
 

 

 

Tryghedsvandring 
Helsingør Kommune, september 2015 

 

 

En tur i og omkring boligområderne  

Nøjsomhed & Vapnagaard 

 

 

 

 

 



 

2 
 

INDHOLD 

Rapportens baggrund ................................................................................................................................................. 3 

Tryghedsvandringens formål og struktur ........................................................................................................... 4 

Den situationelle forebyggelsestilgang ................................................................................................................ 5 

(U)tryghed som fænomen ........................................................................................................................................ 7 

Fokus på fysiske forhold som forebyggelsesredskab ..................................................................................... 8 

Overordnede principper ............................................................................................................................................. 9 

Tryghedsvandringens fixpunkter .......................................................................................................................... 12 

Sammenfatning .......................................................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

Læsevejledning 

Ved at læse alle rapportens afsnit vil læseren få indblik i kriminalitets- og utryghedsfænomenet 

– således som TryggeByer forstår det. Alle afsnit er imidlertid ikke nødvendige for at kunne 

anvende rapporten, men vi vil dog som minimum anbefale læsning af afsnittene om principper, 

fixpunkter og anbefalinger. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten er udarbejdet af TryggeByer 

www.tryggebyer.dk 

Telefon: +45 9393 1938 

E-Mail: kontakt@tryggebyer.dk 

  

http://www.tryggebyer.dk/
mailto:kontakt@tryggebyer.dk


 

3 
 

RAPPORTENS BAGGRUND  

 

Foreliggende rapport er udarbejdet af Tryg-

geByer til Helsingør Kommune. Den baserer 

sig på en fælles tryghedsvandring samt en 

visuel inspektion foretaget af TryggeByer in-

den selve tryghedsvandringen.  

 

Den visuelle inspektion blev foretaget af 

TryggeByer den 11. maj 2015 kl. 13.30-

17.30 Tryghedsvandringen blev foretaget 

den 2. september 2015 kl. 17.00-20.00. 

Både den visuelle inspektion og trygheds-

vandringen er foretaget i dagslys. De tryg-

hedsmæssige forhold i et område afhænger 

til dels af, om det er lyst eller mørkt. Forhold, 

som i dagslys ikke opleves utrygge, kan op-

leves utrygge, når det er mørkt og omvendt. 

De påpegede forhold i rapporten er alene 

identificeret i dagslys. Andre forhold kunne 

være blevet identificeret, hvis tryghedsvan-

dringen eller den visuelle inspektion var ble-

vet foretaget efter mørkets frembrud.  

 

Området for tryghedsvandringen er define-

ret af Helsingør Kommune, men ruten og 

fixpunkterne er fastlagt i samarbejde mellem 

Helsingør Kommune, de boligsociale hel-

hedsplaner og TryggeByer.  

 

Helsingør Kommune har sammensat tryg-

hedsvandringens deltagergruppe. Følgende 

deltog:  

 Katrine Vendelbo Dencker, Byrådet, Ud-

valg for Tryghed og Forebyggelse - for-

mand 

 Mette Lene Jensen, Byrådet, Udvalg for 

Tryghed og Forebyggelse 

 Haldis Glerfoss, Byrådet, Udvalg for 

Tryghed og Forebyggelse 

 Betina Svinggaard, Byrådet, Udvalg for 

Tryghed og Forebyggelse 

 Michael Mathiesen, Byrådet, Udvalg for 

Tryghed og Forebyggelse 

 Kim Backe, Backe Vin, Cityforeningen, 

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse 

 Dennis Whit, Nordsjællands Politis en-

hed for trygge boligområder (ETB), Ud-

valg for Tryghed og Forebyggelse 

 Tawfik J. Tawfik, Formand for Integrati-

onsrådet, Udvalg for Tryghed og Fore-

byggelse 

 Birgitte Wittendorff, Centerchef, Center 

for Børn, Unge og Familier, Udvalg for 

Tryghed og Forebyggelse 

 Charlotte Aagaard, Centerchef, Center 

for Særlig Social Indsats, Udvalg for 

Tryghed og 

 Richo Jensen, Leder, SSPK, Udvalg for 

Tryghed og Forebyggelse 

 Mette Hultgren, Områdeleder, Ung-

domsskolen, Udvalg for Tryghed og Fo-

rebyggelse 

 Johannes Hecht Nielsen, Byrådet, Tek-

nik-, Miljø- og Klimaudvalget - formand 

 John Agregaard, Afdelingsbestyrelsen 

Nøjsomhed - formand 

 Birte Degnegaard, Afdelingsbestyrelsen 

Nøjsomhed 

 Rasmus Winther, Vapnagaards Forret-

ningsudvalg Fællesbestyrelsen 

 Per Olsen, Vapnagaards Forretningsud-

valg Fællesbestyrelsen - formand 

 Mikkel Hoff Müller, Projektleder, Vapna-

gård 

 Kristian Sinding, Projektleder, Nøjsom-

hed 

 Per Korup-Lauridsen, Center for Kultur, 

Idræt og Byudvikling 

 Kit Jørgensen, Center for Kultur, Idræt 

og Byudvikling 

 Karsten Nielsen, TryggeByer 

 Nanna Gabrielsen, TryggeByer 
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TRYGHEDSVANDRINGENS 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.  

 

Denne tryghedsvandring er gennemført som 

en planlagt gåtur gennem et på forhånd fast-

lagt område og efter en på forhånd fastlagt 

rute. Undervejs på tryghedsvandringen blev 

der standset op ved en række fixpunkter, 

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 denne 

tryghedsvandring er at kvalificere deltager-

nes 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-

hedsvandringen kommer omkring, men også 

andre steder med andre problemstillinger.  

