nasjonal debatt om hvorvidt skjenketiden på nasjonalt nivå skal 
reguleres til kl 02. 
 
Som tabellen på neste side viser, hadde man en topp i legemssaker i 2007, hvorpå antallet saker i de to 
følgende årene har gått betydelig ned. Oppgang i antall saker fra foregående år er merket med rødt.  
 
2007 og 2009 regnes som ”hele år” med forskjellige skjenketidsbestemmelser (fra kl 03 til kl 02), og endringen i 
prosent er gitt i siste kolonne i tabellen som følger. 
  

                                                
1 Tidsrommet 1. oktober 2008 – 30. september 2009 
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Statistikkgruppe 2005 2006 2007 2008 2009 

Endring 07-

09, prosent 

LEGEMSFORNÆRMELSE ($ 228,1. Ledd) 172 202 277 231 172 -37,9 

LEGEMSKRENKELSE UTFØRT AV POLITI 
 

1 
    LEGEMSBESKADIGELSE ($ 229) 49 53 51 58 47 -7,8 

LEGEMSBESKADIGELSE, KNIV ($ 229) 2 3 1 2 1 0 

GROV LEGEMSBESKADIGELSE. ($ 231) 
 

1 
    FORSØK DRAP ($ 233,JFR PAR 49) 1 1 
    UAKTSOMT DRAP - TRAFIKK ($ 239) 

  
1 

  
-100 

LEGEMSFORNÆRMELSE M/SKADEFØLGE ($ 228,2. Ledd) 27 29 28 16 16 -42,8 

UAKTSOM LEGEMSBESKADIGELSE, TRAFIKK ($ 237) 
    

1 100 

UAKTSOM, GROV LEGEMSBESKADIGELSE, TRAFIKK ($ 238) 
 

1 1 
  

-100 

LIV, LEGEME, HELBRED, DIVERSE 1 1 
  

1 100 

Totalt 252 292 359 307 238 -33,7 
Tabell 1: Antall legemssaker 2005-2009 i Midtbyen sone, endring 2007-2009, prosent. 

 

Antallet legemsfornærmelser etter Straffelovens § 228, 1. ledd gikk ned med 37,9 prosent fra 2007 til 2009, fra 
277 til 172. Man ser også en nedgang i anmeldte legemsbeskadigelser etter § 229 med en total reduksjon fra 
2007 til 2009 på 7,8 prosent, fra 51 til 47. Totalt er antallet legemssaker redusert fra 359 i 2007 til 238 
anmeldelser i 2009, en reduksjon som tilsvarer 33,7 prosent.  
 
 

 
Figur 1: Utvalgte legemssaker, utvikling siste fem år. Midtbyen sone.  

 
Politiet har siden 2007 investert mye politiressurser og oppmerksomhet for å redusere volden i Midtbyen, og 
med dette vedvarende fokuset på volden er flere mekanismer og faktorer som bidrar til økning eller reduksjon 
av i volden blitt identifisert. Denne rapporten drøfter også om det er enkeltpersoner som står bak en 
uforholdsmessig stor andel av volden i Midtbyen, samtidig som enkelte aldersgrupper og enkelte serverings- og 
utesteder også kan knyttes til en uforholdsmessig stor andel av volden som finner sted.  
 
Det er de siste årene blitt iverksatt tiltak fra flere hold innrettet på å bekjempe volden i Midtbyen. Dette er 
blant annet fra politiets side mer målrettet bruk av politiressursen i Midtbyen sone, opplæring av ordensvakter, 
økt skjenkekontroll og videoovervåkning av de mest belastede delene av sentrum. I tillegg til den kommunale 
innskjerpingen i skjenketidene, har man også hatt en kampanje med inntegnede omriss av gjerningsperson og 
fornærmet på bygninger og fortau i Midtbyen, kalt ”Si i fra!”. Det har også vært møtepunkter mellom 
problemeierne i Midtbyen for å få oppslutning og ansvarliggjøring omkring merkevaren Trondheim som en 
tryggere og triveligere by.  

1.5.1 Nasjonal utvikling 

I takt med nedgangen i volden i Midtbyen og i Trondheim har det også vært en nedgang i volden på landsnivå. 
Denne reduksjonen i vold er imidlertid ikke like stor som i Midtbyen og Trondheim. Figuren under viser hvor 
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stor andel av det totale antallet legemssaker de siste 8 årene hvert år utgjør. Andelen legemssaker (liv, legeme, 
helbred) for hvert år er her sammenlignet med tilsvarende andel på nasjonalt nivå.  
 

 
Figur 2: Prosentandel legemssaker hvert år ut fra totalt antall saker siste åtte år, Midtbyen sone og nasjonale tall.  

 
Med forbehold om at man her sammenligner to tallstørrelser svært ulik i volum, ser man at utviklingen 
innenfor legemssaker på nasjonalt og Midtbynivå følges noenlunde likt frem mot 2007. Volden i Midtbyen økte 
betraktelig dette året. I 2008 og 2009 går andelen voldssaker ned på det nasjonale og lokale nivået, og i 2009 
hadde man igjen en lavere andel vold av det totale antallet legemssaker i Midtbyen enn hva man hadde på det 
nasjonale nivået. 

1.6 Drivfaktorer ved utelivsrelatert vold  

POP-forskerne Scott & Dedel (2006) gjør rede for flere drivfaktorer som i sum bidrar til aggresjon og vold ved 
utesteder. Det å forstå disse faktorene og kunne identifisere hvilke som gjør seg mest gjeldende for volden i 
Midtbyen, gjør politiet og samarbeidspartnerne bedre rustet til å stille relevante analysespørsmål, finne gode 
mål på tiltakenes effektivitet og til å velge riktige strategier for bekjempelse av den utelivsrelaterte volden. 
Under her presenteres generelle trekk og mekanismer ved den utelivsrelaterte volden som tidligere forskning 
har funnet frem til, sammenstilt av nevnte Scott og Dedel. Tilsvarende finnes det også troligvis drivfaktorer som 
reduserer den utelivsrelaterte volden. Hvilke disse er bør utelivsnæringen ha stor fokus på.  
 

Alkohol 

En av de mest sentrale drivfaktorene for utelivsrelatert vold er alkohol, og forbruket av alkohol. Alkohol bidrar 
til økt vold gjennom økt aggresjonsnivå hos konsumenten, og en høyere utsatthet for skader (alle typer skader, 
voldsskader inkludert) som følge av alkoholforbruket.  
 
Drikkekultur 

En drikkekultur som er mer liberal og aksepterende i forhold til beruselse som en unnskyldning for antisosial 
eller aggressiv atferd, og som slakker opp på normale samfunnsregler under inntak av alkohol, kan gi høyere 
nivå av aggresjon og vold rundt utesteder. Toleransen for beruselse reflekteres ofte i et samfunns lover og 
bestemmelser som regulerer forbruk og produksjon av alkohol.  
 
Type sted 

Enkelte steder, som barer og nattklubber har høyere nivå av rapportert vold enn mindre ”lokalbarer” og sosiale 
treffsteder, delvis fordi kundene kjenner hverandre bedre, og delvis fordi konflikter kan løses mer diskret. 
Steder som tjener som sjekkesteder, huser prostitusjon og/eller narkotikaomsetning, har omsetning av stjålne 
varer eller en aggressiv underholdning, har større sannsynlighet for vold.  
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Konsentrasjon av utesteder 

Det er blandede funn fra effekten av konsentrasjonen av utesteder, ifølge Scott og Dedel (2006). Kvartaler med 
en høy konsentrasjon av utesteder har mer vold enn kvartaler med lite utesteder. Høy konsentrasjon kan føre 
til ”barhopping”, og hvis alle stenger til samme tidspunkt kan risikoen for konflikt på gaten øke. 
 
Stengetid 

Lik stengetid har en viss økt effekt på voldshyppighet. Når alle utestedene i ett område stenger på samme 
tidspunkt kan man få store ansamlinger av folk på fortau og gater. Stimling henimot matsteder kan også føre til 
trykk, ordensforstyrrelser og vold før folkemassen drar ut av bykjernen. Den forespeilede effekten av ulik 
stengetid må sees i betraktning av utestedenes nærhet til hverandre kombinert med den totale skjenketiden 
man kan differensiere innenfor. Dersom utestedene ligger for tett og skjenketiden i utgangspunktet ikke er 
lang, vil effekten av differensiert stengetid bli mindre. På den andre siden kan lik stengetid oppmuntre til tung 
drikking før skjenkestopp - men forskning viser også at utesteder med lengre og mer avslappet skjenketid ut 
over natten likevel har mer skjenket alkohol og vold enn utesteder med kortere skjenketider. 
 
Ordensvakter 

Aggressive ordensvakter kan være en drivfaktor til vold. Dette er i stor grad avhengig av hvordan 
ordensvaktarbeidet utføres. Ser ordensvaktene på seg selv som håndhevere eller beskyttere av kundenes 

sikkerhet? Jo mer aggressivt ordensvaktene håndterer sine kunder, jo mer aggressiv vil atferden til gjestene bli.  
 
Andel av og alder på mannlig kundemasse 

En høy andel av unge, mannlige fremmede samlet på samme plass kan være en drivfaktor til vold. Unge menn 
samles og drikker alkohol for stadfeste mannlighet, ”bonde” og konkurrere om kvinnenes oppmerksomhet. 
Mange hendelser av utelivsrelatert vold kan skje fordi menn utfordrer hverandre, og det er høyere 
sannsynlighet for dette når mennene ikke kjenner hverandre. På generelt nivå har kvinners tilstedeværelse en 
beroligende effekt på menns oppførsel på steder med stor trengsel.  
 
Rabattering 

Rabattering av drinker på utestedene for å tiltrekke seg kunder kan bidra til å øke kundenes beruselsesnivå. 
 
