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De trygge danske byer skyldes først og 
fremmest, at der er stor tillid borgerne 
imellem, men det skyldes også, at 
vores byer er åbne, overskuelige og 
forholdsvis blandede. Og her kommer 
byplanlægningen ind i billedet.
 Gennem kommuneplanerne kan 
politikere og planlæggere skabe byer, 
hvor man møder hinanden på kryds 
og tværs, og gennem lokalplanerne 
kan man faktisk designe kvarterer 
uden skumle gyder og hække, hvor 
indbrudstyven kan gemme sig. Et kig 
i kommuneplanerne viser, at mange 
kommuner nævner tryghed. Men 
tryghed kan betyde mange ting. 
Handler det om, at den oplevede 
tryghed skal øges? Handler det om 
trafiksikkerhed? Eller handler det om at 
undgå kriminalitet, vold, hærværk og 

indbrud? Oftest er det en kombination 
af det hele.

Indbrudsforebyggelse  
i lokalplanarbejdet 
I Byplanlaboratoriet undersøger 
vi under Bo Trygt projektet i første 
omgang lokalplanerne. Vi har stillet 
os selv spørgsmålet, hvilke regule-
ringsmuligheder der findes under 
gældende planjura. Vi fokuserer på 
kommende og eksisterende bolig-
kvarterer med åben-lav bebyggelse, 
parcelhuse og villaer samt tæt-lav 
bebyggelse som række- og kæde-
huse. Men vi udvider langsomt feltet. 
Grundlæggende kan man sige, at et 
levende bykvarter, der opfordrer til 
leg og ophold, øger antallet af øjne på 
gaden – og dermed mindskes både 

den oplevede utryghed og antallet af 
indbrud. Det er en win-win situation. 
 Projektets indhold er udformet i 
samarbejde med de fire Botrygt-kom-
muner Aarhus, Sønderborg, Furesø 
og Hjørring samt en arbejdsgruppe 
bestående af Sønderborg, Furesø, Bal-
lerup, Køge og Københavns Kommu-
ner samt kriminalpræventive eksper-
ter. Resultaterne formidles gennem et 
interaktivt værktøj på Byplanlabora-
toriets hjemmeside og til november 
afholdes et helt nyt kursus om emnet. 

Af direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

          Tryghed og 

indbrudsforebyggelse 

i planlægningen

Projekt Bo Trygt

Tryghed er den lim, der får vores samfund til at hænge sammen. 
Når København og Aarhus f.eks. scorer højt på alverdens index for liveability, 
så handler det ikke kun om havnebade og cyklisme. Det handler også om, 
at man kan færdes trygt alle steder i byerne. Og det er ikke en selvfølge. 

Fysisk planlægning 
og trygge byer

Projektet er igangsat af Bo 
trygt-initiativet stiftet af Realdania, 
TrygFonden, Videncentret Bolius 
og Det Kriminalpræventive Råd.  


