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Sammendrag 
 

Kartleggingen til OUT viser at det er en del ungdom som opplever Sørumsand som et utrygt 

sted, spesielt på kveldstid. 25 prosent av ungdommene som svarte på OUT sin 

spørreundersøkelse, nevner rans- og voldsepisodene i februar og mars 2021, som årsak til 

utryggheten. Skolene melder om at noen ungdommer har følt seg engstelig i etterkant av de 

alvorlige episodene, som fikk bred dekning i både aviser og sosiale medier. At noen 

ungdommer opplever Sørumsand som mindre trygt etter disse hendelsene, støttes også av 

natteravnene. Det er interessant at ungdommen refererer til nevnte hendelser, lenge etter at 

de fant sted. En mulig forklaring på dette, er at slike hendelser lever lenge i ungdomsmiljøet, 

blant annet via sosiale medier, og at de gjort inntrykk på ungdommen.  

Kartlegging viser at politi, OUT, natteravnene, skolene og FAU opplever at det er et trygt og 

godt ungdomsmiljø på Sørumsand. Majoriteten av ungdommen på Sørumsand bekrefter 

også dette i undersøkelsen. Når det gjelder de nevnte rans- og voldsepisodene, er det 

politiets oppfatning at dette er enkelthendelser, og at disse hendelsene ikke er definerende 

for hele ungdomsmiljøet på Sørumsand. Det er i hovedsak en mindre gruppe/enkeltungdom 

som har vært involvert i disse hendelsene. OUT, natteravnene, og skolene deler politiets 

oppfatning her. Flere av ungdommene har også vært tilreisende ungdom fra andre 

nærliggende kommuner. 

Det vil alltid være noen risikofaktorer på tettsteder med god kollektiv tilgjengelighet. Vi har 

erfaring med at ungdom fra Lillestrøm sentrum, Strømmen, Lørenskog, Fetsund, Frogner, 

Jessheim og Oslo, drar til Sørumsand for å feste. En årsak til dette er nok at Sørumsand har 

en del områder der ungdommene kan være litt mer skjermet. Store ungdomsfester med 

ungdom fra ulike steder kan være en utfordring, da det gjerne medfører en økt risiko for bråk 

og konflikter. Politiet og OUT påpeker imidlertid at det er viktig å skille mellom hva som er 

"normal" ungdomsatferd og hva som er straffbart og kriminelt. 
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1. Bakgrunn for rapporten 
 

Sommeren 2020 meldte senterleder på Fokus Butikksenter en bekymring til SLT-koordinator i 

kommunen om ungdomsproblematikk på senteret på kveldstid. SLT-koordinator koblet 

deretter på Oppsøkende ungdomsteam (heretter OUT) og politiet. Bekymringen resulterte i 

at både OUT og politiet økte sin tilstedeværelse på Fokus-senteret, og i Sørumsand sentrum 

over en periode, noe som resulterte i at det ble mindre bråk og uro med ungdom på 

senteret. I august skjedde det imidlertid en alvorlig voldsepisode på Sørumsand, hvor en 

mann blant annet ble slått i hodet med en hammer. Flere ungdommer var involvert i 

hendelsen, som også ble omtalt i media. Etter denne hendelsen har hverken OUT, politiet 

eller natteravnene, registrert noen større negative episoder med ungdom på Sørumsand i 

2020. 

 

I slutten av februar og i begynnelsen av mars 2021, kom ungdomsmiljøet på Sørumsand på 

nytt i fokus, som følge at en episode hvor tre ungdommer ble ranet av tre jevnaldrende 

ungdommer, samt en episode hvor en kvinne ble sparket ned bakfra av en ungdom på 

Sørumsand stasjon. Begge hendelsene ble omtalt i media. I samme periode var det også flere 

ungdomsfester i Texasdalen, samt et tilfelle hvor det ble hengt opp klistremerker fra SIAN i 

Sørumsand sentrum. Det var også vært en hendelse med en knust rute og innbrudd på 