 

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 som nævnt primært læringspunk-

ter, og tanken er, at deltagerne ved at del-

tage i tryghedsvandringen både får forstå-

else for de overordnede principper og inspi-

ration til, hvordan principperne kan tolkes og 

implementeres 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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FOKUS PÅ 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.  
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TRYGHEDSVANDRINGENS FIXPUNKTER

På de følgende sider beskrives fixpunkterne 

for tryghedsvandringen i forhold til forskel-

lige trygheds- og utryghedsfaktorer. Som 

nævnt illustrerer fixpunkterne ikke nødven-

digvis særligt utrygge steder eller steder, 

hvor behovet for fysiske ændringer er særlig 

stort. Derimod er fixpunkterne læringspunk-

ter i form af eksempler på en (evt. mang-

lende) 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. 

 

Fixpunkter med rød skrift (Fixpunkt 6, 11, 

12 og 14) er kommunalt område. Fixpunk-

ter med stort skrift er Boliggårdens område. 
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1.Boligblokken ved aktivitetshuset 

Set fra et tryghedsmæssigt synspunkt er der 

både gode og dårlige forhold at påpege her. 

Stien og cykelparkeringen er placeret et 

stykke fra selve bygningen. Det giver bebo-

erne mulighed for at følge med i, hvad der 

sker udenfor, når de opholder sig inde i lej-

lighederne. Det betyder potentielt flere be-

skyttende øjne på området, og det er godt. 

Blokken nedenfor legepladsen (fixpunkt 3) 

er et eksempel på det modsatte. Her er stien 

placeret ind mod muren. 

 

Det er også godt, at offentlighedszonerne er 

graduerede. Området indenfor stien mod fa-

caden fremstår mere privat end området 

udenfor stien. Jo mere privat et område er, 

jo mere ansvar og omsorg antages beboerne 

typisk at drage for det. Det kan medvirke til 

at undgå forfald, hærværk mm., og gøre det 

nemmere for beboerne at vurdere, hvornår 

nogen opholder sig i området uden ærinde, 

og dermed er uvedkommende. 

 

Indgangspartiet fungerer ikke optimalt set 

fra et tryghedsmæssigt synspunkt. Indgan-

gen er placeret i et hul med dårligt ind- og 

udsyn. Der er således dårlige oversigtsfor-

hold på et for beboerne meget vigtigt sted. 

Det kan give en følelse af, at der er frit lejde 

ved døren – ingen kan se mig, når jeg låser 

døren op, eller lige når jeg kommer ud, lige-

som ingen kan se uvedkommende, som 

kommer ind og/eller ud.  

 

Foran bebyggelsen findes et aktivitetsareal 

med legeplads og grillområde. Et sådant om-

råde har potentiale til at udgøre et mødested 

for beboerne, og jf. de overordnede princip-

per kan møder mellem beboerne fremme en 

følelse af fællesskab. Når man lærer hinan-

den at kende, er det naturligt at drage om-

sorg for hinanden, og det er med til at skabe 

større tryghed. Desværre er området i rela-

tivt dårlig stand. Der er fx små uofficielle 

stier og huller i hækken fremfor formelle ind- 

og udgange, uens afskærmning, vild be-

plantning, graffiti mm. Konsekvensen kan 

være, at beboerne ikke har lyst til at opholde 

sig der, og at områdets potentiale ikke ud-

nyttes fuldt ud.   

 

I det hele taget bærer området præg af 

manglende vedligeholdelse. Fx er der flere 

steder graffiti og skrald. Det er uheldigt i for-

hold til trygheden, fordi det sender et signal 

om manglende omsorg og kontrol, hvilket 

for mange er med til at skabe en følelse af 

utryghed.  
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Anbefaling 

Det er klart, at det ikke umiddelbart lader sig 

gøre at ændre indgangspartierne – det er 

større initiativer, som evt. kan gennemføres 

i forbindelse med at stien/området alligevel 

skal ændres/renoveres. Derfor er det et 

spørgsmål om at foretage mindre ændringer 

i den eksisterende struktur. Det kan fx være 

at gennemgå området for grafitti, skrald og 

andet forfald. Det kan også være at 

forskønne området omkring indgangspartiet 

med fx blomster og måske at opsætte flere 

bænke, som indbyder til ophold og dermed 

øger antallet af beskyttende øjne i området. 

Endelig kan opholdsområdet med fordel 

shines op og dermed indbyde flere 

mennesker til ophold. Dette vil i højere grad 

signalere ejerskab og social kontrol. Under 

tryghedsvandringen blev det klart, at der 

blandt beboer-repræsentanterne allerede er 

igangsat  et arbejde med at undersøge 

mulighederne for at forbedre blandt andet 

dette opholds-område.  
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2. Opholdsareal 

 

Mellem boligblokkene findes et forholdsvis 

stort opholdsareal. Områdets ønskede an-

vendelse er imidlertid uklar. For legepladsen 

giver det sig selv, men hvad skal det store 

betonareal bruges til? Når det er uklart, 

hvem der må bruge området og til hvad, er 

det også uklart, hvornår området bruges 

’ulovligt’. Det gør det vanskeligt at gribe ind 

og at vurdere grænserne for eventuelle bru-

geres adfærd.  

 

En anden udfordring er, at der tilsynela-

dende ikke er tænkt i opholdsmuligheder for 

alle aldersgrupper og muligheder for fælles-

skaber på tværs. Det er fint med en lege-

plads for områdets børn, men der er kun me-

get begrænsede opholdsmuligheder for 

voksne. Der findes et enkelt bænkesæt, der 

er låst fast til jorden, men indbyder det reelt 

til ophold? Det betyder ikke blot færre be-

skyttende øjne i området men også færre 

muligheder for at skabe fællesskaber bebo-

erne imellem og dermed øget kendskab til 

hinanden og lyst til at drage omsorg for hin-

anden – forhold som kan virke tryghedsska-

bende.  

