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RAPPORTENS BAGGRUND  

 

Foreliggende rapport er udarbejdet af Tryg-

geByer til Fredensborg Kommune, Center for 

Familie og Unge. Den baserer sig på en vi-

suel inspektion foretaget af TryggeByer og to 

fælles tryghedsvandringer.  

 

Opdragsgiver ønsker en rapport, som kan 

anvendes i flere sammenhænge, fx i forbin-

delse med 2020 planen Fremtidens Fredens-

borg, som bidrag til den boligpolitiske hand-

leplan for Nivå, som input til infrastruktur-

projektet under boligforeningen VIBO og i de 

respektive boligforeninger.  

 

Den visuelle inspektion blev foretaget af 

TryggeByer den 4. juni 2015 kl. 13-17. Før-

ste tryghedsvandring blev foretaget den 15. 

juni 2015 kl. 16.30-18.30. Anden trygheds-

vandring blev foretaget den 20. august 2015 

kl. 15.45-16.45. Både den visuelle inspek-

tion og de to tryghedsvandringer er foreta-

get i dagslys. De tryghedsmæssige forhold i 

et område afhænger til dels af, om det er lyst 

eller mørkt. Forhold, som i dagslys ikke op-

leves utrygge, kan opleves utrygge, når det 

er mørkt og omvendt. De påpegede forhold i 

rapporten er alene identificeret i dagslys. 

Andre forhold kunne være blevet identifice-

ret, hvis tryghedsvandringerne eller den vi-

suelle inspektion var blevet foretaget efter 

mørkets frembrud.  

 

Området for tryghedsvandringerne er defi-

neret af Fredensborg Kommune, men ru-

terne og fixpunkterne er fastlagt i samar-

bejde mellem Fredensborg Kommune, afde-

lingsbestyrelserne, den boligsociale helheds-

plan Nivå Nu og TryggeByer.  

 

Fredensborg Kommune har sammensat 

tryghedsvandringernes deltagergruppe. Føl-

gende deltog i den første tryghedsvandring:  

 Ole Månsson, Fredensborg kommune, 

Familie og Unge 

 Kent Normann, Nordsjællands Park og 

vej 

 Torben Knudsen, VIBO drift 

 Kim Marsfeldt, VIBO drift 

 Bo Fabricius, Fredensborg kommune, 

SSP 

 Karoline Grum-Schwensen, Fredensborg 

Kommune, Plan og Miljø  

 Bjarke Gudbjerg, Nivå Nu 

 Dalia Ghadban, UngFredensborg 

 Lars Valbak, Afdelingsbestyrelsen, Kvar-

tererne  

 Helge from, Afdelingsbestyrelsen, Kvar-

tererne 

 Eva Meyle, Fredensborg Kommune, 

Kommunale Ejendomme 

 Kim Svane, Home Ejendomsmægler 

 Line Buchholt, Fredensborg kommune, 

Familie og Unge 

 Carsten Spliid, Nordsjællands Politi 

 Bent Cramer, Nivåhøj III 

 Ivan Lynge, Niverød IV 

 Tanja Bæklund, VIBO 

 Karsten Nielsen, TryggeByer 

 Nanna Gabrielsen, TryggeByer 

 

Følgende deltog i den anden tryghedsvan-

dring:  

 Ole Månsson, Fredensborg kommune, 

Familie og Unge 

 Bo Fabricius, Fredensborg kommune, 

SSP 

 Søren Martinussen, driftschef, KAB/Fre-

densborg boligselskab 

 Tom Føhns, driftsleder, KAB 

 Helge From, afdelingsbestyrelsen, Nive-

rød 3  

 Ellen Ladhøj, afdelingsbestyrelsen, Nive-

rød 3 
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 Lars Valbak, afdelingsbestyrelsen, Nive-

rød 3 

 John Friedrichsen, afdelingsbestyrelsen, 

Niverød 4  

 Leif Salée, afdelingsbestyrelsen, Niverød 

4 

 Kent Norman, Nordsjællands Vej og 

Park 

 Lars Nyborg, skoleleder Nivå Skole 

 Anne-Marie Bech, konsulent Fredens-

borg Kommune 

 Jacob Malling, Nordsjællands Politi 

 Nanna Gabrielsen, TryggeByer 

 Karsten Nielsen, TryggeByer 

  

Tryghedsvandringernes deltagere har haft 

rapporten til gennemsyn og kommentering 

inden dens færdiggørelse.  

 

Læsevejledning: Ved at læse alle rapportens 

afsnit vil læseren få indblik i kriminalitets- og 

utryghedsfænomenet – således som Trygge-

Byer forstår det. Alle afsnit er imidlertid ikke 

nødvendige for at kunne anvende rapporten, 

men vi vil dog som minimum anbefale læs-

ning af afsnittene om principper, fixpunkter 

og anbefalinger. 
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TRYGHEDSVANDRINGERNES FORMÅL OG STRUKTUR 

 

Der findes ikke én almengyldig måde at or-

ganisere, gennemføre og følge op på en 

tryghedsvandring. Den bedste måde at gøre 

det på afhænger af tryghedsvandringens 

formål og den kontekst, som den gennemfø-

res i.  

 

Disse tryghedsvandringer er gennemført 

som en planlagt gåtur gennem et på forhånd 

fastlagt område og efter en på forhånd fast-

lagt rute. Undervejs på tryghedsvandringen 

blev der standset op ved en række fixpunk-

ter, der ligeledes var fastlagt på forhånd. 

 

Formålet med tryghedsvandringen er at 

sætte fokus på, hvilken betydning de fysiske 

omgivelser har for kriminalitetsniveauet og 

oplevelsen af tryghed og utryghed i områ-

det. Selv om tryghedsvandringen godt kan 

være med til at udvikle og definere løsninger 

på konkrete problemstillinger, er dette ikke 

det primære formål. Formålet med disse 

tryghedsvandringer er at kvalificere delta-

gernes kriminalitetsrelaterede og trygheds-

mæssige observationer og dermed hjælpe 

deltagerne (og andre i organisationerne) til 

fremover i højere grad at tænke de fysiske 

forhold ind i løsningen af konkrete problem-

stillinger – ikke blot de steder, som tryg-

hedsvandringerne kommer omkring, men 

også andre steder med andre problemstillin-

ger.  

 

Den kriminologiske forskning dokumenterer, 

at kvaliteten af boligområder og det  

bymæssige miljø i det hele taget, dvs. den 

måde hvorpå vi planlægger, udformer,  

bebygger og forvalter byen og boligområder, 

spiller en stor rolle i forhold til omfanget af 

kriminalitet og oplevelsen af tryghed/utryg-

hed. Den fysiske indretning af bymiljøer og 

boligområder kan således bidrage til at 

skabe tryghed og nedbringe kriminalitet, li-

gesom den kan bidrage til det modsatte.  

 

På baggrund af forskningen har TryggeByer 

identificeret en række overordnede princip-

per for fysisk tryghedsskabende og kriminal-

præventiv indretning af bymiljøer og bolig-

områder – principper som udgør den viden-

skabelige ramme for TryggeByers arbejde 

(se særskilt afsnit om principperne). Hvor-

dan hvert af de overordnede principper kan 

og skal implementeres, afhænger altid af en 

konkret vurdering af den lokale situation. 

Ikke to steder er ens, og ét overordnet prin-

cip kan implementeres på én måde i én situ-

ation, men på en anden måde i en anden si-

tuation.  

 

Tryghedsrutens indlagte fixpunkter er tænkt 

som eksempler på en (evt. manglende) 

praktisk implementering af et eller flere af de 

overordnede principper. Fixpunkterne illu-

strerer således ikke nødvendigvis særligt 

utrygge steder eller steder, hvor behovet for 

fysiske ændringer er særlig stort. Fixpunk-

terne er primært læringspunkter, og tanken 

er, at deltagerne ved at deltage i trygheds-

vandringen både får forståelse for de over-

ordnede principper og inspiration til, hvor-

dan principperne kan tolkes og implemente-

res i praksis.  
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DEN SITUATIONELLE FOREBYGGELSESTILGANG 

 

TryggeByer arbejder ud fra en såkaldt situa-

tionel tilgang til kriminalitet og utryghed. 

Den situationelle tilgang er en måde at forstå 

og forebygge kriminalitet og utryghed på, 

hvor der fokuseres på kriminalitetens/utryg-

hedens kontekst dvs. de situationer, hvor 

forskellige former for kriminalitet og utryg-

hed opstår.  

 

Den situationelle forebyggelsestilgang ad-

skiller sig markant fra den individorienterede 

forebyggelsestilgang, som alene fokuserer 

på årsager til, at nogle personer er mere di-

sponeret til at begå kriminalitet end andre. 

Den situationelle tilgang afviser ikke, at 

nogle er mere disponerede til kriminalitet 

end andre, men tager udgangspunkt i, at kri-

minalitet ikke alene kan forklares ud fra ger-

ningspersonens kriminelle dispositioner. Det 

afgørende er nemlig dén motivation for at 

begå kriminalitet, der opstår i en konkret si-

tuation – en motivation der altid opstår i in-

teraktion med situationsbestemte faktorer, 

som på forskellig måde fremmer eller hæm-

mer muligheden for at begå kriminalitet. 

Ifølge denne tilgang forudsætter enhver kri-

minel handling altid en samtidig tilstedevæ-

relse af tre grundelementer:  

 

 

            En motiveret gerningsperson 

  

 

 

                      

                     Situationen  

                     udløser kriminalitet  

 

Et egnet objekt            Fravær af kompetent opsyn  

 

 

 

 Et egnet objekt 

Et egnet objekt/offer kan være en materiel 

værdi eller en persons liv og legeme. Gene-

relt har især to forhold betydning for, om et 

objekt vurderes egnet af en potentiel ger-

ningsperson hhv. tilgængelighed og attrakti-

vitet. Objektet skal være attraktivt for ger-

ningspersonen ved at have en materiel, 

symbolsk eller anden værdi. Samtidig skal 

objektet være tilgængeligt, forstået som fy-

sisk synligt eller til at nå og/eller have ringe 

modstandskraft. Et objekt, som gernings-

personen ikke véd findes eller ikke véd hvor 

findes, er ikke et egnet objekt, ligesom et 

objekt, som yder modstand, heller ikke er 

det. Et objekts modstandskraft skal forstås 

såvel konkret i form af et potentielt offers 

mulighed for at gøre modstand (fx ved at slå 

fra sig, skrige, ringe efter hjælp mm) og 

mere abstrakt i form af objektsikring (fx rat-

lås, startspærre, pengeskabe, lås, hegn 

mm). Et givent objekts egnethed vil altid 

være bestemt af den konkrete kriminalitets-

situation – et objekt kan således være egnet 

i en situation men ikke i en anden.  