Sørumsand skole, hvor politiet mottok tips om at det var ungdom som stod bak. Politiet har 

imidlertid avkreftet dette. Disse hendelsene førte til en økende bekymring for 

ungdomsmiljøet på Sørumsand. I kjølvannet av disse utfordringene meldte natteravnene en 

bekymring rundt ett privat initiativ om å starte borgervern-grupper, og at det var signaler i 

lokalmiljøet om at politiet, OUT og natteravnene ikke gjorde nok for å hindre uønskede 

hendelser med ungdom. Natteravnene opplevd også å få flere forespørsler fra innbyggere 

som ønsket å være natteravner. SLT-koordinator fikk også en henvendelse fra Sørumsand 

fritidsklubb og kirken, om hva de kunne bidra med i forhold til ungdomsutfordringene. Disse 

initiativene kan forstås som et uttrykk for en bekymring i lokalsamfunnet rundt 

ungdomsmiljøet. Derfor tok Sørum frivilligsentral i mai, initiativ til et offentlig nettmøte om 
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ungdomsmiljøet på Sørumsand, hvor ett av formålene var å informere både ungdommer, 

foresatte og lokalsamfunnet om hva som har blitt gjort av de ulike tjenestene som jobber 

med ungdom, samt få tilbakemeldinger og innspill. Nettmøtet var også tenkt å kunne bidra 

til å oppklare eventuelle uklarheter rundt natteravnene, OUT og politiets rolle, samt 

tydeliggjøre hva ungdommen, foresatte og lokalsamfunnet, kan forvente av tjenestene. 

Ettersom kartlegging av ungdomsmiljøene er en del av OUT sitt mandat, tok OUT initiativ til å 

skrive en tilstandsrapport for å skaffe seg et helthetlig bilde av situasjonen. 
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2. Om rapporten 
 

OUT har hatt løpende kontakt med politiet og natteravnene på Sørumsand siden 

utfordringene i ungdomsmiljøet på Sørumsand ble et tema sommeren 2020. Rapporten 

bygger imidlertid på observasjoner og erfaringer fra slutten av februar til midten av april 

2021, da det var en økende bekymring rundt ungdomsmiljøet på Sørumsand i denne 

perioden. 

 

I tillegg til OUT sine egne feltobservasjoner, og innsikt i ungdomsmiljøet, har OUT innhentet 

informasjon fra relevante samarbeidspartnere.  

 

Informanter  

OUT 

 

Egne feltobservasjoner og inntrykk av 

ungdomsmiljøet 

Politiet 

 

Observasjoner fra patrulje og tips til  

politiet 

Natteravnene på Sørumsand Informasjon om observasjoner og  

inntrykk av ungdomsmiljøet 

SLT-koordinator 

 

Innmeldte bekymringer  

Bingsfoss ungdomsskole 

 

Informasjon fra rektor  

Sørumsand videregående skole 

 

Informasjon fra rektor  

FAU ved Bingsfoss ungdomsskole 

 

Informasjon fra FAU 

Ungdom Erfaringer og opplevelse av trygghet på 

Sørumsand. 

 

Informasjon om politiets og natteravnenes observasjoner, samt inntrykk av  

ungdomsmiljøet på Sørumsand, ble oversendt skriftlig til OUT, mens informasjon fra  

skolene og FAU, ble innhentet gjennom en samtale på Teams. Ungdommenes egne  
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erfaringer og opplevelse av trygghet på Sørumsand, samt inntrykk av ungdomsmiljøet,  

ble kartlagt gjennom ett spørreskjema i Forms, med hovedvekt på spørsmål om 

ungdommene opplevde ungdomsmiljøet på Sørumsand som trygt. Spørreskjemaet ble sendt 

til rektorene på Bingsfoss ungdomsskole og Sørumsand videregående skole, som 

videreformidlet skjemaet til elevene. 

 

Rapporten er skrevet av: Joakim Teien og Fredrik Sundsbø Hollerud i oppsøkende 

ungdomsteam. 
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3. Hva har vi observert? 
 

