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SITUATIONEL PRÆVENTION – HVAD ER DET ? 
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Vi har allerede masser af det – på andre områder i samfundet 
 
 

Kilde: Paul van Soomeren 



SITUATIONEL KRIMINALPRÆVENTION – HVAD ER DET ? 

•  Social forebyggelse: vil reducere gerningsmands motivation 

•  Situationel forebyggelse: vil reducere mulighederne for kriminalitet 
 
•  Eksempel på situationel forebyggelse: startspærre i biler (lov fra 

1998) har reduceret tyveri af biler med op til 80% 

•  Kriminalitet er opportunistisk – lejlighed gør tyv ! ! !  

•  De fleste af os er eller kan blive kriminelle (mere eller mindre) 
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25 TEKNIKKER FOR SITUATIONEL PRÆVENTION 
pop-center.org (R.V. Clarke) 
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DANMARKS TRYGGE BYER - EMPATI SOM UDGANGSPUNKT 

Tryghed gennem byplanlægning handler om at tilrettelægge 
udformningen af byens rum og forbindelser i forhold til 
brugen af de forskellige steder, herunder den skiftende brug i 
løbet af døgnet, ugen og året. 
 
Baggrunden for at det er muligt at skabe tryghed gennem 
byplanlægning er: 
 
- At ca. 95% af befolkningen er grundlæggende empatisk 
indstillede overfor andre mennesker, ikke kun overfor deres 
nærmeste, men også overfor fremmede 
 
- At mennesker helst vil undgå at blive set og fanget i at 
gøre noget kriminelt 
 
- At menneskers konkrete adfærd og konkrete handlinger 
kan påvirkes af omgivelserne på stedet, herunder 
omgivelsernes fysiske udformning 
 
- Situationel kriminalprævention har 10.6.2015  fået 
Stockholm Criminology Symposiums pris – kriminologiens 
Nobelpris ! 
 



TRYGHED GENNEM BYPLANLÆGNING - HOVEDPUNKTER 
 

  
1. Tilstrækkeligt mange til stede i byrummene og forskellige 
borgere blandede på stedet, så  ingen kan dominere, uønsket 
  
2. God visuel kontakt mellem mennesker i bygninger og 
mennesker i de udendørs rum. 
  
3. Synlige mennesker og visuel kontakt mellem ude og inde -  
også  om aftenen. 
  
4. Byens rum og arkitektur udformes så de fremmer positive 
empatiske følelser, dvs. det modsatte af fremmedgørelse og 
mistro i forhold til brugerne af byrummene. 
  
5. At byens og arkitekturens udformning understøtter en klar 
og tydelig forståelse af passende sociale normer for adfærd 
de forskellige konkrete steder. 
  
6. Indretning med attraktive og 
civiliserende aktivitetsmuligheder, ikke mindst for de unge - 
muligheder som er sjove, spændende, sociale og udviklende 
– og samtidig gratis eller økonomisk overkommelige. 
  
7. Potentielle konflikter mellem mennesker reduceres på 
steder i rummet, hvor det kan være særligt påkrævet, f.eks. 
på grund af trængsel, på grund af meget forskellige 
aktiviteter eller forskellige grupper meget tæt på hinanden i 
rummet. 
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SEGREGATION OG LOKAL VARIATION I KRIMINALITET  
OG I BLØDE TRAFIKANTER 

Venstre: Københavns indkomstsegregation (grøn=lav indkomst) 
 
Nedenfor: Politianmeldelser/km2 varierer fra 6000 til 0 / år 
Fodgængere varierer fra 10.000/time til 0/time 
Bebyggelsestæthed, gadestruktur og antallet mennesker i det 
offentlig rum spiller stor rolle for kriminalitetsniveauet 
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KRIMINALITETENS TRE FASER I FØLGE JAN VAN DIJK – dansk tolkning 
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PROBLEMSTILLING – EKSEMPEL 
 

Vollsmose, Odense, Danmark 
Bygget med CIAM principper i 70-erne 

2x1 km enklave uden gennemfart, isoleret 
Dårligt fungerende center og udemiljø 

Sammenhæng rumlig udformning og kriminalitet  
Kvarterløfts projekt – delvis forbedring 
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Bilvejnet 2002 og forslag 2002 til flere forbindelser – NB!  karréstørrelse  

Vollsmose Vollsmose 

Odense 
Centrum 

Odense 
Centrum 
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Gang- og cykelnet – tilgængelighed (varme farver) aftager indad 
Rumlig segregering vokser indad (kolde farver) 

Det grønne og de offentlige bygninger er placeret dybt i bydelen 
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Vollmose nord – nærpolitiets plot 
Kriminalitet 2002 (rødt=røveri, gult=tyveri, grønt=indbrud) 
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Vollmose syd – nærpolitiets plot 
Kriminalitet 2002 (rødt=røveri, gult=tyveri, grønt=indbrud) 
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Ingen vinduer mod gang- og cykelstrøg 
Tæt beplantning / forbuskning  langs gang- og cykelstrøg 

Dag og nat – to forskellige verdener 
Sorte huller ved  matrikelskel / ejergrænse 

Boligselskab og kommune har ikke koordineret !! 
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DET DANSKE PLANSYSTEM KAN BRUGES TIL TRYG BYPLANLÆGNING 

Sluseholmen, Sydhavnen, København 
- de facto tryg byplanlægning 

Planloven siger ikke noget om tryghed i 
forhold til kriminalitet, men.... 

