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Traditionen tro har Byplanhistorisk 
Udvalg en ambition om at belyse en af 
nutidens byplanmæssig udfordringer 
ved at se på og lære af historien, der 
er gået forud, så den ikke går i glem-
mebogen. Derfor fokuserer vi i år på 
forstadens kulturmiljøer, der tilsam-
men fortæller om velfærdsstatens 
succesrige boligpolitik, men i dag er 
under forandring. 
 Derfor bruger vi en del af dette års 
seminar på at vise mulige metoder 
til at udpege de sammenhængende 
kulturmiljøer, der er et håndgribeligt 

udtryk for en periodes samfundsmæs-
sige prioriteringer og forandringer.  
 Forsvinder de eller fornyes til 
ukendelighed mister vi en del af vores 
kollektive hukommelse. Få et indblik 
i hvordan kommune- og lokalplaner 
kan bruges til at sikre dem – hvis 
vi altså ikke blot skal acceptere de 
drastiske planer om nedrivninger eller 
ombygninger for at ”fjerne” og fore-
bygge sociale problemer i de industri-
aliserede etageboligbebyggelser,  
så de ændres radikalt. Det samme 
gælder de mange nye, større og mere 

energivenlige parcelhuse, der skyder 
op i parcelhuskvartererne, som erstat-
ning for de gamle. 
 Sidst men ikke mindst ser vi på, 
om mulighederne anvendes hyppigt 
nok, er tilstrækkelige og hvordan det 
kan sikres, at hensynet til forskellige 
epokers kulturmiljøer får indflydelse 
på kommunernes planer og den frem-
tidige udvikling.
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Der er en alvorlig nutidig mangel på 
politidata til brug i byplanlægning og 
byforbedring. Denne mangel svarer 
til at trafikingeniører skulle udbedre 
“black spots” i vejnettet uden at kende 
uheldstallene. Det gør det umuligt at 
prioritere. Men det er byplanlægnin-
gens situation mht. politidata efter  
EUs GDPR-lovgivning fra 2016 om 
privatlivets beskyttelse (Data- 
beskyttelses-forordningen).
 På politiets hjemmeside  
https://statistik.politi.dk/ fandtes  
tidligere et offentligt tilgængeligt 
landkort med 1 km kvadrater over 
hele landet, der viste tal for forskellig 
slags kriminalitet/år opgjort for hver 
kvadratkilometer. Landkortet forsvandt 

efter GDPR. Det Kriminalpræventive 
Råd (DKR) havde også tidligere et pro-
jekt med kriminalitetsdata på 500x500 
m, der skulle bruges internt i politi-
ets samarbejde med kommunerne i 
kredsråd og lokalråd. Projektet blev 
skrottet.
 I mine konsulentopgaver i udsatte 
boligområder har jeg tidligere fået 
detaljerede kriminalitetskort for Volls-
mose, Bispehaven, Skovlunde, Nørre-
bro og Tingbjerg-Husum, nogle gange 
med et detaljeringsniveau på 50x50 
m. De kort har været væsentlige for 
præcis rådgivning om stedstilpasset 
situationel prævention og trygheds-
skabelse. Efter 2016 har jeg arbejdet i 
blinde.

Autorisationsordning efterlyses

Politiet kan lave fine kort i deres geo-
grafiske informationssystem. Det vil 
endda være muligt at lave et "script", et 
plug-in, som automatisk kan generere 
de kort byplanlægningen har brug for.
Bindet for øjnene mht. politidata må 
væk, hvis vi skal komme videre med 
situationel kriminalprævention. Der 
er behov for en autorisationsordning, 
hvor en medarbejder i hver kommune 
bliver uddannet til og får lov til at se 
politiet over skulderen for bedre at 
kende og forstå de langsigtede, steds-
specifikke hændelsesmønstre mht. 
forskellige kriminalitetstyper. Så  
kan forebyggelsen blive præcis nok  
og spild af ressourcer undgås.

Bevarings-
hensyn versus 
fornyelse

Planlægning med bind for øjnene
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