Overskjenking 

Fortsatt servering til fulle personer er et stort problem i utelivsbransjer. Dette skjer delvis fordi personalet har 
problemer med å bestemme beruselsesgraden til kundene sine, og særlig når kundene får kjøpt alkohol fra 
flere forskjellige steder inne i utestedenes lokaler. Dette vanskeliggjøres ytterligere når utestedet har trengsel, 
høyt lydnivå og støy, og det samtidig forventes et høyt serveringstempo av personalet. Serveringsnekt fører 
ofte til en aggressiv reaksjon fra kunden, og bartendere og personal som ikke ønsker denne reaksjonen rettet 
mot seg, kan ofte velge å fortsatt servere opplagt berusede personer. 
 
Utestedets utforming og støy 

Trengsel og mangel på komfort, dårlig ventilasjon, høyt støynivå, mangel på sitteplasser, og ”klamhet” gjør 
utesteder ukomfortable. Dette er selvfølgelig en subjektiv vurdering, men en opplevelse av elementer av 
ukomfortabelhet øker sannsynligheten for aggresjon og vold. Trengsel rundt barer, dansegulv, toalett, 
garderobe, inngang/utgang med tilhørende dulting, dytting og irritasjon kan starte krangler og slåssing. 
 
Konkurranser 

Konkurransesituasjoner kan føre til sinne og frustrasjon. Dette kan være i form av sportsarrangmenter vist på 
skjerm, eller konkurranser utestedet selv holder – eksempelvis biljard, dart eller andre typiske barleker. 
Drikkekonkurranser bidrar også til utagerende drikking. Konkurransesituasjoner oppstår også utenfor 
utestedene, i køer til matservering, buss- og drosjetransport osv. 
 
Bemanning 

Lav bemanning av personell i forhold til antall kunder øker kundekonkurransen om å bli betjent og dermed 
også frustrasjon og aggresjon, i tillegg til reduserte muligheter til personellet til å overvåke utagerende drikking 
og aggresjon.  
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Aksept for ufin oppførsel 

Dersom personalet aksepterer ufin oppførsel, ukvemsord og annen slik opptreden, kan man antyde overfor 
sine gjester at aggresjon og vold også tolereres. 
 
Våpen 

Tilgjengelighet på våpen på utestedet er en drivfaktor til vold. Våpen kan være flasker, glass, biljardkøer, tunge 
askebegre og inventar. Jo mer tilgjengelig og farlige slike gjenstander er, jo mer sannsynlig er det at de vil 
forårsake skader i slåsskamper og overfall.  
 
Politi 

Et lavt nivå av polisiært engasjement reduserer utestedene og drivernes incentiver til å sette i gang og ta i bruk 
ansvarlige strategier. Synet og bruken av uniformert politi inne på utesteder er delt.  
 
Som leseren vil se, kommer man inne på flere av de nå nevnte drivfaktorene her, for den utelivsrelaterte 
volden i Midtbyen.  
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2. TID 

I dette kapittelet presenteres funn og tall som omhandler alle aspekter av volden i Midtbyen med 
utgangspunkt i når volden skjer, hhv. når på året, når i uken og når på døgnet volden skjer.  

2.1 Når skjer volden? 

Antallet anmeldte legemssaker er ikke jevnt gjennom hele året. Operativt mannskap, etterforskere og 
analytikere vet at volden i stor grad varierer fra måned til måned, og at det til en viss grad finnes et mønster i 
denne variasjonen. Voldssesongen i Trondheim er grovt oppsummert preget av to topper, en i mai og en i 
desember, og to bunnperioder etter jul og i ”sommerferien”. Dette er illustrert ved den blå streken i figuren 
under. Denne viser medianverdiene for hver enkelt måned i antallet legemssaker i Midtbyen politisone for 
årene 2004 t.o.m. 2008.  
 
Videre viser figuren under antall anmeldte legemssaker for 2009 (rød strek). Medianen gir et meget 
illustrerende bilde på hvordan ”voldssesongen” fortoner seg i MIdtbyen. Tar man utgangspunkt i januar, ser 
man at volden dobles fra et relativt lavt nivå på 17 anmeldelser i måneden jevnt frem mot mai, hvor 
medianverdien er på 32 anmeldelser i måneden. I sommermånedene avtar volden, før den tar til igjen i august. 
Den stiger da igjen mot årets andre toppmåned i desember med også med en medianverdi på 32.  
 

 
Figur 3: Utvikling pr. måned, legemssaker Midtbyen sone. Median av 2004-2008. 2009 og 2010.  

 
Tallene for 2009 viser at de gjennomgående var lavere enn medianverdiene gjennom hele året, med unntak av 
januar, august og november. Av erfaring vet man at man må hele tiden være skjerpet og tilpasningsdyktig på 
strategisk nivå i voldsbekjempelsen, og ha en kontinuerlig vurdering på om hvorvidt tiltakene man benytter har 
fungerer optimalt og har en effekt. Dersom volden er på vei opp, må nye og forbedrede tiltak vurderes. 
 

2.2 Fordeling ukedager og helg 

En meget stor andel av den anmeldte volden som finner sted i Midtbyen sone finner sted i helgene. Av totalt 
238 registrerte voldssaker i Midtbyen politisone i 2009 skjedde 175, eller 73,5 prosent, enten fredag, lørdag 
eller søndag (for søndag finner majoriteten av volden sted i begynnelsen av døgnet). Figuren som følger på 
neste side viser fordelingen av anmeldte voldssaker for Midtbyen sone de siste tre årene, etter dag. 
 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

MEDIAN 17 22 24 25 32 21 18 23 21 20 26 32

2009 21 17 13 16 22 10 14 31 17 19 32 26
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Figur 4: Fordeling av legemssaker Midtbyen sone, etter ukedag, 2007-2009. Prosent. 

 
Figuren viser i store trekk at de registrerte voldssakene er konsentrert mot helgedagene, fredag, lørdag og 
søndag. Dette mønsteret var mest synlig i 2007, men har blitt svekket i løpet av 2008 og 2009. Trenden har de 
to siste årene vært at det er blitt anmeldt flere voldssaker på torsdag og fredag enn tidligere, og at helgen på 
denne måten ”forlenges”. Dette ser man tydelig i at antallet registrerte legemssaker på torsdagene fra 2008 til 
2009 er doblet. Om denne langhelgseffekten vil vedvare vil vise seg utover 2010. 
 
Representanter fra politiet, private vaktselskap og andre intervjuede aktører opplyser at det fortsatt er flest 
folk på utestedene og ute i sentrumsgatene lørdag kveld og natt til søndag. Allikevel har de opplevd en tendens 
til økt tilstrømning av personer til Midtbyen torsdag kveld og natt til fredag de siste årene. 

2.3 Tid på døgnet 

Et av hovedargumentene for innskjerpingen av skjenketiden fra kl 03 til 02 i Midtbyen sone var å redusere 
antallet voldshendelser i sentrum, mot helg og mot natt. Det er ikke til å komme unna at en svært stor andel av 
volden i Trondheim sentrum skjer og har skjedd om natten. Figuren under viser fordelingen av legemssaker i 
Midtbyen sone etter tidspunktet for når volden ble utført. 
 

 
Figur 5: Fordeling av legemssaker i Midtbyen sone etter tidspunkt for når volden ble utført, ett år før og etter innskjerping. %-endring. 

 

Volden begynner å øke i 22-tiden på kvelden, og som når en topp mellom 02 og 04, og kommer til et minimum i 
5-6 tiden om morgenen2. Dette mønsteret kommer av at dette er tidsrommet det er mest berusede personer 
ute i sentrum, kombinert med de gitte rammene for skjenking i de kommunalt bestemte skjenketidene.  

                                                
2

I den viste figuren er perioden mellom kl 0600 til 2200 slått sammen av praktiske årsaker. Legemssakene som ligger innenfor dette 

tidsrommet er jevnt fordelt med en svak økning utover ettermiddag og kveld. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

2007 5,3 3,3 6,1 9,2 11,4 27,9 36,8

2008 3,6 6,2 6,8 5,5 13,7 27,7 36,5

2009 5,5 3,8 6,3 10,9 13,4 25,6 34,5
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Dersom man sammenligner ett år før og etter innskjerpingen av skjenketiden, kommer det frem en tydelig 
endring. Man ser at timen med flest voldssaker som i 2007-2008 var mellom kl 03 og 04, året etter 
innskjerpingen av skjenketiden er nå mellom kl 02 og 03. Tidspunktet for voldstoppen har ikke forskjøvet seg 
frem i tid én time, som man antok før innskjerpingen, man hadde like mye vold i timen mellom kl 02 og 03 i 
året etter innskjerpingen som året før. Man, som vist, man hadde da i tillegg den høyere andelen av vold som 
skjedde mellom kl 03 og 04.  
 
Antallet voldssaker som er registrert skjedd mellom kl 03 og kl 04 er redusert med hele 68 prosent, fra 87 til 28 
anmeldelser.  
 
I tillegg er antallet voldssaker betydelig redusert på nattestid (mellom kl 22 og 06) fra 282 til 206 anmeldelser, 
en nedgang på 27 prosent.  
 
Slik reduksjonen i anmeldelsestallene fremkommer her, har innskjerpingen av skjenketidene hatt en betydelig 
reduserende effekt på antallet legemssaker som er registrert i Midtbyen sone mellom kl 22 og 06. 
 
  

                                                                                                                                                   
 

Vurderinger 

Antallet legemssaker i Midtbyen varierer i hovedsak til mellom 17 og 32 saker i måneden. Disse fordeler seg 
ujevnt over ett år, med klare toppmåneder i april, mai, august, november og desember.  
 
Vel 74 prosent av alle legemssakene i er registrert skjedd enten fredag, lørdag eller søndag.  
 
De siste to årene har antallet legemssaker registrert skjedd på en torsdag doblet seg.  
 
