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Forord ved overborgmester Frank Jensen  

København – en tryg by for alle 

Alle har ret til at føle sig trygge, hvor de bor. I 

mange storbyer i verden er det desværre ikke 

tilfældet. Tryghed er ikke noget, vi kan tage for 

givet.  

Ét af mine vigtigste fokusområder som 

overborgmester er at sikre, at København er en 

sikker by at leve i. Og at Københavns Kommune 

sammen med politiet, SSP, organisationer og ildsjæle sikrer effektive indsatser, der forebygger 

kriminalitet og utryghed. Det er gennem den fælles indsats, vi skaber et solidt fundament for en 

tryg hverdag i København. 

Derfor er jeg utrolig glad for, at Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 viser, at langt de fleste 

københavnere føler sig trygge, når de færdes i deres kvarter, og at færre udsættes for 

kriminalitet. Det er noget, vi skal værdsætte. 

Trygheden er dog ulige fordelt. På Bispebjerg, Ydre Nørrebro og i Brønshøj-Husum oplever 10-

13 % af beboerne utryghed. Vi er altså ikke i mål. Ingen bydele skal lades i stikken. Derfor har vi 

allerede nu igangsat mere end 100 tryghedsløft de steder i byen, hvor københavnerne oplever 

det største behov. 

Selvom vi er nået langt, er der altså stadig udfordringer. I februar blev vi mindet om, at tryghed 

ikke kan tages for givet. To københavnere blev dræbt i et terrorangreb – en meningsløs 

hændelse, der rystede os alle.  De fleste svar til Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 er 

indsamlet før terrorhændelsen. Havde vi spurgt københavnerne i ugerne lige efter, tror jeg, vi 

havde fået et andet billede. 

Men på trods af den tragiske hændelse og de lokale forskelle er der grund til at glædes ved 

resultaterne af årets tryghedsundersøgelse. Den borgervendte kriminalitet falder. Antallet af 

indbrud er næsten halveret siden 2009. Langt færre københavnere udsættes for røveri. Den 

kraftigt stigende kurve for lommetyverier er knækket. Trygheden stiger. 

Vi skal forsat arbejde benhårdt for at skabe tryghed for alle i København. Vi skal forebygge 

meningsløse voldshandlinger. Og på tværs af kommune, civilsamfund, politi og SSP skal vi sikre, 

at vores unge har et klart alternativ til en kriminel løbebane. 
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En stor tak til alle jer, der privat og professionelt er med til at gøre København til en endnu 

tryggere og mere sikker by! 

Med venlig hilsen 

 

 

Frank Jensen, overborgmester i København 
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Indledning  

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2015 blev det besluttet at gennemføre en 

undersøgelse af udviklingen i københavnernes tryghed. Undersøgelsen erstatter 

Tryghedsindekset, som tidligere blev udarbejdet årligt. 

Københavns Tryghedsundersøgelse viser udviklingen siden 2009 i København som helhed og i 

de enkelte bydele, herunder 

- københavnernes generelle oplevede tryghed i deres nabolag,  

- trygheden i aften- og nattetimerne, 

- hvilke typer kriminalitet københavnerne bekymrer sig for at blive udsat for, og hvad de har 

været udsat for, 

- antallet af politianmeldelser for borgervendt kriminalitet, herunder særskilt udvikling for 

udvalgte kriminalitetstyper. 

I det følgende kan du se resultaterne af Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 for 

 Hele København  

 Bydele  

 Partnerskabsområder  

Se mere på www.tryghedsundersogelsen.kk.dk 

   

http://www.tryghedsundersogelsen.kk.dk/
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Hele København/hovedresultater   
Resultaterne fra Københavns Tryghedsundersøgelse er opsummeret nedenfor. Få yderligere 

information på www.tryghedsundersogelsen.kk.dk 

  

Tryghed  

Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 viser, at det samlede tryghedsniveau i København i 

2015 er fastholdt fra 2014, som er det bedste målte hidtil. Undersøgelsen viser dog også, at 

nogle bydele i 2015 opleves mere utrygge end i 2014, og at der er stor forskel på 

tryghedsniveauet i de enkelte bydele:  

 7 pct. af københavnerne oplever i lighed med 2014 utryghed i deres nabolag, det er et 

fald fra 11 pct. i 2009.  

 I 10 bydele oplever mindre end 10 pct. af beboerne utryghed. I 3 bydele; Brønshøj-

Husum, Bispebjerg og på Ydre Nørrebro oplever mere end 10 pct. af beboerne utryghed. 