 

 Fravær af kompetent opsyn 

Fravær af kompetent opsyn skal forstås som 

fravær – eller muligt fravær - af mennesker 

eller elektroniske hjælpemidler, som kan se 

og bemærke situationen og dermed hindre 

kriminaliteten i at opstå. Dette grundele-

ment kaldes derfor ofte for ”beskyttende 

øjne”. Opsynet kan således være en person 

eller en mere ”indirekte person”, fx et video-

kamera, som i en given situation kan af-

skrække den motiverede gerningsperson fra 

at begå en lovovertrædelse. Der kan både 

være tale om formel og bevidst opsyn, fx po-

liti og vagter, og uformel og mere ubevidst 
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opsyn, fx naboer, handlende, forretningsdri-

vende, den tilfældigt forbipasserende, mm. 

Det er vigtigt, at opsynet er kompetent, dvs. 

at det skal kunne forårsage, at en person 

fravælger en kriminel handling, som ellers 

ville blive begået. Et videokamera er ikke 

nødvendigvis et kompetent opsyn, ligesom 

meget berusede mennesker, små børn eller 

uopmærksomt butikspersonale mm. ofte 

heller ikke er det. Det kompetente opsyn kan 

også være en forestilling om opsyn, der får 

en person til at afstå fra kriminalitet. Fx re-

ducerer vinduer i gavlpartier mod parke-

ringspladser kriminalitet mod biler, idet per-

sonen ikke kan udelukke, at han bliver iagt-

taget. 

 

 Motiveret gerningsperson 

En lovovertrædelse finder kun sted, hvis en 

person vurderer, at der i en konkret situation 

findes et egnet mål og intet kompetent op-

syn. Det er således muligheden for at kunne 

begå kriminalitet i den konkrete situation, 

som er bestemmende for, om gerningsper-

sonen bliver motiveret eller ej. Det betyder, 

at alle – ifølge den situationelle tænkning - i 

princippet kan blive motiveret til at begå kri-

minalitet – dog i forskellig grad og med for-

skellig lethed. Det vil derfor altid - uanset 

psykologiske og/eller sociologiske årsager til 

en persons større eller mindre disposition til 

at begå kriminalitet - være en konkret vur-

dering af en konkret situation, som er ud-

slagsgivende for motivationen til at begå kri-

minalitet lige netop i dén situation. Derfor er 

den situationelle tilgang ikke optaget af 

hverken at forstå, forklare eller forebygge 

bagvedliggende årsager til, at nogle er mere 

disponeret til at begå kriminalitet end andre, 

men alene optaget af at påvirke motivatio-

nen til at begå kriminalitet i en konkret situ-

ation.   

 

Når forudsætningen for kriminalitet i en gi-

ven situation er et sammenfald (i både tid og 

sted) af de tre grundelementer, kan krimina-

litet forebygges ved at eliminere mindst et af 

de tre grundelementer. Hvor den traditio-

nelle individorienterede forebyggelsestil-

gang alene sigter mod at forebygge krimina-

litet ved at gøre den potentielle gernings-

mand mindre disponeret til at begå krimina-

litet, har den situationelle forebyggelsestil-

gang fokus på at forebygge kriminalitet ved 

at reducere omfanget af tilgængelige, at-

traktive objekter og/eller ved at øge omfan-

get af kompetent opsyn og dermed gøre det 

mindre motiverende at begå kriminalitet i en 

given situation.  

 

Hvilken konkret situation, der bedst hæm-

mer eller fremmer kriminalitet, afhænger 

imidlertid af kriminalitetstypen. Fx hæmmer 

mange mennesker i byområder typisk ind-

brud, mens de fremmer lommetyverier. Der-

for bør forebyggelse af kriminalitet altid tæn-

kes specifikt i forhold til både den konkrete 

situation og i forhold til kriminalitetstyper. 
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(U)TRYGHED SOM FÆNOMEN 

 

Utryghed er et komplekst fænomen, og at 

arbejde med at forebygge utryghed kræver 

typisk en flerstrenget tænkning og indsats.  

 

Rigtig mange mennesker føler sig utrygge. 

Hvert år foretager Trygfonden en måling af 

danskernes oplevede tryghed. Undersøgel-

sen fra 2013 viser, at knap hver 6. dansker 

er utryg i hverdagen, og at utrygheden er 

stigende.  

 

Utryghed har negative konsekvenser på 

mange niveauer. På det individuelle plan kan 

det have konsekvens for adfærd og livskva-

litet, fordi man afholder sig fra at gøre ting, 

man ellers ville gøre, fx at gå ud om aftenen, 

deltage i arrangementer, indlede samtale 

med andre mennesker, mm. For et boligom-

råde eller et bestemt sted kan en høj kon-

centration af utryghed igangsætte negative 

udviklingsspiraler: Fraflytning af ressource-

stærke beboere, mindre social kapital, 

manglende forretningsliv, lavere økonomisk 

aktivitet i det lokale næringsliv, lavere ejen-

doms- og boligpriser – forhold som kan for-

årsage yderligere utryghed. Ud fra disse be-

tragtninger er det vigtigt at arbejde målret-

tet på at forebygge utryghed.  

 

Utryghed kan have mange udspring men 

knytter sig for mange mennesker til frygten 

for at blive udsat for kriminalitet eller til en 

bekymring for, at andre skal blive det. For-

holdet mellem den reelle risiko for at blive 

udsat for kriminalitet og utryghed er imidler-

tid kompliceret.  

 

Fra forskning ved vi, at der er tendens til, at 

mennesker, som har været udsat for krimi-

nalitet, er mere utrygge end mennesker, 

som ikke har. Ligeledes at ældre føler sig  

mere udsatte end yngre, kvinder mere end 

mænd, økonomisk dårligt stillede mere end 

bedre stillede, osv. Også karakteren af det 

sociale liv i et boligområde kan øge utryghe-

den gennem opfattelsen af mulige gernings-

personers tilstedeværelse – ligesom miljø-

mæssige faktorer, fx dårlig oversigt, anony-

mitet, hærværk og dårlig vedligeholdelse, 

kan øge forestillingen om nedsat opsyn. 

Utryghed handler derfor langt fra kun om fa-

ren for at blive udsat for kriminalitet, men i 

højere grad om, hvorvidt man tror – eller 

endda blot forestiller sig - at man er i fare 

for at blive udsat for kriminalitet (dvs. hvor-

vidt man tror eller forestiller sig, at krimina-

litetssituationen – beskrevet i forrige afsnit – 

er tilstede). Derfor handler forebyggelse af 

utryghed både om at forebygge kriminalitet 

i en given situation og om at minimere tegn 

og signaler på, at der er grund til at tro, at 

der kan forekomme kriminalitet i en given si-

tuation.  

 

Forebyggelse af utryghed kan tænkes på 

samme måde som forebyggelse af kriminali-

tet. Men det handler om at eliminere den 

utryghedsskabende forestilling om mindst et 

af kriminalitetssituationens tre grundele-

menter – en motiveret gerningsperson, et 

egnet objekt eller fravær af kompetent op-

syn. Uanset om der rent faktisk er (øget) op-

syn eller ej, vil troen på (øget) opsyn kunne 

forebygge utryghed. På samme måde med 

de to øvrige grundelementer: uanset om til-

stedeværelsen af motiverede gerningsperso-

ner rent faktisk mindskes, kan troen på min-

dre tilstedeværelse forebygge utryghed, 

mm. Derfor handler forebyggelse af utryg-

hed om at fjerne forestillinger forbundet med 

mindst et af de tre grundelementer i krimi-

nalitetssituationen.  
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FYSISKE FORHOLD SOM FOREBYGGELSESREDSKAB 

 

Udgangspunktet for TryggeByers arbejde er 

som nævnt den situationelle tænkning om-

kring kriminalitet og forebyggelse. Formålet 

er at påvirke mindst et af kriminalitetens og 

utryghedens grundelementer - en disponeret 

gerningsperson, et egnet objekt og fravær af 

kompetent opsyn - med henblik på at fore-

bygge en situation hvor kriminalitet og/eller 

utryghed kan opstå.  

 

Det primære fokuspunkt i TryggeByers ar-

bejde er fysiske forhold, som indvirker på 

grundelementerne. Det vil sige spørgsmålet 

om, hvordan eventuelle ændringer i de fysi-

ske forhold kan påvirke mindst et af de tre 

grundelementer i kriminalitetssituationen el-

ler opfattelsen af kriminalitetssituationen. På 

dén måde udgør de fysiske forhold en me-

tode – et redskab – til at forebygge krimina-

litet og/eller utryghed.  

 

Baggrunden for det fysiske fokus er, at både 

kriminalitet og utryghed er fysisk koncentre-

ret. Forskning viser, at lige meget på hvilket 

rumligt niveau man anskuer kriminalitet og 

utryghed (pladser, gader, nabolag, byer, re-

gioner eller lande), er nogle områder mere 

præget af kriminalitet og utryghed end an-

dre. I 1989 foretog amerikaneren Lawrence 

W. Sherman en kortlægning af kriminalite-

ten i Minneapolis i USA. Kortlægningen viste, 

at kun ca. 3,5% af byens steder (defineret 

som adresser og vejkryds) stod for halvdelen 

af byens kriminalitet (målt som opkald til po-

litiet). Voldskriminalitet alene (dvs. røveri, 

voldtægt m.m.) var endnu mere koncentre-

ret – næsten 100% af voldskriminaliteten 

fandt sted på kun ca. 5% af byens steder. 

Der findes mindre dokumenteret viden om, 

hvor utryghed koncentreres på mikro-ni-

veau, men de forhåndenværende undersø-

gelser bekræfter, at utryghed – ligesom kri-

minalitet – er koncentreret fysisk.  

 

Forståelse af de fysiske steder, hvor krimi-

naliteten og utrygheden findes, er derfor af-

gørende i forhold til at kunne forebygge suc-

cesfuldt. Hvis vi forstår, hvad der kendeteg-

ner gerningssteder (eller potentielle ger-

ningssteder) fysisk, kan vi reducere antallet 

af steder, der har ligheder med typiske ger-

ningssteder, og på den måde forebygge kri-

minalitet og/eller utryghed. Forskning viser 

endda, at det kan ske uden, at kriminaliteten 

flytter andre steder hen eller ind i andre kri-

minalitetsformer (såkaldt displacement). 
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OVERORDNEDE PRINCIPPER 

 

TryggeByers arbejde tager udgangspunkt i 

følgende overordnede principper for fysisk 

tryghedsskabende og kriminalpræventiv 

indretning og forvaltning af boligområder. 

Principperne er defineret på baggrund af 

forskning og har alle en dokumenteret ef-

fekt, hvis de anvendes i den rette kontekst. 

Det betyder, at alle principperne har poten-

tiale til at indvirke på en eller flere af krimi-

nalitetssituationens tre grundelementer, 

men en implementerings form og effekt vil 

være afhængig af den konkrete situation. I 

praksis kan principperne således være over-

lappende og have varierende styrke af-

hængig af den konkrete situation, hvor de 

implementeres.  

 

Tilstedeværelsen af ”beskyttende øjne” 

Beskyttende øjne er den kriminalpræventive 

og tryghedsskabende virkning ved naturlig 

overvågning eller opmærksomhed ved selv 

at se – men også ved at blive set af andre. 