Rundt 83 prosent av legemssakene i Midtbyen finner sted mellom kl 22 og 06. Timen mellom kl 02 og 03 har 
de fleste registrerte sakene, med 73 saker i denne timen registrert både året før og året etter 
innskjerpingen. I året før innskjerpingen hadde man i tillegg 87 legemssaker i timen mellom 03 og 04. Dette 
antallet er redusert med to tredjedeler til 28 saker året etter innskjerpingen.   
 
Det er mye som peker i retning av at innskjerpingen av skjenketiden har hatt en sterkt reduserende effekt 
på den volden som skjedde mellom kl 03 og 05 i helgene.  
 
Den registrerte volden har ikke forskjøvet seg én time frem. Det er registrert like mange legemssaker i timen 
mellom kl 02 og 03 både før og etter innskjerpingen.  
 
Det anbefales med bakgrunn i den kraftige reduksjonen av legemssaker om natten og i helg at 
innskjerpingen av skjenketiden fra kl 03 til kl 02 videreføres.  
 
Kunnskapen om når (og hvor) volden finner sted, gir politiet store muligheter til målstyring av ressursen. Det 
gir også politiet mulighet til å sette inn alternative strategier for voldsbekjempelse.  
 
I forkant av økningen av volden som skjer om natten utover fra kl 00, har politiets patruljemannskap 
muligheter til å bruke ledig ressurs tidligere på kveldene til å føre dialog opp mot utesteder, matsteder og 
ordensvakter i Midtbyen. En tett og løpende dialog hver helg, og bevisstgjøring omkring voldsbekjempelsen 
er meget viktig for å felles kunne redusere volden. 
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3. STED 

I denne delen av rapporten drøftes ulike aspekter rundt sted. Med sted menes Midtbyens geografiske rom, 
utestedene, matstedene og andre steder hvor vold finner sted. I tillegg skisseres utviklingen i 
ordensforstyrrelser på offentlig og privat sted i siste del av dette kapittelet. 

3.1 Gater 

Trondheim by har samlet hovedandelen av sine utesteder innenfor et relativt lite område i bykjernen. Nesten 
alle store utesteder og nattklubber er sentrert i bykjernen (med Samfundet som et unntak), og en rekke av 
byens mindre utesteder er også plassert i bykjernen. Dette skaper følgelig en høy konsentrasjon av mennesker 
og aktivitet i bykjernen når ”nattelivet” begynner om kveld/natt og helg. Areal- og befolkningsmessig er 
Midtbyen sone en liten størrelse, men sett i forhold til andelen av vold som skjer her, har det de siste årene 
skjedd nesten like mye vold i dette området som i resten av Trondheim.  
 

 
Figur 6: Fordeling anmeldte legemssaker, Midtbyen og Trondheim uten Midtbyen. 2004-2009. 

 
Det er en unison oppfatning blant representantene fra polititjenestepersonell som analysegruppen har hatt 
samtale med at tilstrømmingen av personer til Midtbyen nattestid, er uendret etter innskjerpingen 1.oktober 
2008. Det antydes at det ikke er endring i beruselsen blant folk som drar inn til Midtbyen, og at det er mindre 
beruselse blant folk i forbindelse med stegning av utestedene etter innskjerpingen. Videre antydes det at det er 
færre overstadig berusede personer i sentrumsgatene, spesielt etter stengetid, etter innskjerpingen som 
trådde i kraft 1. oktober 2008. Polititjenestepersonellet opplever videre at sentrum tømmes tidligere nå, og 
sentrumsgatene oppfattes roligere enn før innskjerpingen. En konsekvens av dette er at politiressursen kan 
frigjøres fra sentrum på et tidligere tidspunkt og nyttes til andre gjøremål.  
 

Utestedene og matstedene i Trondheim er konsentrert rundt få bygater, med en høy frekvens av anmeldte 
voldssaker registrert for hver gate. Tabellen under, som lister de 10 mest voldsutsatte gatene i Midtbyen, viser 
at i 2009 skjedde 25 prosent av det totale antallet anmeldte legemssaker på adresser i Nordre gate, etterfulgt 
av Kongens gate (11 prosent) og Olav Tryggvassons gate (9,9 prosent).  
 

Gate 2005 2006 2007 2008 2009 

Nordre gate 45 49 84 94 56 

Kongens gate 18 27 15 20 26 

Olav Tryggvasons gate 24 27 41 21 23 

Fjordgata 29 30 20 12 17 

Munkegata 15 15 29 36 16 

Dronningens gate 25 18 21 24 15 

Ikke oppgitt 3 30 32 17 11 

Kjøpmannsgata 7 6 12 7 10 

Søndre gate 14 12 14 8 9 

Thomas Angells gate 10 5 8 5 9 
Tabell 2: Antall legemssaker Midtbyen sone i 2009, etter gatenavn, topp 10.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trondheim u/Midtbyen 297 331 335 358 349 259

Midtbyen 245 252 292 359 307 238
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Nordregt og krysset Nordregt/Olav Tryggvassonsgt beskrives av polititjenestepersonell som ”hot spots” for vold 
og uro, både i og ved utestedene, og her nevnes spesielt utesteder med 18-års aldersgrense som særlige 
problemområder da disse stedene også tiltrekker seg ungdom under 18 år.  
 
I intervjuer uttaler private vaktselskaper som opererer i Midtbyen at tilstrømming av personer til Midtbyen ikke 
har endret seg særlig siden innskjerpingen, køer tilknyttet utesteder er uendret. Tilstrømming av personer inn 
på utestedene har også vært på det jevne de siste årene. De oppfatter allikevel at køene utenfor de ulike 
utestedene avsluttes tidligere nå enn før innskjerpingen.  
 
Team Trafikk har etter innskjerpingen redusert antall avganger fra Midtbyen fra fire, til dagens tre avganger. På 
et generelt grunnlag uttaler TT at antall brukere av nattbussen ikke har vesentlig endret seg etter 
innskjerpingen 1.oktober 2008. Denne oppfatningen støttes av statistikk innhentet for Nattbussen i perioden 
2007-2009. Nattbussen opplever at byen tømmes tidligere, men utover dette registrerer de ikke særlige 
endringer hva gjelder bråk og støy på nattbussen etter innskjerpingen. 

3.2 Hvor i Midtbyen skjer volden? 3 

Hvor finner volden i Midtbyen sted? Det er metodisk skilt ut fire kategorier av typer steder hvor volden finner 
sted; inne på et utested, inne på et matsted, utendørs og annet sted. I første kategori finner man 
skjenkesteder, barer, nattklubber og kroer. I kategorien matsteder er kiosker, butikker og lignende gruppert, i 
den tredje kategorien ”utendørs” er anmeldt vold funnet sted på gate, fortau, park eller ute/friområde 
gruppert. I den fjerde kategorien (”annet”) er vold som har skjedd i drosjer, busser, hotellrom og i private hjem 
(ikke familievold) plassert. Det er svært lite legemssaker registrert på restauranter.  
 

 
 
Figur 7: Prosentfordeling av legemssaker etter sted volden fant sted. Midtbyen sone, 1. okt 08- 30. sept 09. 

 
Som det utgår av sektordiagrammet, skjer en stor andel av volden i Midtbyen knyttet til utesteder. 47 prosent 
av den registrerte volden i Midtbyen sone fant sted inne på et utested.  
 
14 prosent av de registrerte legemssakene skjedde inne på et matsted og 15 prosent på andre steder i 
Midtbyen.  
 
24 prosent av de registrerte legemssakene skjedde utendørs. I hovedsak er dette vold som har skjedd på gate 
eller fortau i Midtbyen sone. Av en del av sakene som ligger i kategorien ”ute” kan flere av hendelsene sakene 
baserer seg på, knyttes til et utested og gate/fortau i umiddelbar nærhet til utestedet.  
 
 

                                                
3 Tallene som i dette kapittelet omtaler utesteder og hendelser på utested, er hentet fra datasettet som er basert på 
uttrekk fra Straffesaksregisteret med ”manuell” saksgjennomgang fra det første året etter innskjerpingen, dvs. fra 
01.10.2008 til 30.09.2009. Dette er i hovedsak gjort for å få en mer detaljert analyse av volden. Som drøftet i metodedelen, 
har man ettergått sakene og manuelt registrert de ulike faktorene på sted og person. Dette medfører at n (total) er 
forskjellig som følge av enheten man teller ulike enheter etter analysens gjeldende fokus. Eksempelvis vil man (i kapittelet 
om person som følger lenger ut i rapporten) ha færre gjerningspersoner enn antall legemssaker i en årsperiode, som følge 
av at enkelte gjerningspersoner står som mistenkt, siktet, domfelt i flere saker i løpet av ett år.  
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3.3 Utested 

Av de registrerte legemssakene året etter innskjerpingen av skjenketiden, skjedde 47 prosent av disse i 
tilknytning til et utested i Midtbyen. Med utested menes nattklubb, diskotek, bar, pub, og så videre.  
 
Fra statistikken som er laget på utestedsnivå, ser man tendenser til at det er en sammenheng mellom 
utestedets størrelse og antallet legemssaker som er registrert ved utestedet i ett år etter innskjerpingen den 1. 
oktober 2008. Grovt sett kan man se at jo større utestedet er, jo flere legemssaker har man registrert skjedd på 
stedet. Statistikken toppes i hovedsak av nattklubber, diskotek, barer og dansesteder.  
 
Et overveiende flertall av utestedene på listen med registrerte legemssaker har adresse i Nordre gate og dens 
tilgrensende gater.    

3.3.1 Voldsrommene 

Gjennomgangen av legemssakene for det første året etter innskjerpingen viser at volden finner sted på mange 
forskjellige steder og plasser inne på utestedene. Utestedenes ”geografi” er kategorisert og fordelingen av 
volden som finner sted er illustrert i sektordiagrammet under.  
 