Københavns Kommunes mål er, at andelen af utrygge beboere ikke for nogen bydel må 

overstige 10 pct.  

 På Østerbro, Ydre Nørrebro, i Brønshøj-Husum, Amager Vest og Amager Øst er 

utrygheden faldet siden 2014. På Indre Nørrebro, i Valby, Indre By, på Christianshavn og 

i Kgs. Enghave er utrygheden steget siden 2014, mens Vanløse, Vesterbro og Bispebjerg 

ligger på niveau. Københavns Kommunes mål er, at andelen af utrygge beboere skal 

falde i alle bydele.  

 18 pct. af københavnerne oplever i lighed med 2014 utryghed i aften- og nattetimerne i 

deres nabolag. Det er et fald fra 24 pct. i 2009. Københavns Kommunes mål er, at 

andelen af københavnere, der oplever utryghed i aften- og nattetimerne, skal falde med 

minimum 1 procentpoint om året.  

 I Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Valby og på Ydre Nørrebro er 

andelen af beboere, der oplever utryghed i aften- og nattetimerne, faldet siden 2014. 

Indre Nørrebro og Vanløse er på niveau med 2014, mens Østerbro, Christianshavn, 

Vesterbro, Indre By og Kgs. Enghave ligger højere end 2014. Sammenlignet med 2009 er 

der sket et fald i alle bydele bortset fra Christianshavn og Østerbro.  

 

Kriminalitet 

Københavns Tryghedsundersøgelse 2015 viser, hvilken kriminalitet og gener, københavnerne 

oplever at blive udsat for, og hvilken kriminalitet, der anmeldes i København. Formålet er at få 

et billede både af den kriminalitet, der samlet set forekommer i København, men som ikke 

nødvendigvis berører københavnerne, og af den kriminalitet, københavnerne udsættes for. Da 

mange turister og øvrige gæster besøger København, kan der være stor forskel på de to 

kategorier. Stærkest kommer det umiddelbart til udtryk i bydele som Indre By og Vesterbro, der 

modtager mange turister og nattelivsgæster.  

http://www.tryghedsundersogelsen.kk.dk/
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 I 2014 var antallet af anmeldelser for borgerrettet kriminalitet pr. københavner på det 

laveste niveau siden 2010, dog var niveauet i 2014 forsat højere end i 2009. Det skyldes 

især en stigning i anmeldte lommetyverier, som er den kriminalitetstype, der 

forekommer hyppigst. I 2014 var der 40 anmeldelser af lommetyveri pr. 1.000 

indbyggere, hvilket er markant færre end i 2013, men flere end i 2009. Det er især i 

Indre By, på Vesterbro og Christianshavn, der sker mange lommetyverier.  

 De næsthyppigst anmeldte borgervendte kriminalitetstyper er tyveri fra personbil (7 pr. 

1.000 indbyggere), indbrud (5 pr. 1.000 indbyggere) og vold (3 pr. 1.000 indbyggere). 

Antal indbrud pr. 1.000 indbyggere er faldet kontinuerligt og næsten halveret siden 

2009, ligesom der for både gaderøveri og øvrige røverier er sket markante fald. Øvrige 

anmeldelser ligger nogenlunde på niveau med 2009.  

 Lommetyveri er den kriminalitet, der oftest rammer københavnerne, mens hærværk på 

egen ejendom og chikane er næsthyppigst forekommende. Sjældnest udsættes 

københavnerne for røveri (4 %) og vold (3 %), ligesom kun 3 pct. har oplevet salg af 

narkotika. Cykeltyveri, forsøg på indbrud og lommetyveri er de kriminalitetstyper, flest 

københavnere er bekymrede for at blive udsat for.  

Se figur 1-9 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere i København fordelt på bydele  
I 10 bydele oplever mindre end 10 % af beboerne utryghed. I 3 bydele; Brønshøj-Husum, Bispebjerg og på 
Ydre Nørrebro oplever mere end 10 % af beboerne utryghed. Kommunes mål er, at andelen af utrygge 
beboere ikke for nogen bydel må overstige 10 %. 
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Figur 2: Andel utrygge københavnere fordelt på bydele  

I Brønshøj-Husum, Østerbro, Ydre Nørrebro, Amager Vest og Amager Øst er utrygheden faldet siden 

2014. I Valby, Indre By, Kgs. Enghave, Christianshavn og Indre Nørrebro er utrygheden steget siden 2014, 

mens det er uændret i Vanløse, Vesterbro og Bispebjerg. 