Festing på Sørumsand 

I perioden februar, mars og april 2021, har det vært en del ungdomsfester i Texasdalen. Både 

OUT, natteravner og politiet har vist sin tilstedeværelse og snakket med mange av 

ungdommene som har oppholdt seg der. Vi har observert mindre fester med 10 – 15 

ungdommer samlet, og større fester med opptil 30 – 40 ungdommer. Det har også vært flere 

fester på Bingsfosstranda. Stort sett har inntrykket vært at ungdom har hatt det hyggelig, og 

at det er få som har vært overstadig beruset når OUT, natteravnene eller politiet har vært til 

stede. OUT erfarer at det er flest ungdommer ute på Sørumsand de dagene det avholdes 

fester. Det er da meldt om uro rundt stasjonsområdet, og tilfeller hvor ungdom har fortalt om 

episoder med vold og trusler. Fester tiltrekker også ungdom fra andre steder, noe som kan 

medføre en økt risiko for bråk. Ungdomsfester fører også med seg en del forsøpling, som 

blant annet har vært synlig i Texasdalen etter festene. 

 

Ett trygt ungdomsmiljø 

Politiets tilbakemeldinger er at det ikke har vært mange negative hendelser med ungdom på 

Sørumsand, i tiden etter ransepisoden og voldsepisoden i februar og mars. Dette er også 

inntrykket til både OUT og natteravnene på Sørumsand. De samlede erfaringene til 

tjenestene, tilsier derfor at det er liten grunn bekymring for ungdomsmiljøet på Sørumsand. 

Rektorene ved begge skolene, og FAU ved Bingsfoss ungdomsskole kommer med samme 

tilbakemelding. Det samlede inntrykket er at det i all hovedsak er et godt og trygt 

ungdomsmiljø på Sørumsand, men at Sørumsand har noen utfordringer som alle 

ungdomsmiljøer har. Slik vi tolker informantenes tilbakemeldinger, er det ingen grunn til å 

tro at ungdomsmiljøet er verre på Sørumsand enn andre steder. Rans- og voldsepisodene 

som fant sted i februar og mars har imidlertid ført til noe større utrygghet i ungdomsmiljøet i 

etterkant.  
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Både Bingsfoss ungdomsskole og Sørumsand videregående skole, er godt kjent med de to 

nevnte episodene, og rektorene melder om at det har vært noe bekymring hos enkeltelever i 

etterkant av disse hendelsene. Det har også vært en del snakk om disse episodene i 

elevmiljøet. Det er imidlertid ulikt hvor berørt elevene har blitt. Mens noen elever har god 

kjennskap, og har vært «nært på» episodene, er det andre som ikke har noen tilknytning eller 

kjennskap til dem i det hele tatt. Dette bekrefter også OUT sin spørreundersøkelse til 

ungdommen. På begge skolene oppleves det generelle ungdomsmiljøet som rolig. Rektorene 

melder om at de i overgangen fra rødt til gult nivå, har opplevd noe mer uro i skolemiljøet, 

men at dette kanskje er å forvente, med tanke på at elevene ikke har hatt en normal skoletid 

som følge av pandemien. Skifte mellom rødt og gult nivå, gjør at det er noe utfordrende for 

rektorene å si noe generelt om ungdomsmiljøet på skolene. Det store bildet er imidlertid at 

de aller fleste ungdommer oppfører seg bra, men at det er noen få ungdommer som strever 

med å tilpasse seg normen. 

 

Få meldinger om bekymringer rundt ungdomsmiljøet 

Til tross for at det har vært bekymring rundt ungdomsmiljøet på Sørumsand, er det meldt inn 

få bekymringer. Hverken Bingsfoss ungdomsskole eller FAU, har fått henvedelser fra foresatte 

som er bekymret for ungdomsmiljøet på Sørumsand. Det samme gjelder Sørumsand 

videregående skole. Den eneste bekymringen Sørumsand videregående skole har mottatt fra 

foresatte om ungdomsmiljøet, er om skolen, politiet og natteravene har et samarbeid med et 

privat initativ (borgervern), som engasjerer seg i ungdomsmiljøet på Sørumsand. Sørumsand 

videregående skole har for øvrig aldri hatt et slikt samarbeid. Ellers har det kommet få 

bekymringsmeldinger fra skolens naboer om fester på skolens område, noe som er 

overraskende med tanke på parkområdene rundt skolen. Når det gjelder kjøp/salg/bruk av 

rusmidler, har skolen hatt ett samarbeid med politiet om å kartlegge problematikken. 

