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SE LYSET! GADELYGTER FOREBYGGER KRIMINALITET 
 

Der findes et alternativ til øget overvågning, når det handler om at forebygge kriminalitet i det 

offentlige rum. Og midlet er tættere på, end vi tror: forbedret gadebelysning. En ny Campbell 

forskningsoversigt viser, at forbedret gadebelysning nedsætter kriminaliteten med 21 %. Og ikke 

nok med det, så virker forbedret gadebelysning også om dagtimerne. Forskere mener, at 

forbedringen sandsynligvis sker, fordi bedre lys signalerer et velordnet kvarter – her ringer folk 

til politiet, hvis de ser noget ulovligt. 

 

Specialkonsulent i Det Kriminalpræventive Råd, Karsten Nielsen, hilser resultaterne 

velkommen: ”Det bekræfter vores antagelse om, at et områdes forvaltning, den ordensmæssige 

standard og det æstetiske niveau – det vil sige hele områdets fremtræden – har betydning for, 

om der opstår kriminalitet eller ej,” siger han. 

 

GADEBELYSNING FOREBYGGER KRIMINALITET 

Når mørket bryder frem, er vejen vi betræder mere fremkommelig, hvis den er belyst. 

Gadebelysning tjener en fundamental funktion for borgere, der ønsker at bevæge sig fra A til B efter 

mørkets frembrud. 

 

Men gadebelysning drejer sig om andet end fremkommelighed – det handler også om tryghed: I 

områder med meget kriminalitet, kan forbedret gadebelysning være med til at afhjælpe problemet. 

En ny Campbell forskningsoversigt finder, at øget gadebelysning faktisk reducerer kriminalitet: 

Kriminaliteten på gade og veje falder med 21 % i områder, hvor der er eksperimenteret med 

forbedret gadebelysning i forhold til sammenlignelige områder, hvor gadebelysningen er uændret.  

 

Samtidigt peger forskerne på et andet bemærkelsesværdigt resultat, nemlig at forbedret 

gadebelysning reducerer kriminalitet også ved højlys dag. 

 

HVORFOR VIRKER BEDRE GADEBELYSNING – OGSÅ OM DAGEN? 

Vi kender følelsen af usikkerhed på mørke steder. Gadebelysning får os til at føle os mere sikre, fordi 

vi kan se andre, der ligesom os selv, er ude om natten – og samtidig kan de andre se os. Det at blive 

set, hvis man pludselig skulle stå ansigt til ansigt med en forbryder, øger tryghedsfølelsen. Desuden 

forventer vi, at forbryderen fravælger gerningssteder, hvis der er stor sandsynlighed for at blive 

opdaget. Endelig øger gadebelysningen tryghedsfølelsen, fordi flere retskafne borgere bruger 

gaderummet om natten. Når vi bliver flere i gaderummet udøver vi en naturlig overvågning af 

hinanden.  

 

http://www.nc2.net/


  

Men er det kun den øgede naturlige overvågning, der forårsager faldet i kriminaliteten? Nej, ikke 

ifølge forskerne bag forskningsoversigten. Hvis den naturlige overvågning alene var årsag til 

kriminalitetsfaldet, ville man kun kunne observere et fald om natten. Men kriminaliteten falder også 

om dagen. 

 

LOKAL STOLTHED 

Derfor mener forskerne, at forbedret gadebelysning også virker, fordi det øger stolthedsfølelsen og 

dermed den uformelle sociale kontrol i nabolaget. 

 

Teorien er, at når kommunen vælger at forbedre forholdende i lige netop vores lokalområde, f.eks. 

gennem forbedret gadebelysning, så signalerer kommunen, at den bekymrer sig om lige netop os. 

Det kan give os et mere positivt billede af det område, vi bor i, der selvfølgelig også fremtræder 

mere vedligeholdt. Det styrker sammenholdet og stoltheden over at være en del af nabolaget. Når vi 

er mere stolte over at bo, hvor vi gør, så bliver vi mere opmærksomme på hinanden i dagligdagen. 

Det offentlige rum bliver allemandseje. Vi udvikler en større lokal ansvarsfølelse og udøver dermed 

mere social kontrol i nabolaget. Og det reducerer kriminaliteten – også i dagtimerne. 