 

Figur 3: Udvikling i utryghed hele København (2009-2015) 

7 % af københavnerne oplever i lighed med 2014 utryghed i deres nabolag. Det er et fald fra 11 % i 2009. 

18 % af københavnerne oplever i lighed med 2014 utryghed i aften- og nattetimerne i deres nabolag. Det 

er et fald fra 24 % i 2009. 
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Figur 4: Udvikling i borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

i 2014 blev der i hele København anmeldt 44.600 tilfælde af borgervendt kriminalitet svarende 

til 78 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. niveauet ligger dermed lavere end i perioden 2011-

2013, men er marginalt højere end i 2009 og 2010. 

 

 

Figur 5: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet  

Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitetstype. I 2014 er antallet af lommetyverier 

faldet markant siden 2013, men er fortsat højere end i 2009. Bemærk, at" røveri mod 

pengeinstitut, forretning, tankstation” ikke fremgår (2011-2014), da niveauet er meget lavt. 
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Figur 6: Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet (2009-2014) fordelt på bydele  

Den samlede anmeldte borgervendte kriminalitet pr. 1.000 indbyggere er i Indre By og på 

Vesterbro trods fald siden 2013 markant højere end i samtlige øvrige bydele. Det høje niveau i 

de to bydele skyldes især lommetyverier. 

 

Figur 7: Bekymring for kriminalitet  

Københavnerne er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de 

er bekymrede for. i 2015 er flest københavnerne bekymret for cykeltyveri (61 %), indbrud (56 %) 

og forsøg på indbrud (55 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar.  

 



  

11 
 

Figur 8: Udsathed   

Vi har spurgt københavnerne, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/chikane, de har været 

udsat for (de seneste 12 måneder). Lommetyveri, hærværk på egen ejendom og chikane er de 

forhold, flest københavnere har været udsat for. Bemærk, det har været muligt at angive flere 

svar. 

 

Figur 9: Faktisk udsathed og bekymring  

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i København, der henholdsvis bekymrer 

sig for og rent faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Bydele i København  

I det følgende afsnit kan du læse mere om udviklingen i kriminalitet og tryghed i de enkelte bydele i 

København. 

Amager Vest  

Markant fald i utryghed og flere trygge beboere end i resten af byen 

Københavnerne bosat i Amager Vest er mindre utrygge end københavnerne generelt.  Siden 

2009 er der sket et fald i andelen af utrygge københavnere i Amager Vest fra 11 % i 2009 til 4 % 

i 2015. Der er også sket et stort fald i andelen af utrygge i aften- og nattetimerne fra 24 % i 

2009 til 15 % i 2015. I 2015 er flest beboere i Amager Vest bekymrede for cykeltyveri, forsøg på 

indbrud og indbrud. Af de typer kriminalitet/gener, københavnere bosat på Amager Vest er 

blevet spurgt om, har flest været udsat for hærværk på egen ejendom, lommetyveri og 

chikane. I tabellen over udsathed (se tabel nedenfor) kan du se de typer kriminalitet/gener, der 

er spurgt til. 

Markant mindre kriminalitet 

I 2014 blev der i Amager Vest anmeldt 2.636 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer 

til 42 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er på niveau med 2009 og under gennemsnittet 

for antallet af anmeldt borgervendt kriminalitet i hele Københavns Kommune (78 anmeldelser 

pr. 1.000 indbyggere). 

Niveauet for anmeldelser af borgervendt kriminalitet i Amager Vest ligger for alle de opgjorte 

kriminalitetstyper lavere end gennemsnittet for Københavns Kommune. Lommetyveri er som i 

hele København den hyppigst anmeldte borgervendte kriminalitetstype men forekommer langt 

sjældnere i Amager Vest. Tyveri fra personbil og indbrud er som i resten af byen de 

næsthyppigst anmeldte, de ligger tæt på københavnerniveauet og lavere end i 2009. De øvrige 

opgjorte kriminalitetstyper ligger lavt og nogenlunde på niveau med 2009. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1. Andel utrygge på Amager Vest (2009 - 2015) 

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (11 %) til 2015 (4 %), herunder fald fra 2014 (7 %) til 2015 (4 %). Andel af 

utrygge københavnere i Amager Vest er i 2015 under gennemsnittet for hele byen. 

