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Afsæt
1
Det Kriminalpræventive Råd har i samarbejde

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg

med TrygFonden gennemført et projekt, der

Universitet København, har derfor udarbejdet

skal reducere kriminaliteten og øge trygheden

vidensopsamlingen Kriminalpræventiv og

i Danmark via byplanlægning. Det skal blandt

utryghedsforebyggende miljø- og byplanlæg-

andet ske ved at inddrage ny viden om krimi-

ning for Det Kriminalpræventive Råd og Tryg-

nalprævention og tryghedsfremme og kombi-

Fonden. For at gøre rapportens indhold tilgæn-

nere denne viden med den eksisterende plan-

geligt for et bredere publikum og dermed

lægningspraksis, som foregår i landets

anvendeligt som et muligt arbejdsredskab for

kommuner.

planlæggere, der arbejder med kriminalprævention i forbindelse med byplanlægning og

Der findes en omfattende international forsk-

områdebaserede indsatser i danske kommu-

ning på det miljøkriminologiske og miljøkrimi-

ner, er der udarbejdet dette resume, som gør

nalpræventive område, men hidtil har der

det muligt at dykke ned i indhold, begreber,

manglet en systematisk dansksproget over-

teorier og hovedbudskaber.

sigt over viden om kriminalpræventiv miljø- og
byplanlægning, der dokumenterer hvilke strategier og indsatser, der ser ud til at virke, og
indkredser centrale begreber indenfor områ-

Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden

det, som kan bruges i det konkrete planlæg-

August 2014

ningsarbejde.
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Hovedbudskaber
2
Rapporten Kriminalpræventiv og utrygheds-

• Kriminalitetsniveauet i et område er afhæn-

forebyggende miljø- og byplanlægning har haft

gigt af, om der er muligheder for at begå

som et centralt mål at finde svar på følgende

kriminalitet uden at blive opdaget. Byplan-

spørgsmål:

lægningen giver mulighed for at reducere
omfanget af disse muligheder.

• Hvorfor er der en koncentration af krimi-

• Ved fysiske kriminalpræventive indsatser

nalitet og utryghed i visse by- og bolig-

kan nogen kriminalitet forskydes til andre

områder?

områder. Forskydningen af kriminalitet vil

• Hvilke centrale miljøplanmæssige strate-

dog som regel kun være delvis – og gevin-

gier til at forebygge kriminalitet og

sten ved indsatsen forskydes på samme

utryghed i by- og boligområder findes der?

måde. Overordnet set sker der derfor ikke

• Hvilke sted- og områdespecifikke miljøplanlægningsindsatser ser ud til at forebygge
kriminalitet og utryghed?

forskydning af kriminalitet – også kaldet
“displacement”.
• Konkrete indsatser for at sikre døre og vinduer med låse, formel overvågning i form

På baggrund af rapportens omfattende videns-

af tv-overvågning af afgrænsede rum, samt

opsamling, kan følgende hovedbudskaber

øget og forbedret belysning kan virke krimi-

uddrages :

nalpræventivt.
• Mekanisk adgangskontrol i form af f.eks.

• Områdeindsatser, der tager udgangspunkt

hegn ind til dårligt overvågede områder ser

i miljøplanlægning og -design kan reducere

ud til at virke kriminalpræventivt, og i visse

kriminalitet i boligområder.

tilfælde kan vejlukninger og andre foran-

• Områdeindsatser, der tager udgangspunkt i

staltninger, der reducerer gennemstrøm-

strategien om social integration kan øge

ningen af mennesker i et område, være

den sociale handlekraft, reducere den soci-

kriminalpræventivt frugtbare.

ale desorganisation og reducere kriminalitet.
• Naturlig uformel overvågning er en grundlæggende kriminalpræventiv kvalitet, der

Når det handler om at øge trygheden, konkluderer rapporten:

bør tænkes ind i byplanlægningen.
• Klart definerede byrum med let aflæselige

• Kriminalpræventive og tryghedsfore-

tilhørsforhold kan reducere kriminalitet og

byggende indsatser handler ikke kun om

utryghed i boligområde.

sociale og psykologiske indsatsformer.
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Uorden og graffiti kan skabe utryghed.

Kvaliteten af det bymæssige miljø, måden

merøverier og signaluorden i form af åben-

hvorpå byerne er planlagt, udformet, be-

lys narkohandel, kan reducere utryghed.

bygget og vedligeholdt, spiller også en stor
rolle.
• Kriminalpræventiv og utryghedsforebyg-

• Normal og forudsigelig opførsel af almindelige mennesker i et område kan virke som
et værn mod utryghed, og derfor kan ind-

gende byplanlægning kan ses som et ele-

satser, der øger koncentrationen af gående

ment i planlægningen, der ikke blot redu-

og cyklister, være et redskab til at øge

cerer kriminalitet men tilfører værdi til by og
miljø på mange niveauer, f. eks. i forhold til

trygheden.
• Sociale integrationsindsatser, der sigter

tryghed, ansvarlighed, borgerinddragelse,

mod at styrke fællesskab og socialt sam-

attraktive byområder. Omvendt skaber so-

menhold, mindske fordomme, styrke dia-

cial og fysisk uorden i miljøet utryghed.

log og skabe redskaber til at håndtere kon-

• Forebyggelse af såkaldte signalforbry-

flikter i udsatte boligområder, kan reducere

delser, f.eks. bandekriminalitet og hjem-

utrygheden i området.
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Centrale begreber
3
Kriminalpræventiv miljø- og byplanlægning ar-

velse af frygt. Utryghed som ængstelse er altså

bejder ud fra en række vedtagne begreber og

ikke rettet mod noget konkret, mens utryghed

benytter sig af definitioner, som er nyttige at

som frygt er rettet mod konkrete hændelser.

kende, hvis man arbejder indenfor området.
Helt centralt er utryghedsbegrebet, som der-

Der er desuden forskellige grader af utryghed,

for uddybes grundigt.

idet utryghed som ængstelse kan udvikle sig

Utryghed
Indledningsvist skal det slås fast, at der er for-

fra let uro, til en altomfattende angst, mens
utryghed som frygt kan gå fra at være lidt
bange til udpræget rædsel.

skel på den samfundsmæssige bekymring for
kriminalitet og den personlige utryghed for at

Det er nærliggende at antage, at de to former

blive udsat for kriminalitet. Den samfunds-

for frygt kan behandles forskelligt, og at utryg-

mæssige bekymring for kriminalitet er mere

hed som frygt kan forebygges af fysiske ind-

omfattende end den personlige utryghed, og

satser, mens utryghed som ængstelse bedst

den samfundsmæssige bekymring rummer

forebygges af boligsociale indsatser.