 
Figur 8: Fordeling av legemssaker etter hvor de finner sted, på utestedet. Midtbyen sone, 1. okt 08- 30. sept 09. 

 
Hovedandelen av volden skjer ikke uventet ved i utestedenes ”åpne” arealer (bord, sittegrupper etc). Volden i 
disse områdene utgjør 37 prosent av det totale antallet anmeldte voldsforbrytelser knyttet til utestedene.  
 
Området i og like utenfor inngangsdøren (kø, område for inn- og utslipp av gjester) utgjør 26 prosent av volden 
skjedd på utestedene (”dør”). I dette området er det en overvekt av anmeldelser fra ordensvakter.  
 
14 prosent av volden finner sted på dansegulvet. 8 prosent av den anmeldte volden på utestedene skjedde i 
baren.  
 
I en del av legemssakene som finner sted på utestedene er ordensvaktene involvert i situasjonen. Aspekter 
omkring ordensvaktenes utsatthet for vold og rolle og ansvar drøftes lenger ut i denne delen av rapporten. 
 

3.4 Matsted 

Av de registrerte legemssakene året etter innskjerpingen av skjenketiden, skjedde 14 prosent av disse i 
tilknytning til en kiosk eller butikk i Midtbyen. Dette er en økning av denne andelen av den registrerte volden i 
2007 med vel 41 prosent. Statistikken toppes av kiosker og steder som serverer hurtigmat, men det er også et 
innslag av Midtbyens matvarebutikker på statistikken. 
 
Kioskene og hurtigmatrestaurantene er blant de største matleverandørene om natten og i helgene. Det er ikke 
noe tvil om at disse matstedene opplever et meget høyt trykk i timene like før og etter at utestedene stenger i 
helgene. Matstedene er også naturlige samlingsplasser for ungdom som ikke er gamle nok til å komme inn på 

Ansattområde
4 %

Bar
8 %Dansegulv

14 %

Dør
26 %

Garderobe
5 %

Kundeareal/bord
37 %

Toalett
2 %

Trapp
4 %



 
22 Vold i Midtbyen 2010 

et utested, samtidig som analyser av volden som har skjedd ved disse plassene også viser at matstedene har 
vært populære samlingssteder for personer som har sett seg ut stedet til å starte bråk og slåsskamper.  
 
Vaktselskapene som også leverer tjenester til kiosker og materservingssteder i sentrum, uttaler i intervju med 
politiet at de opplever en økning av vold og bråk tilknyttet disse stedene etter innskjerpingen.  
 
Figuren under viser antallet legemssaker tilknyttet matsted, og viser at størsteparten av legemssakene skjer i 
tidsrommet mellom 02-04.  
 

 
Figur 9: Antall legemssaker tilknyttet matsted, fordelt på tidspunkt. Midtbyen sone, 1. okt 08- 30. sept 09. 

 

Som det vil fremkomme av kapittelet under har også matstedene et særskilt ansvar for sine kunders trygghet 
og sikkerhet i forhold til vold som finner sted på deres områder. 

3.5 Ordensvaktene på utesteder og matsteder 

Sentrum politistasjon har siden 1992 gjennomført ordensvaktkurs som et tilbud til ordensvaktene i Trondheim. 
I dette kurset blir ordensvakter kurset i ordensvaktarbeid, lovgivning, arrestasjonsteknikk og samarbeidsrutiner 
med politiet. Dette blir gjennomført for å gjøre ordensvaktene tryggere på den jobben de gjør for seg selv og 
for politiet. Politiet fører et register over de ordensvaktene som har fått godkjent på dette kurset, og utsteder 
samtidig et ordensvaktbevis til ordensvakten. Ordensvaktkursene har fått gode tilbakemelding helt fra 
oppstarten og er utvilsomt med på å heve kvaliteten på ordensvaktenes arbeid i Trondheim, samtidig som det 
er et forum hvor politi og privat sikkerhetsbransje kan ha dialog med hverandre. I Trondheim domineres 
sikkerhetsarbeidet for utestedene av tre store aktører, Syncron PCM, Norsec og Effect. Flere av utestedene har 
også egne ordensvakter, eller bruker en kombinasjon av egne og innleide ordensvakter. 
 
Inngangsdøren ved et utested er sted hvor spenningsnivået har potensial til å bli høyt. Døren bemannes 
vanligvis av ordensvakter. Ordensvaktene har et svært viktig ansvar i å sile ut fulle eller overstadige gjester i 
døren og inne på utestedet, og å opprettholde orden og ivareta kundenes trygghet og sikkerhet. De hanskes 
ofte med (godt) berusede personer, som i møte med utestedenes regler og policy ofte kan havne i konflikt og 
ulage med de som skal ”håndheve” reglene. De er ofte i ”undertall” og det kreves hele tiden evner til å 
kommunisere, forhandle, bruke fysisk makt ansvarlig og til å fortløpende vurdere kundene og gjestenes 
sikkerhet. Statistikken viser at ordensvaktene og vekterne er mest eksponert for vold og trusler i forbindelse 
med innslipp av gjester og utslusing av uønskede gjester.  
 
Ordensvaktene var i året etter innskjerpingen av skjenketiden involvert i 60 saker ved et utested, se figur på 
neste side. For matstedene var ordensvaktene involvert i 6 saker. Med ”involvert” menes her om hvorvidt 
ordensvakten har grepet inn i en situasjon med flere parter, eller selv vært part (i en situasjon som har ført til at 
en av partene har blitt anmeldt). Ordensvakt dekker i denne sammenhengen også vektere – som i stor grad 
brukes av kiosker og butikker. ”Involvering” er altså bredere i bruk enn i et utvalg fra statistikken som baserer 
seg på om man er fornærmet eller mistenkt, siktet, domfelt. 
 
Figuren på neste side gir et bilde av graden av ordensvaktenes og vekternes involvering i volden som finner 
sted i Midtbyen. 
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Figur 10: Ordensvakt/vekter involvert i voldshendelse, etter type sted mellom kl 22-06. Midtbyen sone, 1. okt 08- 30. sept 09. 

Som figuren over viser, er graden av involvering fra ordensvaktenes side langt større på utestedene enn på 
matstedene i tidsrommet mellom kl 22 og 06. I over halvparten av legemssakene som skjedde på eller i 
tilknytning til et utested var en ordensvakt oppe i situasjonen. For matstedene var graden av involvering fra 
ordensvakter eller vektere langt lavere. Som kunde på et matsted i tidsrommet mellom kl 22 og 06 kan man ut i 
fra denne statistikken forvente et lavere nivå av trygghet og sikkerhet i regi av et av Midtbyens matsteder enn 
på et utested. 
 

3.6 Ordensforstyrrelser offentlig/privat sted 

Politiets operasjonssentral registrerer alle henvendelser, oppdrag og nødmeldinger fra publikum, og 
kategoriserer og registrerer disse etter forholdets art. I sammenheng med innskjerpingen av skjenketidene i 
oktober 2008 er det interessant å se på om denne endringen påvirker sammensetningen av ordensforstyrrelser 
på privat og offentlig sted. En ordensforstyrrelse kan meldes inn til politiet som bråk, uorden, konflikt eller 
andre ”avvik” fra stedets naturlige orden som forstyrrer eller er til sjenanse. Ordensforstyrrelser på offentlig 
sted finner sted i det offentlige rom, på eksempelvis gate, fortau, butikk, matsted, utested, park, offentlige 
bygninger el lignende. Ordensforstyrrelser på privat sted skjer i private hjem, på private fester eller innenfor 
lukkede områder som kan betegnes som avgrenset fra offentlige områder. 
 
Figuren på neste side viser at i Trondheim kommune er de offentlige ordensforstyrrelsene klart størst i volum, 
men størrelsesforholdet mellom offentlig sted og privat sted har vært i tydelig endring de siste årene.  
 

 
Figur 11: Ordensforstyrrelser på offentlig og privat sted, utvikling 2004-2009. Trondheim kommune.  
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Ordensforstyrrelsene på offentlig sted gikk fra 2007 til 2009 ned med 14,5 prosent. I samme periode gikk 
ordensforstyrrelsene på privat sted opp med hele 42,4 prosent. 
 
Den tiden av døgnet hvor man i Trondheim har flest ordenforstyrrelser er også de tidspunktene som har hatt 
de største endringene; ordensforstyrrelsene på offentlig sted ble redusert med 47,3 prosent fra 2008 til 2009 i 
tidsrommet 03 til 06 natt til søndag. For det samme tidsrommet og periode har de private ordenforstyrrelsene 
økt med 39,5 prosent. Det betyr at politiet har registrert i sine arbeidslogger mindre ”bråk” i sentrum natt til 
søndag, og mer støy og ordensforstyrrelser i områdene utenfor sentrum natt til søndag. Dette kan om man 
forlenger argumentet noe, tale for en økt ”nachspielvirksomhet” utenfor Midtbyen. 
 
Det er interessant å merke seg at samtlige av de intervjuede som representerer de private vaktselskapene ytrer 
en bekymring for økt nachspielvirksomhet som en direkte konsekvens av innskjerpingen. Dette gjelder vel og 
merke steder i Midtbyen og ikke utenfor sentrum. Denne nachspielvirksomheten skal pågå både inne på ulike 
restauranter og private klubber, herunder klubber med mc-tilknytning, og det skal formentlig skjenkes alkohol 
mot betaling.  
 
Dette synet deles ikke av representanter for politiets operative tjenestepersonell. De er ikke av den oppfatning 
at det etter innskjerpingen har skjedd en økning i nachspiel. Tvert om oppleves det at sentrum tømmes 
tidligere for folk enn før innskjerpingen. Frigjøring av politiressurser resulterer også i at politiet kan rykke ut på 
meldinger om støy fra offentlig og privat sted tidligere enn før innskjerpingen. 