Kartleggingen viser at det er ingenting som tyder på at Sørumsand videregående skole har 

større utfordringer generelt, enn andre videregående skoler. Natteravnene har i denne 

perioden fått fire bekymringer/tips som omhandler ungdom. Alle bekymringene har vært fra 
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voksenpersoner, som har meldt fra om ansamlinger av ungdom. Det har også vært tilfeller 

hvor ungdommer har meldt om tilløp til slåsskamper til natteravnene. Politiet har også fått et 

par tips om bruk/salg av narkotika. 

 

Bekymring for konsekvensene av strenge smittevernstiltak 

I samtaler med skolene og FAU på Bingsfoss ungdomsskole, kom det frem en bekymring for 

hva de strenge smittvernsreglene gjør med ungdommen, og konsekvensene av at mange 

ungdommer kjeder seg og/eller kjenner på ensomhet. Rektor på Bingsfoss utrykker en 

særskilt bekymring for risikoutsatt ungdom, og at disse ungdommene muligens er mer 

sårbare når fritidstilbudene er stengt. Det er også en bekymring for at stengte fritidstilbud, 

samt strenge regler om å unngå besøk hjemme på tvers av kohorter, vil bidra til at flere 

ungdommer trekker ut i sentrum. Flere ansamlinger av ungdom vil imidlertid kunne medføre 

reaksjoner fra voksenpersoner i lokalsamfunnet, som anser ungdomsansamlinger som et 

problem. FAU forteller at noen ungdommer opplever å bli møtt med en negativ instilling fra 

voksne, og at dette oppleves som urettferdig. Ungdommen opplever å bli fulgt med på og at 

de ikke er velkomne, ved at de får kommentarer om at de må gå hjem. Ungdommer har 

imidlertid et behov for å være sosiale, og det er derfor viktig at voksne, og tjenestene som 

jobber med ungdom, er oppmerksom på at smittevernstiltakene kan føre til at flere 

ungdommer samles ute. 
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4 Hva slags tiltak har blitt gjort? 
 

Episodene i slutten av februar og begynnelsen av mars 2021, er anmeldt og fulgt opp av 

politiet. Politiet økte sin tilstedeværelse og patruljering på Sørumsand i mars og april. Det har 

vært løpende dialog med både OUT, politiet og natteravnene om observasjoner rundt 

Sørumsand. Politiet har også hatt flere samarbeidsmøter med OUT, natteravnene på 

Sørumsand, og kommunen for å identifisere utfordringene og kartlegge situasjonen i 

området. Politiet har i denne perioden også rykket ut i forbindelse med ungdomsansamlinger 

og festing blant annet i Texasdalen.  Siden ungdomsproblematikken på Fokus Butikksenter 

ble et tema sommeren 2020, har kommunens SLT-koordinator fulgt ekstra nøye med på 

utviklingen på Sørumsand. SLT-koordinator har blant annet hatt tett dialog med OUT, som 

har vært jevnlig innom Sørumsand på sine vakter. Fra og med mars 2021 har OUT startet 

ettermiddag/kveldsvakten på Sørumsand, i tillegg til å være innom Sørumsand senere på 

kvelden. OUT og natteravnene har hatt tett dialog på sine vakter. I etterkant av to nevnte 

episodene, inngikk Sørumsand videregående skole et samarbeid med natteravnene på 

Sørumsand, om at både medarbeiderne på skolen og natteravnene sammen skulle være 

synlige/til stede «helt inn i klasserommene». Tilbakemeldingen fra elevrådsstyret var at 

elevene opplevde det som ett godt tiltak. Sørumsand videregående skole har også startet et 

samarbeid med Sørum frivilligsentral og elevrådet for å utvikle unge aktivitetsledere, som et 

bidrag til et enda bedre skolemiljø. 
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5. Hva sier ungdommen? 
 

For å få med ungdommens opplevelse av ungdomsmiljøet på Sørumsand, utarbeidet OUT et 

Forms-spørreskjema med spørsmål om trygghet. Totalt var det 209 elever som svarte på 

undersøkelsen. 119 elever fra Bingsfoss ungdomsskole og 90 elever fra Sørumsand 

videregående skole. 

 

Opplever ungdom Sørumsand som trygt? 