desuden en holdningsmæssig afstandtagen til
kriminalitet, som den personlige utryghed ikke

Faktisk findes en tredje type, nemlig positiv

gør. Utryghed som begreb kan beskrives gen-

frygt, som betyder, at mennesker naturligt er

nem tre forhold: utryghedens dimensioner,

på vagt over for farer, og dermed tager fornuf-

utryghedstyper og utryghedens årsager.

tige forholdsregler, som gør dem mindre udsatte for kriminalitet; at utrygheden er en krimi-

Dimensioner

nalpræventiv ressource, hvis den vel at mærke

Utryghedens dimension handler om, at utryg-

danner afsæt for en handling, der resulterer i at

hed grundlæggende er en følelse af at være

man er mindre udsat for kriminalitet.

bange, urolig eller angst. Følelsen rummer et
kognitivt element i form af en mere eller min-

Årsager

dre bevidst vurdering af sandsynligheden for

Utryghedens årsager kan forklares ved hjælp

at blive udsat for kriminalitet.

af demografiske, sociale og miljømæssige forklaringer.

Typer
Der kan identificeres to utryghedstyper. Dels

Demografiske forklaringer af utryghed hand-

en utryghed, der har karakter af en tilstand af

ler om at finde ud af, hvorfor nogle grupper af

ængstelse, dels en erfaringsbaseret utryghed,

mennesker er mere utrygge end andre. Den

der opstår som reaktion på en konkret ople-

bedst kendte tese er udsathedstesen, hvor
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man antager, at mennesker er mere utrygge,

mørke, dårlig oversigtsmulighed, tomme gader,

fordi de selv har erfaring med kriminalitet,

gemmesteder for kriminelle, områder i nærhe-

kender til nogen eller har hørt om nogen, der

den af parkeringspladser, parker og erhvervs-

har været udsat for kriminalitet.

områder og uhensigtsmæssig vejbeplantning.

Sociale forklaringer bygger på en række for-

Et særligt begreb gør sig gældende i forhold til

skellige teser om, hvordan det sociale miljø

miljøindretning, nemlig en såkaldt ”luregræn-

kan forårsage utryghed på grund af forandrin-

se”, som adskiller de zoner, der er inden for ens

ger og sammenbrud i sociale institutioner. Ri-

synsfelt, fra zoner som ligger uden for synsfel-

sikosamfundstesen handler om, at utryghed

tet. Hvis luregrænsen ligger for tæt på, hvor

på andre områder flyttes over på kriminalitet,

man opholder sig, kan det øge utrygheden. Lu-

mens social diversitetstesen er antagelsen

regrænsen afhænger af den rumlige indretning,

om, at utryghed er forbundet med frygt for

og blandt andet nicher i facader eller gadefor-

det fremmede, både det kulturelt, etniske og

løb, som ikke kan overskues, og især mørke,

generationsmæssigt fremmede.

betyder at luregrænsen rykker tættere på. Det
er i den forbindelse et paradoks, at de samme

Social integrationstesen siger, at utryghed er

snoede gadeforløb, som om dagen virker beri-

konsekvens af manglende social integration i

gende for byrummet, kan opleves som kilde til

et boligområde med lav social kapital og hand-

utryghed, når det bliver mørkt.

lekraft.
Til slut skal det tilføjes, at selv om der ikke
Endelig siger social forandringstesen, at men-

kan påvises en entydig sammenhæng mellem

nesker bliver utrygge når deres boligområde

kriminalitet og utryghed, dokumenterer en

forandres ved, at der flytter nye befolknings-

række undersøgelser, at der er sammenhæng

grupper ind.

mellem utryghedsniveau og kriminalitetsniveau og mellem en opfattelse af at være ud-

De miljømæssige forklaringer fokuserer på

sat og en følelse af utryghed. Defineret helt

hvordan miljøets indretning har betydning for

skarpt betyder det altså, at folk generelt er

utrygheden i et område. En tese drejer sig

mere utrygge i områder med meget kriminali-

om, at der en klar sammenhæng mellem tegn

tet og logisk nok mindre utrygge i områder

på uorden i et boligområde og utryghed. Folk

med mindre kriminalitet.

læser uorden som et fravær af social kontrol
over for. Tegnene kan omfatte graffiti, affald,

SCP, Situationel Kriminalprævention

hærværk, støjforurening, hundelorte, kanyler,

”Situation” er et centralt begreb i den såkald-

hvortil kommer uordentlig, asocial eller norm-

te situationelle kriminalprævention (situational

brydende adfærd hos eksempelvis påvirkede

crime prevention), som iværksættes i område-

eller mentalt syge mennesker.

specifikke indsatser. Det har en bred betyd-

og som tegn på den kriminalitet, man er utryg

ning, men refererer ofte til de umiddelbare
En anden tese handler om uhensigtsmæssig

forhold og omstændigheder, i hvilken en be-

miljøindretning, hvor dårligt designede byg-

stemt adfærd opstår. Et situationelt perspek-

ninger og byrum med ringe oversigtsforhold og

tiv på kriminalitet har fokus på de processer

manglende belysning kan få den konsekvens,

og muligheder, der er på spil i det øjeblik kri-

at færre mennesker færdes i byrummene på

minalitet opstår. Muligheder (opportunities) er

grund af utryghed. Tesen opregner følgende

en af flere situationelle faktorer, der kan til-

utryghedsskabende forhold: Ringe belysning/

skynde til kriminalitet. Andre handler om at
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Her er det svært at begå kriminalitet uden at blive opdaget. Det skyldes
bygningsdesignet med mange vinduer ud mod fællesarealet.

gøre det svært, risikabelt, frugtesløst og om

• Udvikle sikre produkter – at gøre biler og

at fjerne undskyldninger for forbrydelser ved

mobiltelefoner svære at stjæle eller udvikle

at påvirke kriminalitetsmulighederne via fem

postkasser og gadelamper, som er svære

faktorer, nemlig risiko (risk), anstrengelse (ef-

at øve hærværk mod.

fort), belønning (reward), provokation (provocation) og skam og skyld.