 

Anbefaling 

Der kan arbejdes med trygheden ved at 

overveje muligheden for flere behagelige op-

holdsmuligheder, der tilgodeser alle alders-

grupper, fx små områder med læ og bænke, 

hvor ældre eller børnenes forældre kan op-

holde sig. Områdets tiltænkte formål bør 

være tydelig. Det kunne indrettes, så det i 

højere grad appellerer til følelsen af ejerskab 

og signalerer muligheder og ansvar.  
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3. Boligblokken nedenfor legeplads   

 

I modsætning til fixpunkt 1 er stien og cy-

kelparkeringen her placeret langs med eller 

tættere på boligblokken. Inde fra lejlighe-

derne er det dermed vanskeligere at følge 

med i, hvad der sker udenfor, hvilket giver 

færre beskyttende øjne (kompetent opsyn) 

på området.  

 

Ligeledes er der i forhold til fixpunkt 1 her en 

anden og knap så tryghedsskabende gradu-

ering af offentlighedszonerne. 

 

I lighed med fixpunkt 1 er der også her et 

opholdsrum foran bebyggelsen – med mulig-

heder for møder og fællesskaber på tværs 

samt større antal mennesker, som opholder 

sig i det offentlige rum (beskyttende øjne). 

Opholdsrummet fremstår imidlertid lettere 

forfaldent og overgroet og derfor ikke så ind-

bydende og attraktivt, som det kunne være.    

 

Anbefaling 

Da mere strukturelle greb som ændring af sti 

og cykelparkering bedst sker ved en egentlig 

renovering, kan der i en tryghedsoptik arbej-

des med mindre ting, fx at gøre det udendørs 

opholdsrum mere attraktivt, lige som der 

kan overvejes andre former for opholdsmu-

ligheder, fx bænke langs stien.  
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4. Grønt område  

 

Det grønne område er stort og åbent og har 

- foruden dets æstetiske kvaliteter – også 

potentiale til mange aktiviteter for bebo-

erne. Beboeraktiviteter i dens forskellige 

former har naturligvis betydning i sig selv – 

og er vel drevet af denne betydning – men 

kan have tryghed som følge eller sidege-

vinst via kendskabet til andre. Hvad angår 

store, ensformige plæner ved boligblokke – 

som her, er det erfaringsmæssigt ikke helt 

nemt at socialisere på sådanne arealer. Og 

bortset fra den flotte boldbane, som tyde-

ligvis bliver brugt flittigt, synes området da 

heller ikke umiddelbart at blive anvendt 

særligt meget.  

 

Af egentlige faciliteter er her foruden bold-

banen et lille træhus (en slags havepavil-

lon), men på grund af brandrisiko (ifølge 

det oplyste efter en påsat brand) er husets 

sider blevet fjernet. Huset fremstår derfor 

noget ”afpillet”, og i forhold til tryghed er 

spørgsmålet, hvilket signal til omgivelserne 

dette sender. Har man opgivet, hvad man 

egentlig ønskede på grund af kræfter, som 

man ikke kunne håndtere?  

   

Anbefaling 

Såfremt det benyttelsesmæssige grundlag 

er tilstede, kan der arbejdes med trygheden 

ved at facilitere flere forskellige muligheder 

for ophold, aktivitet og møder – og så vidt 

muligt for alle aldersklasser. Boldbanen 

fungerer tydeligvis, så måske mere af den 

slags? Eller siddepladser - så ældre også får 

lyst til at opholde sig her. Og kan træhuset 

indrettes mere fordelagtigt og spændende, 

evt. med de unges hjælp?  

 

 

 

  



 

19 
 

5. Tetriz 

 

Området umiddelbart udenfor Tetriz (et til-

bud til områdets unge) fremstår ufuldstæn-

digt og rodet. Der er et skur med både cy-

kelstativer og bordebænkesæt, og det er 

uklart, hvad arealets funktion er – ophold for 

de unge eller cykelparkering?  

 

Området bærer desuden præg af manglende 

renholdelse og vedligeholdelse. Der er skrald 

rundt om skuret og i græsset foran, ligesom 

der er grafitti og nedtrådte buske.   

 

Anbefaling 

En måde at arbejde med trygheden her er at 

skabe et mere formaliseret udeareal for de 

unge – et sted med ordentlig plads, hvor de 

kan være, og hvor det er tydeligt, dels at det 

er tilladt for de unge at opholde sig, dels 

hvilke regler for adfærd, der er gældende, 

når man opholder sig her. Det vil ikke blot 

være et gode for de unge, men også sende 

et signal til de øvrige beboere om, at det er 

okay, at de unge opholder sig her. Det vil 

sandsynligvis øge trygheden blandt områ-

dets øvrige beboere. Området kan med for-

del forskønnes ved at fjerne skrald og be-

skære buskadset på en måde, der gør det 

nemmere at komme omkring og giver bedre 

oversigtsforhold.  
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6. Tunnel under kongevej  

 

Tunneller for fodgængere og cyklister har ty-

pisk mange tryghedsmæssige udfordringer, 

således også her. Oversigtsforholdene langs 

denne færdselslinie begrænses af rampernes 

forløb, fordi man ikke har udsyn særligt langt 

på den anden side af tunnelen (hvor man 

kommer hen), og fordi der er skarpe kanter 

med muligheder for skjul ved tunnellens ind- 

og udgang. Uden omliggende bygninger – el-

ler andet indsyn udefra - er her meget få 

muligheder for beskyttende øjne. Det for-

stærkes af en meget lille brug af stiforløbet 

ved denne tunnel. Omkransende buskads 

medvirker desuden til fornemmelsen af, at 

der ingen flugtveje er. 

 

Området fremstår generelt ikke velholdt. 

Der er fx skrald og graffiti flere steder. Des-

uden virker ansvarsforholdene omkring om-

rådet uklare. Er det kommunen eller boligor-

ganisationen, som har ansvar her? Den an-

svarshavendes manglende ”sætten sig igen-

nem” kan skabe en fornemmelse af lovløs-

hed og forestillinger om, at ingen kan for-

ventes at reagere, hvis man udsættes for 

noget ubehageligt. 