De beskyttende øjne er både folk, der er til-

stede eller færdes i byområdet, og personers 

iagttagelse af uderummet fra fx omkringlig-

gende bygninger – eller potentielt tilstede-

værende personer fx i bygningers vinduer, 

der vender mod gaden eller parkeringsplad-

sen. Omfanget af beskyttende øjne kan øges 

ved fx at arbejde med nedskæring af bu-

skads, ved at åbne op med private haver i 

stueetager ved renovering, sørge for aktive 

stueetager, ved at skabe indsyn fra boliger 

til cykelparkering, p-pladser og adgangs-

stier, sætte vinduer i ”blinde” gavle, mv.  

 

Klar anvendelse af offentlige arealer 

Klar anvendelse af offentlige eller andre fæl-

les arealer regulerer adfærd, appellerer til 

hensigtsmæssig brug og sender et signal om 

forventet omsorg for stedet. Offentlige eller  

fælles arealer bør derfor have klare intende-

rede og tydelige anvendelsesformål, som bør 

fremgå af design eller ved anvisninger. Det 

bør fremgå, hvem der må bruge området, til 

hvad og hvornår. Offentlige eller fælles om-

råder uden klar anvendelse ligger ofte øde 

hen (uden opsyn) eller domineres af uregle-

menteret adfærd, fx chikanerende unge, æl-

dre som drikker alkohol eller direkte af kri-

minel adfærd. Utydelige anvendelsesformål 

gør det vanskeligt for omgivelserne at itale-

sætte uhensigtsmæssig brug (og dermed 

fungere som kompetent opsyn), fordi græn-

sen mellem hensigtsmæssig og uhensigts-

mæssig brug er uklar.  

 

Klare ejer- og ansvarsforhold. 

Klare ejer- og ansvarsforhold signalerer op-

syn og god forvaltning af stedet. Det bør der-

for være tydeligt gennem design, vedligehol-

delse, skiltning, eller lignende, hvem der ejer 

og har ansvar for vedligeholdelse af arealet. 

Er det fx kommunen, boligorganisationen, 

grundejerforeningen eller en privat virksom-

hed? Klare ejerskabsforhold gør det desuden 

nemmere for omgivelser at italesætte ukor-

rekt brug og anvendelse (og dermed fungere 

som kompetent opsyn).   

 

Sammenhæng med omgivelser 

At beboerne i de enkelte boligområder ople-

ver boligområdet som en integreret del af 

den omliggende by har betydning for tryg-

heden i boligområdet, idet det mindsker 

eventuel stigmatisering. Forestillinger om 

andre borgeres negative opfattelse af 

eget/andres boligområde kan øge utryghe-

den og en opsplittende os/dem tænkning. 

Bedre kendskab til hinanden nedbryder fjen-

debilleder og dermed forestillingen om even-

tuelle motiverede gerningspersoner. Bro-

bygning til det omliggende miljø kan fx ske 
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via sociale aktiviteter som brug af hinandens 

fælleshuse, brug af fælleslokaler til aften-

skole, fælles aktiviteter – og via fysiske til-

tag, fx nedbrydning af omliggende veje, om-

kransende beplantning og plankeværk mm.  

 

Blandede funktioner  

Blandede funktioner i boligområder kan have 

et kriminalpræventivt og tryghedsskabende 

element, idet det skaber et bredere tids- og 

brugsmæssigt mønster i bebyggelsen. Flere 

personer med forskelligt formål vil derfor 

færdes og skabe et bedre flow, medvirke til 

brobygning og udgøre flere beskyttende 

øjne. Små virksomheder, erhverv, institutio-

ner, mm. kan således opbløde en monokul-

tur, der udelukkende består af boliger. 

 

Gode oversigtsforhold 

Gode oversigtsforhold og overskuelighed 

ved boligens nærområde og langs med færd-

selslinjer, fx stier og adgangsveje, er tryg-

hedsskabende og kriminalpræventive. Gode 

oversigtsforhold kan handle om tilstrækkelig 

belysning, udsyn på stier, tilpasset beplant-

ning ved indgangspartier og boligers forha-

ver, mm. Gode oversigtsforhold bør indgå i 

overvejelserne, men ikke hindre kreativ ind-

retning med læ og mulighed for hvile og re-

kreation på fælles arealer. Man bør desuden 

være opmærksom på den såkaldte ”lure-

grænse”, som er grænsen til det område, 

hvor vi ikke har visuel kontrol. Det kan være 

på grund af buskads tæt på et stiforløb, par-

kerede biler langs et fortov, fremspring/ni-

cher i facader og indgangspartier samt 

mørke generelt. Luregrænsen bør ikke 

trænge sig for tæt på fx fodgængere på en 

sti. 

 

Graduerede offentlighedszoner 

Et områdes status i forhold til grad af offent-

lighed indvirker på både kriminalitet og tryg-

hed. Et område kan være privat, halvprivat, 

halvoffentligt eller offentligt. Er et udeom-

råde privat eller halvprivat, er det nemmere 

for brugerne at medvirke til at indrette det 

og tage personligt ansvar eller psykologisk 

ejerskab for det. Det psykologiske ejerskab 

understøtter den såkaldte sociale kontrol, 

dvs. en ansvarlighed for området og andre 

borgere/beboere. Omvendt er det tydeligt 

og dermed mere risikofyldt for en udefra-

kommende med kriminel hensigt, fx en ind-

brudstyv, at nærme sig et privat område. 

Man kan med fordel arbejde med overgan-

gene mellem de forskellige zoner, fx med ty-

delige fysiske markeringer som hække og 

lav beplantning eller symbolske barrierer 

som skift i belægningsform, farveskift, mv. 

 

Fælleskaber på tværs 

Lokale fællesskaber kan skabe tryghed, fordi 

de skaber nærvær og en følelse af omsorg 

for hinanden. Dermed skaber fællesskaber 

et kendskab, som er vigtigt for at kunne 

hjælpe andre og holde øje med andres boli-

ger og ejendele. Endvidere kan fælleskaber 

øge beboernes følelse af indbyrdes tilknyt-

ning og tilknytning til området, hvilket lige-

ledes kan øge den gensidige omsorg. Møder 

mellem mennesker – især på tværs af gene-

rationer og grupperinger - kan desuden af-

dramatisere forestillinger og frygt for andre 

(og dermed nedbringe forestillingen af po-

tentielle motiverede gerningspersoner). Der-

for - og naturligvis af hensyn til aktiviteten 

selv - er det vigtigt at tænke i naturlige mø-

desteder. Mødesteder kan være etablerede, 

fx legepladser, beboerlokaler, aktivitetsare-

aler, men kan også være mere flygtige, fx 

fælles postkasser, affaldscontainere, vaske-

rum.  

 

Opholdsmuligheder for alle 

Gode opholds- og udfoldelsesmuligheder for 

alle aldersgruppe kan være med til at skabe 
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tryghed i et boligområde. Opholdsmulighe-

der skaber opsyn, møder og udvikler fælle-

skaber, som har betydning for den sociale 

opmærksomhed, kontrol og tryghed i områ-

det. Det fremmer en multisegmenteret an-

vendelse af området. Dvs. at området bru-

ges forskelligt, af forskellige befolknings-

grupper og på forskellige tidspunkter af døg-

net. Det handler fx om plads til både børn og 

voksne i et legeområde, plads til ældre, som 

vil sidde og læse avis, og unge som vil spille 

bold eller hænge ud, osv.  

 

Sikker transport og bevægelse 

Beboerne skal føle sig trygge ved at bevæge 

sig rundt i det område, de bor og færdes i. 

Især skal det være trygt at bevæge sig til 

fods og på cykel, fordi disse trafikanter er 

mest sårbare. Fodgængere og cyklister øger 

antallet af beskyttende øjne og lægger op til 

møder og fællesskaber. Det er bedre, at 

transportveje og stiforløb i boligområder 

samler trafikanterne end spreder dem - fx er 

få stier bedre end mange. Der bør være sær-

lig opmærksomhed på steder som øde stifor-

løb og tunneller. Trafikadskillelsen fra byer-

nes planlægning i 1970.erne kan i dag ofte 

ændres og sammenlægges uden forøget tra-

fikal risiko.  

 

Tryghedsskabende belysning 

Belysning kan i sig selv være mere eller min-

dre tryghedsskabende. Tryghedsskabende 

belysning er ikke en skarp og stærk spot-be-

lysning. Tværtimod er den jævn, uden blæn-

ding, med god farvegengivelse, god gengi-

velse af ansigtstræk og behagelig og rar at 

færdes i. En sådan belysning kan øge incita-

mentet til at færdes i mørke og dermed for-

øge trygheden via flere mennesker i gadebil-

ledet. Lys skal dog ses i kombination med 

andre mennesker. Fx fører en oplyst sti eller 

tunnel ikke nødvendigvis til større tryghed, 

hvis den ligger øde hen og uden andre men-

neskers mulighed for opsyn. Ved ændret be-

lysning bør man derfor overveje lysets mu-

lighed for at spille sammen med menneske-

lig tilstedeværelse eller opsyn.  

 

Tegn på kriminalitet og forfald  

Mange mennesker oplever sammenhæng 

mellem synlige tegn på kriminalitet og/eller 

forfald/mangel på renholdelse på den ene 

side og utryghed på den anden. Disse tegn 

kædes sammen med en antagelse om mang-

lende social kontrol (uden kompetent opsyn) 

i området og forestillingen om, at der uden 

social kontrol hersker lovløshed - ”noget far-

ligt kan ske”. Tegn på kriminalitet og/eller 

forfald kan fx være graffiti, hærværk, skrald 

på gaden, knuste ruder, forladte cykler, 

fulde mennesker, grimme facader, ødelagt 

eller mangelfuld beplantning mm. Det kan 

også være skiltning om fx videoovervågning 

og fysiske værn som aflåsning af opgange, 

tremmer for vinduer, mm. Direkte synlig kri-

minalitet, fx narkohandel eller vold på ga-

den, har samme virkning.  

 

Fornuftig brug af sikkerhedsudstyr 

Fysisk beskyttelse og teknisk udstyr er nød-

vendig mange steder og ved mange objek-

ter, særligt hvor omfanget af beskyttende 

øjne er lille, og hvor objekterne har stor at-

traktivitet i forhold til kriminalitet. Aflåste 

hegn og videoovervågning kan have en god 

effekt – men samtidig også skabe utryghed 

ved signalet om risiko for kriminalitet. Ud-

styret bør derfor designes omhyggeligt, 

være af høj kvalitet og passe ind i omgivel-

serne.  

 

 



 

13 
 

TRYGHEDSVANDRING NR. 1: FIXPUNKTER 

 

På de følgende sider beskrives fixpunkterne 

for første tryghedsvandring i forhold til for-

skellige trygheds- og utryghedsfaktorer. 

Som nævnt illustrerer fixpunkterne ikke 

nødvendigvis særligt utrygge steder eller 

steder, hvor behovet for fysiske ændringer 

er særlig stort. Derimod er fixpunkterne læ-

ringspunkter i form af eksempler på en (evt. 

manglende) praktisk implementering af et 

eller flere af de overordnede principper.  