Forskydning af kriminalitet
Risikoen for forskydning af kriminalitet er et cen-

Situationel kriminalprævention er karakteriseret

tralt diskussionspunkt i forbindelse med om-

af forholdsvis snævre kriminalitetsproblematik-

råde- og stedsspecifikke indsatser. Diskus-

ker i specifikke kontekster. Det betyder, at

sionen går på, om situationel kriminalpræven-

SCP-indsatser ikke søger at forebygge tyveri

tion resulterer i en reduktion af den samlede kri-

mere generelt, men i stedet udvikler specifikke

minalitet, eller om der blot sker en forskydning

indsatser over for forskellige tyverityper

af kriminaliteten til andre områder. Forskydningsproblematikken er således fundamental,

I relation til kriminalpræventiv miljøplanlæg-

når virkningen og nytten af stedsspecifikke og

ning fokuserer den situationelle kriminalpræ-

situationelle indsatser diskuteres. Der er identifi-

vention på at ændre situationer i det fysiske

ceret seks typer forskydning af kriminalitet,

og sociale miljø for derved at reducere sand-

hvoraf den rumligt/geografiske er mest relevant

synligheden for kriminalitet opstår. SCP hand-

at inddrage i fohold til miljø- og byplanlægning:

ler overordnet om at:
• Tidsmæssigt – til et andet tidspunkt i løbet
• Designe sikre omgivelser.
• Organisere effektive procedurer – at planlægge og udvikle gode rutiner.

af døgnet eller ugen.
• Taktisk – ved at ændre metode til ofte
mere voldelige taktikker.
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• Mål – ved at ændre mål fra f.eks. banker til
butikker.

heder og tilskyndelser, f.eks. en gunstig anledning, hvor et vindue står åbent.

• Rumligt/geografisk – fra et sted til et andet.

Argumentationen går altså imod opfattelsen

• Funktionelt – fra indbrud til gaderøveri.

af, at den kriminelle er prædetermineret til at

• Forbryder – en afskrækket forbryder

begå sin handling.

afløses af en anden.
Spredning af nytte
Antagelsen om, at der sker en forskydning

Parallelt med teorien om forskydning eksiste-

forekommer indlysende og bygger på to præ-

rer et fænomen, som handler om, at der i lige

misser: For det første, at den kriminelle er

så høj grad foregår spredning af nytte som kon-

prædetermineret i sine intentioner, og for det

sekvens af situationelle indsatser. En af forkla-

andet, at der er mange muligheder for at begå

ringerne er, at indsatserne afskrækker eller de-

kriminalitet spredt ud i det urbane rum.

motiverer kriminelle og desuden, at der
skabes en bufferzone rundt om indsatsområ-

Modsat argumenterer andre teorier for, at der

derne, hvor kriminelle afholder sig fra at begå

kun i mindre grad forekommer forskydning af

kriminalitet, fordi det bliver uklart, hvor græn-

kriminalitet, fordi kriminelle handlinger motive-

sen går for den kriminalpræventive indsats.

res af situationsbestemte forhold som mulig-
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Rum, miljø og
konsekvenser
4
Kriminalitet forekommer ikke spredt og tilfæl-

f.eks. specifikke adresser. Hvis der er meget

digt i et samfund, men er derimod koncentre-

høj koncentration af kriminalitet på mikroni-

ret i specifikke områder, og derfor er en ind-

veau, kaldes det et hot spot.

kredsning af, hvor kriminaliteten foregår en
væsentlig forudsætning for at forstå, hvorfor

Miljøet betydning

den overhovedet opstår.

De forskellige niveauer er både adskilte og
indbyrdes interagerende, og det er derfor vig-

Tre rumlige niveauer

tigt at forstå, hvordan de påvirker hinanden,

Nogle områder er mere belastede af kriminali-

når kriminalpræventiv miljøplanlægning skal

tet og utryghed end andre, og forskningen

iværksættes, således at der ikke udelukkende

skelner mellem tre rumlige niveauer, hvor kri-

fokuseres på det konkrete sted, hvor krimina-

minalitet foregår:

liteten foregår, eller utrygheden opleves, men
også på det sociale miljø.

• Makroniveau: lande, regioner, politikredse,
kommuner, byer, transportsystemer.
• Mesoniveau: (mellemniveau): byområder,

Stedet eller konteksten har nemlig betydning
for forekomsten af kriminalitet og som sådan

kvarterer, sogne, husblokke, tog og buslin-

en selvstændig betydning for menneskers ad-

jer.

færd. Miljøet er ikke en konstant og statisk

• Mikroniveau: pladser og bygninger, op-

størrelse, men er derimod dynamisk og i ud-

gange, anlæg, vejstrækninger, tunneller,

vikling. Nogle ændringer i et miljø foregår

enkelte tog og busser.

langsomt, som f.eks. forandringer i kulturelle
og sociale normer, eller fysiske ændringer i

Kriminalitetsniveauet på makroniveau er hø-

byens struktur og veje. Andre skift foregår

jere i nordeuropæiske lande end i Sydeuropa,

flere gange i døgnet – mellem dag/lys og nat/

mens utrygheden for, at kriminalitet skal

mørke, men begge typer har betydning for

foregå, paradoksalt nok er mindst i velstående

menneskers adfærd. Man kan tale om, at mil-

lande, såsom de skandinaviske lande. Forsk-

jøet enten påvirker udviklingsmæssigt på

ningen kan desuden dokumentere, at der er

langt sigt, eller situationelt på kortere sigt.

mere kriminalitet i og omkring storbyer. Kigger man på mesoniveau, er nogle byområder,

Konsekvenser af kriminalitet

såsom centrale dele i byer og brokvarterer,

Det siger næsten sig selv, at høj koncentra-

mere belastede af kriminalitet end andre. In-

tion af kriminalitet og utryghed medfører ne-

den for de seneste år er der skabt viden om

gative konsekvenser for et område, hvad en-

kriminalitet koncentreret på mikroniveau,

ten det er en hel by eller et gadehjørne. Det
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Nogle steder er mere plagede af kriminalitet end andre. Her er garagerne
vendt forkert i forhold til beboernes mulighed for at holde øje med dem.

kan nemlig igangsætte en negativ udviklings-

Med andre ord: Koncentreret kriminalitet og

spiral med nedbrydning af et områdes sociale

utryghed har både konsekvenser for de men-

kapital og nedsat evne til at håndtere sociale

nesker, der udsættes for det og for de områ-

problemer, ligesom det også kan medføre fra-

der, hvor det foregår.

flytning af ressourcestærke beboere. På et individuelt plan kan kriminalitet og utryghed
have både økonomiske, helbreds- og følelsesmæssige og adfærdsmæssige konsekvenser.
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Skogan, W. G. (1986). The fear of crime and its
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Wolf, P. (1985). Om lokalisering af kriminalitet og
kriminelle med henblik på kriminalitetsforebyggende miljøplanlægning og forskning.
[Pamphlet] København: Det Kriminalpræventive
Råd.