 

DKRs byplanprojekt i 5 kommuner i gen-
nem 3 år har vist, at kommunerne bl.a. 
kan bruge følgende i tryghedsarbejdet: 

 

q  Arkitekturpolitik 

q  Målsætninger i kommuneplaner 

q  Rammebestemmelser 

q  Lokalplaner 

q  Omdannelsesplaner, helhedsplaner, 
masterplaner, m.v. 

q  Sektorplaner (f.eks. trafik) 

q  Konkurrencer (bygnings- og byplan) 
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DKRs BYPLANPUBLIKATIONER 

Mere om DKRs byplanmateriale i guiden http://www.dkr.dk/guide-trygge-byer 

og i byplanprojektets store internationale vidensopsamling  

– en ny forskningsoversigt på dansk indenfor området 
http://sbi.dk/byudvikling/generelt/kriminalpraeventiv-og-
utryghedsforebyggende-miljo-og-byplanlaegning/sbi-2013-27/at_download/file 
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DKR	  TRYG	  BYPLANLÆGNING	  –	  HVAD	  MANGLER	  	  

Når	  kommunerne	  kommer	  i	  gang	  med	  tryg	  byplanlægning	  for	  alvor	  er	  der	  brug	  for	  mere:	  	  
	  

-‐	  Mere	  om	  organisa(on	  af	  arbejdet,	  processen	  med	  tryg	  planlægning	  (	  ud	  over	  materiale	  
fra	  de	  5	  danske	  kommuner	  er	  det	  bedste	  vi	  har	  her	  CEN	  TR	  14383-‐2	  rapporten	  fra	  2007)	  
	  	  
-‐	  Mere	  om	  analysemetoder	  for	  undersøgelser,	  som	  kan	  ligge	  Xl	  grund	  for	  konkrete	  
løsninger:	  poliXdata,	  tryghedsmålinger,	  undersøgelses	  aspekter	  og	  kortlægningsmetoder	  
vedrørende	  det	  fysiske	  miljø	  (COST	  TU	  1203	  Milano	  rapport	  har	  en	  del	  om	  det,	  h^p://cos^u1203.eu/	  )	  
	  

-‐	  COST	  TU	  1203	  kommer	  med	  nye	  rapporter	  om	  processer	  og	  "mapping"	  metoder	  i	  
eceråret	  2016	  (arbejdsgrupper	  er	  i	  gang)	  
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Indbrudssikring	  og	  trygge	  boliger	  

•  Den	  forrige	  regering	  igangsa^e	  undersøgelser	  af	  bl.a.	  bedre	  indbrudssikring	  	  af	  boliger	  og	  
muligheden	  for	  at	  indføre	  det	  i	  lovgivningen	  (bygningsreglementet)	  bl.a.	  baseret	  på	  det	  
hollandske	  PKVW	  system	  

•  Den	  nuværende	  regering	  ønsker	  mindre	  regulering	  og	  droppede	  det.	  
•  Konsulenfirmaet	  TryggeByer	  har	  siden	  gennemført	  en	  fondsfinansieret	  opgave	  men	  at	  

belyse	  mulighederne	  for	  en	  frivillig	  cerXfieringsordning	  i	  Danmark:	  
h^p://tryggebyer.dk/referencer.html	  

•  Den	  forrige	  regerings	  konsulentrapporter	  (af	  svingende	  kvalitet)	  findes	  her:	  
•  h^p://bygningsreglementet.dk/file/576421/ENS_2015_07_Analyse-‐af-‐konsekvenserne-‐ved-‐indforelse-‐af-‐indbrudssikringskrav-‐i-‐BR.pdf	  
•  h^p://uibm.dk/publikaXoner/erfaringer-‐med-‐indbrudsforebyggelse-‐i-‐holland-‐england-‐sverige-‐og-‐danmark	  
•  h^p://uibm.dk/publikaXoner/vaerktojskasse-‐Xl-‐indbrudsforebyggelse-‐i-‐alment-‐boligbyggeri	  
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TRÆNGSEL, URBAN CENTRALITET, OCH URBANT GRUNDNIVEAU 

Trængsel: mindre end 2 kv. 
meter  / person 
 
(lommetyve) 
 
 
 
 
 
Urban centralitet: 
mindst 1000 personer / time 
 
(mødested, naturlig 
overvågning) 
 