 

I forbindelse med hvert fixpunkt følger en 

kort anbefaling til, hvordan der kan arbejdes 

med trygheden ved punktet. Til trods for at 

anbefalingerne umiddelbart knytter sig til de 

enkelte fixpunkter, er de tænkt som mere 

generelle anbefalinger. Der vil således sand-

synligvis være mange andre steder, hvor der 

kan arbejdes med trygheden ud fra de an-

førte anbefalinger.  

 

Tryghedsvandringens rute og fixpunkter 

fremgår af billedet på næste side. 
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1. Nivå Station 

 

Stationsområdet – og især den vestlige side 

mod centret – bærer præg af de moderni-

stiske byplanprincippers overordnede tænk-

ning om funktionsadskillelse og trafiksepa-

rering - med deraf følgende fordele ved 

samlingen af centerområde, idrætsplads og 

skole i området tæt ved stationen. Set i for-

hold til tryghedstemaet er det imidlertid en 

ulempe, at aktiviteten ved disse funktioner 

har en døgnrytme, der efterlader områder 

og stiforløb svagt befolkede over store dele 

af døgnet. Dermed får oversigtsforhold, 

ind- og udsynsforhold og belysning ved sti-

erne stor betydning – for ikke at fremstå 

mennesketomme, øde og utrygge uden for 

de mest benyttede tider. Set fra centersi-

den kan stationen da også synes at ligge 

lidt isoleret, og det er næppe et sted, man 

kommer forbi uden et ærinde.  

 

Selve stationsområdet fremstår dårligt ren- 

og vedligeholdt. Der er synligt hærværk, og 

flere steder lugter dårligt. Det er uklart, 

hvem der har ansvaret for de forskellige 

dele af stationen og dens nærområde. Er 

det DSB, Banestyrelsen, kommunen eller 

private?  

 

Cykelparkeringerne (på center-siden) ligger 

gemt lidt af vejen i forhold til både perro-

nerne og stien/vejen. Neden for stationen 

(langs med centrets bagside) findes endnu 

en cykelparkering. Den ligger øde hen, og 

flere af tryghedsvandringens deltagere har  

 

aldrig opholdt sig her før. Ingen af delta-

gerne har lyst til at efterlade sin cykel her 

eller til at stille/afhente den her efter mør-

kets frembrud.   

 

Generelt er der ringe visuel kontakt (ind- 

og udsynsforhold) mellem stationens for-

skellige elementer - perron, kiosk, cykel-

parkering, tunnel, elevator, mm. Det bety-

der få beskyttende øjne både blandt rej-

sende, andre tilstedeværende og ansatte 

(fx i kiosken, buschauffører, taxachauffører, 

mm).  

 

Anbefalinger 

Trygheden i stationsområdet kan øges gen-

nem et samarbejde mellem kommune, DSB 

og Banestyrelsen, hvor der fokuseres på at 

skabe ind- og udsyn mellem stationsom-

råde og idrætsplads. Der kan med fordel 

åbnes op udadtil i forhold til tæt beplant-

ning, særligt ved cykelparkeringerne, og 

skabes bedre mulighed for visuel kontakt 

mellem kiosk og stationsområde. Ejerska-

bet bør signaleres tydeligere, og renhol-

delse og den almene vedligeholdelse af sta-

tionsområdet bør forbedres. Mulighederne 

for at opkvalificere opholdsmulighederne, fx 

i forhold til bussen og stationsbygningen, 

bør overvejes, ligesom det bør overvejes, 

om stiforløbenes attraktivitet kan øges, fx 

ved at sammenlægge de to stier ved statio-

nens centerside, så de ikke kun er forbun-

det med en trappe.  
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2. Græsareal 

 

Græsarealet er stort og anonymt. Der er kun 

få egentlige opholdsmuligheder, og det er 

uklart, hvem der ejer området, og hvad om-

rådet kan og må bruges til. Under trygheds-

vandringen ligger hele området uudnyttet 

hen, og potentielle muligheder for fællesska-

ber, udfoldelse og beskyttende øjne synes 

således ikke at være udnyttet.  

 

Områdets anonymitet og svage befolknings-

grad understreges af sportshallens helt 

”blinde” facade (ingen vinduer) ud mod om-

rådet. 

 

Der er forskellige opfattelser blandt delta-

gerne vedr. områdets attraktivitet. Flere del-

tagere finder ikke området attraktivt – det 

blæser altid, og der er ingen muligheder for 

at opholde sig i læ. Andre deltagere oplever 

det som et dejligt område, fordi det er grønt 

og giver en følelse af luft i boligområdet. 

Jævnligt er der også aktiviteter på stedet. 

 

Vurderingen af områdets tryghedsforhold 

må ses i relation til Nivå Centrets placering 

og funktion. Et grundlæggende forhold er 

her, at centret ”vender ryggen” mod det om-

liggende byområde, hvilket generelt har be-

tydning for tryghedsoplevelsen på stier og 

pladser uden for centret - især når butik-

kerne er tomme og uudnyttede.  

 

Anbefalinger 

Området ved græsarealet kan i forhold til 

tryghed forbedres ved at optimere befolk-

ningsgraden, fx med flere opholdsmulighe-

der både i form af flere bænke/borde og i 

form af områder med læ. Man kunne over-

veje at signalere tydeligere, hvad området 

må bruges til, fx en legeplads, boldbane, 

grillpladser mm.  

 

Det kunne indgå i overvejelser om centrets 

fremtid at vurdere dets tilgængelighed, ved-

ligeholdelse, belysning i og uden for på om-

rådet, naturlig overvågning uden for åb-

ningstid, anonymitet på p-pladsen og over-

vejelser om en tryg og sikker måde at 

komme til og fra centret på – evt. med fokus 

på de mest benyttede stier/veje. 
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3. Tunnel 

 

Tunneller er generelt set en typisk kilde til 

utryghed, og der er ofte mange forhold at 

arbejde med for at øge trygheden. Meget af 

dette gør sig imidlertid ikke gældende ved 

denne tunnel. Et vigtigt element er visuel 

oversigt over så langt et stræk som muligt. 

Denne tunnel er kort og dermed hurtig at 

passere igennem, samtidig med at 

oversigtsforholdene på begge sider er gode. 

Selve tunellen er i forholdsvis pæn stand – 

der er kun minimalt skrald og grafitti, som 

ellers ofte kendetegner tunneller. Rampen 

ned mod tunnellen (på centersiden) er dog 

forholdsvis lang og fremstår øde og uden 

beskyttende øjne langs siderne. Trappen op 

til vejen er misligholdt, dårligt renholdt og 

signalerer forfald og manglende ejerskab.  

Anbefalinger 

Der kan arbejdes med trygheden ved at be-

skære buskadset langs med tunellens ram-

per og sikre, at området generelt fremstår 

pænt og vedligeholdt. Belysningen bør gen-

nemgås i mørke – virker alle gadelamper, og 

lyser de med tilstrækkeligt og behageligt 

lys? Derudover kan der med fordel arbejdes 

med skråningerne ned mod tunellen (fra 

centersiden), hvor busskadset er voldsomt, 

og luregrænsen visse steder er meget tæt på 

stien. En tydelig funktion i bygningen ved 

hjørnet mellem centret og stien (efter det 

oplyste et tidligere posthus) vil også kunne 

øge graden af beskyttende øjne og dermed 

trygheden. 
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4. Basen 

 

Indgangen (parkeringspladsen) foran basen 

fremstår kaotisk og uden klart signaleret 

ejerskab til området. Hvem ejer området og 

hvem tager ansvar? Basen, kommunen, læ-

gen overfor? 

 

Buskadset er vildtvoksende, og det er uklart, 

om det er en egentlig indgang eller en bag-

indgang. Det understreges af det lidt uoffici-

elle stiforløb med grus – men dog med be-

lysning - fra parkeringspladsen ned til den 

store sti (som forløber rundt langs med hele 

Nivåhøj). Er denne sti tiltænkt børnene som 

en genvej?  

 

Området er dårligt belyst – og der må anta-

ges at færdes meget få mennesker efter in-

stitutionens og lægehusets åbningstider. I 

vinterhalvåret må der være meget mørkt, 

når børnene forlader institutionen for at tage 

hjem.  

 

Generelt er oversigtsforholdene omkring Ba-

sens indgang (eller bagindgang) dårlige pga. 

dårlig belysning og den vildtvoksende be-

plantning. Langs muren findes en lille høj, 

som udgør et potentielt gemmested. Det be-

tyder, at man har svært ved at få overblik 

over området i sin helhed.  

 

Kæder og hængelås på den store gitterport 

sender et signal om, at kriminalitet (fx ind-

brud) kan forekomme.   

 

Anbefalinger 

Man kan med fordel arbejde med oversigts-

forholdene omkring parkeringspladsen. Fx 

kan belysningen gennemgås, buskadset be-

skæres, og den lille vold ind mod Basens 

hegn kan udjævnes. Der kan arbejdes på at 

skabe et mere tydeligt og klart indgangsparti 

og at gøre det mere klart, hvilke bevægel-

sesmønstre man ønsker af børnene og deres 

forældre. Såfremt det er muligt at gøre om-

rådet mere attraktivt til almindelige spadse-

reture, vil det øge den naturlige overvågning 

ved personers blotte tilstedeværelse. At in-

tegrere bygningen mere i byområdet, fx med 

mindre afskærmning ind mod øvrig bebyg-

gelse kan også være en mulighed. 
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5. Sti 

 

Generelt er sti- og vejforløbene rundt om og 

langs med Nivåhøj funktionelle og trafik-

sikre. Således også ved det valgte fixpunkt. 

Som mange andre steder i landet, hvor man 

i 1970’erne opførte boligområder og anlagde 

bydele, har man også her gennemført trafik-

separering med en række over- og under-

førsler. Det er til fordel for trafiksikkerheden 

– men ligesom ved stationen – er det en 

ulempe, at især stisystemerne for gående og 

cyklende opleves utrygge af mange og der-

for heller ikke helt benyttes efter hensigten. 

Utrygheden kan forbindes med blandt andet 

lav befolkningsgrad (få mennesker), tegn på 

kriminalitet, fx hærværk, og mangel på ind- 

og udsyn til autoveje og beboelse, der ofte 

skyldes vildtvoksende beplantning, lange 

passager under overfladeniveau, mv. Det 

valgte sted adskiller sig ikke fra disse gene-

relle problemstillinger. Ydermere er lure-

grænsen overtrådt med bevoksning ud over 

stien flere steder langs stien. 

 

Et andet generelt fænomen, som medvirker 

til utryghed, er en markant afgrænsning af 

planbebyggelser, som her Nivåhøj, fra det 

omliggende byområde. Fysisk ses det ved de 

omkransende veje og stier samt ved 

 

høj beplantning næsten hele vejen rundt. 

Også ved omliggende boligområder, fx par-

celhuskvarteret Tjørnen ved fixpunktet, ses 

meget høje hække ud mod fællesarealet, 

som her adskiller Tjørnehøj fra sti og vej om-

kring Nivåhøj. Der er således forskellige for-

mer for afstandsbælter mellem Nivåhøj og 

det omliggende område.  

