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– Statistikken er 
grunnlaget for våre 
prioriteringer om 
hvor vi skal være, 
kjøre og til en viss 
grad for hvilke saker 
vi forfølger.

Katherine Ferguson
katherine.ferguson@ba.no

BERGEN: Det sier Morten Ørn, 
politistasjonssjef i Bergen sør.

I går fortalte BA hvilke byde-
ler og politisoner i Bergen som 
hadde flest registrerte lovbrudd 
i fjor.

Politistasjonsdistriktene er 
delt inn i 92 politisoner. Forbry-
telser og forseelser blir regis-
trert etter hvilken bydel i begås 
i eller anmeldes i.

Det er stor variasjon mellom 
politisonene i antallet lov-
brudd. Mens det i sonen Svarte-
diket/Våkendalen i Bergenhus 
ble registrert ett lovbrudd i fjor, 
var tilsvarende antall i sonen 
Engen/Torgallmenningen i 
samme bydel 2701.

– Verdifull informasjon
Statistikken gir verdifull infor-
masjon både for politiets dagli-
ge arbeid, strategier og i plan-
leggingen av forebyggende til-
tak.

– I vår streben etter å være ef-
fektive og kunne rette tiltak 
mot problemområder er kunn-
skap viktig. Derfor er og den ko-
ding og statistikkføring som 
gjøres i politiet med på å gi oss 
kunnskap om når og hvor kri-
minalitet skjer. Sammen med 
det politiet erfarer gjennom å 
være til stede i byrommet, dan-
ner dette grunnlag for målret-
tede tiltak, forteller leder for 
allmennseksjonen ved Bergen 
sentrum politistasjon Jan M. 
Skulstad.

Patruljemannskaper infor-
meres om hvor og når det skjer 
mest av ulike typer kriminali-
tet. Politiet har også dialog med 
næringsdrivende i bydelene.

Som en konsekvens av utvik-
lingen i byens rusmiljøer etter 
at Nygårdsparken stengte i fjor 
høst, ble det også opprettet en 
egen innsatsgruppe for å fore-
bygge etableringen av nye rus-
scener i sentrum.

Gjengangere
Aktive vinningskriminelle blir i 
Hordaland politidistrikt sær-
skilt fulgt opp, sier Skulstad

– For de mest aktive i denne 
kategorien er det etablert en 
personrettet etterforskning kalt 
«gjengangerkriminelle». Dette 
er organisert ved politihuset i 
Bergen sentrum. Hensikten er å 
ha fokus mot noen få kriminelle 
som står for en høy andel av 
vinningskriminalitet blant an-
net i Bergen sentrums ulike po-
litisoner, forteller han.

  Også politiet ute i bydelene 
bruker statistikken aktivt.

– Daglige møter
Politistasjonssjef Morten Ørn i 
Bergen sør forteller at de har en 
egen analytiker ved stasjonen 
som sammenfatter alle hendel-
ser som skjer og tar ut statis-
tikk.

– Vi har daglige møter der vi 
gjennomgår statistikken og 
hendelser for å følge det opp og 
lage fokusområder i perioder 
basert på det. Vi har i mange til-
feller pågrepet gjerningsperso-
ner og fått ned antallet hendel-
ser i områder som følge av det-
te, sier Ørn.

Kollega Tore Salvesen i Ber-
gen vest er enig med Ørn i at 
statistikken er et viktig verktøy.

– Men det aller viktigste vi 
gjør for å forebygge kriminalitet 
er å være synlige og å ha en god 
dialog med ungdom, foreldre, 
beboere og andre etater, påpe-
ker han.

Han forteller at politiet i Ber-
gen vest har hatt en praksis si-
den 1980-90-tallet å ha møter 
med vaktmestrene i borettslag.

– De inviteres til vaktmester-
møte. Der diskuterer vi hva 
som er bra og hvilke utfordrin-
ger som finnes i de ulike bomil-
jøene. Vi får en del innspill til 
vårt arbeid, og de får treffe 

hverandre og kommunisere og 
komme med gode tiltak for å 
bedre levevilkårene i de ulike 
borettslagene, sier Salvesen.