Sampson, R. J. (2006b). How does community
context matter? Social mechanisms and the
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Kriminalpræventive
teorier
5
Jane Jacobs og Oscar Newman står faddere

For at imødegå dette måtte der genetableres

til den moderne kriminalpræventive byplan-

en social kontrol, som ifølge Jacobs krævede

lægning. I 1961 udkom Jane Jacobs’ bog

tilstedeværelsen af tre forhold: klar adskillelse

”The Death and Life of the Great American Ci-

mellem offentligt og privat rum, mennesker –

ties” og i 1972 udkom Oscar Newmans”De-

og øjne – på gaden og et kontinuerligt flow af

fensible Space”, som begge medvirkede til at

mennesker i gadebilledet.

sætte emnet på dagsordenen.
Newman byggede videre på dette og formuleI dag repræsenterer de hver sin kriminalpræ-

rede sine Defensible Space-principper, som

ventive filosofi, hvor Jacobs står for en inklu-

han mente var nødvendige for at øge sikker-

siv tilgang med fokus på den menneskelige

hed og tryghed i sociale boligområder. De

vinkel på forebyggelse, mens Newman har ar-

handlede om at inddele byrummet i forskel-

gumenteret for strategier med fokus på de-

lige territorialitetszoner, skabe naturlig formel

signløsninger, der skal holde kriminelle væk.

overvågning, bruge ikke-stigmatiserende symboler og placere boliger i områder med posi-

Afsættet for deres arbejde var den modernisti-

tive sociale aktiviteter.

ske byplanlægningsideologi. Mens Jacobs
fandt den overordnet ødelæggende for livet i

Det var ifølge Newman vigtigt at etablere en

byerne, var Newman ikke som sådan imod

territorialitet, som gjorde, at folk tog ansvar

modernistisk byudvikling, men mente dog, at

for et boligområde og medvirkede til at hånd-

det var nødvendigt at planlægge almene bolig-

hæve bærende værdier og regler. Det kunne

bebyggelser på en sådan måde, at de ikke for-

ske ved at etablere semiprivate og halvoffent-

stærkede anonymitet, isolation, uansvarlighed

lige zoner, som folk fik et tilhørsforhold til og

og i sidste ende kriminalitet.

udøvede social kontrol og uformel overvågning over. Et redskab til at opnå dette var at

Begge fandt, at den decentrale planlægning,

etablere fysiske barrierer i form af en hæk el-

som øgede afstanden mellem bolig, arbejde

ler et hegn eller symbolske barrierer såsom

og indkøb og nødvendiggjorde bilkørsel, med-

en ændring i vejbelægning, farver og beplant-

førte et sammenbrud i de traditionelle sociale

ning. Ud over at forstærke beboernes territori-

systemer i byerne, fordi fællesskab mellem

ale adfærd kunne de symbolske barrierer også

mennesker, som kan være med til at kontrol-

signalere, at kriminelle skulle holde sig væk.

lere kriminalitet, havde svært ved at etableres
i den modernistisk planlagte by.

Særligt på ét område så Jacobs og Newman
forskelligt på tingene: mens Jacobs fandt alt
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Naturlig overvågning, hvor der er folk i byrummet mange af døgnets timer, er
den mest kriminalpræventive og tryghedsskabende faktor.

socialt liv positivt og så et kriminalpræventivt

ikke, at fremmede var en kriminalpræventiv

potentiale i fremmede og gæster, som over-

ressource, men et potentielt kriminalitetspro-

vågere i bolig- og byområder, mente Newman

blem, som kom udefra.

Jacobs, J. (1961). The death and life of great
american cities. New York: Vintage books; Random House.

Newman, O. (1996). Creating defensible space.
U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and
Research .

Newman, O. (1972). Defensible space. Crime
prevention through urban design. New York:
Macmillian.
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Tre strategier
6
Der eksisterer tre hovedstrømninger inden for

medfører et sammenbrud af social kontrol.

den kriminalpræventive og utryghedsreduce-

Når et område er i bestandig forandring med

rende miljøplanlægning, nemlig Social integrati-

hurtig beboerudskiftning, en høj andel immi-

onstilgang, CPTED (Crime prevention through

granter og fattige, opstår kronisk uligevægt og

environmental design) og Øjne på gaden

ubalance – en social desorganisation, som er

(Safety in numbers).

grunden til kriminalitet og sociale problemer.

Social integrationstilgang

En videreudvikling af teorien omfatter begre-

Den sociale integrationstilgang fokuserer på

bet kollektiv handlekraft, som består af to ele-

indsatser rettet mod lokalsamfundet (commu-

menter: dels tilstedeværelse af sammen-

nity crime prevention), der skal styrke den so-

hængskraft og gensidig tillid og dels en

ciale kontrol og naboskabet gennem at op-

handlingsorienteret del, der fokuserer på vilje

bygge netværk, styrke den sociale kapital og

til at gribe ind over for normbrud. Kollektiv

øge den kollektive handlekraft i områderne.

handlekraft foregår mellem mennesker og

Det fysiske miljø er i den forbindelse vigtigt,

knytter sig til lokalsamfundet. I områder med

fordi det kan betragtes som katalysator for ud-

fravær af sociale relationer mellem beboerne,

vikling af det sociale fællesskab. Hensigten

lav social kapital og lav kollektiv kraft, er bebo-

bag indsatsen er dobbelt: at reducere børns

ere ikke i stand til at udøve effektiv kontrol i

og unges kriminelle motivation og situationelt

det offentlige rum, hvorved det kan overtages

styrke den sociale kontrol, som gør det svæ-

af kriminelle. Øget kriminalitet skaber øget

rere at begå kriminalitet.

desintegration af nabolaget, hvis beboere af
frygt engagerer sig mindre i nabolaget og til

Desuden bekæmpes strukturelle kriminogene

sidst fraflytter området.

forhold som arbejdsløshed, etnisk skæv beboersammensætning og beboerustabilitet blandt

Mens forbindelsen mellem social desorgani-

andet ved at styrke et positivt fra- og tilflyt-

sation, kollektiv handlekraft og kriminalitet er

ningsmønster.

veldokumenteret, mangler der konsistent dokumentation for, at de teoretiske erkendelser

Teorier

og empiriske fund kan omsættes til brugbare

Det teoretiske fundament for indsatser rettet

kriminalpræventive indsatser.

mod lokalsamfundet skal findes i teorien om
social desorganisation. Den argumenterer for,

Indsatser

at hurtige sociale forandringer på nabolags-

Der er tre indsatser, som tager fat på de

niveau forårsager øget kriminalitet, fordi de

strukturelle årsager til kriminalitetsproble-
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merne og retter sig mod at styrke sammen-

kriminalitet pga. forbryderiske anlæg eller en

hængskraften i lokalsamfundet:

problemfyldt opvækst, men fordi de ser kriminalitet som en gevinst (benefit). En stor del af

• Indsatser, der søger at bekæmpe koncen-

de kriminalpræventive indsatser, der udsprin-

treret ulighed gennem at sprede socialt

ger af CPTED, ser ud til at virke kriminalpræ-

boligbyggeri i forskellige nabolag, ved at

ventivt og utryghedsreducerende.

sprede ressourcesvage beboere eller ved
at give beboere mulighed for at købe deres

Teorier

bolig.