 

Anbefalinger 

Såfremt benyttelsesgraden på stierne kan 

optimeres, er det et tryghedsmæssigt gode. 

Små tryghedsmæssige tiltag kan måske 

medvirke hertil: god ren- vedligeholdelse, 

herunder fjernelse af cykellig og hærværk, 

stedvise visuelle åbninger mellem sti og vej, 

beskæring af krat, opstamning af træer, i det 

hele taget arbejde for bedre ind- og udsyn, 

anlægge æstetiske kvaliteter, mv. Det kan 

naturligvis også overvejes, om dele af stifor-

løbene overhovedet er nødvendige. Det vil 

også være en tryghedsmæssig fordel at ar-

bejde for en bedre sammenhæng mellem 

boligområdet og det omliggende byområde 

ved fx at skabe bedre visuel kontakt mellem 

områderne og ved forskellige initiativer, som 

kan motivere beboerne til at ’besøge’ hinan-

dens områder.   
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6. Busstoppested 

 

Busstoppestedet ligger forholdsvis isoleret – 

som en naturlig følge af trafiksepareringen 

som beskrevet i fixpunkt 5. Der er stort set 

ingen visuel kontakt mellem stoppestedet og 

de omkringliggende boligområder. Som ven-

tende på bussen er man derfor uden beskyt-

tende øjne med undtagelse fra biler, som kø-

rer forbi. Samtidig kan man som ventende 

ikke selv tilbyde nogen form for beskyttende 

øjne – selv om man som ventende typisk 

ikke foretager sig meget andet end at obser-

vere sine omgivelser og dermed har god mu-

lighed for at holde opsyn. 

Anbefalinger 

Man kan arbejde med trygheden ved at åbne 

mere op ned mod de nærliggende boligom-

råder. Det er selvsagt en større operation at 

flytte busstoppestedet eller ændre på tra-

fiksepareringen, men ved at gennemgå bu-

skadset og belysning kan man skabe mere 

visuel kontakt og dermed muligvis øge tryg-

heden.
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7. Legeplads 

 

Legepladsen er et godt eksempel på princip-

pet om opholdssteder for alle aldersgrupper 

og fællesskaber på tværs. Den henvender 

sig nemlig ikke udelukkende til børn, men til-

byder også opholdsmuligheder til andre i 

form af bænke og borde. Det giver ikke kun 

mulighed for fællesskaber og almindeligt so-

cialt liv men også for flere beskyttende øjne 

ved beboernes blotte tilstedeværelse. Andre 

steder langs stier i Nivåhøj III findes desu-

den bænke, der fint inviterer til ophold. 

 

Samtidig tilbyder de mange haver, terrasser, 

vinduer, mm. i mange forskellige vinkler og 

niveauer rigtig gode muligheder for at iagt-

tage det offentlige område inde fra det pri-

vate område. Der er gode oversigtsforhold 

og dermed god beskyttelse af området og i 

det hele taget gode tryghedsskabende for-

hold. 

 

Variation i facadeforløb med de mange ter-

rasser, haver, mv. (i Nivåhøj II og III) kan 

have en tryghedsskabende effekt sammen-

lignet med monotome facader. Det kan give 

beboerne en form for identitet og tilknyt-

ning, hvilket for mange giver tryghed (man 

kan kende og finde sin egen opgang). 

 

Anbefaling 

I en tryghedsmæssig optik synes området at 

fungere godt, og der er derfor ikke umiddel-

bart behov for fysiske ændringer.  
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8. Opgang 

 

Indgangspartiet og det indre opgangsom-

råde i Nivåhøj III er også et godt eksempel 

på god implementering af overordnede 

tryghedsskabende principper.  

 

Selve indgangspartiet er åbent og overskue-

ligt med gode oversigtsforhold, når man går 

ind og ud af døren. Der er ingen dørtelefon, 

hvilket måske kan virke utrygt for nogen. 

Omvendt viser det også tillid og signalerer, 

at der ikke er grund til utryghed, og ud fra 

princippet om mindst nødvendige beskyttel-

sesgrad kan det være en god og rigtig løs-

ning. 

 

Den fælles postkassevæg skaber muligheder 

for små uformelle møder og en fornemmelse 

af fællesskab. Det samme gør den åbne 

trappeopgang og de mange indgangsdøre i 

samme niveau/rum. Åbenheden skaber lige-

ledes overskuelighed og oversigt over hele 

indgangsområdet.  

Området illustrerer desuden fint princippet 

om graduerede offentlighedszoner. Mens  

 

 

området udenfor er halvoffentligt, er områ-

det inden for den yderste dør halvprivat. Ved 

etagebyggeri har området uden for yderste 

dør ofte halvprivat karakter, mens man her 

kan sige, at det halvprivate mest - og på en 

fin måde - kendetegner det indre opgangs-

område. Det halvprivate kan være med til at 

understøtte beboernes psykologisk ejerskab, 

tilknytning til området og den såkaldte soci-

ale kontrol, dvs. beboernes ansvarlighed for 

området og hinandens ve og vel. Samtidig er 

det tydeligt og dermed mere risikofyldt for 

en udefrakommende med kriminel hensigt, 

fx en indbrudstyv, at opholde sig i det halv-

private område. Indretningen understøtter 

beboernes kendskab til hinanden, hvilket 

øger muligheden for at have et vist overblik 

over, hvem der har lovligt ærinde, og hvem 

der eventuelt ikke har.  

 

Anbefaling 

I en tryghedsmæssig optik synes området 

at fungere godt, og der er derfor ikke umid-

delbart behov for fysiske ændringer.  
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9. Parkeringsområde 

 

Parkeringspladsen er endnu et godt eksem-

pel. Den har en god og overskuelig størrelse 

– i såkaldt menneskelig skala (ses i forhold 

til vores sansers optimale funktion). Hæk-

kene er lave, og pladsen er opdelt i flere 

mindre sektioner. Det giver god oversigt, gør 

det nemmere at fokusere mod eget køretøj 

og at skabe en form for personlig tilknytning. 

Garagerne ”vender rigtigt”, det vil sige, at de 

er orienteret ind imod bebyggelsen for opti-

malt visuelt indsyn og dermed beskyttende 

øjne. 

  

Beboelsesbygningerne tæt på parkerings-

pladsen vender ud mod parkeringspladsen. 

Der er således vinduer, terrasser og haver, 

som tilbyder mulighed for godt opsyn med 

pladsen.  

 

Anbefaling 

I en tryghedsmæssig optik synes området at 

fungere godt, og der er derfor ikke umiddel-

bart behov for fysiske ændringer. Dog kan 

man stille spørgsmål ved, om videoovervåg-

ningen af pladsen er gennemtænkt. Hvorfor 

er der anvendt videoovervågning, er der an-

dre mulige løsninger, og sender det de rig-

tige signaler?  
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10. Nivåhøj II versus Nivåhøj III 

 

Fixpunkt nr. 10 er især interessant i forhold 

til fixpunkt nr. 7. De to boligafdelinger er i 

det bebyggelsesmæssige udgangspunkt næ-

sten identiske, men da de fysiske indretnin-

ger er forskellige, kan trygheden derfor også 

opleves forskellig.  

 

I Nivåhøj III er der – modsat i Nivåhøj II - 

bænke langs med stien. Det samme gør sig 

gældende ved legepladserne, hvor der i 

Nivåhøj III er flere bænke og borde i forbin-

delse med legeområder end i Nivåhøj II. Det 

betyder forskellige muligheder for ophold på 

udearealerne og dermed forskelligt omfang 

af dels beskyttende øjne, dels muligheder for 

fælleskab og dermed kendskab til og omsorg 

for hinanden i området.  

 

I Nivåhøj II er der dørtelefoner – men ikke i 

Nivåhøj III. Dørtelefoner kan give tryghed 

for mange mennesker, fordi det giver en 

grad af adgangskontrol. Omvendt signalerer 

det, at der måske netop er behov for ad-

gangskontrol – altså et risikoniveau, som 

kræver en sådan løsning. I Nivåhøj III har 

man i stedet valgt en form for videoovervåg-

ning, men til forskel fra dørtelefonen opda-

ger man det ikke som udefrakommende, og 

dermed sender det ikke et tryghedsmæssigt 

signal til andre end beboerne, som kender til 

løsningen.  

 

Endelig er materialevalget forskelligt i de to 

boligafdelinger. Hvor der i Nivåhøj III er an-

vendt træ, er der i Nivåhøj II anvendt metal 

som rækværk. Husenes farve er ligeledes 

forskellig. Det er detaljer, som ikke nødven-

digvis har en tryghedsmæssig effekt, men 

som i en helhed kan påvirke den trygheds-

mæssige oplevelse. Det er naturligvis en in-

dividuel vurdering.  

 

Anbefaling 

Der kan med fordel fokuseres på, hvilke 

tryghedsmæssige effekter de små fysiske 

forskelle har for hvert af de to områder 

med henblik på at udbrede de positive for-

hold og minimere de negative. Områderne 

er relativt nyrenoverede, og selv om det 

ikke her giver mening at foretage fysiske 

ændringer på nuværende tidspunkt, kan en 

bevidsthed omkring de forskellige fysiske 

virkemidler være gavnlig på længere sigt 

og/eller i andre sammenhænge.  
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11. Overgangsområde 

 

Jævnfør de overordnede principper for tryg-

hedsskabende miljøplanlægning kan inte-

gration mellem boligområder være vigtig i 

forhold til forbedret tryghed. Det gælder 

både på makroniveau, fx mellem bydele og 

forskellige boligområder, og på mikro-ni-

veau, fx mellem afdelinger inden for et bo-

ligområde. Fixpunkt nr. 11 er et eksempel på 

en ikke helt vellykket integration på mikro-

niveau – mellem Nivåhøj I og II.  

 

Generelt set fremstår Nivåhøj I (set fra dette 

fixpunkt i hvert fald) lukket om sig selv mod 

omgivelserne. Den lille sti ind i Nivåhøj I fra 

den kommunale sti (fixpunktet) fører ind 

mod en facade, og området er omgrænset af 

hække og hegn. Det står i skarp modsætning 

til overgangen fra stien til Nivåhøj II, hvor 

overgangen er helt åben. Lukketheden kan 

hæmme den såkaldte ”brobygning” - et red-

skab til at ændre på beboernes selvforstå-

else, der ofte bygger på negative forestillin- 

 

 

 

 

 

ger om, hvordan beboere i andre boligafde-

linger/områder opfatter ens egen boligafde-

ling/område, og hvordan man selv opfatter 

de andre. 

 

Nogle steder er hegnet ind mod Nivåhøj I 

ødelagt og viser dermed tegn på kriminalitet 

(hærværk). Ligeledes er offentlighedszo-

nerne uklart definerede. Fx findes der inden 

for stien (og hækken) ind mod Nivåhøj I en 

ekstra lille sti, som løber parallelt med den 

kommunale sti mellem områderne. Er det en 

sti kun for beboere i Nivåhøj I eller hvilken 

funktion har den?  