Nedgang i kriminalitet
I Bergen Nord legger politista-
sjonssjef Arne Vidar Hansen 
også vekt på å ha synlig politi 
ute i de mest belastede sonene, 
som ved Åsane storsenter og 
Åsane terminal. 

– Forebyggende enhet har 
tett samarbeid med sentrene og 
er i dialog med dem med tanke 
på økt bruk av konfliktråd i vin-
ningssakene og sikring mot kri-
minalitet. Politiet forsøker også 
å være synlig her og forebygge 

lovbrudd, sier Hansen. 
Både Ørn og politistasjons-

sjef i sentrum Olav Valland mel-
der at kriminaliteten har gått 
ned i flere av de mest belastede 
sonene deres så langt i år sam-
menlignet med i fjor.

I sentrum har antallet forbry-
telser gått ned med hele 22 pro-
sent sammenlignet med i fjor. 

Også antallet forseelser har 
sunket betraktelig.

�� Slik bruker politiet i bydelene krimstatistikken til å forebygge lovbrudd

tallenes viktige tale

SAMARBEID: Tverrfaglig samarbeid er viktig i arbeidet for å forebygge levekårsutfordringer og kriminalitet. I Bergen vest er blant annet Victor Carlsen (t.v.)                  og Øyvind Solstad (t.h.) fra Haakonsvern, Kari Nordeide fra PPT og Mo-La-stiftelsen, Tone Hauge fra politiet og lærer Kjersti Bremnes involvert i forebyggende 
arbeid. I sommer arrangerer de tur for utsatt ungdom. FOTO: VIDAR LANGELAND
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Kjernegruppe, åpent hus 
og sommerturer er noen av 
tiltakene i Bergen Vest som 
bidrar til å forebygge 
kriminalitet blant unge.
OLSVIK: – Hver sommer arran-
gerer vi en tur til Hardangervid-
den med masse aktiviteter for 
utsatte eller sårbare ungdom-
mer. Da er det med voksne fra 
flere etater, som barnevernet, 
skolen, Forsvaret, politiet og 
Mo-La-stiftelsen, forteller Tone 
Hauge, spesialmedarbeider i 
Bergen vest politistasjonsdis-
trikt.

Fyllingsdalen og Laksevåg 
kom ut med henholdsvis fær-
rest og nest færrest lovbrudd i 
Bergen per 1000 innbygger i 
fjor. Det til tross for at deler av 
bydelene kommer dårlig ut i le-
vekårsundersøkelser.

Samarbeider på tvers
Kari Nordeide fra PPT og MoLa-
stiftelsen mener det gode tverr-
faglige arbeidet i bydelene er 
viktig.

– Det at vi kjenner hverandre 
på tvers av faggrupper, gjør at 
terskelen for å ta kontakt for å 
få i gang tiltak for ungdom i fa-
regruppen er lavere, sier hun.

Potensialet for at unge faller 
utenfor og tyr til rus og krimi-
nalitet er stort om de ikke har 
noe tilbud å gå til. Det tok de 
konsekvensen av i Bergen vest.

– Da vi så tendenser til at ung-
dommer som ikke drev med or-
ganiserte aktiviteter hang på 
blant annet Vestkanten i Lod-
defjord og drev med rus, tag-
ging og annet, sørget vi for å få 
gjenåpnet åpent hus på Elve-
tun, forteller Nordeide.

– Ofte spør de oss voksne om 
ting de lurer på om skole, jobb 
eller sosiale utfordringer, sier 
lærer Kjersti Bremnes.

Moby-stiftelsen og politiet 
har lignende tiltak for ungdom i 
Bergen sør.

Hauge er initiativtaker til det 
kriminalitetsforebyggende til-
taket kjernegruppe i Bergen 
vest.  