Rational choice-teorien bygger på en anta-

• Styrkelse af offentlig service og forbin-

gelse om, at kriminelle ikke er anderledes end

delser til det omgivende samfund enten

lovlydige borgere, men begår kriminalitet, hvis

ved at placere offentlige institutioner og ar-

gevinsterne er større end omkostningerne.

bejdspladser i udsatte boligområder eller

Rational choice antager således, at menne-

ved at skabe formelle og uformelle forbin-

sker søger den nemmeste vej til målet, at de

delser til det øvrige samfund.

overvejer cost og benefit, bruger erfaringer

• Styrkelse af sammenhængskraften i områ-

som grundlag for aktuelle valg, handler i egen

det, blandt andet ved at etablere nabogrup-

interesse og at kriminelle og ikke-kriminelle

per, lektiecafeer og lokale foreninger. For-

ligner hinanden.

målet er at opbygge en kultur, hvor man
hjælper hinanden og udvikler en stolthed

Teorien lægger vægt på at opstille klare prin-

over nabolaget.

cipper for menneskelig handlen, hvorfra der

CPTED - Crime Prevention
Through Environmental
Design

kan udvikles simple kriminalpræventive strategier, som forholdsvis nemt skal kunne konkretiseres og implementeres i en række situationelle teknikker.

CPTED fokuserer på fysiske indsatser rettet
mod at manipulere faktorer, der besværliggør

Rutineaktivitetsteorien (routine activity the-

eller gør det mere risikabelt at begå kriminali-

ory) tager udgangspunkt i det paradoks, at kri-

tet. Indsatsen arbejder på mikro- og områdeni-

minaliteten øges i takt med, at et samfund bli-

veau og bygger på Newmans defensible spa-

ver rigere, og andelen af fattige bliver mindre.

ce-principper. Det teoretiske fundament og de

Det har resulteret i to bærende kriminologiske

tilhørende forebyggelsestaktikker er siden ud-

hypoteser:

bygget med den situationelle kriminologi, ikke
mindst teorierne om rational choice, rutine activity, crime pattern og broken windows.

• Tæt sammenhæng mellem det almindelige
hverdagslivs rutiner og forekomsten af
kriminalitet.

I dag består CPTED således af en række territorialitetsfremmende taktikker, såsom sym-

• Den kriminelle gerning består af tre elementer: forbryder, offer og fravær af kontrol.

bolske barrierer, adgangsbegrænsningsteknikker og target hardening.

Hypoteserne begrundes i tre historiske faktorer: kvindernes indtog på arbejdsmarkedet,

To væsentlige kriminologiske antagelser ligger

hvilket betød færre øjne på gaden om dagen,

til grund for CPTED; for det første, at kriminali-

øget vold som følge af øgede konfrontationer,

tet er betinget af tilstedeværelse af mulighe-

når folk gik mere i byen, og endelig mere ty-

der for kriminalitet (crime as opportunity) og

veri på grund af en forøget mængde af kost-

for det andet, at mennesker ikke drives ud i

bare forbrugsgoder.
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Ifølge rutineaktivitetsteorien er kriminalitet så-

cise end mærkater påhæftet byområder, de

ledes et resultat af sammenfald i tid og rum af

kender dårligt. Her vil de i højere grad være

en motiveret gerningsmand (motivated offen-

baseret på områdets renommé. Konsekven-

der), et muligt, oplagt og sårbart mål (suitable

sen af dette kan være, at folk på baggrund af

target) og fravær af kontrol (lack of a capable

rygter og løse forestillinger danner ukorrekte

guardian), som kan forhindre forbrydelsen.

forventninger om et område, hvilket kan få
betydning for adfærd og færden i byen. Un-

Rutineaktivitetsteorien forankrer desuden kri-

dersøgelser viser, at der ikke altid er sammen-

minalitet i en rumlig sammenhæng og kan

hæng mellem områder, der udpeges som far-

bruges til at forklare kriminalitetens rumlige

lige og områdets reelle kriminalitetsniveau.

mønstre såsom, at der er mere vold i weekenden omkring barer og værtshuse.

Broken windows-teorien argumenterer for,
at fysisk uorden og tegn på normbrud i form

Crime pattern-teorien er en form for overbyg-

af småkriminalitet, hærværk, graffiti, råbende/

ningsteori, baseret på en kombination af ratio-

støjende unge, drukkenskab, åbenlys narko-

nal choice-teorien, opportunity-teorien, rutine-

handel og prostitution i et byområde ikke bare

aktivitetsteorien og en række geografiske

vil skabe mere af den samme normbrydende

teorier. Den grundlæggende hypotese er, at

adfærd, men også lede til grovere kriminalitet.

det er hverdagslivets rutiner, der bestemmer

På den måde vil normbrydende adfærd signa-

hvor, hvornår og hvor meget kriminalitet, der

lere til kriminelle, at her er det gratis at begå

begås. Teorien sætter især fokus på, hvordan

kriminalitet.

kriminelles hverdagsrutiner influerer på kriminalitetsmønstret. På basis af hverdagslivets er-

Studier peger dog på, at uorden ikke er stærkt

faringer opbygger kriminelle et såkaldt ”op-

medvirkende til mere alvorlig kriminalitet,

mærksomhedsrum” (awareness space), som

men samtidig også på, at uorden eller ople-

består af områder, de kender, og de vælger de-

velse af uorden kan spille en rolle for folks

res mål inden for dette opmærksomhedsrum.

vurdering af et område og deres flyttepræferencer, som kan påvirke kriminalitetsudviklin-

Crime pattern-teorien er blevet brugt til at for-

gen på længere sigt.

klare, hvorfor velstillede byområder beliggende tæt på dårligt stillede områder har

Indsatser

mere kriminalitet end velstillede områder om-

CPTED er en fællesbetegnelse for primært fy-

givet af andre velstillede områder. Forklarin-

siske indsatser med fokus på territorialitet,

gen er, at potentielle indbrudstyve, som ofte

overvågning, adgangskontrol, target har-

er koncentrerede i et dårligt stillet område, vil

dening, aktivitetsstøtte, renommé og vedlige-

have bedre mulighed for at lære det velstil-

holdelse. Værdien af de forskellige indsatser

lede område at kende og altså gøre det til en

kan være gensidigt forstærkende, men også

del af deres opmærksomhedsrum.

