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Politibetjent Geir Tveit frykter et sprøyterom i Storgata vil føre til et tungt narkotikamiljø, 

midt i området han forsøker å rense for hasjsalg.  

Det bygger mot politisk strid rundt sprøyterommet i Tollbugata. Kapasiteten er sprengt og 

byrådet vil flytte det til enden av Storgata ved Akerselva. Opposisjonen er skeptisk, og vil 

heller ha flere sprøyterom.  

 

Politiet i sentrum har uttalt at en flytting av sprøyterommet kan bidra til å minske 

narkotikamiljøet i Skippergata, og handelsnæringen i området bruker det som argument for 

presse gjennom en flytting.  

Men for leder for forebyggende avdeling ved Grønland politistasjon, Geir Tveit, er ikke 

flytteplanene godt nytt. 

- Det vil bli et stort problem langs Akerselva om et sprøyterom legges til Storgata. De som 

setter skudd vil jo måtte kjøpe stoffet, og da vil det oppstå et salgsmarked rett utenfor. Midt i 

et allerede belastet område, sier Tveit.  

 

Hasj-aksjon  
 

I ett år har Tveit og hans team jobbet for å rense gangstiene og bruene langs Akerselva for 

hasjsalg. De pågående hasjselgerne, i all hovedsak unge menn med innvandrerbakgrunn, har 

ikke bare fått straff, men også tilbud om hjelp for å komme seg i jobb eller utdanning. 

Kjøperne har blitt straffet med bøter for å kutte ned på etterspørselen.  

 

Tveit tror ikke en flytting av sprøyterommet vil føre til færre narkomane i 

Tollbugata/Skippergata. Det vil bare føre til et nytt miljø nær nedre Akerselva. De tunge 

narkomane selger stort sett stoff til andre misbrukere, og få av skuddene settes inne på 

Sprøyterommet. 

- Basert på at det finnes rundt 6.000 sprøytenarkomane i Oslo regner vi med at det settes rundt 

15.000 injeksjoner hver dag, og kun rundt 45 av dem inne på selve sprøyterommet, sier Tveit.  

 

Heller flere  
 

- Det er lite nyttig med bare ett sprøyterom. Enten bør man forby det, eller opprette mange 

flere i byen, slik at det ikke oppstår store miljøer rundt.  

 

Han mener Oslo ikke kan «straffe seg vekk» fra rusproblemene. Forebygging for å stanse 

nyrekruttering og bedre behandling og oppfølging av narkomane er det som virker, mener 

han. 

- Vi har fått mange klager fra beboere på Tøyen det siste året. I forbindelse med utdeling av 

metadon er det blitt et miljø med tunge narkomane. Men med unntak av å selge til hverandre 

gjør de ikke annet ulovlig enn å selge stoff til hverandre, sier Tveit.  

Bildetekst: Leder for forebyggende avdeling ved Grønland politistasjon, Geir Tveit, ønsker 

seg ikke flere narkotikamiljøer langs nedre Akerselva.  