 

 

Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2015) 

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (24 %) til 2015 (15 %), herunder et lille fald fra 2014 (16 %) til 2015 (15 

%). Andel af utrygge i Amager Vest i aften- og nattetimerne er lavere end gennemsnittet i hele byen. 
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Figur 3: Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der i Amager Vest anmeldt 2.636 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 42 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er på niveau med 2009. For hele Københavns Kommune var 

der i 2014 78 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere.   

 

Figur 4: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

Niveauet for anmeldelser i Amager Vest er for alle kriminalitetstyper lavere end gennemsnittet i 

København. Lommetyveri er som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet og er fordoblet siden 

2009. Røveri fremgår ikke i 2014, da niveauet er så lavt. 
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Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener 

Københavnere bosat i Amager Vest er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper og 

øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Amager Vest bekymret for 

cykeltyveri (57 %), forsøg på indbrud (56 %) og indbrud (56 %). Bemærk, det har været muligt at angive 

flere svar. 

   

 

Figur 6: Udsathed de seneste 12 måneder  

Vi har spurgt københavnerne bosat i Amager Vest, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de 

har været udsat for (de seneste 12 mdr.). Lommetyveri, hærværk på egen ejendom og indbrud er de 

forhold, flest københavnere bosat i Amager Vest har været udsat for. Bemærk, det har været muligt at 

angive flere svar. 
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Figur 7: Faktisk udsathed og bekymring 

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i Amager Vest, der henholdsvis bekymrer sig for 

og rent faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Amager Øst  

Markant fald i utryghed og flere trygge beboere end i resten af byen 

Københavnerne i Amager Øst oplever mere tryghed end københavnerne generelt. 

Tryghedsniveauet i bydelen har siden 2009 udviklet sig positivt, da der er sket et fald i andelen 

af utrygge københavnere i Amager Øst fra 11 % i 2009 til 3 % i 2015.  Der er ligeledes sket et 

markant fald i andelen af utrygge i aften- og nattetimerne fra 24 % i 2009 til 16 % i 2015. De 

typer kriminalitet, som flest beboere i bydelen bekymrer sig for, er cykeltyveri (57 %), forsøg på 

indbrud (54 %) og indbrud (54 %). Af de typer kriminalitet/gener, københavnere bosat i Amager 

Øst er blevet spurgt om, har flest været udsat for hærværk på egen ejendom (17 %), tyveri 

(lommetyveri) (17 %) og chikane (11 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af 

kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Lavt niveau af kriminalitet  

I 2014 blev der i Amager Øst anmeldt 1.749 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 

33 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er lidt under niveauet i 2009. Antallet af 

anmeldelser for borgervendt kriminalitet i bydelen er under niveauet for hele København, hvor 

der i 2014 var 78 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. 

Niveauet for anmeldelser i Amager Øst er for alle de opgjorte kriminalitetstyper lavere end eller 

svarende til gennemsnittet for Københavns Kommune. Lommetyveri er som i hele København 

den hyppigst anmeldte af kriminalitetstyperne, niveauet er dog væsentligt lavere. Trods det 

lave niveau er der næsten tale om en fordobling siden 2009. Indbrud og tyveri fra personbil er 

som i resten af byen de næsthyppigst anmeldte, men niveaet er for begge kriminalitetstyper 

markant lavere end i 2009. De øvrige opgjorte kriminalitetstyper ligger lavt og nogenlunde på 

niveau med 2009. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere 

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (11 %) til 2015 (3 %), herunder fald fra 6 % i 2014 til 3 % i 2015. Færre 

utrygge borgere end gennemsnittet for København. 

 

 

Figur 2: Faktisk udsathed og bekymring 

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i København, der henholdsvis bekymrer sig for og rent 

faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 

 



  

19 
 

 

Figur 3: Bekymring for kriminalitet  

Københavnere bosat i Amager Øst er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige 

gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Amager Vest bekymret for cykeltyveri 

(57 %), forsøg på indbrud (54 %) og indbrud (54%). 

 

Figur 4: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne  

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (26 %) til 16 % i 2015, herunder et lille fald fra 2014 (17 %) til 2015 (16 %). 

Andel af utrygge i aften- og nattetimerne i Amager Øst er lavere end gennemsnittet for hele byen. 
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Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder 

Vi har spurgt københavnerne bosat i Amager Øst, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de 

har været udsat for. Hærværk på egen ejendom, lommetyveri og chikane er de forhold, flest 

københavnere bosat i Amager Øst har været udsat for. 