arbejde mod hinanden, hvis fysiske barrierer
eksempelvis går ud over muligheden for na-

Det er ikke kun kriminelle som danner men-

turlig overvågning.

tale kort over deres lokalområde. Ideen bag
såkaldte ”miljømærkater” er, at mennesker

Territorialitet handler om at anspore til territo-

forsyner byens forskellige områder med

rial adfærd, hvilket vil sige at få folk til at

”mærkater”, hvor de tror, der er farligt. I byom-

knytte sig til et område, overvåge det og

råder, hvor folk har direkte eller detaljeret vi-

holde øje med fremmede og uvedkommende

den, er mærkaterne mere detaljerede og præ-

- i det hele taget udøve social kontrol. Det
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Tv-overvågning kan være en god ide nogle steder, men udstyret skal virke.

kræver, at området ”privatiseres”, og at der

Formel overvågning foretages blandt andre

skabes utvetydige rum, hvor det er klart om

af politi og sikkerhedsvagter, ejendomsinspek-

byrummet er privat, halv-privat, halvoffentligt

tører og gårdmænd. Mens der er positiv ef-

eller offentligt. Desuden handler det om at mi-

fekt af sikkerhedsvagter, kan værdien af til-

nimere det offentlige rum for at maksimere

synsførende personer i boligområder endnu

beboernes territoriale adfærd. Undersøgelser

ikke dokumenteres.

af territorialitet har ikke overbevisende kunnet
dokumentere en positiv effekt.

Mekanisk overvågning ved hjælp af tv-overvågning kan resultere i en lille, positiv effekt i

Overvågning kan øge den sociale kontrol i et

bymidter og sociale boligområder, mens me-

område. Indretningen af det byggede miljø

kanisk overvågning ser ud til at have en god

kan anspore til uformel og naturlig overvåg-

kriminalpræventiv effekt i områder, hvor der

ning, f.eks. ved at placere vinduer med udsyn

ikke er almindelig adgang, eller i afgrænsede

til udendørsarealer og ved at undgå snørklede

områder som parkeringskældre, vaskerier, ele-

bygningsforløb. Både naturlig, formel og me-

vatorer og i virksomheder. Det er særligt beri-

kanisk overvågning ser ud til at kunne fore-

gelseskriminalitet som tv-overvågning synes

bygge kriminalitet.

at kunne forebygge, mens der ikke er belæg
for, at det kan forhindre vold eller reducere

Naturlig overvågning handler om det daglige

utryghed.

opsyn, som beboere og andre har i et byområde. Steder, der giver gode mulighed for na-

Belysning kan betragtes som en slags meka-

turlig overvågning, oplever mindre kriminalitet.

nisk overvågning, idet belysning muliggør
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overvågning om aftenen og natten. Paradok-

områder afspærres med hegn og porte. Der

salt kan ukritisk opsætning af kunstig belys-

er ikke enighed om den kriminalpræventive ef-

ning i nogle tilfælde skabe problemer, fordi lys

fekt af gated communities, ligesom det er

kan hjælpe en indbrudstyv med at se, hvad

usikkert i hvor høj grad gated communities

han foretager sig.

kan forebygge utryghed, som ellers er den oftest angivne grund til, at folk bosætter sig i af-

Target hardening handler blandt om skalsik-

lukkede boligområder.

ring, med andre ord om gode låse, solide døre
og vindueskarme, gitre og hegn. Forskningen

Aktivitetsstøtte handler om at støtte positiv

dokumenterer, at target hardening virker i for-

adfærd og aktiviteter ved hjælp af design og

hold til at reducere indbrud i beboelse, mens

ved at gøre byrummet attraktivt at færdes og

effekten af target hardening i forhold til at re-

være i, f.eks. ved hjælp af beplantning. Så

ducere utryghed er mindre klar. Det kan også

længe den ikke hindrer udsyn og skaber gem-

handle om hærværkssikkert byrumsinventar i

mesteder for potentielle gerningsmænd,

det byggede miljø, såsom gadelamper og

mindsker beplantning generelt forekomsten

graffitiafvisende overflader. Forskning synes

af kriminalitet og utryghed.

også at konkludere, at de virker i relation til offentlig trafik.

Renommé og vedligeholdelse handler om
fokus på vedligeholdelse og renholdelse af

Adgangskontrol handler om at reducere mu-

boligområder og det omgivende fysiske miljø

ligheder for at begå kriminalitet ved at forhin-

for at skabe et godt indtryk af området og sig-

dre eller besværliggøre adgang til potentielle

nalere et højt niveau af social kontrol. Det har

mål og ved at skabe en forhøjet bevidsthed

i en række sammenhænge vist sig, at indsat-

om risikoen for opdagelse og pågribelse hos

ser, der fokuserer på vedligeholdelse, kan

potentielle kriminelle. Adgangskontrol omfat-

mindske utryghed.

ter strategier til at afskære adgang til steder
og by- og boligområder og kan inkludere både

Generelt i forhold til adgangskontrol, overvåg-

naturlig, uformel og formel adgangskontrol.

ning og territorialitet diskuteres hvilken slags

Det kan handle om at planlægge eller reno-

og hvor meget social aktivitet, der skal til for

vere områder, så de ikke er integrerede i den

at forebygge kriminalitet. CPTED anser over-

øvrige by eller om at begrænse adgang i peri-

vejende åbne, tilgængelige og funktionsblan-

meteren ved hjælp af fysiske eller symbolske

dede områder for kriminalpræventivt uhen-

barrier som hegn eller beplantning.

sigtsmæssige, og en del forskning bekræfter
dette, idet der er mere kriminalitet i områder

Inden for CPTED anbefales, at boligområder

med blandet beboelse og forretninger. I for-

ikke er permeable eller nemt tilgængelige, fordi

hold til indbrudskriminalitet har funktionelt

tilgængelige boligområder medfører flere frem-

homogene nabolag færre indbrud og generelt

mede i området. Selvom kriminalitet ikke kun

mindre kriminalitet end funktionsblandede na-

skyldes fremmede, der trænger ind på et om-

bolag.

råde, så har en række forskningsresultater vist,
at husstande på blinde veje er mindre udsatte

Øjne på gade - Safety Numbers

for indbrud, mens der er mere kriminalitet i ve-

Øjne på gaden-tilgangen handler om, hvad der

lintegrerede områder med mere trafik.

gør en by god at bo i og ikke mindst tryg og
sikker, men den rummer ikke specifikke tek-

En ekstrem form for fysisk adgangskontrol er

nikker til at forebygge kriminalitet. Alligevel er

såkaldt gated communities, hvor hele bolig-

det muligt at uddrage to kriminalpræventive

argumenter: ét med fokus på at planlægge for

bæredygtighedsstrategiens kritik af byspred-

fællesskabsdannelse (community), set i lyset

ning, trængsel, forurening og ringe fodgæn-

af New urbanism-traditionen, og et andet ar-

gervenlighed.

gument der fokuserer på at planlægge for en
høj koncentration af mennesker i byrummet,

Rumsyntaktisk tradition og virtuelt fælles-

sådan som den rumsyntaktiske tradition

skab

(space syntax) plæderer for.

