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Tryghed og byplanlægning 
- workshop for byplanlæggere og planchefer 

 
Hvordan kan vi skabe tryghed og nedbringe kriminaliteten gennem vores arbejde med byplanlægning? 
Den måde vi planlægger og omdanner vores by - og boligområder har betydning for trygheden og 
sandsynligheden for, at der kan ske kriminalitet. Du får indsigt i, hvordan man kan indarbejde tryghed og 
forebyggelse af kriminalitet i byplanlægningen. 
 
I projektet ”Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning”, der blev afsluttet i 2014, deltog planchefer, 
byplanlæggere og landskabsarkitekter fra fem kommuner i et 3-årigt uddannelsesforløb med fokus på 
fremme af tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning. 
 
På denne workshop får du inspiration fra en af feltets mest erfarne rådgivere, en byplanlægger og en 
landskabsarkitekt fra projektet. Hvordan kan man skrive tryghed og forebyggelse af kriminalitet ind i 
kommunens plandokumenter og hvad man skal have øje for i planlægningen og omdannelsen af det 
konkrete byggeri og byrum? Du kommer til at arbejde med cases fra forskellige steder i Danmark til 
inspiration for byplanlægningen i jeres kommuner. 
 
Målgruppe: 
Kommunale byplanlæggere, arkitekter og planchefer, som beskæftiger sig med kommune- og 
lokalplanlægning samt udviklingsplaner. 
 
Tid og sted: 
Der afholdes workshops d. 29. august 2017 i Roskilde og d. 25. september 2017 i Middelfart. 
 
Tilmelding: 
Skriv til dkr@dkr.dk med henvisning til ”Workshop om tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning” 
og du vil modtage en e-mail invitation via Conference Manager. 
 
Oplægsholdere: 

• Karsten Nielsen, konsulent og indehaver af rådgivningsvirksomheden TryggeByer. Karsten har fra 
1997-2014 arbejdet med kriminalpræventiv miljøplanlægning i Det Kriminalpræventive Råd, bl.a. 
som projektleder for ”Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning”. 
 

• Annegitte Hjort, byplanarkitekt MAA, Ballerup Kommune. Annegitte har i sit arbejde særlig fokus på 
lokalplanlægning, byudvikling og arkitekturpolitik i Ballerup. 

 
• Steen Gelsing, landskabsarkitekt, Esbjerg Kommune. Steen Gelsings område er primært grøn 

landskabs- og byplanlægning i Esbjerg Kommune. 
 
 
Program 
 
9.30  Ankomst og morgenkaffe 
 
10.00  Introduktion til dagens emne og program 
 v/ Det Kriminalpræventive Råd 
 
10.15 Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning 
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v. Karsten Nielsen, konsulent og partner i rådgivningsvirksomheden TryggeByer 
I får et indblik i baggrund, teoridannelse og forebyggelse af kriminalitet i et bredere 
perspektiv. Hvori består de kriminalpræventive og tryghedsskabende aspekter ved 
byplanlægning? Hvordan kan I bruge dette i den kommunale byplanlægning? 

 
11.00 Pause 
  
11.15 Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning 
 v. Karsten Nielsen 

Præsentation af otte hovedprincipper, som I kan tage udgangspunkt i, når I arbejder med 
kriminalpræventiv byplanlægning. 

 
12.00  Frokost 
 
12.30 Workshop 

Som opvarmning til nogle konkrete øvelser får i oplæg fra en byplanlægger og en 
landskabsarkitekt fra to kommuner, der deltog i projektet ”Tryghed og mindre kriminalitet 
via byplanlægning.” 
 
Lokalplanlægning og eksempler fra forstaden 
v/ Annegitte Hjort, byplanarkitekt MAA, Ballerup Kommune 
 
Livet mellem husene og grøn landskabs- og byplanlægning 
v/ Steen Gelsing, landskabsarkitekt, Esbjerg kommune 

 
13.05 Introduktion til øvelser 
 v/ Det Kriminalpræventive Råd 
 
13.15 Øvelser 
 Øvelserne tager afsæt i den viden I er blevet præsenteret for og erfaringerne fra Ballerup og 

Esbjerg. I bliver præsenteret for cases fra forskellige steder i Danmark, som I skal arbejde 
med i mindre grupper. Oplægsholderne og medarbejdere fra DKR er til rådighed for sparring. 

 
14.30 Pause 
 
14.45 Øvelser fortsat 
 
15.30 Opsamling 
 
16.00 Farvel og tak for i dag 
 
Litteratur: 
Guide til mere trygge byer- byplanlægning, der skaber tryghed  
Erfaringer og anbefalinger fra projektet "Tryghed via byplanlægning", hvor fem kommuner igennem tre år 
har arbejdet med kriminalpræventiv byplanlægning. 
 
Kriminalpræventiv miljø og byplanplanlægning 
Udgivelsen er et resume af vidensopsamlingen "Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende  
miljø- og byplanlægning” 
 

http://dkr.dk/materialer/trygge-byer/guide-til-mere-trygge
http://dkr.dk/materialer/trygge-byer/kriminalpraeventiv-miljoe-og-byplanplanlaegning/
http://dkr.dk/materialer/trygge-byer/kriminalpraeventiv-miljoe-og-byplanplanlaegning/
http://dkr.dk/materialer/trygge-byer/kriminalpraeventiv-miljoe-og-byplanplanlaegning/
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Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø-og-byplanlægning: SBi 2013:27 
 
Det kriminalpræventive Råds hjemmeside, særligt under Trygge Byer 

http://anvisninger.dk/Assets/Kriminalpraeventiv-og-utryghedsforebyggende-miljoe-og-byplanlaegning/sbi-2013-27.pdf
http://dkr.dk/trygge-byer/