3.7 Bruk av våpen 

I 22 av voldssakene som skjedde i perioden (i underkant av 10 prosent av det totale antallet legemssaker ett år 
etter innskjerpingen av skjenketiden) ble det benyttet en form for våpen i voldsutøvelsen. Dette kan være 
serveringsglass, kniv, jernstang eller andre gjenstander. Dette er bekymringsverdige tall. 
 
Vold utført ved hjelp av redskap er ofte grovere, og utgjør en langt større risiko for de fornærmedes liv og 
helse. Vi ser ut fra figuren under at serveringsglass i 12 legemssaker er blitt benyttet som våpen, etterfulgt av 
kniv og jernstang i tre tilfeller hver. Skader oppstått som følge av bruk av serveringsglass som våpen ble også 
ved den forrige analysen av volden i Midtbyen i 2007 trukket frem i møter med de næringslivsaktørene som 
dette gjelder, like fullt ser man fortsatt et høyt antall anmeldelser hvor serveringsglass er brukt som en del av 
voldsutøvelsen. 
 

 
Figur 12: Andel av legemssaker hvor redskap er blitt benyttet i voldsutøvelsen. Midtbyen sone, 1. okt 08- 30. sept 09. 
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  Vurderinger 
En grunnleggende forklaringsfaktor til volden i Midtbyen er den høye konsentrasjonen av utesteder med lik 
profil innenfor et relativt liten del av byen. Disse mekanismene er også bekreftet gjennom internasjonal 
forskning på området. Dette bør lokale myndigheter ta hensyn til å fremtidig reguleringarbeid som gjelder 
Midtbyen sone.  
 
Politiets tjenestepersonell anser utviklingen i vold, ordensforstyrrelser og uro i Midtbyen som positiv etter 
innskjerpingen av skjenketiden. Byen tømmes raskere, man har mindre overstadig berusede personer ved 
stengetid og sentrumsgatene oppfattes som generelt roligere.  Opplevelsen av mindre vold og uro i 
Midtbyen, og færre overstadig berusede personer etter stengetid i dag enn forut for innskjerpingen, støttes 
av leder for nattravnene, en trend som for dem synes å ha holdt seg stabil.  
 
Litt under halvparten av all volden som finner sted i Trondheim kommune, finner sted i Midtbyen. 25 
prosent av alle legemssakene i Midtbyen fant sted i eller på adresser i Nordre gate. Nederst i Nordre gate er 
en ”hotspot” for vold og store deler av politiets ressurser er bundet opp i dette området i om 
kvelden/natten i helgene. 
 
Det viktigste tiltaket i å bekjempe volden i Midtbyen er fortsatt synlig, tilstedeværende politi nederst i 
Nordre gate på de mest utsatte tidspunktene (helg, kl 00 til kl 03). Gjennom å være tilstede dempes 
konfliktnivået, publikums trygghetsfølelse styrkes og politiet kan gripe inn raskere og oftere i forkant av 
voldshendelsene.  
 
47 prosent av alle legemssakene i Midtbyen skjedde på et utested, eller i tilknytning til et utested. 14 
prosent av alle legemssakene fant sted på et matsted. 24 prosent fant sted på gate, fortau eller park i 
Midtbyen.  
 
Nesten to av tre legemssaker (61 prosent) finner altså sted i områder politiet vanligvis ikke opererer i. 
Utestedene og matstedene og deres drivere/eiere har således et særskilt ansvar for å selv finne strategier 
og tiltak som reduserer volden som skjer på deres områder.  
 
37 prosent av legemssakene som fant sted i denne perioden inne på et utested, skjedde i et åpent gjeste-
/kundeareal eller ved bord. 26 prosent skjedde ved, i eller utenfor utestedets inngangsdør. Politiet har 
individuelle tall på hvor volden ved hvert enkelt utested finner sted, og dette kan benyttes i den videre 
dialogen med det enkelte utested til å se nærmere på de utfordringer de har med vold. 
 
Man ser fortsatt et relativt stort antall voldssaker skjedd i Midtbyen hvor serveringsglass er blitt brukt som 
våpen. I voldssaker hvor dette er benyttet har hendelser andre steder fått meget alvorlige utfall. 
Utelivsnæringen bør tilrådes å endre sine skjenkebeholdere til mykere materialer enn glass for å eliminere 
dette skadeomfanget. 
 
Matstedene i Trondheim har etter hvert fått en større plass i utelivsbransjen. Dette reflekteres av at det har 
skjedd en bekymringsverdig økning i antall legemssaker registrert ved et matsted på litt over 40 prosent 
siden 2007. Analysen viser også at dekningen av ordensvakter/vektere i voldssituasjoner i helg og på natt er 
foruroligende lavere ved matstedene i Midtbyen enn ved utestedene.  
 
Matstedenes andel av utelivsnæringen i Midtbyen bør reflekteres i nivået av voldsdempende og 
forebyggende tiltak som matstedene innfører. Eksempelvis bør man se på vakthold og organisering av køer 
på matstedene.  
 
Signaler inn til politiet om ulovlig skjenkevirksomhet (”nachspielvirksomhet”) i Trondheim må politiet ta 
alvorlig. Lovlig virksomhet som holder seg innenfor gjeldende lovverk skal ikke miste inntektsgrunnlag som 
følge av ulovlig skjenkevirksomhet. 
 
Politiet har i lengre tid bistått utelivsnæringen med ordensvaktkurs. Dette er et suksessrikt samarbeid som 
det er viktig å opprettholde og videreføre. Det gir trygghet, kunnskap og forutsigbarhet for både 
ordensvakter og politi. Et godt samarbeid er nødvendig for å kunne forebygge og bekjempe utelivsrelatert 
vold. 
 
Fortsetter neste side 
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Bredsidede koalisjoner som innarbeider lokalmiljøets, næringsaktørenes og lokale myndigheters interesser 
har andre steder hatt stor suksess. Dette har blitt gjort andre steder i form av å opprette fora hvor alle 
relevante aktører møtes på jevnlig basis og legger frem problemstillinger, diskuterer caser, utarbeider felles 
strategier, visjoner og mål.  
 
I den sammenheng har politiet sammen med flere problemeiere gått inn i programmet ”Ansvarlig vertskap” 
for å forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige og minske rusrelatert vold knyttet til skjenking. I dette 
programmet tilbys utesteder og deres personell kurs og kunnskap om blant annet ansvarlig 
alkoholhåndtering- og skjenking, håndtering av gjester, verbale ferdigheter i konflikter og om grensesetting. 
Dette programmet har stort potensial til å bidra til å redusere volden, dersom tilstrekkelig med ressurser 
legges inn for kontinuerlig oppfølging. Det er for tidlig å si noe om effekten av dette tiltaket.  
 
Det bør forsøkes å etablere en ordning hvor utesteder i Trondheim kollektivt kan utestenge voldspersoner fra 
sine lokaler dersom de utfører voldshandlinger i Midtbyen. 
 
Skjenkekontrollen som utføres av sivile og politi er meget viktig for å redusere volden i Midtbyen. 
Overskjenking og skjenking til mindreårige er i politiets øyne to sentrale drivfaktorer for vold og 
ordensforstyrrelser i Midtbyen. En styrket faglig, profesjonell og aktiv skjenkekontroll vil på sikt begrense 
alkoholrelaterte skader, forebygge rekruttering av unge til rusmiljøer og gi utelivsnæringen bedre 
gjennomsiktighet og troverdighet utad. 
 
Utviklingen i anmeldelser på offentlig og privat sted i og utenfor Midtbyen har vist en utvikling man må være 
bevisst på. Tallene fra 2008 og 2009 viser en dreining fra færre ordensforstyrrelser på offentlig sted i 
Trondheim til flere ordensforstyrrelser på privat sted, i tidsrommet mellom kl 03 og 06 i helgene. Dette kan 
være en indikasjon på at mer av ”utelivstiden” legges til private hjem. 
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4. PERSON 

I denne delen skisseres ulike aspekter med utgangspunkt i begrepet person.  Dette er en omfattende oversikt 
over ulike egenskaper ved gjerningspersonene og de fornærmede i de anmeldte legemssakene i tidsrommet 1. 
oktober 2008 til 1. oktober 2009.  

4.1 Fornærmet og sted 

Hvis man dukker lenger ned i materien og ser nærmere på de fornærmedes rolle og konteksten for 
voldshandlingen de ble utsatt for, ser man at 50 prosent av de fornærmede, hadde vært på eller var på et 

utested/matsted før eller under voldshendelsen. Dette lar seg lese ut av avhør og vitneforklaringer i sak, og i de 
tilfellene hvor det ikke gjør det er den fornærmedes forutgående bevegelser i Midtbyen plassert i kategorien 
”ukjent”.  

 
Figur 13: Oversikt over prosentfordeling fornærmedes relasjon til utested eller matsted forut for eller under utsatt voldshendelse.  

Midtbyen sone, 1. okt 08- 30. sept 09. 

 
19 prosent av de fornærmede var på jobb som ordensvakt eller vekter i Midtbyen før eller da de ble utsatt for 
vold. I 22 prosent av de anmeldte voldshendelsene gikk det klart frem av saken at fornærmede ikke hadde vært 
på et utested/matsted i forkant av volden. I en del av disse tilfellene er det personer som var blitt utsatt for 
vold på vei til et utested. I en del av ”nei-sakene” er det også legemssaker som har skjedd utendørs i parker 
eller friområder, som eksempelvis parkområdet Marinen nedenfor Nidarosdomen. Dette området har et høyt 
antall voldssaker hvert år i mai som følge av russefeiringer og store uorganiserte ansamlinger. Til sist finner 
man saker i denne kategorien som i hovedsak har skjedd på ukedager og på dagtid. 
 