 

 

  

Ja

43 %

Nei

25 %

Vet ikke

32 %

Opplever du at ungdomsmiljøet på Sørumsand er trygt?
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Ett av spørsmålene ungdommene ble bedt om å svare på, er om de opplever 

Sørumsand som et trygt sted på en skal fra 1 – 10, hvor 1 er svært utrygt og 10 svært 

trygt. 

 

 

 

Av de som svarte «ja» på at Sørumsand er et trygt sted, scorer veldig høyt på skalaen. Dette 

gjelder også for de som svarte «vet ikke». Dette representerer majoriteten av 

spørreundersøkelsen. 

Ungdommene som svarte «nei» opplever Sørumsand som mer utrygt, spesielt på kveldstid. 

Flere av ungdommene referer til voldsepisoden i august 2020, og rans- og voldsepisodene i 

februar og mars 2021. Til sammen 46 % av de som svarer «nei» på opplevd trygghet nevner 

vold og trusler som årsak til utryggheten.   
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Diagrammet under viser svarene til alle ungdommene sammenlagt på måling av 

trygghet på Sørumsand. 

 

 

 

Av alle respondenter er det totalt 14 %, som nevner vold og trusler som årsak. Rus og 

omsetning av rusmidler nevnes også.  

 

Ungdommens forslag til tiltak 

I undersøkelsen ble ungdommene også bedt om komme med forslag til hva man kan gjøre 

for at Sørumsand skal bli et tryggere sted for ungdom. De aller fleste har svart «Vet ikke» på 

dette spørsmålet. Av de som har kommet med forslag, nevner flere fritidsklubb og et sted for 

ungdommen å være som et tiltak. Av andre forslag nevnes mer tilstedeværelse av politi, og 

andre voksenpersoner som OUT og natteravner.  
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6. Tanker rundt funnene 
 

I dette kapitlet vil vi legge frem noen tanker rundt funnene. I tillegg til OUT sine egne 

betraktninger, har politiet og kommunens SLT-koordinator blitt forespurt om å uttale seg om 

funnene. Et av hovedmålene med kartleggingen var å undersøke hvorvidt det er grunn til å 

være bekymret for ungdomsmiljøet på Sørumsand. OUT sin kartlegging viser for øvrig at 

politiet, OUT, natteravnene, skolene og FAU opplever at det er et trygt og godt 

ungdomsmiljø på Sørumsand. Når det gjelder de nevnte rans- og voldsepisodene, er det 

politiets oppfatning at dette er enkelthendelser, og at disse hendelsene ikke er definerende 

for hele ungdomsmiljøet på Sørumsand. Det er i hovedsak en mindre gruppe/enkeltungdom 

som har vært involvert i disse hendelsene. OUT, natteravnene, og skolene deler politiets 

oppfatning her. Flere av disse ungdommene har også vært tilreisende ungdom fra andre 

kommuner. Det har imidlertid vært en blanding av ungdom, med og uten lokal tilknytning til 

Sørumsand.  

Kartleggingen viser videre at det er en del ungdom som opplever Sørumsand som et utrygt 

sted, spesielt på kveldstid. Flere nevner rans- og voldsepisodene, som årsak til utryggheten. 

Skolene melder også om at noen ungdommer har kjent på en utrygghet i etterkant av disse 

hendelsene. At noen ungdommer opplever Sørumsand som mindre trygt etter disse 

hendelsene, støttes også av natteravnene. Det er interessant at ungdommen refererer til 

disse hendelsene, lenge etter at de fant sted. En mulig forklaring på dette, er at slike 

hendelser lever lenge i ungdomsmiljøet blant annet via sosiale medier, og at de har gjort 

inntrykk på ungdommen. At flere ungdommer opplever Sørumsand som utrygt på det 

tidspunktet da kartleggingen ble gjennomført, understøtter dette. En annen forklaring kan 

være at slike enkelthendelser blir mer synlig og får mer oppmerksomhet i et lite lokalsamfunn 

enn i større bysamfunn. Det kan også være at noen ungdom synes dette er spennende. Det 

har også vært en trend de siste årene, hvor ungdom samles for å bevitne eller filme 

slåsskamper. Det er ikke til å komme bort i fra at noen ungdom tiltrekkes mot slike hendelser, 

og vil være der det skjer. En annen forklaring kan være at det har skjedd flere negative 
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hendelser i ungdomsmiljøet, som ikke er blitt rapportert om i spørreundersøkelsen, og som 

ikke har blitt fanget opp av tjenestene som jobber tett på ungdomsmiljøet. 