Fremmede brugere af byrum er essentielle men ikke tilstrækkelige - for opretholdelsen af

Overordnet foreslås ”crowding out crime”,

sikkerhed og tryghed. Byrum, der kun befol-

frem for afskrække de kriminelle. Ved at an-

kes af fremmede, er ikke nødvendigvis særligt

spore til, at almindelige mennesker bruger by-

sikre eller trygge, fordi det er beboerne og bu-

ens rum maksimalt, og ved at anlægge åbne

tiksindehaverne med ejerskab til stedet, der

velintegrerede byrum med mange aktiviteter

ses som rygraden i den sociale kontrol. Ikke

og funktionsblanding, er det teorien, at den

desto mindre betyder anledningen til at stifte

sociale orden og kontrol naturligt opstår og

bekendtskab med fremmede, at de bliver af-

derved afholder de potentielt kriminelle fra at

mystificeret, og det kan virke tryghedsfrem-

begå kriminalitet. Empirien kan midlertid

mende.

endnu ikke entydigt konkludere, at der er
sammenhæng mellem en høj koncentration af

Den sociale orden og sociale kontrol opstår så-

mennesker og mindre kriminalitet.

ledes uden etablering af et egentligt fællesskab i traditionel forstand, men ved den blotte

New Urbanism

tilstedeværelse af mange mennesker, der inter-

New Urbanism opstod i 1980ernes USA som

agerer ofte i byens rum. På den måde vil en

en reaktion på en omfattende byspredning.

samtidig tilstedeværelse af mennesker, både

Med inspiration fra Jane Jacobs arbejder New

beboere og fremmede skabe et ”virtuelt fæl-

Urbanism på at skabe landsbyer i byen (urban

lesskab”, som genererer sikkerhed og tryghed.

village) ved at sætte rammerne for et aktivt
gadeliv i permeable, integrerede og funktions-

Den rumsyntaktiske forskningstradition har re-

blandede byrum.

sulteret i følgende kriminalpræventive principper:

Strategien fremhæver vigtigheden af at skabe
en menneskelig skala i bydesign, byer i min-

• Kriminalitet finder oftest sted i begiven-

dre skala og kompakte bydele med høj befolk-

hedsfattige, mindre godt forbundne og

ningstæthed, samt fodgængervenlighed. Des-

isolerede byområder.

uden prioriteres funktionsblanding, dvs.

• Mønstre af utryghed, kriminalitet og aso-

blanding af beboelse og erhverv, et integreret

cial adfærd er direkte relateret til rumlige

vejnetværk og fremme af kollektiv trafik, re-

forhold i gader og det byggede miljø.

spekt for historiske bygninger og kvarterer

• Overskuelige bevægelsesstrukturer er ef-

samt åbne grønne områder. Et centralt tema

fektive midler til at forebygge kriminalitet i

er et ønske om at genskabe før-moderne plan-

beboelsesområder.

og designprincipper for at genoplive det traditionelle fællesskab, geheimshaft, som gik tabt

Permeable byrum

med den modernistiske byplanlægning.

Permeabilitet handler kort fortalt om, hvor tilgængeligt et sted er. Jo mere permeabelt et

Indenfor det seneste årti har New Urbanism

område/sted er, jo flere mennesker vil der

oplevet en renæssance ved at koble sig på

være i området. Byer og byområder er resultat
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af forskellige tiders byplanidealer, og derfor er

er, at fysiske indsatser i det byggede miljø

vejstrukturen også forskellig fra byområde til

ikke er nær så effektive, hvis de står alene,

byområde. Den mest permeable vejnetstruktur

som når de integreres med sociale indsatser.

er det såkaldte ’rist’-netværk (gridiron), mens

Et argument for inddragelse af sociale indsat-

det mindst permeable netværk rummer mange

ser i de områdebaserede indsatser er, at situ-

blinde veje (lollipops on a stick).

ationelle kriminalpræventive og utryghedsreducerende tiltag er mere effektive, hvis de

Argumentet for, at permeable byområder

bliver ledsaget af indsatser, der adresserer de

skulle have mindre kriminalitet, er at højere

underliggende sociale og strukturelle årsager

permeabilitet sikrer flere mennesker i vejnet-

til kriminaliteten.

tet og på gaden, som vil være øjne på gaden.
Mere afsondrede områder, såsom husstande

CPTED og Øjne på gaden-tilgangen er beskre-

på blinde veje, vil være mere udsatte, fordi

vet som konkurrerende tilgange, men der er

der ikke er tilstrækkeligt mange mennesker til

også enighed på en række punkter. De er enige

at holde øje med områderne. Kriminalpræven-

om det problematiske i, at byens rum ikke er

tivt handler det således om at gøre by- og bo-

veldefinerede, og begge teorier lægger også

ligområder velintegrerede i den øvrige by og

vægt på værdien af en klar adskillelse mellem

undgå bilvenlige og fodgængerfjendtlige en-

offentlige og private rum. Desuden fremhæver

klavestrukturer med mange blinde veje.

begge tilgange vigtigheden af uformel overvågning som kriminalpræventivt instrument. CP-

Empirien kan dog ikke entydigt dokumentere,

TED og Øjne på gaden er dog ikke enige om

om mere permeable områder er mere sikre

værdien af byrummets brugere som byrum-

end mindre permeable områder.

mets beskyttere, på grund af en fundamental
uenighed om den kriminalpræventive og utryg-

Videreudvikling og sammenligning

hedsreducerende værdi af ikke-beboere i et

CPTED er i årenes løb blevet kritiseret især

område. Hvor CPTED ser de fremmede som

for ikke at inddrage sociale faktorers betyd-

en kilde til farer, betragter Øjne på gaden-tilgan-

ning, og det har medført udvikling af en så-

gen dem som en kilde til sikkerhed og tryghed.
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Erfaringer fra praksis
7
Der er væsentlige forskelle i den måde CPTED-