 

HVAD HAR FORSKERNE UNDERSØGT? 

Forskningsoversigten baserer sig på effektevalueringer af høj kvalitet, der undersøger, om 

kriminalitet i det offentlige rum (f.eks. indbrud, voldelige overfald, tyveri og gaderøverier) falder, når 

gadebelysningen forbedres. Forskningsoversigten specificerer, at forbedret gadebelysning har en 

positiv effekt på reduktionen af indbrud og tyverier, men ikke på voldskriminalitet. 

 

13 studier er inddraget i forskningsoversigten: otte amerikanske og fem britiske. 

Forskningsoversigten viser, at den positive effekt af forbedret gadebelysning har været større i 

Storbritannien end i Amerika. Alle studier fokuserer på den isolerede kriminalitetsforebyggende 

effekt af gadebelysning – og intet andet. Det betyder, at faldet i kriminalitet på 21 % ikke stammer 

fra kombinerede interventioner af f.eks. gadebelysning og videoovervågning eller gadebelysning og 

forbedrede legepladser. 

 

SE LYSET! 

Forskernes endelige konklusion er, at forbedret gadebelysning er et effektivt middel til at forebygge 

kriminalitet. Omkostningerne tjener sig selv ind gennem besparelser fra den reducerede kriminalitet, 

og det synes ikke at have nogen umiddelbare negative konsekvenser for lokalsamfundet – 

tværtimod. 

 

Forbedret gadebelysning er en gevinst for et nabolag i sin helhed, ikke kun for enkelte borgere. Mere 

lys på gaderne truer ikke retssikkerheden, men forbedrer den almene sikkerhedsfølelse og sikrer, at 

nabolagene er mere anvendelige ved nattetid. 

 

 

 



 

GADELYS OG KRIMINALITET I DANMARK 
Interview med Karsten Nielsen, specialkonsulent ved Det Kriminalpræventive Råd. 

 

I hvor høj grad er overvejelser om gadebelysning et tema i et kriminalpræventivt øjemed i Danmark? 

Det er der ikke nogen, der har et fuldt overblik over. Men fra det kriminalpræventive råd er det 

holdningen, at gadebelysning er ét blandt flere præventive midler, man kan overveje at bruge i 

forhold til at forebygge kriminalitet og øge trygheden. Det er vores erfaringer, at der er meget stor 

forskel i, i hvilken grad de enkelte kommuner foretager sig egentlige overvejelser om 

kriminalprævention i forbindelse med gadebelysning. 

 

Er resultaterne af forskningen overraskende i forhold til dine erfaringer? 

Resultaterne er i og for sig ikke overraskende. Men det kan få stor betydning, at sammenhængen 

mellem gadebelysning og områdestolthed nu er mere klar. For resultaterne bekræfter vores 

antagelse om, at et områdes forvaltning, den ordensmæssige standard og det æstetiske niveau – 

det vil sige hele områdets fremtræden – har betydning for, om der opstår kriminalitet eller ej.  

 

Hvis beboerne kan lide deres område og er stolte over at bo og færdes der – ja, så færdes de for det 

første mere og øger dermed en naturlig overvågning – og for det andet, så skrider de mere ind over 

for problemer eller danner netværk for at løse dem. Oplever man det modsatte – at nabolaget har 

mange problemer – så er der en tendens til at beboerne trækker sig tilbage fra det offentlige rum. 

 

Områdestoltheden har også betydning for folk der kommer udefra og begår noget kriminelt. Her 

indgår det også i vores teori, at de udefrakommende kan mærke, se og forstå at risikoen for at blive 

opdaget i et område er temmelig stor, når områdestoltheden er stor. 

 

Kan resultaterne få betydning i forhold til gadebelysningsovervejelser i Danmark? 

I Danmark har vi en forholdsvist god belysning i by- og boligområder, så det er spørgsmålet hvad 

effekten ville være bare ved at lave en forbedring af belysningsforholdene. For det er klart, at hvis 

de forbedringer af belysningen, der ligger til grund for forskningsresultaterne, sker på steder med 

meget dårlige belysningsforhold i forvejen, så kan forbedringen nemmere have effekt. 