– Det handler om å gjøre vei-
en fra en bekymringsmelding 
til tiltak kortere. En mor tok 
kontakt med meg rett etter jul 
da hun fant hasj på sønnens 
rom. Jeg tok kontakt med blant 
annet politiet og lærer, og to da-
ger senere hadde vi første møte 
med gutten og foreldrene og 
kom i gang med å lage en til-
taksliste, forteller Nordeide fra 
PPT, og legger til:

– Det er fantastisk for foreldre 
og oss at vi kan gjøre det slik. 
Det gjør også at ungdommene 
ikke kan sette oss opp mot 
hverandre i ettertid.

Sammen 
mot krim

BA i går: Det er store ulikheter i antallet lovbrudd i de ulike politisonene og 
bydelene i Bergen.

�� Slik bruker politiet i bydelene krimstatistikken til å forebygge lovbrudd

tallenes viktige tale

SAMArBEiD: Tverrfaglig samarbeid er viktig i arbeidet for å forebygge levekårsutfordringer og kriminalitet. I Bergen vest er blant annet Victor Carlsen (t.v.)                  og Øyvind Solstad (t.h.) fra Haakonsvern, Kari Nordeide fra PPT og Mo-La-stiftelsen, Tone Hauge fra politiet og lærer Kjersti Bremnes involvert i forebyggende 
arbeid. I sommer arrangerer de tur for utsatt ungdom. FOTO: VIDAR LANGELAND

MåLrETTET: Jan M. Skulstad, leder for allmennseksjonen i Bergen 
sentrum politidistrikt, sier de bruker statikken målrettet.
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NygårdshøydeN:  Evelyn Møgster (t.v.), svigerdatteren Birgitte Hestad, Lina (2), hunden Alba (?) og mennene deres trives godt på Nygårdshøyden, til tross for at det lenge har vært blant 
byens mest kriminelt belastede politisoner. – Vi er mindre redde etter at Nygårdsparken stengte, sier Hestad. FOTO: MAGNE TURØY

ToTlaNd: Terje Riple bodde 20 år i sentrum før han fikk barn, og fikk merke at mye av lovbruddene i Bergen skjer nettopp i de sentrumsnære områdene. Nå bor han med barna Christian (8) og 
Tonje (5) på Totland. Det er blant politisonene der det skjedde færrest lovbrudd i fjor. FOTO: RUNE JOHANSEN

Birgitte Hestad trives 
med å oppdra datte-
ren i et av Bergens 
mest kriminelt belas-
tede strøk. Terje Riple 
flyttet til et av byens 
minst kriminelle strøk 
da han fikk barn.

Katherine Ferguson
katherine.ferguson@ba.no

BERGEN: – Vi ble advart  mot 
miljøet da vi  ville kjøpe leilig-

het her i 2007, men angrer ikke 
på at vi flyttet hit selv om vi må 
ta våre forholdsregler, sier Eve-
lyn Møgster.

Hun bor i et hus med tre lei-
ligheter i Parkveien på Nygårds-
høyden sammen med mannen, 
sønnen, svigerdatter Birgitte 
Hestad og barnebarnet Lina (2) 
og hunden Alba.

– Vi visste hva vi gikk til  da 
vi flyttet hit i 2013 siden sviger-
foreldrene mine bodde her og 
vi allerede bodde i sentrum, 
men fordelene med å ha beste-
foreldrene så nært, den sentra-
le beliggenheten og den store 

leiligheten veide opp for usik-
kerheten vi følte på, sier He-
stad, som har engasjert seg i 
nærmiljøet og blitt leder for Ny-
gårdshøyden Vel.

Fra 39 til 276 lovbrudd
Hjemmet deres ligger i bydelen 
i Bergen der det skjer flest lov-
brudd per 1000 innbygger. 

I fjor ble det registrert 276 
lovbrudd per 1000 innbygger i 
Bergenhus.

Spennet fra færrest til flest 
lovbrudd per 1000 innbygger i 
de ulike bydelene i Bergen er 
stort, og varierer fra 39 til 276.

Enda større er spriket i antal-
let registrerte forbrytelser og 
forseelser i de ulike politisone-
ne innad i bydelene, viser  stats-
istikk BA har fått fra Hordaland 
politidistrikt (se kart på neste 
side).