 
 
 
 
Urbant grundniveau: mindst  
3 personer synlige indenfor 
100 meters synsfelt 
 
(grænse for naturlig 
overvågning) 
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TINGBJERG	  –	  HUSUM	  NORD	  
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72 % 
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Tryghedsanalyse        
                                Politidata rapport 

80 sider         
                                46 sider med 14  
        
                   forskellige datasæt 
        
                  træk fra POLMAP 
        
                  (fortrolig) 
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Kriminalitet i og ved udsatte boligområder  
- ikke statistisk relateret til andelen dømte, som bor der 

Ovenfor: MBBLs liste 1.2.2014  – Pct. dømte er 1 af 5 
kriterier 
Højre: Ingen relation mellem anmeldelser/km2 i 
nærområderne og antallet dømte der  –  R2=0,005 

Tingbjerg 

Mjølnerparken 

Gellerup 
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Udvikling i kriminialitetstyper i Tryghedsindeks                 Udvikling i kriminialitet for udvalgte typer  

UDVIKLINGEN I KRIMINALITETEN I TINGBJERG OG HUSUM NORD 



EKSEMPLER PÅ POLMAP UDTRÆK – 8 ÅRS DATA 2007-2014 
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MØRKETAL 
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MEST KRIMINALITET PÅ FREDERIKSSUNDSVEJ OG RUTEN 
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q  I Tingbjerg og Husum Nord er den politianmeldte kriminalitet faldende, særligt mht. 
indbrud.  

q  Den personfarlige kriminalitet er mere konstant ligesom tyveri. 

q  Frederikssundsvej er den mest kriminelle strækning, Ruten er nr. 2 og Bystævneparken 
nr. 3.  

q  For indbrud i boliger er billedet ofte ret spredt. 



BLØDE TRAFIKANTER/TIME MIDT PÅ DAGEN 
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100 /time er absolut minimum for naturlig overvågning ! 



RUMLIG SYNTAKSANALYSE – TILGÆNGELIGHEDEN I NETVÆRKET 
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Tingbjerg – Husum Nord i Kbh. netværk               Detaljeret undersøgelsesområde 



VERDEN SET FRA RUTEN HHV. FREDERIKSSUNDSVEJ 
Point Depth Maps 2015 
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Nærområdet set fra Ruten (rødt)              Nærområdet set fra Frederikssundsvej (rødt) 
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INFRASTRUKTURNETVÆRK I TINGBJERG – HUSUM NORD 
 

Rumlig Syntaksanalyse – Tilgængelighed (= Integration) 



RUTENS PROFIL 
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RUTEN – BUTIKSBYGNING STORE TORV 
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BLINDE OG BLÆNDEDE FACADER 
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Blinde gavle og blinde / blændede facader (røde markeringer)  
Boliger med skodder til / for vinduerne (blå markeringer) 



STIER MED RINGE OPSYN 
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BELYSNING OG MØRKE 
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MANGLENDE FACADER = DYBERE SKYGGER OG MERE MØRKE 
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Steder som mangler facade langs side af gade, vej eller sti = manglende reflekteret lys + mørke huller til siden. 
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UTRYGGE OMRÅDER I TINGBJERG OG HUSUM NORD 



Hovedprincip  
•  Nye trafikforbindelser gør det 

nemmere at komme til og fra og 
gennem Tingbjerg og Husum 

 = Øget trygheden og 
investorinteresse 

 

Hvad sætter vi i gang?  
•  Første prioritet: En ny vej til 

Gladsaxe  
•  Ny vej fra Bystævnet til Ruten 

over Vestvolden 
•  Nordvendte motorvejsramper 
•  Stiforbindelser  
 

 

NY VEJ SKABER FLOW AF MENNESKER GENNEM 
TINGBJERG 
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Yderligere potentialer for boligbyggeri 

 

CA. 2400 NYE BOLIGER TIL BØRNEFAMILIER, 
UNGE OG ÆLDRE  
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Langt de fleste 
trygheds- 
aspekter er 
medtænkt ! 
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bo.gronlund@vip.cybercity.dk	  
Egen	  konsulentvirksomhed	  CVR/SE	  91095254	  siden	  1988	  

	  
medlem	  af:	  

Det	  KriminalprævenXve	  Råd,	  By-‐	  og	  boligudvalget	  
Den	  Trygge	  Kommune,	  den	  rådgivende	  kommi^é	  

Det	  svenske	  Tryghedsakademi	  
EU	  COST	  acXon	  TU	  1203	  –	  Crime	  PrevenXon	  Through	  Urban	  Design	  and	  Planning	  

ICA	  –	  InternaXonal	  CPTED	  AssociaXon,	  bestyrelsen	  

	  
Ekstern	  konsulent	  i	  h^p://tryggebyer.dk/	  

Nogle af de senere års publikationer med kapitler af mig på dansk, svensk og engelsk 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN ! 