Uansett er det viktig å ta ungdommens bekymringer og opplevelse av utrygghet på alvor. 

Kanskje er det behov for at slike hendelser blir bearbeidet hos både ungdommen og 

lokalsamfunnet i etterkant, for å trygge ungdommen og lokalsamfunnet. FAU fremhever 

viktigheten av slike hendelser blir tatt opp i skolen slik at ungdommen får informasjon, og en 

arena hvor de kan dele sine bekymringer. OUT erfarer at ungdom ikke alltid får med seg det 

som står i media, eller annen viktig informasjon om hvordan slike saker blir fulgt opp av 

samfunnet. Det kan for eksempel være informasjon om at det foreligger en anmeldelse og at 

politiet følger opp. Det bør derfor vurderes om det bør utarbeides en plan for hvordan slike 

hendelser blir fulgt opp i etterkant av skolen, og tjenestene som jobber opp mot ungdom. 

Videre er det interessant at det var en økende bekymring for ungdomsmiljøet på Sørumsand 

fra flere hold i februar, mars og april 2021, da hverken politiet, OUT eller natteravnene 

opplevde Sørumsand og ungdomsmiljøet som utrygt eller problematisk i denne perioden. På 

bakgrunn av dette ønsket OUT å utforske hvor disse bekymringene kom fra. Ettersom det 

hadde vært snakk om opprettelse av borgerverngrupper på sosiale medier, hadde OUT en 

hypotese om at bekymringene i lokalsamfunnet, ble spredd og forsterket via sosiale medier 

som for eksempel foreldrenettverksgrupper eller grupper for lokalsamfunnet på Facebook. 

Denne hypotesen ble derfor tatt opp med alle informantene, men ingen kunne hverken 

avkrefte eller bekrefte vår hypotese. I samtalen med skolene, kom det frem at bekymringer 

rundt ungdomsmiljøet kan bli forsterket i foreldrenettverksgrupper for enkelte klasser på 

Facebook, og at negative enkelthendelser hvor noen få elever er involvert, kan bli et spørsmål 

om dette gjelder hele skolemiljøet eller kun en liten del av elevgruppa. FAU på Bingsfoss 

ungdomsskole, hadde på sin side ikke kjennskap til at dette var en problematikk.  

At ungdom eller voksenpersoner i lokalsamfunnet blir bekymret og engasjerer seg er bra og 

vitner om et engasjement for at lokalmiljøet skal være trygt for ungdommen, og for resten av 

innbyggerne. Det kan likevel være uheldig dersom noen enkelttilfeller får definere hele 

ungdomsmiljøet. Likeledes er det uheldig dersom bekymringene henger uforholdsmessige 
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lenge igjen i ungdomsmiljøet og/eller lokalmiljøet, da det kan skape unødig frykt blant 

innbyggerne, samt bidra til å gi et feilaktig bilde av lokalsamfunnet. Vår kartlegging gir ikke 

grunnlag for at OUT skal ha en høyere tilstedeværelse på Sørumsand enn andre områder i 

kommunen. Lillestrøm kommune er en stor kommune, og derfor er det viktig å bruke 

ressursene der det er behov, men Sørumsand vil fortsatt være et viktig sted for OUT å ha 

tilstedeværelse på lik linje med andre steder i kommunen der ungdom oppholder seg. 