I 8 prosent av de registrerte sakene er informasjon om hvor volden skjedde ukjent for den fornærmede eller for 
politiet. I majoriteten av sakene i denne kategorien kan man med sikkerhet si at volden ikke skjedde i 
tilknytning til et utested, da de fleste av de fornærmede husker hvor de ble utsatt for vold, men den 
fornærmedes tilknytning til utested før voldshendelsen er mer diffust. Dette mangler enten som følge av at 
fornærmede eller vitner ikke har opplyst i avhør om deres bevegelser i forkant av voldshendelsen, eller som 
følge av at fornærmede har vært så beruset at man ikke er i stand til å gjøre rede for hvor han eller hun hadde 
vært før. 

4.2 Fornærmede og gjerningspersons ruspåvirkning 

Et av trekkene som kjennetegner den utelivsrelaterte volden i Midtbyen er det overlegne innslaget av alkohol 
hos både fornærmede og gjerningsperson. Grunnleggende kan man si at som beruset er man i langt større grad 
enn som edru eksponert for fare for vold, både som fornærmet eller som gjerningsperson. Som skissert 
innledningsvis i denne analyserapporten, er ruspåvirkning og fortrinnsvis gjennom alkohol, den primære 
drivfaktoren til utelivsrelatert vold. 
 
Vi har kategorisert og samlet informasjon om de fornærmede og mistenktes ruspåvirkning, og gjennomgangen 
viser et stort innslag av ruspåvirkede gjerningspersoner og fornærmede. Det nevnes først at med ruspåvirkning 
menes det i stor grad alkoholpåvirkning 
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4.2.1 Gjerningspersons ruspåvirkning 

Gjennomgangen av saker viser at en stor andel av de mistenkte i de anmeldte voldssakene i Midtbyen var 
beruset. Nesten 2 av 3 mistenkte (62 prosent) oppga selv i avhør eller at det gikk frem ved andre momenter 
ved saksgjennomgang å være påvirket av rusmidler, fortrinnsvis alkohol, under voldsutøvelsen. Alkohol er det 
rusmidlet som går igjen i analysen av de mistenktes ruspåvirkning. I 29 prosent av sakene var det ikke mulig å 
fastslå ruspåvirkning. Dette kom i hovedsak av manglende informasjon om gjerningspersonen (ukjent 
gjerningsperson) eller på grunn av manglende informasjon fremkommet om dette under avhør av 
voldsutøveren. Man kan påregne at i de sakene hvor mistenkte/gjerningsperson er avhørt, vil innrømmelser 
om bruk av andre rusmidler enn alkohol bli underrapportert.  
 

 
Figur 14: Prosentfordeling gjerningspersons ruspåvirkning under voldsutøvelse. Midtbyen sone, 1. okt 08- 30. sept 09. 

 

9 prosent av de mistenkte oppga i avhør å ikke være ruspåvirket. Som nevnt tidligere kan man anta at den 
reelle andelen ruspåvirkede mistenkte er noe høyere, som følge av konsekvensene det kan ha for mistenkte å 
innrømme ruspåvirkning i avhør. Denne tendensen gjelder for øvrig for de fornærmede også.  

4.2.2 Fornærmedes ruspåvirkning 

I figuren under illustreres fornærmedes ruspåvirkning på det tidspunktet de ble utsatt for vold. Her også, som 
ved gjerningspersons beruselse, er nesten 2 av 3 personer som utsettes for vold i Midtbyen sone, beruset. Som 
ved gjerningspersonens beruselse, er det også her alkohol som er det dominerende rusmiddelet. Fornærmedes 
beruselse vanskeliggjør ofte etterforskningen av saker. Ofte skjer det at fornærmede ikke husker noe eller nok 
til å identifisere gjerningspersonen eller gjenfortelle handlingsforløp. 
 

 
 
Figur 15: Prosentfordeling fornærmedes ruspåvirkning under voldsutøvelse. Midtbyen sone, 1. okt 08- 30. sept 09 
 
Det fremkom av saksanalysen at 33 prosent av de fornærmede oppga å ikke være beruset når de ble utsatt for 
vold. Dette er en relativt stor andel, sett i forhold til gjerningspersonens beruselse, hvor bare 9 prosent oppga å 
ikke være ruspåvirket. Ruspåvirkning hos 3 prosent av de fornærmede var ukjent.  
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4.3 Kjent/ukjent gjerningsperson 

I en god del av de anmeldte legemssakene har politiet informasjon om mulig(e) gjerningsperson(er). I saker 
med ukjent gjerningsperson kompliseres ofte etterforskningen. Flere ressurser må ofte settes inn for å få ”noe 
å gå på”. Dette er for eksempel vitneavhør, videoovervåkning og lignende. Erfaringsmessig blir saker uten kjent 
gjerningsperson oftere henlagt enn saker med kjent gjerningsperson.  
 

 
Figur 16: Prosentfordeling kjent/ukjent gjerningsperson ved anmeldelsestidspunktet. Midtbyen sone, 1. okt 08- 30. sept 09 

 
I året etter innskjerpingen av skjenketiden visste man i 78 prosent av de anmeldte legemssakene i Midtbyen 
hvem den antatte gjerningspersonen var. Dette fremkommer av avhør av fornærmede og vitner gjennomført 
på åstedet, i senere avhør, gjennom politiets egne observasjoner eller gjennom etterretningsopplysninger.  

4.4 Fornærmede og gjerningspersons kjønn 

Volden i Midtbyen er i grove trekk vold mellom gutter og mellom menn. Menn dominerer i stor grad 
statistikken som gjerningsperson og fornærmet. 
 
De mistenkte i legemssakene i Midtbyen, er i hovedtrekk menn. I 90 prosent av de anmeldte legemssakene i 
2009 er den mistenkte en mann. Dette gjenspeiler i stor grad 90/10-fordelingen av kjønnene i den registrerte 
kriminaliteten i Norge over tid. Figuren under viser utviklingen i fordelingen av mistenktes kjønn. Vold er i stor 
grad kriminalitet begått av menn og slik status er i Midtbyen sone fra 2004 til 2009 ser det ikke ut til at den 
påstanden står for fall. 
 

 
Figur 17: Fordeling gjerningspersonens kjønn etter antall, Midtbyen sone. Ukjente gjerningspersoner utelatt. 2004-2009.  

 
Dersom man ser på den fornærmedes kjønn, er andelen kvinner en god del større. 82 prosent av de 
fornærmede var i de registrerte legemssakene i Midtbyen sone var menn, mens 18 prosent var kvinner. 
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Figur 18: Fordeling fornærmedes kjønn etter antall, Midtbyen sone. Ukjente fornærmede utelatt. 2004-2009. 

 
For øvrig ser vi at i de sakene hvor en kvinne står som mistenkt er 55 prosent av de fornærmede menn. I de 
sakene hvor en mann står som mistenkt, er 16 prosent av de fornærmede en kvinne.  

4.5 Fornærmede og gjerningspersons alder 

Majoriteten av voldsutøverne i Midtbyen er unge mellom 15 til 29 år. Den hyppigst registrerte aldersgruppen 
var i 2009 i alderen mellom 24 og 29 år med vel 35 prosent. Den typiske voldsutøveren er mellom 15 og 29 år: 
72 prosent av de mistenkte i 2009 var i denne aldersgruppen. Volden avtar med rask takt for de i 
aldersgruppene over 30 år. For aldersgruppene over 50 år er den registrerte volden i Midtbyen minimal.  
 

 
Figur 19: Fordeling antall legemssaker etter mistenktes alder, Midtbyen sone. Gruppert. 2007-2009. Prosentandel. 

 

En interessant utvikling de siste tre årene er den store andelen av voldsanmeldte personer i alderen 15 til 19 år 
i 2007, med den påfølgende nedgangen i saker de neste to årene. I sammenheng med dette må man også se 
veksten i antallet registrerte legemssaker i aldersgruppen 20 til 24 år fra 2007 til 2009. Det er grunn til å tro at 
noe av dette har en sammenheng med en stor konsentrasjon av voldsutøvere i 1988-89 og 90-kullene. Som 
kapittelet om ”voldsgjengangere” drøfter, står disse kullene for en uforholdsmessig stor andel av volden i 
Midtbyen.   
 
Man har også de siste årene sett en økning i antallet avholdte rusfrie arrangement for ungdom under 18 år ved 
flere av Midtbyens utesteder. I flere av disse arrangementene har politiet kjennskap til at skillet mellom 
alkoholfri og alkoholholdig sone har vært lett å overskride. Etterretningsinformasjon tyder også på at det finner 
sted ordensforstyrrelser og vold de kveldene og nettene arrangementene avholdes, og at blant de involverte 
har det også vært personer under 18 år. Disse rusfrie arrangmentene kan dersom de sammenblandes med en 
sone for tillatt alkoholservering sende ut et særdeles uheldig signal til de under 18 år. ”Gråsone”-
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arrangmentene kan fungere som en rekrutteringsarena for rus og vold, og til å bidra til økt legitimitet og aksept 
for mindreåriges alkoholforbruk. 
 

Data fra de siste tre årene fra legemssakene i Midtbyen, viser at unge i aldersspennet 15 til 29 år, og særskilt de 
i aldersgruppen 20 til 24 har en høyere utsatthet for vold enn resten av aldersgruppene. Dette viser figuren 
under.  
 

 
Figur 20: Aldersfordeling fornærmede, Midtbyen sone. Utvikling 2007-2009. Prosentandeler. 

 

I 2009 var nesten 41 prosent av de fornærmede i alderen 20 til 24 år. 75 prosent av de fornærmede var i 
alderen 15 til 29 år. Dersom man sammenligner størrelsesforholdene i mellom de eldre aldersgruppene hos 
fornærmede og mistenkte i er det ingen store forskjeller.  