 

Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

Niveauet for anmeldelser i Amager Øst er for alle kriminalitetstyper lavere eller det samme som 

gennemsnittet i København. Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitet og næsten fordoblet 

siden 2009. Røveri fremgår ikke i 2014, da niveauet er så lavt. 
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Figur 7: Udvikling i den borgervendte kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der i Amager Øst anmeldt 1.749 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 33 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er lidt under niveauet i 2009. I hele Københavns Kommune var 

der i 2014 78 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. 
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Bispebjerg 

Trygheden er steget, men der er stadig flere utrygge på Bispebjerg end i resten af byen 

Trygheden på Bispebjerg er steget siden 2009, men der er stadig en større andel utrygge 

beboere i bydelen end i hele København. I 2015 oplevede 13 % af beboerne generel utryghed i 

nabolaget og 26 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. På Bispebjerg er flest 

bekymrede for cykeltyveri (65 %), indbrud (54 %) og forsøg på indbrud (52 %). Af de typer 

kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for, lommetyveri (17 

%), hærværk på egen ejendom (13 %) og chikane (12 %). I tabellen over udsathed kan du se de 

typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Lavt niveau af anmeldt kriminalitet 

I 2014 blev der på Bispebjerg anmeldt 2.103 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 

40 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013. Det er også under 

anmeldelsesniveauet for hele Københavns Kommune, hvor der i 2014 blev anmeldt 78 tilfælde 

af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. 

Niveauet for anmeldelser på Bispebjerg ligger også for alle de opgjorte kriminalitetstyper lavere 

end gennemsnittet for Københavns Kommune. Lommetyveri er som i hele København den 

hyppigst anmeldte kriminalitetstype men bliver langt sjældnere anmeldt her end i resten af 

byen. Trods det relativt lave niveau er der tale om en fordobling siden 2009. Indbrud og tyveri 

fra personbil er som i resten af byen de næst hyppigst anmeldte, men niveauet er for begge 

kriminalitetstyper markant lavere end i 2009. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere  

Positiv udvikling, men andelen af utrygge borgere på Bispebjerg er højere end gennemsnittet for hele 

byen. Fald fra 16 % i 2009 til 13 % i 2015. Utryghed er på samme niveau fra 2014-2015 på 13 %. 

 

Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne 

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (30%) til 2015 (26%), herunder et lille fald fra 2014 (27 %) til 2015 (26 %). 

Andel af utrygge i aften- og nattetimerne på Bispebjerg er højere end gennemsnittet for hele byen. 
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Figur 3: Bekymring for kriminalitet 

Københavnere bosat på Bispebjerg er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige 

gener, de er bekymret for. I 2015 er flest københavnere bosat i Bispebjerg bekymret for cykeltyveri (65 

%), forsøg på indbrud (54 %) og indbrud (52 %). 

 

Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring  

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Bispebjerg, der henholdsvis bekymrer sig for og rent 

faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder  

Vi har spurgt københavnerne bosat i Bispebjerg, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de 

har været udsat for. Lommetyveri, hærværk på egen ejendom og chikane er de forhold, flest 

københavnere bosat i Bispebjerg har været udsat

 

Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

Niveauet for anmeldelser i Bispebjerg er for alle kriminalitetstyper under gennemsnittet for København. 

Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitetstype og er trods et fald fordoblet siden 2009. Røveri 

fremgår ikke i 2014, da niveauet er så lavt. 
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Figur 7: Udvikling i den borgervendte kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der på Bispebjerg anmeldt 2.103 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 40 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013. I hele Københavns Kommune var der 

i 2014 78 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. 
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Brønshøj-Husum 

Trygheden er steget, men der er stadig flere utrygge i Brønshøj-Husum end i resten af byen 

Trygheden i Brønshøj-Husum er steget siden 2009, men der er stadig en større andel utrygge 

beboere i bydelen end i hele København. I 2015 oplevede 10 % af beboerne generel utryghed i 

nabolaget og 24 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. De typer kriminalitet, som flest 

beboere bekymrer sig for, er indbrud (64 %), forsøg på indbrud (62 %) og cykeltyveri (52 %). Af 

de typer kriminalitet/gener, beboerne i Brønshøj-Husum er blevet spurgt om, har flest været 

udsat for lommetyveri (11 %), indbrud (11 %) og chikane (10 %). I tabellen over udsathed kan 

du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Færre anmeldelser end gennemsnittet - indbrud fylder i Brønshøj-Husum 

I 2014 blev der i Brønshøj-Husum anmeldt 1.580 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer 

til 37 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013 og under 

anmeldelsesniveauet i hele Københavns Kommune, hvor der i 2014 var 78 anmeldelser af 

borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. 