Vi har set forbedringer af gadebelysning i en del kommuner de senere år, og må forvente at det har 

haft en kriminalpræventiv effekt. Vi mener, at kriminalpræventive overvejelser bør indgå sammen 

med andre begrundelser og overvejelser, når man skifter belysning ud. For at udskifte belysning 

alene, for at forebygge kriminalitet er meget vidtgående – med mindre der er tale om særligt 

kriminalitetsbelastede områder. 

 

Når det er sagt, er der for meget automatik i det at opsætte gadebelysning. Man bestiller for 

eksempel 100 standere med lamper fordi man tænker, at lys er lys. Men det, vi har fundet ud af de 

senere år, er, at med grundige og specifikke overvejelser om belysningen, så kan man opnå markant 

bedre erfaringer med kriminalitet og tryghed. Her tænker jeg på selve den tekniske løsning, hvor 

mange forskellige ting spiller en rolle, fx lyskildens art, farvetemperatur og lysets evne til at 

gengive farver og placering i byrummet. 

 

I Danmark har vi en stor og veludviklet tradition for at have fokus på de enkelte personer og 

grupper. Vi har en stor tradition for den socialpædagogiske tilgang til kriminalprævention. Men i 

sydeuropæiske lande har man meget mere fokus på de fysiske forhold. Jeg mener vi kan lære noget 

af hinanden. Det kan denne forskningsoversigt være med til. For den bekræfter, at også de fysiske 

omgivelser har en betydning for tid og sted for hvor kriminalitet opstår. 

 



 

FAKTA OM KRIMINALITET OG GADEBELYSNING I 
DANMARK 
 

• Ifølge Danmarks Statistik var der i 2007 ca. 15.000 sigtelser for voldsforbrydelser og ca. 

50.000 ejendomsforbrydelser i Danmark. 

 

• Over halvdelen af alle indbrud sker inden mørkets frembrud fra klokken 8 til 16. 

 

• Over en tredjedel sker fra klokken 16 til 24. 

 

• Udskiftningen af gadebelysning finder som regel sted i den almindelige udvikling af 

standardbelysning i byområder, når man etablerer nyt. 

 

• Nyborg, Rødovre og Greve kommuner, er eksempler på kommuner der i de senere år har haft 

en omfangsrig udskiftning af gadebelysningen. 

 

• Roskilde Kommune har i 2007, i forbindelse med udviklingen af Trekroner Øst, udarbejdet en 

belysningsplan før bydelen bliver bygget. Det er usædvanligt at belysningsplanen ligger 

klar, inden en ny bydel bliver anlagt. I belysningsplanen for Trekroner Øst indgår 

gennemtænkte overvejelser om forebyggelse af kriminalitet og skabelse af tryghed i 

kvarteret. 

 

• I forbindelse med den almindelige byudvikling har eksempelvis Frederiksberg (i 2005) og 

Odense (i 2003) kommuner udarbejdet gennemtænkte belysningsplaner, hvor der indgår 

overvejelser om kriminalpræventiv belysning. 

 

• Kriminalitetsforebyggelse indgår også i andre – mere kreative – eksperimenter med 

gadebelysningen. Fx renoverede man i 2004 hovedgaden i Helsinge, der var præget af 

hærværk. Man renoverede vejbelægningen og de omkringliggende forretningers facader, så 

gaden blev rarere at færdes langs med. Samtidig satte man ny belysning op gennem hele 

hovedgaden, der spillede sammen med den belysning, der kom fra forretningerne. Men 

derudover tænkte man nyt og kreativt i forhold til belysning: man anlagde omkring 20 

felter af dioder i vejbelægningen. Lysdioderne kunne aktiveres ved at ringe op til et af ti 

numre fra sin mobiltelefon. Når man ringede op udspillede sig en ”lys-symfoni” fra de 20 

felter i vejen. På den måde kunne den enkelte borger være med til at påvirke hvordan 

hovedgaden trådte frem – og være med til at skabe byens rum. Det kostede én krone at 

aktivere en ”lys-symfoni”. Planen var, at de penge der blev tjent på lysprojektet, skulle gå 

til de lokale klubber for de unge – vel at mærke, hvis der ikke var noget hærværk, der 

skulle repareres. 

 

Kilder: Danmarks Statistik og Det Kriminalpræventive Råd 

 

 