 

Endelig kan man undre sig over, hvilken 

funktion de små (ca. 30 cm høje) gelændere 

der er opstillet langs med stien langs hele 

rampen har. Er de nødvendige for at holde 

folk inde på stien? 

 

Set fra et mere overordnet niveau er tunnel-

len et resultat af den tidstypiske funktions- 

og trafikadskillelse, der prægede byplanlæg-

ningen i 1960’erne og 70’erne. De omkran-

sende store vej- og beplantningsanlæg, der 

i sin tid var hensigtsmæssige, medvirker nu 

til, at Vapnagaards og Nøjsomheds sammen-

hæng med det omliggende byområde mind-

skes, og boligområderne derfor kan opleves 

som fysisk isolerede.  

 

Da TryggeByer gennemførte den visuelle in-

spektion i området forud for tryghedsvan-

dringen, overhørte vi en snak mellem 3 

drenge (8-9 år) ved indgangen til Nøjsom-

hed. Den forløb nogenlunde således: 

 

A: Må du godt være her i området? 

B: Ja jeg må godt være her, for jeg har fa-

milie her. 

A: Nå okay… Er du muslim? 

B: Ja ja mand, jeg er muslim. 

A: Okay… 

 

Dialogen illustrerer opfattelsen af boligområ-

det som en slags isoleret ø, hvor man vogter 

over, hvem der går ind. Isolerede områder 

er ofte mere præget af utryghed end mere 

integrerede områder, da gensidigt kendskab 

og omgang med andre nedbryder fjendebil-

leder og dermed tanker om potentielt moti-

verede gerningsmænd. 

 

Anbefaling 

Overordnet set kan man sætte spørgsmåls-

tegn ved, om tænkningen omkring trafikad-

skillelse og dermed brug af tunneller som 

denne er forældet. Måske kan de forskellige 

trafikarter nu med fordel samles på en hen-

sigtsmæssig måde på terrænniveau. I prak-

sis vælger mange da også – og formentlig af 

frygt for kriminalitet – at bevæge sig her, 

selv om det er i modstrid med den i sin tid 

designede anvisning. Der er naturligvis her 

tale om eventuelle større tiltag, som ikke 

umiddelbart lader sig gennemføre, men som 

kan være relevante i forbindelse med frem-

tidige renoveringer af bevægelsesnettet. 
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Umiddelbart vurderes trygheden at kunne 

forøges ved at gøre tunnellen mere attraktiv 

at færdes i. Det handler ikke blot om at 

fjerne de utryghedsskabende elementer, 

men også om generelt at øge incitamenterne 

til at bruge den, og dermed øge befolknings-

graden og omfanget af beskyttende øjne.  

Almindelig ren- og vedligeholdelse kan være 

dele heraf.
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7. Området mellem boligblokkene 

 

Bakken mellem boligblokkene har potentiale 

til aktiviteter og som mødested og er tyde-

ligvis også tiltænkt denne rolle. Men hvad 

den øvre del af bakken angår, virker den ikke 

til at blive brugt særligt meget. Det kan dis-

kuteres, om området har tilstrækkeligt med 

steder, hvor det er behageligt at opholde sig 

for voksne, og som dermed kan bidrage til 

møder og fællesskab mellem beboerne og 

dermed øge omfanget af beskyttende øjne. 

Under vandringen fremgik det ikke, hvilke 

planer der er for området, men som det 

fremstår nu, virker det ikke helt velintegre-

ret i boligområdet. 

 

Anbefaling 

Såfremt det ikke allerede er sket, anbefales 

det at kortlægge beboernes ønsker for om-

rådet, og hvilke udfordringer man evt. ople-

ver i relation til det. En landskabsarkitekts 

faglighed vil kunne udnytte områdets gode 

muligheder og gennem indretningen signa-

lere forventninger til god adfærd.    
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8. Forarealer og -haver 

 

Her er et eksempel på velfungerende tryg-

hedsmæssige forhold. Udenfor hver opgang 

er der etableret et forareal markeret med en 

bænk og et skift i belægningen. Forarealerne 

udgør en god ramme for mikrofællesskaber 

mellem beboerne i hver enkelt opgang. For-

delen er, at beboerne typisk føler en særlig 

tilknytning til forarealet udenfor netop deres 

opgang.  

 

Forarealet er et eksempel på fornuftigt gra-

duerede oftentlighedszoner. Der ses en 

gradvis overgang fra det mere offentlige 

over det halvoffentlige til det halvprivate og 

private. I en tryghedsmæssig optik er gra-

duerede offentlighedszoner jf. de overord-

nede principper et gode. Det øger beboernes 

opmærksomhed og tendens til at tage an-

svar, jo tættere man kommer på den enkel-

tes hjem – ligesom udefrakommende uden 

reelle hensigter oplever øget fare for at blive 

opdaget, jo tættere på privatsfæren de kom-

mer.  

 

Et andet godt tryghedsmæssigt tiltag er at 

lade stien gå i zigzag. Ifølge afdelingsbesty-

relsen var det et bevidst valg for at fore-

bygge såkaldt race på stien. Stiens zigzag 

tvinger cyklister mm. til at sænke farten.  

 

Endelig udgør belysningen langs stien et 

godt eksempel på en gennemtænkt tryg-

hedsskabende belysning – god oplysning af 

området og mulighed for ansigtsgenken-

delse på lang afstand.  

 

På den anden side af bebyggelsen er der 

etableret små private forhaver – givetvis 

som et forsøg på ved renovering at åbne op 

mod de store græsarealer. Dermed skabes 

flere beskyttende øjne og øget kendskab til 

andre, og ansvarligheden for boligområdet 

må herved antages at blive øget. Det er et 

brud med den oprindelige planfilosofi, ifølge 

hvilken alle boligerne i blokkene skulle være 

placeret ens i forhold til fællesarealerne – 

men som altså i et tryghedsperspektiv er en 

fordel.  