4.6 Andre lands statsborgere 

Politiets straffesakssystem inneholder også informasjon om gjerningspersons statsborgerskap og fødeland. 
Sistnevnte kategori bærer preg av å være underrapportert, mens kategorien personens statsborgerskap har 
høy grad av validitet for de anmeldte legemssakene. I tabellen under gjengis de 10 hyppigst registrerte 
statsborgerskapene i legemssaker, Midtbyen politisone, for periode 2005-2009.  
 
LAND 2005 2006 2007 2008 2009 

NORGE 205 214 291 249 176 

IRAK 12 3 13 5 5 

SOMALIA 3 8 4 5 5 

RUSSLAND 2 
 

10 3 4 

ANGOLA 1 
 

4 
 

3 

SERBIA 1 
  

2 3 

AFGHANISTAN 4 1 2 2 2 

COSTA RICA 
    

2 

ESTLAND 
    

2 

LIBYA 
    

2 

Resten 24 31 26 36 9 

Total 252 257 350 302 213 
Tabell 3: Statsborgerskap med flest registrerte legemssaker som fornærmet, Midtbyen sone. 2005-2009. 

 

Som det fremgår av tabellen er personer med norsk statsborgerskap hyppigst registrert i en legemssak i 
Midtbyen hvert år de siste fem årene. I 2009 utgjorde disse 82,6 prosent de 213 registrerte 
gjerningspersonene. Andelen med norsk statsborgerskap varierer fra mellom 81 til 83 prosent hvert av de siste 
fem årene.  
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LAND 2005 2006 2007 2008 2009 

NORGE 225 271 330 288 209 

IRAK 3 1 6 3 5 

POLEN 1 
   

3 

ERITREA 
    

2 

LITAUEN 
  

1 
 

2 

TYSKLAND 
 

1 2 
 

2 

AFGHANISTAN 1 3 2 1 1 

ANGOLA 
    

1 

ETIOPIA 
  

1 1 1 

FRANKRIKE 1 
   

1 

Resten 13 18 20 16 10 

Total 244 294 362 309 237 
Tabell 4: Statsborgerskap med flest registrerte legemssaker som gjerningsperson, Midtbyen sone. 2005-2009. 

 

Blant de fornærmede er personer med norsk statsborgerskap også her hovedandelen av alle fornærmede i 
legemssaker fra Midtbyen fra 2005 til 2009. I 2009 utgjorde personer med norsk statsborgerskap 88 prosent av 
de 237 registrerte fornærmede. Dette er en nedgang på 5 prosent fra 2008.  
 

I tolkningen av begge tabellene som her er gjengitt, må man ta i betraktning at norsk statsborgerskap tilegnes 
av en person med lovlig opphold i landet etter sju års opphold i landet de siste ti årene. For de som kom til 
landet da de var under 18 år lempes det på dette kravet, og fem års opphold de siste sju årene er kravet. 
 
Man kan forvente en stor grad av mørketall på dette området. Det oppleves troligvis langt vanskeligere og 
utfordrende for en med utenlandsk bakgrunn å gå til anmeldelse mot en annen person for vold. Dette henger 
sammen med kulturell bakgrunn, eget lands rettssystem og egen opplevelse av autoriteter. Troligvis kan man 
snakke om at tilbøyeligheten til å anmelde egen utsatthet for vold er høyere blant norske enn for personer fra 
andre land.  
 
Det samme vil gi seg utslag i den lavere andelen anmeldte norske som gjerningsperson – personer fra andre 
land kan være i en situasjon hvor de har større tyngde vektlagt på sitt utseende og samfunnsmessige posisjon i 
Norge. I en hypotetisk voldshendelse hvor en med afrikansk bakgrunn legemskrenker en ”etnisk” norsk person, 
kan man da forvente en lavere terskel for å gå til anmeldelse av gjerningspersonen, enn hva man hadde kunne 
ventet dersom gjerningspersonen hadde vært norsk? 

4.7 Bruk av § 350-saker 

§ 350, 1. og 2. ledd-sakene representerer en annen side av bildet av den utelivsrelaterte volden. Bestemmelsen 
i Straffeloven er laget for å regulere atferd som forstyrrer den alminnelige fred og orden og lignende gjennom 
slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd.  Den er et effektivt virkemiddel for å slå ned på ordensforstyrrelser 
og rusrelatert aggressiv atferd. Initierte § 350-saker kan føre med seg innbringelse til sentralarresten og 
eventuell bot eller fengselsstraff.  
 
Utviklingen i såkalte § 350-saker gir også et bilde, kombinert med relaterte meldinger (ordensforstyrrelser 
offentlig og privat sted) inn til Operasjonssentralen ved Sør-Trøndelag politidistrikt i de aktuelle tidsrommene, 
på graden av ordensforstyrrelser i Trondheim. Tabellen på neste side viser de ulike formene for 
ordensforstyrrelser i Midtbyen sone i perioden 2004-2009. 
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Statistikkgruppe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Forstyrrelse, alminnelig fred/orden ($ 350, 1. ledd) 
  

34 56 64 39 

Bæring av kniv el. lign på off. sted ($ 352A) 21 20 19 9 18 25 

Forstyrrelse, alm. fred/orden, med rus ($ 350, 2. ledd) 
  

30 109 125 129 

Orden/fred, diverse 1 1 3 2 
 

3 

Løsgjengerloven, diverse 1 1 1 1 
  Urinering 5 20 55 27 33 29 

Unnlatt å etterkomme pålegg, (Politiloven $ 5) 44 39 42 53 54 46 

Politiloven/politivedtektene, diverse 4 1 4 8 4 1 

Totalt 76 82 188 265 298 272 
Tabell 5: Utvikling innenfor diverse ordensforstyrrelser. Midtbyen sone, 2004-2009. 

 
Tabellen viser at bruken av de forskjellige bestemmelsene som rammer ordensforstyrrelser har økt betydelig 
siden 2004, fra da totalt 76 anmeldelser, til 272 i 2009. § 350,1. og 2. ledd er tatt mye i bruk siden innføringen i 
2006, og § 350, 2. ledd-sakene ligger nå på godt over 100 i året. Dette er utvilsomt politiarbeid som er med på å 
redusere tilløp til vold og potensielle voldssaker i Midtbyen sone.  

4.8 Voldsgjengangere 

Politiet har i løpet av høsten 2009 og våren 2010 forsøkt å i større grad kartlegge personene som er registrert 
som voldsutøvere i Midtbyen. Grunnleggende erfaringer fra dette arbeidet tyder på at en relativt stor del av 
volden som skjer i Midtbyen sone er vold som begås av ”de samme personene” – dvs. personer som er tidligere 
mistenkt, siktet eller domfelt for vold i Trondheim, og særskilt i Midtbyen politisone. Personene i denne 
”gruppen” figurerer alle i politiets strafferegistre, men er også ofte omtalt i de andre av politiets registre 
(hovedsakelig arbeidslogg, etterretningsrapporter og etterretningsregistre). Dette er altså personer som 
forårsaker stor skade og smerte gjennom vold og overfall mot uforholdsmessig mange personer i tilknytning til 
utelivet og skjenking av alkohol. Personene har ofte en eller annen tilknytning til annen kriminalitet eller 
kriminelle miljø, og har som det vil bli vist i dette underkapittelet en del felles egenskaper som kan gi drivkraft 
til aktuelle tiltak og strategier i samarbeid med eksterne aktører.  
 
Angriper man problemet med gjentakende voldsutøvere ved å se på gruppen ved hjelp av foreliggende 
statistikk, kan man ut fra politiets straffesakssystem finne frem til at det totalt sto 164 personer som mistenkt, 
siktet, domfelt i en legemssak i Midtbyen sone i 2009, og at av disse var i underkant av 41 prosent tidligere 

anmeldt for vold de siste fem årene i Trondheim (2004-2008). Av de 164 unike personene i 2009 sto også litt 
over 25 prosent som fornærmet i perioden 2004-2009. Av de 231 fornærmede var 13,4 prosent tidligere 
anmeldt for vold i Trondheim de siste fem årene. 
 
Politiet besitter flere opplysninger om at personer betegnet som ”voldsgjengangere” er delaktig i flere 
voldshandlinger som ikke resulterer i anmeldelse. Det kan derfor antas med rimelighet at mørketallene for 
anmeldelser av ”voldsgjengangere” er større enn mørketallene hva angår den generelle volden. En annen 
tendens politiet har merket seg er at disse personene skaper en frykt blant andre publikummere og at dette 
trolig kan påvirke anmeldelsestilbøyeligheten i de sakene hvor en ”voldsgjenganger” på en eller annen måte er 
involvert. Dette inntrykket forsterkes i avhør av impliserte i voldshandlinger.  
 
Mer spesifikt har politiet funnet flere fellestrekk som gjør det mulig å gruppere personene for videre økt fokus 
og oppmerksomhet fra politiets side. I hovedtrekk er voldsgjengangerne gruppert etter noen enkle men viktige 
kriterier;  
 

o antall legemssaker som mistenkt, siktet, domfelt 
o vold og ordensforstyrrelser i Midtbyen 
o alder - 18-23 år 
o tilknytning til andre voldsutøvere 
o i tillegg kommer relevante etterretningsopplysninger 

 
Metodisk har man mer detaljert gått inn i relevante tilgjengelige politiregistre og samlet sosiale, demografiske, 
økonomiske og geografiske opplysninger om hvert enkelt person og lett etter fellesstrekk og like egenskaper, 
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eller andre relevante opplysninger som kan komme politiets arbeid og samarbeid med eksterne aktører til 
nytte i forebyggende øyemed.  
 