Indbrud (9 pr. 1.000 indbyggere) og lommetyveri (6 pr. 1.000 indbyggere) er de  typer 

borgervendt kriminalitet, der anmeldes oftest i Brønshøj-Husum. Antallet af indbrud pr. 1.000 

indbyggere er mere end halveret siden 2009, men niveauet er fortsat næsten dobbelt så højt 

som i hele København. Antallet af lommetyverier er steget lidt siden 2009 men ligger som alle 

øvrige opgjorte kriminalitetstyper under københavnergennemsnittet. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere 

Positiv udvikling, men andelen af utrygge borgere i Brønshøj-Husum er i 2015 højere end gennemsnittet 
for hele byen. Fald fra 2009 (15 %) til 10 % i 2015, herunder et lille fald fra 2014 (11 %) til 2015 (10%). 

 

Figur 2: Bekymring for kriminalitet 

Københavnere bosat i Brønshøj-Husum er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående 
kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Brønshøj-
Husm bekymret for indbrud, forsøg på indbrud og cykeltyveri. 
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Figur 3: Faktisk udsathed og bekymring 
Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i Brønshøj-Husum, der henholdsvis bekymrer sig for og rent 
faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 

 

Figur 4: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne 

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (28 %) til 2015 (24 %), herunder lille fald fra 2014 (25%) til 2015 (24%). 
Andel af utrygge i aften- og nattertimerne i Brønshøj-Husum er højere end gennemsnittet for hele byen. 

 



  

30 
 

Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder 

Vi har spurgt københavnerne bosat i Brønshøj-Husum, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, 
de har været udsat for. Tyveri (lommetyveri), indbrud og chikane er de forhold, flest københavnere bosat 
i Brønshøj-Husum har været udsat for. 

 

Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 
Brønshøj-Husum er for samtlige kriminalitetstyper, bortset fra indbrud, under 
københavnergennemsnittet. Indbrud og lommetyveri er de typer, der anmeldes oftest. Antal indbrud er 
mere end halveret siden 2009. Røveri fremgår ikke i 2014, da niveau er lavt. 
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Figur 7: Udvikling i borgervendt kriminalitet (2009-2014) 
I 2014 blev der i Brønshøj-Husum anmeldt 1.580 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 37 
anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013. I hele Københavns Kommune blev 
der lavet 78 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i 2014 
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Christianshavn 

Mindre stigning i andel utrygge beboere, særligt i aften- og nattetimerne 

Andelen af indbyggere på Christianshavn, der oplever generel utryghed i nabolaget er faldet fra 

12 % i 2009 til 8 % i 2015. I denne udvikling indgår dog en lille stigning fra 2014 til 2015.  

Andelen af utrygge christianshavnere er dermed marginalt højere end 

københavnergennemsnittet på 7 %. I aften- og nattetimerne er 23 % af christianshavnerne 

utrygge. Det er en stigning siden 2009 på 3 procentpoint, hvori også indgår en stigning på 4 

procentpoint siden 2014. Utrygheden på Christianshavn ligger også i aften- og nattetimerne 

over københavnergennemsnittet. Flest christianshavnere er bekymrede for cykeltyveri (63 %), 

ballade på gaden (57 %) og tyveri (lommetyveri) (53 %). Af de typer kriminalitet/gener, 

christianshavnerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for hærværk på egen ejendom 

(25 %), tyveri (lommetyveri) (19 %) og salg af hash (19 %). I tabellen over udsathed kan du se de 

typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Lommetyverier og våbenlovsovertrædelser fylder 

I 2014 blev der på Christianshavn anmeldt 724 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer 

til 65 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er markant flere end i 2009. Niveauet er dog 

lavere end i 2013. I 2014 var anmeldelsesniveauet på Christianshavn lavere end for hele 

Københavns Kommune, hvor der i 2014 blev anmeldt 78 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr. 

1.000 indbyggere. 