 

Anbefaling 

Ud fra en tryghedsmæssig vurdering funge-

rer området godt, og der er derfor ikke 

umiddelbart behov for at foretage fysiske 

ændringer.
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9. Område ved ind- og udgang af tunnel 

 

Under den visuelle inspektion fremstod tun-

nelen med mange utryghedsmæssige for-

hold, som er typisk for tunneller (som be-

skrevet i fixpunkt 6). Der var graffiti og 

skrald, og søen på den østlige side af tunne-

len var fyldt med affald. Et særligt trygheds-

mæssigt forhold ved denne tunnel er, at man 

ikke kan overskue, hvor man kommer hen, 

når man går igennem den fra boligområdet 

og ud mod stien på østsiden af tunnellen. Nu 

– og som det fremgik ved tryghedsvandrin-

gen -  er tunnellen renoveret og dekoreret 

med store malerier. Det æstetiske løft får 

den til at fremstå venlig og imødekommende 

med klar indvirkning på tryghedsoplevelsen.  

 

Som endnu en foranstaltning er opsat video-

overvågning på stedet. Formanden for afde-

lingsbestyrelsen fortalte, at unge mennesker 

har haft tendens til at samle sig ved og i tun-

nelen, og at forbipasserende oplevede det 

utrygt - blandt andet fordi de unge spærrer 

for de øvrige beboere. Overvågningen skal 

modvirke dette. Selv om man ikke har haft 

et egentlig ønske om overvågning, har man 

ikke set anden mulighed. 

 

Ved planlægningen af tryghedsvandringen 

fortalte den kommunale repræsentant, at 

der er problemer med unge, som kører knal-

lert på stierne. Derfor er der flere steder i 

bebyggelsen og på en sti tæt ved tunnellen 

placeret store spærresten. Den kommunale 

repræsentant fortalte, at stenene jævnligt er 

flyttet rundt afhængig af, hvor der er behov 

for at spærre. De store sten er pæne i sig 

selv og forholdsvis nemme at flytte, men 

sender samtidig et markant og hårdt signal 

om problemer. Man kan sige, at de illustrerer 

opgivelse af dialog.   

 

Anbefaling 

Hvad angår tunnelen anbefales det at bibe-

holde det nuværende høje niveau af vedlige-

holdelse og renholdelse – men evt. også ind-

tænke en bedre oplevelse af den beskrevne 

sø. 

 

Vedrørende de unge, som opholder sig ved 

tunnellen, kunne man overveje at indrette 

det grønne areal ved tunellen til et mere for-

maliseret opholdsområde for de unge og evt. 

andre. Græsarealet er stort, og man kunne 

overveje at bygge en form for terrasser i 

græsbakken, ligesom man har gjort ved 

multibanen. Man kunne desuden overveje 

funktionen af de små gelændere langs græs-

set. Hvilken funktion har de, og hvilke signa-

ler sender de? Med gelænder kan man 

tænke, at de unge opholder sig ’ulovligt’ på 

græsset, fordi de overtræder afspærringen. 

Men er der vægtige grunde til, at de ikke må 

overtræde den? Hvis man fjerner gelænde-

ret, bliver det mere ’lovligt’ for de unge at 

opholde sig på græsset, og dermed udsen-

des mindre utrygge signaler til de øvrige be-

boere.  

 

Man kan også overveje andet end store sten 

til at undgå ulovlig knallertkørsel/bilkørsel. 

Andre afspærringer eller anlæg kunne må-

ske integreres mere i området og dermed 

udsende mindre markante signaler men sta-

dig påvirke adfærd som ønsket.  
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10. Plads ved servicecenter  

 

Et kritikpunkt mod det overordnede design 

af de store planbebyggelser fra 1960’erne og 

70’erne har ofte været manglen på rumligt 

hierarki. Det giver mange en følelse af, at 

der ikke er forskel på, hvor man befinder sig 

i bebyggelsen – og at der mangler samlende 

elementer, der kan illustrere det fællesskab, 

som er tilstede alene ved at bo i samme be-

byggelsesmæssige og administrative enhed. 

Det mangler ikke her. Pladsen ved service-

centret udgør et sådant sted for området, og 

det er godt. Afdelingsbestyrelsen fortæller, 

at området fungerer godt i forbindelse med 

fælles arrangementer som fx sank hans fest 

og fejring af renoveringens afslutning.  

 

Der er fornyligt installeret videoovervågning 

i området, som ifølge afdelingsbestyrelsen 

har haft en positiv effekt. Blandt andet er 

mængden af hærværk i området reduceret 

betydeligt.  

 

Anbefaling 

Området fungerer ifølge bestyrelsen godt, 

og det kan derfor diskuteres, om der er be-

hov for ændringer. Dog kan det overvejes, 

hvilken negativ effekt videoovervågningen 

kan have. Det er godt, at videoovervågnin-

gen har reduceret hærværk mm. men det 

kan ikke afvises, at det for nogle beboere op-

fattes som et utryghedsmæssigt signal. Det 

signalerer nemlig, at der kan foregå ting, 

som det kan være nødvendigt at videofilme.  
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11. Areal tæt på multipark 

 

Området vest for tunnellen under Borgme-

ster P. Christiansens Vej fremstår som et in-

genmandsland. Det er uklart, hvem der ejer 

området, og hvem der har ansvaret for det. 

Ingenmandsland kan virke utrygt, fordi det 

sender et signal om, at ingen drager omsorg 

for området og dermed heller ikke for de 

mennesker, der opholder sig der.  

 

Måske som en konsekvens af de uklare ejer- 

og ansvarsforhold fremstår området dårligt 

vedligeholdt. Træerne og buskadset vokser 

vildt, og oversigtsforholdene er dårlige. Flere 

steder overskrides luregrænsen, fordi bu-

skadset vokser ud over stien.  