Safe housing label, PKVW – CPTED NL

principper i praksis er blevet implementeret

Inspireret af SBD-ordningen, er der i Holland

rundt om i verden. En række lande har således

udviklet en Dutch Police Label Secure Hou-

prioriteret strategier og sammensat indsatser-

sing mærkningsordning (PKVW). Ordningen

ne forskelligt og derved skabt deres egne ver-

blev lanceret i starten af 1990’erne og blev

sioner af CPTED, således at der i dag findes

indtil 2005 administreret af det hollandske po-

CPTED UK, CPTED NL og CPTED DK.

liti, men ansvaret for ordningen er siden overdraget til de lokale myndigheder. Den holland-

Secured by design – CPTED UK

ske mærkningsordning lægger mere vægt på

Secured by design (SBD) er en certificerings-

områdeperspektiv, byplanmæssige elementer

ordning, som indarbejder kriminalprævention i

og inddragelse af gerningsmands-perspekti-

bygge- og anlægsprocessen så tidligt som

vet og er tillige mere fleksibel end SBD.

muligt. Ordningen administreres af en særlig
gren af det britiske politi, som sikrer at bygge-

Ordningen er blevet evalueret i forhold til at

projekter planlægges og udføres, så de lever

reducere indbrudskriminalitet, og evaluerin-

op til bestemte kriminalpræventive standar-

gen viser, at indbrudsrisikoen i eksisterende

der. SBD arbejder ud fra principper om fysisk

byggeri, der er blevet renoveret op til

sikkerhed, overvågning, adgangskontrol, terri-

PKVW-standard, er reduceret med 80 pct. Når

torialitet, forvaltning og vedligeholdelse.

det gælder nybyggede huse, er faldet i risiko
endnu større, nemlig op til 95 pct. En spørge-

En evaluering af to boligforeninger, som er re-

skemaundersøgelse foretaget i 2010 har des-

noveret i forhold til SBD-standard, har vist, at

uden vist, at beboere i PKVW-mærket byggeri

kriminaliteten er faldet med 55 pct. efter reno-

er mere trygge, end beboere i byggeri, der

veringen, men det er vigtig at understrege, at

ikke er PKVW-mærket.

evalueringen også dokumenterer, at kriminalitetsniveauet ikke er lavere i SBD-områder på

Danske kriminalpræventive erfaringer med

grund af de fysiske indsatser, der er gennem-

miljø- og byplanlægning - CPTED DK

ført, men pga. andre faktorer, som er iboende

Siden 1990erne er der blevet udgivet en række

i SBD-indsatsen, men som ikke er blevet eva-

anvisninger af Ingeniørforeningen og Dansk

lueret, og som altså derfor er ukendte. Det er

Standard vedrørende byplanmæssig og teknisk

derfor ikke muligt at bevise den kriminalpræ-

forebyggelse af vold, hærværk, indbrud og kri-

ventive værdi af CPTED, men alene konklu-

minalitet i bycentre og butikscentre.

dere at SBD-programmet ser ud til at virke kriminalpræventivt.

I 1996 blev de første anvisninger forsøgt eva-

I udviklingen af danske råd og anbefalinger

lueret ved at undersøge kriminalitetsniveauet i

har sikkerhed og tryghed været udgangspunk-

to boligområder, der ansås for bygget efter de

tet for det kriminalpræventive arbejde. Priori-

nævnte kriminalpræventive anvisninger og

teringen i Danmark har været drevet af en

normer: Sibeliusparken i Rødovre og Ege-

samtænkning af kriminalitets- og utrygheds-

bjerggård i Ballerup. Undersøgelsen viste, at

spørgsmålet, og det har betydet, at retnings-

det samlede kriminalitetsniveau var halvt så

linjerne har vendt sig mod brug af ”hårde” og

højt i Sibeliusparken og Egebjerggård, som i

ekskluderende kriminalpræventive taktikker,

de øvrige bebyggelser. Der var især mindre

såsom systematisk udbredelse af formel

brugstyveri fra biler i de kriminalpræventivt

overvågning (sikkerhedsvagter), mekanisk

planlagte bebyggelser, men også mindre vold

overvågning (tv-overvågning), gennemgri-

og indbrud i de planlagte bebyggelser end i de

bende target hardening (såsom gitre for vin-

sammenlignelige bebyggelser.

duer i beboelsesejendomme) og fysisk adgangsbegrænsning i form af hegn rundt om

Det er dog vigtigt at notere, at der er en række

boligområder.

metodiske problemer i evalueringen. For det
første var bebyggelserne planlagt før anvisnin-

Samlet set kan man finde alle tre diskuterede

ger og normer blevet udfærdiget, hvorfor de

kriminalpræventive strømninger repræsente-

ikke strengt kan ses som planlagt efter Dansk

ret i de danske retningslinjer. For det første

Ingeniørforenings og Dansk Standards forskrif-

anvises funktionsblandede byrum ud fra ”øjne

ter. For det andet tages der ikke højde for for-

på gaden”-logikken, og det hensigtsmæssige i

skelle i beboersammensætning mellem ekspe-

at have højt brugsmønster understreges. I

rimental- og kontrolbebyggelserne. For det

overensstemmelse med den sociale integrati-

tredje måles den variable kriminalitet på en

onstilgang anbefales det at styrke sammen-

metodisk problematisk måde.

holdet og undgå segregerende boligområder.
Ellers følger råd og vejledning dog primært

På trods af evalueringens resultat, kræver de

CPTED-principperne med fokus på værdien af

metodiske begrænsninger ved undersøgel-

skalsikring, såsom låse, solide døre, territoria-

serne, at generelle konklusioner om den kri-

litetszoner, belysning, opretholdelse af orden

minalpræventive effekt tages med forbehold.

og vedligeholdelse.

Det er altså for tidligt at konkludere, at boligområder anlagt efter Ingeniørforeningens og

På basis af gennemgangen af råd og anbefalin-

Dansk Standards forskrifter har, eller vil have,

ger må det konkluderes, at de overvejende har-

mindre kriminalitet end andre sammenligne-

monerer med den eksisterende viden og erfa-

lige boligområder.

ring om, hvad der virker. Det må dog understreges, at det ikke uforbeholdent kan konklu-

Retningslinjer i DK

deres, at man med sikkerhed vil kunne redu-

Anvisningerne og normen fra Dansk Standard

cere kriminalitet og utryghed ved at følge de of-

er udviklet under hensyn til den danske sam-

ficielle eller halvofficielle retningslinjer. Der

menhæng, hvori de indgår og er derfor ander-

mangler stadig forskning, der kan dokumen-

ledes end de paneuropæiske retningslinjer.

tere den kriminalpræventive værdi af en række

De repræsenterer således den danske version

indsatser, især i forhold til værdien af territoriali-

af CPTED.

tet, funktionsblanding og permeabilitet.
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