I Bergenhus finnes både poli-
tisonen med det laveste (1) og 
det høyeste (2701) antallet lov-
brudd.

De aller mest belastede strø-
kene ligger ikke overraskende i 
sentrum.

Med 946 registrerte lov-
brudd, er Møhlenpris/Nygårds-
høyden politisonen med fjerde 

flest registrerte lovbrudd  i fjor. 

– Ble redde
Møgster og Hestad er åpne om 
at de merker godt at de bor i en 
kriminelt belastet sone.

– Vi bor jo rett ved siden av 
Nygårdsparken. Vi har hatt 
noen innbruddsforsøk og folk 
som har kommet inn i bygget, 
forteller Møgster.

Det var en utvikling til det 
verre fra 2007 med inntoget av 
utenlandske selgere og frem til 
parken stengte i fjor høst, for-
teller de.

– Slåsskamper, roping og skri-

 � Sjekk i hvilke områder i Bergen det skjer flest lovbrudd 

Én by, To ulike verdener
king og knivstikkinger ble dag-
ligdags. Selgerne konkurrerte 
og ble veldig pågående. Det sis-
te året før stengingen var vi litt 
redde, sier Møgster. 

Flere naboer valgte å flytte i 
perioden det sto på som verst.

– Jeg ble litt provosert og sta 
av det. Hvorfor skulle vi måtte 
flytte fra dette flotte stedet, sier 
Hestad.

Etter at Nygårdsparken 
stengte for rehabilitering i fjor 
høst, er det blitt atskillig rolige-
re i strøket deres.

– Vi er ikke så redde lenger og 
det er mye mindre bråk, sier 
Hestad.

– Men det er ikke slik at krimi-
naliteten og utfordringene her 
er borte. Vi må fortsatt ta for-
holdsregler. Senest i går fikk for 
eksempel venninnen min fra 
USA sekken sin stjålet da hun 
satte den fra seg et øyeblikk like 
ved huset vårt, sier Møgster.

Tormod Carlsen, leder i Syd-
neshaugen og Nøstet Vel, sier 
de i løpet av 25 år i sentrum har 
lært seg å ta forholdsregler.

– Vi opplever det som  ganske 
trygt å bo her, men det er alltid 
narkomane som kjenner på dø-
ren. Om døren eller et vindu da 
er åpen, så går de gjerne inn 
uansett om de har en plan for 

Mye folk og aktiviteter, 
ofte i kombinasjon med 
rus, er hovedforklaringen 
på at Bergenhus troner på 
toppen av krimstatistik-
ken.
– For Bergen sentrum politista-
sjon (BSP) skjer det klart flest 
straffbare forhold i politisone-
ne Engen/Torgallmenningen, 
Torget/Bryggen og Marken/
Jernbanen. I disse politisonene 
vet vi og at mye av kriminalite-
ten blir begått fra fredag i 23-ti-

den til lørdag klokken 0500 og 
likeledes for natt til søndag- 
er. Disse tidspunktene er kjen-
netegnet av en tilstrømning av 
publikum til ulike aktivitets- 
tilbud sentrum byr på, sier le-
der for allmennseksjonen ved 
BSP Jan M. Skulstad, og legger  
til:

 Hovedsakelig skjer det meste 
i de åpne byrom – både vin-
nings og voldskriminalitet, og 
ofte er både offer og gjernings-
person ruset, ifølge Skulstad. 

Den åpne russcenen i Ny-

gårdsparken førte til mye kri-
minalitet i området rundt, men 
med stengingen høsten 214 har 
det vært en nedgang i politiso-
nene Møhlenpris/Nygårdshøy-
den.

– Samtidig er det en økende 
tendens til kriminalitet i områ-
det på Damsgård. Vågsbunnen 
og området omkring Korskir-
ken har fått en markant til-
strømning av rusmisbrukere og 
tilhørende kriminell aktivi-
tet.

Sentrum: – Mye i helgene