 

Selve stierne bærer også præg af uklar an-

vendelse. Der er kun en meget utydelig mar-

kering af hhv. cykel- og gangsti. Det er en 

dårlig ide at gøre det nemt at gå på en cy-

kelsti og omvendt – især i et område præget 

af konflikter og/eller utryghed, fordi de uty-

delige markeringer kan være kilde til unød-

vendige konflikter i området.  

 

Flere steder i området og mange andre ste-

der i hele boligområdet er der tydelige tegn 

på kriminalitet i form af bandemarkeringer 

(graffiti). Flere steder er skilte sprayet over 

med bogstaverne LTF, hvilket kan ses som 

en territorial, subkulturel tilkendegivelse af 

magt – og som kan tænkes at have væsent-

lig betydning for trygheden i området.  

 

Anbefaling 

Det kan med fordel fastlægges, hvem der 

har ansvaret for området. Hvis ansvaret er 

delt, kan der med fx udarbejdes en klar sam-

arbejdsplan for, hvem der gør hvad hvornår. 

Det gælder både selve tunnellen og hele om-

rådet omkring tunnellen. Områdets vedlige-

holdelse og renholdelse bør prioriteres højt – 

især fordi det i forvejen ligger lidt afsides og 

dermed har færre beskyttende øjne og der-

med i højere grad end andre områder indby-

der til uhensigtsmæssig adfærd. Subkultu-

relle, territoriale magtsymboler bør fjernes. 

 

Man bør overveje muligheder for en tydeli-

gere markering af stiernes funktioner – ikke 

blot her men for samtlige stier i området. 
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12. Tunnel/overgang til center. 

 

Denne tunnel er af stor betydning for bebo-

erne i Vapnagaard, idet den er adgangsvej 

til de lokale indkøbsmuligheder. Også her 

gælder de tidligere nævnte utryghedsska-

bende tunnelforhold, som oversigt ved ind- 

og udgang, beplantning, belysning og almin-

delig vedligeholdelse (se fixpunkt 6). 

 

Området mellem tunnellen og pølsevognen 

fremstår beskidt og med et udtryk af ingen-

mandsland. Det kan betyde en følelse af, at 

ingen har kontrol over området, og at even-

tuelle lovovertrædere derfor har frit spil. 

Anbefaling 

Der kan arbejdes med tryghedsoplevelsen af 

området og stien ved tunnellen ved at sætte 

fokus på oversigtsforhold, renhold- og vedli-

geholdelse samt belysning – se evt. anbefa-

lingerne for fixpunkt 6.  

 

Områdets ejerskab kan med fordel gøres ty-

deligere fx ved at lade området gennemgå 

en generel soignering, hvor der sættes fokus 

på beplantning, skrald, opholdsmuligheder 

mm.
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13. Parkeringsplads (Ponydalen m.fl.) 

 

Parkeringspladsen fremstår stor og anonym. 

Den enkelte beboer kan have svært ved at 

overskue pladsen og dermed holde opsyn 

med sit eget køretøj, ligesom størrelsen og 

anonymiteten kan gøre det svært at føle 

ejerskab over stedet. Dette kan medføre, at 

parkeringspladsen får karakter af ingen-

mandsland, som jf. de overordnede princip-

per kan have negative konsekvenser for op-

levelsen af tryghed i området.  

 

Tidligere har der været udfordringer på plad-

sen med unge, som tager ophold til gene for 

øvrige beboere. Afdelingsbestyrelsen fortæl-

ler, at dette problem er reduceret betydeligt 

efter der at i forbindelse med områdets ge-

nerelle renovering er isat vinduer i gavlene. 

Det øger den naturlige overvågning af plad-

sen, og gør den dermed mindre attraktiv 

som opholdssted for de unge.  

 

Anbefaling 

Der kan arbejdes med tryghedsoplevelsen 

ved at gøre pladsen mere visuelt attraktiv og 

inspirerende og dermed rarere for beboerne 

at færdes på og måske opholde sig ved. En 

mulighed er sektionering med små plantean-

læg, der ofte har været anvendt ved renove-

ring af sådanne større pladser. Det kræver 

dog input og kreative løsninger fra en bred 

vifte af fagfolk at skabe sådanne kreative 

løsninger med de rette kvaliteter.  
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14. Cykelsti og overgangen til nabo-boligområde 

 

Borgmester P. Christiansens Sti har stor be-

tydning som færdselsåre for børnene til sko-

len, der ligger syd for Vapnagaard. Dele af 

stien fører gennem grønne, bevoksede og 

ubeboede arealer uden naturlig overvågning 

eller beskyttende øjne.  

 

Flere steder langs stien er der nedsat over-

skuelighed som følge af buskads og træer, 

og flere steder overskrides luregrænsen. 

Området er grønt og smukt men også øde og 

isoleret. Man kan forestille sig ubehaget ved 

at skulle færdes her i mørke.  

 

Overgangen til naboområdet med lav bebyg-

gelse er meget markant og fremtræder nær-

mest som en barriere. På et skilt står, at 

uvedkommende ikke er velkomne. 

 

Generelt er sti- og vejforløbene rundt om og 

langs med Vapnagaard funktionelle og tra-

fiksikre. 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 gen-

nemført trafikseparering. Det er til fordel for 

trafiksikkerheden, men har -som ved tunnel-

lerne - den ulempe, at især stisystemerne 

for gående og cyklende opleves utrygge af 

mange og derfor heller ikke helt benyttes ef-

ter hensigten. Utrygheden kan forbindes 

med blandt andet lav befolkningsgrad (få 

mennesker på store dele af døgnet), tegn på 

kriminalitet som fx hærværk, mangel på ind- 

og udsyn til veje og beboelse, hvilket ofte 

skyldes vildtvoksende beplantning, lange 

passager i forskudt niveau, mangel på ren-

holdelse, mv. Det valgte sted adskiller sig 

ikke fra disse generelle forhold og problem-

stillinger.   