 

Fortsatt ungdomsproblematikk 

Selv om det store bildet er at Sørumsand er et trygt sted for ungdom, har Sørumsand 

ungdomsproblematikk som andre steder. Sørumsand har ikke et stort kjøpesenter som 

tiltrekker ungdom, men toglinjen bidrar til å gjøre Sørumsand tilgjengelig. Derfor vil ungdom 

fra andre steder kunne trekke til Sørumsand. At Sørumsand videregående skole har elever fra 

ulike kommuner kan også være en risikofaktor. I de nevnte rans- og voldsepisodene, har flere 

av de involverte ungdommene, vært tilreisende ungdom uten lokal tilknytning. Sørumsand er 

et sted hvor ungdommer gjerne samles for å feste på våren og sommeren, noe som festene i 

Texasdalen og Bingsfosstranda er et eksempel på. Toglinjen gjør også at det kommer 

ungdommer fra andre steder når det er fester. Vi har erfaring med at ungdom fra Lillestrøm 

sentrum, Strømmen, Lørenskog, Fetsund, Frogner, Jessheim og Oslo, drar til Sørumsand for å 

feste. Store ungdomsfester med ungdom fra ulike steder kan være en utfordring, da det 

gjerne medfører ofte en økt risiko for bråk og konflikter. Bingsfosstranda har lenge vært et 

kjent festområde for ungdom, på lik linje med flomvollen i Lillestrøm, Langvannet i 

Lørenskog, Myrdammen i Rælingen eller alle tjernene i Fetsund. En årsak til dette er nok at 

ungdommene kan være litt mer skjermet fra oppsyn fra voksne, enn de eventuelt ville blitt i 

Lillestrøm sentrum. Politiet og OUT påpeker imidlertid at det er viktig å skille mellom hva som 

er "normal" ungdomsatferd og hva som er straffbart og kriminelt. Det at ungdom møtes i 

grupper og henger ute ulike steder i kommunen, er ikke ulovlig i seg selv. 



 

16 

 

I de nevnte ran- og voldsepisodene har det vært både ungdom i ungdomsskolealder og 

videregående, som har vært involvert. Politiet opplyser om at det er snakk om litt ulike 

aldersgrupper i de ulike hendelsene. Rektor ved Sørumsand videregående skole, uttrykker en 

bekymring over at yngre ungdom gjerne tiltrekkes mot negative hendelser hvor ungdom på 

videregående er involvert. Denne bekymringen støttes også av SLT-koordinator, da det viser 

seg at flere yngre ungdom (ungdomsskoleelever) med lokal tilknytning har vært involvert i 

flere episoder i 2021, enn i 2020.  
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5. Vedlegg 
 

Spørsmål til natteravnene  
 

1.Har natteravnene observert/vært vitne til utfordrende hendelser med ungdom de 

siste to månedene på Sørumsand? 

Oppgi så mye informasjon som mulig: 

 

• Dato for hendelsene  

• Hva slags hendelser har det vært? 

• Hvor på Sørumsand skjedde det? 

• Hvor mange ungdom var involvert? 

• Var dere i kontakt med OUT, politiet eller andre tjenester i forbindelse med 

hendelsene?  

 

2. Hva er natteravnenes generelle inntrykk (basert på natteravnenes observasjoner) av 

ungdomsmiljøet på Sørumsand de to siste månedene? 

• Har dere truffet mange ungdommer ute?  

• Har det vært lokale ungdom, eller tilreisende ungdom? 

• Er det noen steder dere ofte påtreffer ungdom? 

• Har det vært stille og rolig ute/mye aktivitet? 

• Har det vært mye festing og uro? 

 

3. Har natteravnene mottatt mange bekymringer fra voksne eller ungdom, rundt 

ungdomsmiljøet på Sørumsand? 

• Hva har bekymringene handlet om? 

• Gi ett anslag over hvor ofte dere mottar slike bekymringer. 

 

4. Opplever natteravnene at ungdomsmiljøet på Sørumsand er trygt 

 

5. Opplever natteravnene det som trygt å være ute/gå natteravn? 
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Spørsmål til ungdom 
 

Forms-spørreskjema: 

 

1. Hvilken skole går du på? 

 

2. Føler du at Sørumsand er et trygt sted? (vold, trusler, kriminalitet, osv.) 

 

3.Hvor trygt opplever du Sørumsand på dagtid? 

 

4.Hvor trygt opplever du Sørumsand på kveldstid? 

 

5.Opplever du at ungdomsmiljøet på Sørumsand er trygt? 

 

6.Hvis nei, kan du si noe om hvorfor? 

 

7.Hva kan gjøres for at Sørumsand skal bli enda tryggere for ungdom? 

 

 

 

 

  



 

19 

 

 

 

 
 