 

Anbefalinger 

Der kan arbejdes med trygheden ved at gøre 

overgangsområdet mere åbent ind mod 

Nivåhøj I og gøre overgangen mere visuelt 

attraktiv. Den ekstra sti kan måske nedlæg-

ges og hækkenes og hegnenes funktion 

overvejes. I det hele taget bør der fokuseres 

på at åbne Nivåhøj I mere op udadtil (på 

både makro- og mikroniveau) for at forbedre 

trygheden.  
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12. Græsareal 

 

Fixpunkt 12 er et stort og forholdsvist ano-

nymt græsareal, således som det alminde-

ligvis blev indrettet mellem beboelsesblokke 

i planbebyggelserne fra 1970.erne. Der er 

kun få opholdsmuligheder – udover selvføl-

gelig hele arealet – et enkelt borde/bænke-

sæt står meget frit. Traditionelt anses disse 

arealer som dårligt egnede til socialisering, 

da der er meget lille incitament til at opholde 

sig her. I forbindelse med renovering åbner 

man ofte op i stueetagerne, hvilket skaber 

mere liv og private (kriminalpræventive og 

tryghedsskabende) overgangszoner mellem 

det halvoffentlige areal og beboelsesbygnin-

gen. Sandsynligvis er der ikke grundlag for 

sådanne ændringer, da beboerne har både 

private haver i stueetagerne og gode fælles 

arealer på modsatte side af bygningen. 

 

Hækken ud mod den kommunale sti giver en 

anelse læ men mindsker samtidig oversigts-

forholdene.  

 

Under tryghedsvandringen ligger græsarea-

let uudnyttet hen, men flere deltagere på 

vandringen fortæller, at arealet bliver flittigt 

brugt.  

 

Anbefalinger 

Man kan arbejde med tryghed i forhold til 

trafikken på stien ved at gennemtænke 

hækkens højde og placering. Kunne man 

gøre hækken lavere og måske dele græsare-

alet op i mindre dele ved at plante små 

hække? Er der brugsmæssigt grundlag for at 

tænke i andre opholds- og udfoldelsesmulig-

heder end den enkelte bænk? Kunne man 

skabe udfoldelsesmuligheder for flere al-

dersgrupper? Man bør gøre det klart, hvem 

der må bruge området og til hvad. 
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13. Bagindgang til klub 

 

Bagindgangen og trappen til klubben frem-

står nedslidt, mørk, beskidt og øde. Området 

udstråler ’ingenmandsland’ med uklarhed 

over, hvem der ejer, vedligeholder og evt. 

bruger området. Området er dårligt integre-

ret med stien og boligområdet generelt. Be-

nytter man sig af trappen, bevæger man sig 

i et område uden beskyttende øjne men til 

gengæld med tydelige tegn på forfald og må-

ske kriminalitet. Set fra stien er det uklart, 

hvor trappen fører hen.  

 

Anbefalinger 

En deltager på tryghedsvandringen fortalte, 

at der er planer for området i et større reno-

veringsprojekt for stier og veje. I det arbejde 

kan man med fordel åbne området mere op, 

overveje belysningen, markere ejerskab, be-

skære buskadset og i det hele taget reno-

vere trappeområdet. Det vil være en fordel 

at overveje, hvordan området (trappen) i 

højere grad kan integreres med det om-

kringliggende område og gøre det mere at-

traktivt (og dermed mere befærdet) at be-

nytte stien/trappen. 
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14. Opholdsområde 

Opholdsområdet er endnu et eksempel på et 

sted, som fungerer godt. Det er behageligt 

indrettet med opholds- og udfoldelsesmulig-

heder for flere aldersgruppe (både borde, 

bænke og legeplads). Der er læ, gode over-

sigtsforhold pga. størrelse og lave hække, og 

der er gode muligheder for møder og fælles-

skaber mellem beboerne. Når området be-

nyttes, er der flere beskyttende øjne.  

 

Foran boligblokken er der indrettet små for-

haver. Forhaverne forskønner ikke blot om-

rådet, men er også med til at sikre ejerskab 

til og omsorg for området. Endelig giver for-

haverne gode muligheder for beskyttende 

øjne. Forhaverne giver gode markeringer af 

det private område versus det halvoffentlige 

fællesareal.  

 

Opholdsområdet er generelt set godt inte-

greret med det omkringliggende boligliv. 

Rundt om hjørnet findes en tandlæge – et 

lille positivt bidrag til princippet om funkti-

onsblanding og dermed flere beskyttende 

øjne på flere tider af døgnet.  

 

Anbefaling 

I en tryghedsmæssig optik synes området 

at fungere godt, og der er derfor ikke umid-

delbart behov for fysiske ændringer.  
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15. Opholdsområde 

 

Dette opholdsområde er visuelt flot og me-

get velholdt. Når stedet er udvalgt som 

fixpunkt, er det for at italesætte eventuel 

målkonflikt mellem overskuelighed og brug-

barhed som opholdsområde. Overskuelighed 

er en påvist kriminalpræventiv og trygheds-

skabende faktor – men dette hensyn kan 

kollidere med hensynet til mulighed for læ, 

hygge og rekreation. Overskuelighed som 

tryghedsskabende faktor har først og frem-

mest betydning langs med færdselslinier, fx 

stier og veje – men bør i kriminalpræventiv 

sammenhæng ikke overdrives. På det valgte 

sted kan man diskutere, hvorvidt ønsket om 

overskuelighed har overtrumfet ønsket om 

opholdsmuligheder.  

 

Også her er der små forhaver, som kan have 

en rigtig god tryghedsmæssig effekt via ejer-

skab og øjne på stedet. Det forudsætter  

 

 

 

imidlertid, at forhaverne vedligeholdes og er 

rimeligt åbne ud mod fællesarealerne. Frem-

står forhaverne forfaldne eller misligholdte 

kan de have en modsat effekt i forhold til 

tryghed. Ligeledes kan meget lukkede forha-

ver eller tillukkede vinduer virke utrygheds-

skabende via mangel på mulighed for visuel 

kontakt og signalet om orientering bort fra 

det fælles liv.  

 

Anbefalinger 

Det flotte område kan formentlig gøres mere 

hyggeligt ved fx at skabe læ, mv. - og der-

med gøre selve arealet mere anvendeligt. 

Det er muligt at kombinere oversigt og an-

vendelighed. Endelig bør der arbejdes på at 

sikre et vist niveau af vedligeholdelse af for-

haverne. Betydningen i forhold til tryghed af 

meget tillukkede vinduer, fx med gardiner 

hele døgnet, kan eventuelt drøftes på afde-

lingsmøder. 
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16. Parkeringsplads 

 

Pladsen fremstår stor og anonym – og der-

med anderledes end parkeringspladsen i 

fixpunkt 9, som er mindre og mere vedkom-

mende. Den kan virke fremmedgørende og 

vanskelig at føle ejerskab til – hvorved den i 

højere grad får karakter af ingenmandsland.  

 

Samtlige bygninger ud mod parkeringsplad-

sen vender gavle uden vinduer mod pladsen 

– hvilket understreger anonymiteten og be-

grænsningen i grundelementet ”kompetent 

opsyn”. Samtidig er udsigten til/fra de om-

kringliggende stier og boliger minimal.  

 

Parkeringspladsens tryghedsmæssige udfor-

dringer må vurderes i sammenhæng med, at 

den udgør eneste adgangsvej for motortrafik 

ind til Nivåhøj I. Det er et karakteristisk træk 

for denne type bebyggelse og står i modsæt-

ning til den klassiske bys gennemstrøm-

mende vejstruktur. I forhold til tryghed har 

det betydning ved det manglende incitament 

for andre end beboere for at bevæge sig 

gennem området – men i uheldige tilfælde 

også ved muligheden for, at subkulturer ind-

tager magtterritoriale positioner sådanne 

centrale steder. Det er derfor i den nuvæ-

rende infrastruktur et særligt centralt trafi-

kalt område af betydning for tryghed i hele 

Nivåhøj I.  

 

Anbefalinger 

Der kan arbejdes med tryghedsoplevelsen 

ved at gøre pladsen mere visuelt attraktiv og 

inspirerende og dermed mere vedkom-

mende for beboerne at færdes og måske op-

holde sig ved. Sektionering med små plante-

anlæg har ofte været anvendt ved renove-

ring af sådanne større pladser, men i det 

hele taget skal der kreativitet fra særlig fag-

lighed til at opnå sådanne kvaliteter. At 

denne indkørsel til hele området præsente-

rer sig indbydende og inspirerende for kø-

rende på Islandshøjvej, vurderes også at 

have betydning for det tryghedsskabende 

princip om sammenhæng mellem et bolig-

område og det omliggende byområde. Even-

tuelle problemer med sammenstimlede unge 

på stedet bør italesættes ved en bred indsats 

– og evt. ved henvisning til andre steder, der 

er velegnet for disse unge. Ønsker man at 

flytte de unge væk, er det således både et 

spørgsmål om at gøre det mindre oplagt/at-

traktivt for de unge at opholde sig her og at 

gøre andre steder mere attraktive for dem. 
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17. Påfuglens bagside  

 

Stien ved bagsiden af daginstitutionen På-

fuglen udgør tryghedsvandringens sidste 

fixpunkt. Stiforløbet fremstår øde, anonymt 

og med mere eller mindre lukket bagside i 

institutionen ud mod stien. Man spekulerer 

over, hvem der kunne have lyst til at parkere 

sin cykel i de opsatte cykelstativer. Der er 

ingen beskyttende øjne hverken i forhold til 

en eventuelt parkeret cykel eller den person, 

som evt. parkerer sin cykel der. I det hele 

taget føles stedet øde og isoleret til trods for, 

at man befinder sig forholdsvist centralt i 

området.  

 

Færdsel på det nedgravede og kedelige sti-

forløb vurderes ikke at være særlig attraktiv 

for ret mange mennesker. De generelle pro-

blemstillinger ved sådanne stiforløb – som 

nævnt ved fixpunkt nr. 5 – er også gældende 

her. 

 

Anbefalinger 

Tryghedsskabende fysisk indsat her må også 

– under den nuværende infrastruktur - 

handle om stiens attraktivitet – måske 

endda dens design – og dermed forsøg på at 

opnå en højere befolkningsgrad. Man bør 

overveje forskellige muligheder for ind- og 

udsyn fra institutioner (og andre lignende 

bygninger) eller anden brug af arealerne ved 

bygningernes bagside.
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TRYGHEDSVANDRING NR. 2: FIXPUNKTER 

 

På de følgende sider beskrives fixpunkterne 

for anden tryghedsvandring i forhold til for-

skellige trygheds- og utryghedsfaktorer. For 

hvert fixpunkt følger en kort anbefaling til, 

hvordan der kan arbejdes med trygheden 

ved punktet. Til trods for at anbefalingerne 

umiddelbart knytter sig til de enkelte 

fixpunkter, er de tænkt som mere generelle 

anbefalinger. Der vil således sandsynligvis 

være mange andre steder, hvor der kan ar-

bejdes med trygheden ud fra de anførte an-

befalinger.  