 

Et andet generelt fænomen, som kan med-

virke til utryghed, er afgrænsningen af plan-

bebyggelser som her Vapnagaard fra det 

omliggende byområde. Fysisk ses dette ved 

omkransende veje og stier samt ved høj be-

plantning stedvist langs bebyggelsen. Også 

ved omkringliggende boligområder, fx den 

lave bebyggelse ved fixpunktet, ses meget 

høje hække ud mod stien. Der er således for-

skellige former for reelle og visuelt markante 

afstandsbælter mellem bebyggelsen og det 

omkringliggende område.    

 

Anbefaling 

Der kan arbejdes med trygheden ved at 

sætte fokus på bevoksningen. Den kan ind-

rettes og beskæres på en måde, så oversku-

eligheden øges, og luregrænsen respekte-

res. Det vil således fx være en fordel at 

skabe bedre oversigtsforhold og ud- og ind-

syn mellem stien, vejen og de nærliggende 

boligområder.  

 

Man kunne også overveje eventuelle mulig-

heder for at gøre stien mere befærdet. Kan 

trafikken samles mere, eller kan områ-

det/stien bruges til aktiviteter, som kan øge 

befolkningsgraden? 

 

Brobyggende tiltag mellem Vapnagaard og 

naboområder vil sandsynligvis kunne have 

en tryghedsskabende effekt. Det kan være 

aktiviteter og/eller faciliteter, som inviterer 

til brug/ophold/færdsel i hinandens områ-

der. Det vil ikke blot medføre flere beskyt-

tende øjne men også mulighed for fællesska-

ber på tværs, større opmærksomhed og om-

sorg for medbeboere, ligesom eventuelle 

fjendebilleder kan reduceres (forestillingen 

om motiverede gerningsmænd).  
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SAMMENFATNING 

 

Foreliggende rapport er udarbejdet af Tryg-

geByer til Helsingør Kommune. Rapporten 

baserer sig på en visuel inspektion foretaget 

af TryggeByer (den 11. juni 2015) og en 

tryghedsvandring (foretaget den 2. septem-

ber). I tryghedsvandringen deltog repræ-

sentanter fra blandt andet Helsingør Kom-

mune, lokalpolitikere, de boligsociale hel-

hedsplaner og TryggeByer.  

 

Formålet med tryghedsvandringen er at 

sætte fokus på de fysiske omgivelsers betyd-

ning for kriminalitetsniveauet og oplevelsen 

af tryghed og utryghed i boligområderne 

Nøjsomhed og Vapnagaard. Tryghedsvan-

dringen er en metode til at kvalificere delta-

gernes kriminalitetsrelaterede og trygheds-

mæssige vurderinger af det fysiske miljø i 

disse bebyggelser – men er efter TryggeBy-

ers opfattelse desuden en metode til i højere 

grad at tænke de fysiske forhold ind i løsnin-

gen af konkrete problemstillinger generelt 

set, dvs. også andre steder i kommunens 

område. 

 

Tryghedsvandringen blev gennemført som 

en planlagt tur til fods gennem et på forhånd 

fastlagt område og efter en fastlagt rute. Un-

dervejs blev der gjort ophold ved en række 

fixpunkter. Rapporten er struktureret om-

kring fixpunkerne – i rapporten beskrives 

hvert fixpunkt, og der gives anbefalinger til, 

hvorvidt der på det pågældende sted kan ar-

bejdes fysisk med trygheden. Såvel fixpunk-

ter som anbefalinger er tænkt som eksem-

pler på, hvor og hvordan der kan arbejdes 

med tryghed. Andre steder i bebyggelserne 

kunne også være udpeget. 

 

På baggrund af de konkrete og eksemplifice-

rede anbefalinger kan følgende mere over-

ordnede anbefalinger fremsættes. At de er 

mere overordnede betyder, at de ikke nød-

vendigvis kun knytter sig til udvalgte 

fixpunkter, men at de går på tværs af 

fixpunkterne. Dermed er de mere overord-

nede og principielle end de eksemplificerede 

anbefalinger knyttet til de enkelte fixpunk-

ter.  

 

Anbefalingerne er af forskellig karakter. 

Mens nogen umiddelbart kan sættes i værk, 

kan andre indgå i en mere langsigtet plan-

lægning. Når der er tale om langsigtet plan-

lægning og større fysiske forandringer, et 

det TryggeByers opfattelse, at trygheds-

aspektet bør indgå i et ligeligt samspil med 

andre kvaliteter for et godt by- og boligmiljø. 

Tryghedsaspektet bør således prioriteres 

højt, men så vidt muligt ikke på bekostning 

af andre vigtige kvaliteter.  

 

Anbefalingerne er primært baseret på den si-

tuationelle forebyggelsestanke og utryghe-

dens fysiske dimension (som beskrevet i de 

indledende afsnit). Det betyder, at anbefa-

lingerne retter sig mod at eliminere mindst 

et af kriminalitetssituationens grundelemen-

ter – et egnet objekt, fravær af kompetent 

opsyn og en motiveret gerningsperson.  

 

 En tryghedsmæssig udfordring for begge 

boligområder er sammenhængen til det 

omkringliggende byområde. Områderne 

fremstår i nogen grad lukket om sig selv, 

og trygheden antages at kunne øges ved 

at arbejde på en bedre integration mel-

lem hvert af de to områder og det omgi-

vende bymiljø. Områderne kunne derved 

fremstå på en måde, så de opleves som 
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mere naturlige og sammenhængende 

elementer i bydelen som helhed. Struk-

turelle ændringer, som de kendes fra ud-

landet og enkelte steder her i landet, er 

typisk omfattende, og det vil derfor være 

en fordel at lade eventuelle overvejelser 

om strukturelle ændringer indgå i kom-

munens overordnede og mere langsig-

tede planlægning. På kort sigt kan der 

med fordel arbejdes på at ”bløde op” og 

skabe bedre overgangsområder mellem 

områderne og det omgivende miljø, fx 

inviterende anlæg, udvidelse af bevæ-

gelsesruter, mm. Der kan også arbejdes 

på at skabe øget social kontakt på tværs 

af boligområder, fx brug af hinandens 

fællesfaciliteter, mm. Det kan nedbryde 

fjendebilleder og dermed forestillinger 

om omfanget af motiverede gerningsper-

soner (jfr. de indledende afsnit om krimi-

nalitetssituationens tre grundelemen-

ter).    