Christianshavn har flere anmeldelser for overtrædelse af våbenloven og gaderøverier end 

gennemsnittet for København. For samtlige øvrige opgjorte kriminalitetstyper ligger 

Christianshavn under københavnergennemsnittet. Lommetyveri, overtrædelse af våbenloven 

og tyveri fra personbil er de hyppigst forekommende kriminalitetstyper. Antallet af anmeldelser 

for lommetyveri er næsten tredoblet siden 2009, på trods af et større fald mellem 2013 og 

2014. Våbenlov, vold og gaderøverier er også steget, mens antallet af indbrud, øvrige røverier 

og tyveri fra personbil er faldet. 
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Se figur 1-7 for yderligere information.  

Figur 1: Andel utrygge beboere 
Positiv udvikling: Fald fra 2009 (12 %) - 2015 (7,4%), herunder en mindre stigning fra 2014 (6,8 % ) til 
2015 (7,4 %). I 2015 er andel utrygge på Christianshavn højere end gennemsnittet for hele København. 

 

Figur 2: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne 

Negativ udvikling: Andel af utrygge på Christianshavn er streget fra 2009 (20%) til 2015 (23%), herunder 
en stigning fra 2014 (19 %) til 2015 (23 %). Andel af utrygge i aften- og nattertimerne på Christianshavn 
er højere end gennemsnittet for hele byen. 
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Figur 3: Bekymring for kriminalitet 

Københavnere bosat på Christianshavn er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående 
kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymret for. I 2015 er flest københavnere bosat på 
Christianshavn bekymret for cykeltyveri, ballade på gaden og tyveri. 

 

Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring  

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Christianshavn, der hhv. bekymrer sig for og har været 
udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder 

Vi har spurgt københavnerne bosat på Christianshavn, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, 
de har været udsat for. Hærværk på egen ejendom, tyveri (lommetyveri) og salg af hash er de forhold, 
flest bosat på Christianshavn har været udsat for. 

 

Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 
For samtlige kriminalitetstyper er Christianshavn under københavnergennemsnittet, dog bortset fra 
anmeldelser for overtrædelse af våbenloven. Lommetyveri, overtrædelse af våbenloven og tyveri fra 
personbil er de hyppigste kriminalitetstyper i 2014. 
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Figur 7: Udvikling i den borgervendte kriminalitet (2009-2014) 
I 2014 blev der på Christianshavn anmeldt 724 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 65 
anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er markant flere end i 2009. Niveauet er dog lavere end i 2013. 
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Indre By 

Stabilt højt tryghedsniveau 

5 % af beboerne i Indre By oplever utryghed i deres nabolag, og 14 % oplever utryghed i aften- 

og nattetimerne. Dermed er københavnere bosat i Indre By tryggere end den gennemsnitlige 

københavner. Trygheden i Indre By er på niveau med 2009 men lavere end i 2014, hvor kun 2 % 

af beboerne oplevede generel utryghed og 10 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. 

61 % af københavnerne bosat i Indre By er bekymrede for cykeltyveri, mens 56 % er bekymrede 

for forsøg på indbrud og 54 % er bekymrede for støjgener. Af de typer kriminalitet/gener, 

beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for, tyveri/lommetyveri (15 %), hærværk 

på egen ejendom (13 %) og indbrud (13 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af 

kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Megen storbykriminalitet, særligt tyveri og vold 

I 2014 blev der i Indre By anmeldt 11.177 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 277 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er markant flere end i 2009 og 2010, men lavere end 

de mellemliggende år. Der er blevet anmeldt markant mere borgervendt kriminalitet i 

bydelen end gennemsnittet i hele Københavns Kommune, hvor der i 2014 var 78 anmeldelser af 

borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. 

Indre By ligger også over københavnergennemsnittet for samtlige af de opgjorte 

kriminalitetstyper. Oftest anmeldes lommetyveri (214 pr. 1.000 indbyggere), tyveri fra personbil 

(20 pr. 1.000 indbyggere) og vold (10 pr. 1.000 indbyggere), som alle ligger markant over 

gennemsnittet for byen. I Indre By er der 5 gange så mange lommetyverier pr. beboer som i 

hele København, næsten 3 gange så mange tyverier fra personbil og mere end 3 gange så 

mange tilfælde af vold. Siden 2009 er der særligt sket en stigning i antallet af lommetyverier, 

niveauet var dog lavere i 2014 end i 2013. Indbrud, tyveri fra personbil, vold og overtrædelse af 

våbenloven er også steget i perioden, mens antallet af gaderøverier er faldet. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere  

Positiv udvikling, dog med en stigning 2014 til 2015: Fald fra 2009 (6 %) til 4 % i 2015, dog en stigning fra 

2014 (2 %) - 2015 (4 %). Andelen af utrygge i Indre By er i 2015 lavere end gennemsnittet for hele 

København. 

