
Inddrag de kriminalpræventive principper

1. Øjne på gaden

Giv by- og boligområder gode 
muligheder for menneskelig til-
stedeværelse og opmærksomhed, 
særligt langs med færdselsårer og 
fællesarealer hvor folk færdes og 
opholder sig. Områder bliver mere 
trygge, hvis der er blandede funk-
tioner og faciliteter til aktiviteter i 
store dele af døgnet. Tænk desuden 
i integrerede trafikmiljøer.

2. Overblik og synlighed

Sørg for god synlighed og overblik 
over området. Fx med bygningsde-
sign, der har vinduer og udsyn ud 
mod parkerings- og fællesarealer. 
Undgå blinde, inaktive og visuelt 
tillukkede facader. 

3. Sikker transport og bevægelse 

Stier og færdselslinjer med udsyn 
og åbenhed til siderne gør det 
muligt at orientere sig og skifte 
retning, hvis man føler sig utryg. 
Hellere få, centrale stier end mange 
spredte. 

4. Tryghedsskabende belysning

Vælg en jævn belysning, som ikke 
blænder, uden generende lys fra 
andre lyskilder i området. Lys for 
fodgængere og cyklister – samt lys 
på steder man opholder sig – bør 
have god farvegengivelse og være 
behageligt.

5. Psykologisk ejerskab og ansvar

Tilstræb en klar markering af for-
skellige områdetyper i forhold til, 
om de er offentlige, halvoffentlige, 
halvprivate eller private. Det har 
betydning for beboernes ansvars-
følelse, og giver personer udefra en 
fornemmelse af, hvornår de træder 
ind på et mere privat område. Gør 
grænserne tydelige med reelle eller 
symbolske barrierer som forskellige 
former for gangbelægning eller lave 
hække.

6. Opholds- og 

udfoldelsesmuligheder

Design de ydre arealer, så alle 
aldersgrupper er interesserede i at 
færdes og opholde sig der. Teen-
agere bør have aktivitetsmuligheder 
i nærheden af deres boligområde.

7. Renholdelse og 

vedligeholdelse

Send et signal om, at nogen passer 
på området med god renholdelse 
og vedligeholdelse af områders 
belægning, beplantning og byin-
ventar. Uorden og hærværk skal 
udbedres hurtigst muligt, da det 
ellers kan medføre mere hærværk.

8. Fysisk beskyttelse og  

brug af sikkerhedsudstyr

Nogle steder kræver fysiske sik-
kerhedstiltag, men aflåste hegn 
og videoovervågning kan skabe 
utryghed og bør derfor opsættes 
med omtanke.

Som del af et pilotprojekt under Det Kriminalpræventive Råd blev der i 2014 udarbejdet otte kriminalpræventive principper. 

Følges de i planlægningen af byrum og boligområder kan det have en præventiv effekt overfor kriminalitet bl.a. indbrud.

Kilde »Byplanlægning, der skaber tryghed«, 
udgivet af Det Kriminalpræventive Råd og Tryg 
fonden, 2014.
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Et af de kriminalpræventive råd er at sikre mulighed for god syn-
lighed og overblik over området f.eks. fra de enkelte boliger. Det 
kan gøres på mange måder eksempelvis forhaver med mere eller 
mindre åben karakter.

Hellere få, centrale stier end mange spredte er et andet af 
de kriminalpræventive råd til byplanlægningen. Indtæn-
kes mulighed for ophold, og dermed øjne på gaden, er det 
endnu bedre.