 

I modsætning til tryghedsvandring nr. 1 var 

fixpunkterne for tryghedsvandring nr. 2 ikke 

på forhånd udvalgt af TryggeByer og kom-

munen. Mens den første tryghedsvandring 

var foranlediget af Fredensborg Kommune, 

kom den anden tryghedsvandring i stand på 

foranledning af afdelingsbestyrelserne i 

Kvartererne, som efter at have deltaget i før-

ste tryghedsvandring ønskede at få gennem-

ført en tryghedsvandring i ’deres’ område. 

Udgangspunktet for tryghedsvandring nr. 2 

var således et oplæg fra en afdelingsbesty-

relse, hvor 12 punkter blev foreslået som 

mulige fixpunkter for vandringen. Trygheds-

vandringen blev indledt med en fælles prio-

ritering af punkterne med det resultat, at føl-

gende fem/seks punkter blev udvalgt. Be-

mærk venligst, at der til første tryghedsvan-

dring var afsat to timer, mens der til anden 

tryghedsvandring kun var afsat en time.   

 

Tryghedsvandringens rute og fixpunkter 

fremgår nedenfor. 
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3 . Fælleshuset Tingstedet 

 

Beboerhuset består ud over indendørs mø-

derum mm. af et uderum lukket med højt 

plankeværk omkring. Flere steder er der 

opsat pigtråd på tag og plankeværk om-

kring det udendørs rum. Det sender et mar-

kant og ”hårdt” signal om problemer i om-

rådet. 

 

Huset ligger relativt isoleret – mest mellem 

grønne områder, hvor der er bevoksning. 

Det betyder, at indbrud og anden indtræn-

gen på stedet er forholdsvist nemt på grund 

af relativ lav befolkningsgrad, dvs. få men-

nesker på stedet og få beskyttende øjne 

omkring huset. 

 

Afdelingsbestyrelsens formand fortalte, at 

en gruppe unge mennesker jævnligt er 

klatret over plankeværket og har opholdt 

sig i det udendørs rum, hvor de blandt an-

det har røget vandpibe. Det har medført 

gener i forbindelse med udlejning af huset 

til beboerne. Man har derfor valgt at ud-

skifte låse, gøre plankeværket højere og 

opsætte pigtråd, hvilket har gjort det svæ-

rere for de unge at komme på stedet. Han 

mente, at de unge nu blot flytter til andre 

steder. 

 

Anbefalinger 

Det attraktive ved stedet for de unge må 

antages at være stedets skjulende og luk-

kede men dog tilgængelige karakter. En 

tanke til overvejelse kunne derfor være at 

gøre det udendørs rum visuelt tilgængelig 

udefra, fx ved at skære plankeværket ned 

til det halve. Den omstændighed, at husets 

bagside ligger ud mod et grønt areal, kan 

måske medvirke til at private beboerfester 

får nogenlunde samme karakter som nu. 

Dette er dog blot overvejelser, og det er 

klart, at ændringer i stil med det nævnte 

naturligvis skal afvejes med ulemperne ved 

de unges indtrængen. 

 

Det er vores opfattelse, at problemer i bo-

ligområder med uroskabende unge sjældent 

kan finde egentlige løsninger i boligregi, 

men at der som regel findes veje til, at gé-

nerne for beboerne kan reduceres. I et situ-

ationelt perspektiv kan der således arbejdes 

på at nedbringe ulemperne – i forebyggel-

seslitteraturen kaldet ”harm-reduction” – 

mens der ad andre veje bør arbejdes på at 

løse problemet – såkaldt ”harm-elimina-

tion”.  
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2. Græsareal 

 

Et større grønt område ligger som et bælte 

i den nord-sydgående retning mellem Kvar-

tererne og parcelhuskvarteret ved Myremo-

sevej. Selve området er pænt vedligeholdt 

og med god overskuelighed. Ejerskabet til 

området er imidlertid uklart – ingen af tryg-

hedsvandringens deltagere var sikre på, 

hvem der ejer området, og hvem der har 

ansvaret for dets vedligeholdelse. Flere del-

tagere mente dog, at kommunen måtte 

være ejer. 

 

I grænsen mellem Kvartererne og det 

grønne område er en høj, kraftig beplant-

ning, der kan være en barriere for interak-

tion, og som hæmmer den visuelle kontakt 

mellem de forskellige bebyggelser i dette 

område. Det mindsker muligheden for op-

syn og beskyttende øjne men også følelsen 

af samhørighed mellem bebyggelserne.  

Grønne og rekreative arealer antages al-

mindeligvis at have en positiv effekt på 

tryghedsoplevelsen i området, fordi det gi-

ver mulighed for socialisering og møde med 

andre – forhold som kan styrke trygheden.  

 

Anbefalinger 

Det anbefales at tydeliggøre ejerskab og 

ansvar for det grønne område, fx via skilt-

ning. Man kunne desuden overveje installa-

tioner, som opfordrer beboerne til ophold. 

Det kan fx være bord/bænke-sæt, legered-

skaber eller andet.  For at skabe mere vi-

suel sammenhæng mellem bebyggelserne 

anbefales det at overveje stedvis udtynding 

i kraftige beplantninger. 
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4. Sti mellem Nivårød og idrætsfaciliteter 

 

Et asfalteret stiforløb forbinder de forskel-

lige dele af dette byområde. Ved fixpunktet 

deler stien sig på et meget skummelt sted 

med ringe oversigt, mange skjulesteder, 

overtrædelse af luregrænse - alt på grund 

af kraftig, utæmmet og høj beplantning. 

Blandt andet forhindrer kraftig beplantning 

indsigt til idrætsområdet nord for stien.  

Anbefalinger 

Der kan arbejdes med trygheden ved at 

gennemgå og vurdere beplantningens ka-

rakter og skabe gode oversigtforhold og 

god gennemskuelighed.  
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5 og 7. Område med kommunale ejendomme (institutioner, skole) samt basketbane 

 

Bygninger og udearealer fremtræder gene-

relt lettere nedslidt – og giver indtryk af 

mangel på omsorg for området og dets 

bygninger. Særligt basketbanen, der er luk-

ket inde af tæt, høj og uigennemskuelig be-

voksning, fremtræder dårligt vedligeholdt 

og meget dårligt renholdt. Det signalerer, 

jf. de overordnede principper, manglende 

social kontrol som typisk er en kilde til 

utryghed. Det er uklart, hvem der har an-

svar for banen. Er det kommunen eller en 

idrætsforening? 

 

At skole og institutioner ligger samlet, om-

kranset af grønne områder, stier og vejan-

læg, kan ses som et typisk udtryk for plan-

lægningsfilosofien i de modernistiske by-

planprincipper. De slog for alvor igennem i 

DK i 1960’erne og 1970’erne, og funktions-

delingen i såkaldte monokulturer udgør en 

hovedbestanddel i denne planlægning.  

Konsekvensen er store boligområder, indu-

striområder, erhvervs- og handelsområder 

samt institutionsområder beliggende for sig 

selv og ofte fysisk afgrænset fra de andre 

områder – men forbundet med trafikanlæg 

til færden mellem disse arenaer. I forhold 

til kriminalitet og utryghed har det betyd-

ning, at også døgnrytmen i de forskellige 

arenaer er ensformig, idet befolkningsgra-

den uden for den aktive periode som regel 

vil være lille.   

 

Den isolerede beliggenhed kombineret med 

døgnrytmen vil alt andet lige gøre det nem-

mere at begå indbrud, hærværk og lig-

nende i institutions- og skoleområdet og 

generelt set gøre området utrygt, fordi an-

tallet af beskyttende øjne er meget lille.  

Anbefalinger 

Generelt vil det altid være en fordel i for-

hold til tryghedsoplevelse og forebyggelse 

af kriminalitet at skabe liv, bevægelse, vari-

eret døgnrytme og interaktion mellem så-

danne institutionsområder og det omlig-

gende byområde. Der henvises herom til de 

generelle principper – punktet om sammen-

hæng med omgivelser. 

 

En bedre vedligeholdelse af stianlæg, be-

plantning, arealer mellem veje og bygnin-

ger samt bygninger anbefales som en tryg-

hedsindsats. Det drejer sig her om at sende 

et tydeligere signal om omsorg og opmærk-

somhed for området. Også tydeliggørelse af 

ejerforhold til delområderne anbefales. 

 

Under vandringen fremgik det flere gange, 

at grupper af unge er til gene og medvirker 

til utryghed for andre beboere eller fær-

dende på områder og stier – hvilket er et 

problem, som gør sig gældende mange ste-

der i landet. Ved fysiske ændringer kan 

man som tidligere nævnt gøre bestemte 

steder mindre attraktive for utryghedsska-

bende unge og dermed reducere problemer 

for andre borgere. Der kan dog her være 

tale om såkaldt displacement – altså over-

førsel af en udfordring eller problem til an-

dre steder eller situationer. Bestræbelser på 

at inddrage de unge i bylivet og give dem 

plads på egne – men legale vilkår – evt. på 

særlige steder, med særlige opgaver eller 

muligheder, er derfor en stadig udfordring, 

som TryggeByer også her vil pege på som 

en anbefaling. - Se billeder på næste side 
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8. Sti til institutioner (lige vest for Mariehønen – og derpå langs med boligbebyggel-

sen Holtebakken 61-71 og 28-34) 

 

Stien fremtræder nedslidt i belægning og 

med mangel på vedligeholdelse af beplant-

ningen langs med stien. Luregrænsen over-

trædes mange steder, hvilket især skønnes 

at gøre sig gældende i mørke. Beplantning 

langs stien hindrer ind- og udsyn – og uden 

for den mest trafikerede tid er der derfor 

lille naturlig overvågning af stien. Et sted 

langs stiens nordlige side er der et hul i be-

plantningen indtil et uanvendt, lukket, 

grønt område. Området er lukket ud mod 

stien med metalgitter med lås. Også her 

sender dette et ”hårdt” signal til de fær-

dende på stien. Det blev oplyst, at området 

tilhører boligafdelingen Kvartererne – men 

ejerskabet var ikke synligt. 

 

Anbefalinger 

Almindelig vedligeholdelse og renholdelse 

antages at kunne øge trygheden ved fær-

den på stedet. Der kan med fordel skabes 

bedre ind- og udsyn fra bebyggelsen Holte-

bakken lige som ejerskabet til stier og insti-

tutionsområde bør tydeliggøres. 
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SAMMENFATNING 

 

Foreliggende rapport er udarbejdet af Tryg-

geByer til Fredensborg Kommune. Rappor-

ten baserer sig på en visuel inspektion (fo-

retaget af TryggeByer den 4. juni 2015) og 

to tryghedsvandringer (foretaget hhv. 15. 

juni og 20. august 2015) med repræsentan-

ter fra blandt andre Fredensborg Kommune, 

VIBO, afdelingsbestyrelser, den boligsociale 

helhedsplan, Nivå Nu og TryggeByer.  

 

Formålet med tryghedsvandringerne er at 

sætte fokus på de fysiske omgivelsers betyd-

ning for kriminalitetsniveauet og oplevelsen 

af tryghed og utryghed i et udpeget område. 