 

 En anden udfordring af strukturel karak-

ter er bevægelsesnettets indretning og 

borgernes mulighed for at kunne færdes 

trygt og sikkert mellem bolig og nødven-

dige funktioner i dagligdagen – instituti-

oner, transportfaciliteter og indkøb. Der 

tænkes her især på områdets mange 

stier og tunneller. Det anbefales også at 

lade overvejelser omkring dette indgå i 

kommunens overordnede og mere lang-

sigtede planlægning. På kort sigt kan der 

med fordel arbejdes på at sikre oversku-

elighed, æstetisk opgradering, god ved-

ligeholdelse og renholdelse samt even-

tuel større befolkningsgrad på veje, stier 

og i tunneller, fx ved at beskære bu-

skads, skabe visuel kontakt mellem veje 

og stier, overveje muligheder for at øge 

antallet af trafikanter (og dermed antal-

let af beskyttende øjne), og sikre gen-

nemtænkt og tryghedsskabende belys-

ning.   

 

 Flere steder er beplantningen vildtvok-

sende. Det gælder især ved stiforløbene, 

hvor oversigtsforholdene flere steder er 

dårlige, og hvor den såkaldte ”lure-

grænse” er overskredet. Beplantning er 

på mange måder et gode, men i en tryg-

hedsoptik bør den vedligeholdes med 

omtanke. Det er muligt at kombinere be-

plantning og oversigt, og vores anbefa-

lede løsning for de nævnte steder er der-

for ikke at fjerne beplantningen, men at 

skabe ”huller” med ind- og udsyn, be-

skære, opstamme eller eventuelt ændre 

beplantningens form.   

 

 Gode opholds- og udfoldelsesmuligheder 

for alle aldersgrupper anbefales priorite-

ret. Der findes flere gode legepladser i 

området, men umiddelbart synes der at 

mangle opholdsmuligheder for voksne. 

De rekreative områder kan med fordel 

indrettes, så de målrettes hele familien 

og ikke blot de legende børn. Det vil 

kunne give flere uformelle møder og evt. 

mere fællesskab mellem beboerne, 

større psykologisk ejerskab og ansvars-

følelse for andre og området generelt 

samt flere beskyttende øjne i området.  

 

 Flere steder vil det være en trygheds-

mæssig fordel, at det fremgår tydeligt, 

hvilken funktion det pågældende areal er 

tiltænkt – og hvem der har ansvar for 

området. Ejerskabet og den ønskede ad-

færd bør imidlertid gøres tydelig på en 

fornuftig måde. Det kan synes oplagt at 

opstille skriftlige påbud/forbud, men 

mange steder kan de fysiske omgivelser 

indrettes, så de i højere grad guider bru-
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gerne. Det har typisk en mere trygheds-

skabende effekt end skriftlige påbud/for-

bud.  

 

 Hegn, videoovervågning, afspærring, 

mm, kan være nødvendige, hvor andre 

midler ikke er tilstrækkelige. Sådanne 

løsninger bør dog afvejes med løsninger-

nes signaler, der netop kan give anled-

ning til utryghed. En stor hængelås sig-

nalerer, at der er nogen, som prøver at 

komme ind uretmæssigt, videoovervåg-

ning, at der er noget at overvåge, mm. 

Det bør undersøges og overvejes, om 

brug af andre midler kan løse proble-

merne, fx naturlig overvågning (beskyt-

tende øjne) i stedet for videoovervåg-

ning, symbolske barrierer i stedet for re-

elle barrierer, mm.  Fx har de mange 

jerngelændere i Vapnagaard efter Tryg-

geByers opfattelse en uklar funktion og 

bør kun være, hvor de har en reel funk-

tion, og hvor funktionen er klar for bebo-

erne. 

 

 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 fx 

gennemføres af repræsentanter fra Hel-

singør Kommune med udgangspunkt i de 

beskrevne, overordnede principper. Det 

vil være en fordel at involvere beboerre-

præsentanter med henblik på at per-

spektivere de løbende observationer.  

 

 Den visuelle inspektion og tryghedsvan-

dringen, som ligger til grund for forelig-

gende rapport, dækker kun et lille om-

råde af Helsingør. Det anbefales at over-

veje visuelle inspektioner og/eller tryg-

hedsvandringer i flere dele af Helsingør 

med udgangspunkt i de overordnede 

principper, som er beskrevet i forelig-

gende rapport.  

 

 Som beskrevet i de indledende afsnit er 

tryghed et komplekst fænomen. Utryg-

heden kan have mange udspring, og ofte 

formes utrygheden og/eller trygheden 

som en helhed af mange små delelemen-

ter. Det betyder, at alle fysiske ændrin-

ger i det bebyggede miljø med fordel kan 

indgå i en samlet tryghedsvurdering, og 

at alle fysiske ændringer med fordel kan 

vurderes både i forhold til en trygheds-

mæssig effekt, men også i forhold til 

utrygge følger. Fx kan indsatser, der er 

beregnet på at skabe tryghed, i nogle til-

fælde også skabe utryghed. I mange til-

fælde er der tale om en vanskelig ba-

lance, som kræver nøje overvejelse og 

prioritering, og måske er første skridt 

blot at holde sig utryghedens komplice-

rede væsen for øje, når man iværksætter 

tryghedsskabende foranstaltninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