Av de 20 personene betegnet som voldsgjenganger, er alle utelukkende ugifte menn. De er i alderen fra 18 til 
25 år, mens de aller fleste er i alder 19 eller 20 år. I 2009 og 2010 har man tydelig sett tilstedeværelsen av 
1988-ere og 1989-ere i kriminalitetsbildet på vold og ordensforstyrrelser. Av den første voldsgjengangerlisten 
som ble utformet høsten 2009 var 7 av 8 på listen født i ett av de to nevnte årene. 19-20-årsalderen er en alder 
hvor mange utsatte unge opplever gradvis økende forventinger til retning og kurs i sine liv, samtidig som 
utvalget (og begrensningene) av muligheter kan skape ubestemmelighet, drift og apati. Dette har delvis 
sammenheng med at videregående er for mange et av få (beskyttende) holdepunkt i en muligens uorganisert 
tilværelse, og når denne perioden ender og de videre fremtidsutsiktene i forhold til skole og jobb er uklare og i 
verste fall dårlige, kan man fort havne i ”fritt fall”. 
 
Ser man på etnisitet og nasjonalitet, er 13 av 20 voldsgjengangere etnisk norske, 5 er nordafrikanere, 1 er 
iraker og 1 er søramerikaner. Personene med utenlandsk bakgrunn kom til Norge i perioden mellom 1995 til 
2003. Etnisitet later ikke til å være en fremtredende fellesnevner blant bruken av vold i Midtbyen – troligvis må 
man favne bredere i den enkelte person kriminelle knytninger for å se den ”etniske sammenhengen” – da 
nevnes i tillegg til vold: ransmiljø, bruk trusler og bruk og omsetning av narkotika.   
 
Man kan likevel ikke underslå at av de 7 med annen enn norsk etnistet, er det å ha 
innvandrer/flyktningbakgrunn, gjennom de risikofaktorene disse fører med seg, en av flere bakenforliggende 
medvirkende årsaker til at man ender opp i en tilværelse som kriminell. Disse faktorene gåes det ikke inn på 
her. Det er opp til videre analyser av de etniske minoritetene i Trondheim å avkrefte/bekrefte fremveksten av 
”organiserte” gjenger/grupperinger med etnisk minoritetsbakgrunn. 
 
Man har sett på mennenes arbeidsforhold, og funnet at 6 av mennene var i registrert arbeid pr. april 2010. 
Majoriteten (13 av 20) var i 2008 ikke registrert med skattbar inntekt, mens 2 av dem hadde en inntekt på 
mellom 200 000 kr og 300 000 kr. Resten hadde relativt lave inntekter. Dette ga en gjennomsnittlig inntekt på 
kr 37 557.  
 
5 av de 20 har foreldre som er registrert med lik adresse - det vil i forlengelsen bety ikke skilte foreldre. 13 av 
mennene har samme adresse som en eller begge foreldrene. I de tilfellene foreldrene er skilt/ikke lever 
sammen, bor personen fortrinnsvis sammen med mor.  
 
4 av gruppen på 20 har foreldre der begge er i jobb, mens 10 har én av foreldrene i jobb. Det vil si at 6 har 
foreldre der ingen er registrert med et arbeidsforhold. Det kan være mye som tyder på at en svak tilknytning til 
arbeidslivet er med på å bidra til en svekket familiesituasjon og vanskeligere oppvekstvilkår. 
 
11 av voldsgjengangerne har en eller to foreldre som er mistenkt/siktet i politiets straffesaksregister. 
 
Voldsgjengangerne har storfamilier der de i snitt har 3 søsken, hele eller halve. Mange av mennene bor i 
området Kolstad, Kattem og Byåsen. 
 
Personene i gruppen har i snitt 44 meldinger registrert i politiets arbeidslogg. De samme har registrert i snitt 32 
saker som siktet/mistenkt i Strasak. Hovedsakelig er dette voldssaker og narkotikasaker. 
 
Snittalderen for første gangs registrering i politiets straffesaksregister er 14,6 år. De yngste registrerte var 10 år 
og de eldste var 18 år. Snittalderen for første gangs registrering i politiets arbeidslogg var også på 14,6 år. Her 
var den yngste 8 år, mens de eldste var 17 år. 
 
Flere av voldsgjengangerne er også ofte omtalt i politiets registre i samband med voldssaker eller annen 
kriminalitet som ruset på enten alkohol eller narkotika. De opptrer og er deler av miljø med et sterkt press fra 
sin inn-gruppe på forbruk av rusmidler. Dette er ofte knyttet til episodisk tung ”festing”.  
 
Flere av voldsgjengangerne erkjenner i avhør å ha et problem med aggresjon og sinne kombinert med rus og 
narkotika. Dette indikerer at hjelpeapparatet for psykiatri og helse må inn på banen. 
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Vurderinger  
69 prosent av de fornærmede har vært på et utested før de ble utsatt for vold, eller under selve 
voldshendelsen. Av disse var 19 prosent ordensvakter. 
 
Volden i Midtbyen (og hvor ordensvakter ikke står som fornærmet), er sterkt knyttet til rus. Nesten 2 av 3 
gjerningspersoner var ruspåvirket under voldshandlingen de ble anmeldt for. I hovedtrekk er det alkohol 
som er det vanligste rusmiddelet.  For de fornærmede er tallene tilnærmet like, nesten 2 av 3 fornærmede 
var ruspåvirket da de ble utsatt for vold. En større andel av de fornærmede er ordensvakter, og følgelig ikke 
ruspåvirket. 
 
Bruk av skjenkekontroll i større grad vil på sikt redusere beruselsesgraden til utestedenes gjester. Legger 
utestedene listen tilsiktet eller utilsiktet for lavt, vil man tiltrekke seg flere fulle personer. 
 
Volden i Midtbyen er i grove trekk vold mellom menn. 9 av 10 gjerningspersoner er en mann. Kvinner står 
oftere som fornærmet enn som gjerningsperson. I 2009 var 22,6 prosent av de fornærmede kvinner.   
 
Majoriteten av voldsutøverne i Midtbyen er unge mellom 15 og 29 år – 72 prosent av gjerningspersonene i 
legemssaker 2009 var i denne alderen. Videre er hver fjerde gjerningsperson mellom 15 og 19 år. Dette gir 
grunn til bekymring. 
 
I 2009 utgjorde norske statsborgere 82,6 prosent av de 213 registrerte gjerningspersonene. Blant de 
fornærmede utgjorde personer med norsk statsborgerskap 88 prosent av de 237 registrerte fornærmede.   
 
Politiets tilstedeværelse i Midtbyen i helg og på natt er troligvis det viktigste virkemidlet man har til å 
forebygge vold. Bruken av Straffelovens § 350 i samband med dette et effektivt virkemiddel for å eliminere 
tilløp til vold, ordenforstyrrelser og uro i Midtbyen.  
 
Skjenkekontrollen har et særskilt ansvar i å kontrollere om skjenking av alkohol gjøres i henhold til 
Alkoholloven, og om utestedene håndhever aldersgrensene som gjelder for servering av alkohol. Dette 
gjelder spesielt for rusfrie arrangement hvor unge under 18 år får innpass på utesteder. Dette kan fungere 
som en arena hvor unge rekrutteres inn i rus og vold, og hvor utestedene i verste fall er med på å gi tid, sted 
og legitimitet til dette.  
 
Som det fremgår av profileringen av voldsgjengangerne, er det ting som tyder på at flere etater og 
faggrupper i Trondheim kan og bør involveres i et samarbeid for å redusere volden utført av 
”voldsgjengangere”. Politiet setter nå fokus på denne gruppen ved å identifisere noen fellestrekk ved 
personene, og peke på det faktum at dette er personer som vedvarende forårsaker vold mot personer som 
oppholder seg i Midtbyen (gjerne i tilknytning til helg og på natt) og at disse ”voldsgjengangerne” må ”dras 
ut” av dette mønsteret ved å kombinere politiets innsats med det av tilgjengelige ressurser i 
hjelpeapparatet i kommune og helsevesen. 
 
Det er indikasjoner på at lik alder er det grunnleggende fellestrekket. Vi har ikke eksakte opplysninger på 
fullført/nåværende skolegang, men det er ting som tyder på at en stor andel av voldsgjengangerne er i en 
tom/lediggående fase på slutten av eller ”etter videregående”.  Vi har videre sett gjennom etterretning det 
siste halvåret at inntreden av et mer eller mindre fast arbeidsforhold kan ha redusert voldshyppigheten hos 
enkelte av voldsgjengangerne. Dette kan bety at en mulig strategi på området må inneholde et fokus på de 
aktuelle personenes tilknytning til skole og arbeidsliv, for å bidra til at de får muligheter til å trekke seg ut av 
det miljøet de er en del av. 
 
Fortsetter neste side. 
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  Det er ikke grunn til å legge aspektet med etnisitet vesentlig til grunn i problematikken omkring 
voldsgjengangere. 13 av 20 av voldspersonene analyse og etterretning har identifisert er etnisk norske.  
 
Fra etterretning og saksanalyse ser man indikasjoner på at mye av volden som voldsgjengangerne utøver er 
instrumentell, den utøves med hensikt å akkumulere ”voldskapital”, gatekapital, status, ære eller 
berømmelse. Ofrene kan være tilfeldige eller kjente. Maskulinitetsidealer preget av aggresjon, ære, muskler 
er flere ganger synlige. For politiets del er det ekstremt viktig å komme med raske og kontante 
straffereaksjoner, for å blokkere voldsgjengangernes mulighet til å ”veksle inn” det å slippe unna politiet 
”gang på gang” om til respekt og ”kred” i ungdomsmiljøene. Voldsgjengangerne nyter stor frykt og respekt i 
de miljøene de er kjent, noe flere av dem også har omsatt til pengeinnkrevingsvirksomhet. Midtbyen, 
Nordre gate og de tilhørende utestedene kan fort bli arenaer for vold for voldsgjengangerne. 
 
Sinnemestringskurs er et tiltak kan legges inn som en del av dom, men det bør også inngå i et mer helhetlig, 
tverrfaglig og tverretatlig tilbud. Dette bør kombineres med et opplegg rettet inn mot alkohol-/ 
narkotikaavhengighet.  
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