Tryghedsvandringerne er således en metode 

til at kvalificere deltagernes kriminalitetsre-

laterede og tryghedsmæssige vurderinger af 

det fysiske miljø med henblik på fremover i 

højere grad at tænke de fysiske forhold ind i 

løsningen af konkrete problemstillinger ge-

nerelt set.  

 

Opdragsgiver ønsker at anvende rapporten i 

flere sammenhænge, fx i forbindelse med 

2020 planen Fremtidens Fredensborg, som 

bidrag til den boligpolitiske handleplan for 

Nivå, input til infrastrukturprojektet under 

boligforeningen VIBO og til de respektive bo-

ligorganisationer/foreninger.  

 

Tryghedsvandringerne blev gennemført som  

planlagte gåture gennem på forhånd fast-

lagte områder og med ophold ved en række 

fastlagte fixpunkter. Rapporten er strukture-

ret omkring de fastlagte fixpunker – i rap-

porten beskrives hvert fixpunkt, og der gives 

anbefalinger til, hvorvidt der på det pågæl-

dende sted kan arbejdes fysisk med tryghe-

den.  

 

Følgende anbefalinger er af mere principiel 

karakter. Det betyder, at de ikke nødvendig-

vis kun knytter sig til de udvalgte fixpunkter, 

men går på tværs af fixpunkter. Anbefalin-

gerne er af forskellig karakter. Mens nogen 

umiddelbart kan sættes i værk, bør andre 

indgå i en mere langsigtet planlægning. Når 

der er tale om langsigtet planlægning og 

større fysiske forandringer, et det TryggeBy-

ers opfattelse, at tryghedsaspektet bør indgå 

i et samspil med andre kvaliteter for et godt 

by- og boligmiljø uden at lægge planlægnin-

gen fast på forhånd.  

 

Anbefalingerne er primært baseret på den si-

tuationelle forebyggelsestanke og utryghe-

dens fysiske dimension (som beskrevet i de 

indledende afsnit).  

 

 Det er TryggeByers opfattelse, at de fy-

siske forhold - i en tryghedsmæssig optik 

– generelt set fungerer godt inden for de 

egentlige boligområder. Det gælder 

samtlige boligområder, men naturligvis 

med varierende styrke og forskellig prak-

tisk implementering forskellige steder i 

området. De fleste steder (besøgt i for-

bindelse med den visuelle inspektion 

og/eller tryghedsvandringen) opfylder 

således mange af anvisningerne, define-

ret i de overordnede tryghedsskabende 

og kriminalpræventive principper.  

 

 En tryghedsmæssig udfordring er sam-

menhængen mellem boligområdet Nivå-

høj og det omliggende byområde. Områ-

det synes lukket om sig selv, og det vil 

givetvis øge trygheden at arbejde på en 

bedre integration mellem Nivåhøj og det 

omgivende bymiljø, således at Nivåhøj 
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opleves som et mere naturligt og sam-

menhængende element i bydelen som 

helhed. Strukturelle ændringer, som de 

kendes fra udlandet og enkelte steder 

her i landet, er typisk omfattende, og det 

vil derfor være en fordel at lade eventu-

elle overvejelser om strukturelle ændrin-

ger indgå i kommunens overordnede og 

mere langsigtede planlægning. På kort 

sigt kan der med fordel arbejdes på at 

”bløde op” og skabe bedre overgangsom-

råder, dels overordnet set mellem Nivå-

høj og det omgivende miljø og dels mel-

lem de forskellige afdelinger internt i 

Nivåhøj. Der kan også arbejdes på at 

skabe øget social kontakt på tværs af bo-

ligområder, fx brug af hinandens fælles-

faciliteter, inviterende anlæg, udvidelse 

af bevægelsesruter, mm. Det vil ned-

bryde fjendebilleder og dermed forestil-

linger om omfanget af motiverede ger-

ningspersoner (jfr. de indledende afsnit 

om kriminalitetssituationens tre grund-

elementer).    

 

 En anden stor udfordring er ligeledes af 

strukturel karakter – nemlig bevægel-

sesnettets indretning og borgernes mu-

lighed for at kunne færdes trygt og sik-

kert mellem bolig og nødvendige funkti-

oner i dagligdagen – institutioner, trans-

portfaciliteter og indkøb. Der tænkes 

især her på områdets mange stier og 

tunneller. Det anbefales også at lade 

overvejelser omkring dette indgå i kom-

munens overordnede og mere langsig-

tede planlægning. På kort sigt kan der 

med fordel arbejdes på at sikre oversku-

elighed, vedligeholdelse og eventuel 

større befolkningsgrad i bevægelsesnet-

tet, fx ved at beskære buskads, skabe vi-

suel kontakt mellem veje og stier, over-

veje muligheder for at øge antallet af tra-

fikanter (og dermed antallet af beskyt-

tende øjne), sikre den mest tryghedsska-

bende belysning og vedligeholdelse.   

 

 Stationsområdet trænger til et trygheds-

løft. Der er behov for et tryghedsløft på 

selve stationen men også for området 

omkring stationen og overgangen mel-

lem stationen og det omkringliggende 

område. Som det er sket andre steder i 

landet, anbefales det at etablere et sam-

arbejde mellem kommune, DSB og Ba-

nestyrelsen, hvor ansvarsfordelingen 

fastlægges, og der udarbejdes en plan 

for et tryghedsløft af hele området. 

 

 Nivå Centret har ligeledes behov for et 

tryghedsløft. Vi er i TryggeByer opmærk-

somme på, at centret arbejder på en plan 

for handelsområdet, men vi skal anbe-

fale, at kommunen inddrages som en 

meget aktiv part af denne planlægning 

med henblik på bedst mulig håndtering 

af tryghedstemaet. Ligesom ved statio-

nen handler dette tema ikke kun om 

selve centret men i lige så høj grad om 

centrets fysiske sammenhæng med det 

omkringliggende miljø, herunder over-

gangszonerne mellem center og bebo-

else. I en tryghedsoptik vil det således 

være en fordel ikke at tænke en renove-

ring af centret isoleret, men sammen 

med overvejelser omkring område og 

bevægelsesnet uden for centret.  

 

 Flere steder er beplantningen vildtvok-

sende. Det gælder især ved stiforløbene, 

hvor oversigtsforholdene flere steder er 

dårlige, og hvor ”luregrænsen” er over-

skredet. Beplantning er på mange måder 

et gode, men i en tryghedsoptik bør den 

vedligeholdes med omtanke. Det er mu-

ligt at kombinere beplantning og over-

sigt, og vores anbefalede løsning for de 
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nævnte steder er derfor ikke blot at 

fjerne beplantningen, men at skabe ”hul-

ler” med ind- og udsyn, beskære, op-

stamme eller eventuet ændre beplant-

ningens form.   

 

 Gode opholds- og udfoldelsesmuligheder 

for alle aldersgrupper bør prioriteres. I 

rapporten er påpeget flere gode eksem-

pler men også flere eksempler, hvor der 

er potentiale til gode opholdsmuligheder 

uden at potentialet dog reelt udnyttes. 

Når rekreative områder planlægges og 

indrettes, bør der tænkes i en afbalance-

ret fordeling af hhv. oversigt og 

læ/hygge, ophold for flere aldersgrupper 

(fx ikke kun ophold for børn på legeplad-

ser men også for voksne/ældre), mulig-

heder for både uformelle og formelle mø-

der, psykologisk ejerskab og omfanget af 

beskyttende øjne.  

 

 I en tryghedsmæssig optik er det vigtigt, 

at ejerskabet til et sted og stedets øn-

skede anvendelse er klar. Flere steder - 

fx ved de grønne arealer, ved Basen og 

ved bagsiden af klubben vil det være en 

tryghedsmæssig fordel, at det er mere 

tydeligt, hvem der ejer området, hvem 

og hvad det er beregnet til. Ejerskabet 

og den ønskede adfærd bør imidlertid gø-

res tydelig på en fornuftig måde. Det kan 

være oplagt at opstille skriftlige på-

bud/forbud, men mange steder kan de 

fysiske omgivelser indrettes, så de i hø-

jere grad guider brugerne. Det har typisk 

en mere tryghedsskabende effekt end 

skriftlige påbud/forbud.  

 

 Hegn, videoovervågning, gitterporte, 

mm, kan være nødvendige, hvor andre 

midler ikke er tilstrækkelige. Det er dog 

ikke altid den bedste løsning – da det i 

nogle situationer kan sende signaler, der 

netop giver anledning til utryghed. En 

stor hængelås signalerer, at der er no-

gen, som prøver at komme ind uretmæs-

sigt, videoovervågning, at der er noget 

at overvåge, mm. Ved overvejelser om 

brug af sådanne midler anbefales det at 

undersøge og vurdere, om andre midler 

kan løse problemerne, fx naturlig over-

vågning (beskyttende øjne) i stedet for 

videoovervågning, symbolske barrierer i 

stedet for reelle barrierer, mm.   

 

 Tunneller er en typisk kilde til utryghed, 

og eftersom der qua indretningen af om-

rådets bevægelsesnet er mange tunnel-

ler i området, kan der med fordel iværk-

sættes et særligt initiativ, som direkte 

målrettes tunnellerne i området. Det kan 

fx handle om en systematisk vurdering 

og renovering af samtlige tunneller i om-

rådet og en tværfaglig plan for, hvem der 

gør hvad og hvornår i forhold til tunnel-

lerne. En eventuel indsats kan organise-

res og sammensættes på mange måder, 

men det vigtigste er, at den trygheds-

mæssigt er fagligt funderet og gennem-

føres systematisk og evt. tværfagligt.   

 

 Det anbefales at gennemføre en tryg-

hedsvandring/visuel inspektion af områ-

det i mørke – gerne på en anden årstid. 

Mørke er en stærk kilde til utryghed i 

mange forskellige sammenhænge, og 

nogle steder kan fremstå behagelige og 

trygge i dagslys men ikke efter mørkets 

frembrud. Tryghedsvandringen kan gen-

nemføres af fx repræsentanter fra Fre-

densborg kommune med udgangspunkt i 

de beskrevne, overordnede principper. 

Det kan være en fordel af involvere be-

boerrepræsentanter med henblik på at 

perspektivere de løbende observationer.  
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 Den visuelle inspektion og tryghedsvan-

dringerne, som ligger til grund for fore-

liggende rapport, dækker kun et lille om-

råde af Nivå. Det anbefales at foretage 

visuelle inspektioner og/eller trygheds-

vandringer i flere dele af Nivå med ud-

gangspunkt i de overordnede principper, 

som er beskrevet i foreliggende rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det første man må forstå er, at offentlig ro og orden – på fortove og i 

gaderne i byerne – ikke primært opretholdes af politiet, hvor nødvendigt 

politiet end er. Den opretholdes først og fremmest af et kompliceret, til 

dels ubevidst, netværk af kontrol og normer mellem borgerne selv og 

skabt af borgerne selv”. 

Jane Jacobs, 1961 

 