 

Figur 2: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne 

Ingen udvikling fra 2009-2014:Andel utrygge i Indre By er i 2015 på 13 % og er dermed faldet fra 14 % i 

2009. Negativ udvikling: Fra 2014 til 2015 er andel utrygge steget fra 10 % til 13 %. 
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Figur 3: Bekymring for kriminalitet 

Københavnere i Indre By er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de 

er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Indre By bekymrede for cykeltyveri (61 %), forsøg 

på indbrud (56 %) og støjgener i øvrigt (54 %). 

 

Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring 

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i Indre By, der henholdsvis bekymrer sig for og rent faktisk 

har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Figur 5: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

Indre By er over københavnergennemsnittet for samtlige kriminalitetstyper. De hyppigste 

kriminalitetstyper er lommetyveri, tyveri fra personbil og vold, som også er de tre typer, hvor niveauet i 

Indre By særligt adskiller sig fra resten af byen. 

 

Figur 6: Udsathed de seneste 12 måneder 

Vi har spurgt københavnerne bosat Indre By, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har 

været udsat for. Tyveri (lommetyveri), hærværk på egen ejendom, og indbrud er de forhold, flest 

københavnere bosat i Indre By har været udsat for. 
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Figur 7: Udvikling i borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der i Indre By anmeldt 11.177 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 277 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er markant flere end i 2009 og 2010 men lavere end de 

mellemliggende år. 
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Indre Nørrebro 

Utrygheden er halveret men fortsat over gennemsnittet 

På Indre Nørrebro er 9 % af beboere utrygge i nabolaget, hvilket er en halvering siden 2009. 

Også i aften og nattetimerne er utrygheden faldet markant. 19 % af beboerne er utrygge, når 

de færdes ude om aftenen og natten, mod 35 % i 2009. Bydelen ligger dog fortsat lidt over 

københavnergennemsnittet. På Indre Nørrebro er flest beboere bekymrede for cykeltyveri 

(79 %) indbrud (57 %) og forsøg på indbrud (55 %). Af de typer kriminalitet/gener, beboerne er 

blevet spurgt om, har flest været udsat for, hærværk på egen ejendom (22 %), 

tyveri/lommetyveri (20 %) og indbrud (12 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af 

kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Lommetyveri og indbrud er de hyppigste kriminalitetsformer 

I 2014 blev der på Indre Nørrebro anmeldt 2.099 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det 

svarer til 62 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er lidt flere end i 2009 men færre end i 

de mellemliggende år. Niveauet er i 2014 under gennemsnittet for Københavns Kommune, hvor 

der i 2014 blev anmeldt 78 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. 

De hyppigst anmeldte borgervendte kriminalitetstyper i bydelen er lommetyveri (35 pr. 1.000 

indbyggere), indbrud (6 pr. 1.000 indbyggere) og overtrædelse af våbenloven (3 pr. 1.000 

indbyggere). Indre Nørrebro ligger lavere end københavnergennemsnittet for alle de opgjorte 

kriminalitetstyper bortset fra indbrud og overtrædelse af våbenloven, hvor bydelen ligger lidt 

over gennemsnittet. Antallet af lommetyverier og overtrædelser af våbenloven er steget siden 

2009, men faldet siden 2013. De øvrige kriminalitetstyper er faldet siden 2009. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere 

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (18 %) - 2015 (9 %), dog en lille stigning fra 2014 (8 %) til 2015 (9 %). 

Andel af utrygge på Indre Nørrebro er dog højere end gennemsnittet for hele København. 

 

Figur 2: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne 

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (35 %) til 2015 (19 %). Andel utrygge i aften og nattetimerne er på 

samme niveau fra 2014-2015 på 19 %. I 2015 er andel utrygge lidt højere end gennemsnittet i for hele 

byen. 
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Figur 3: Faktisk udsathed og bekymring 

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Indre Nørrebro, der henholdsvis bekymrer sig for og rent 

faktisk har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 

 

Figur 4: Bekymring for kriminalitet  

Københavnere bosat på Indre Nørrebro er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående 

kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat på Indre 

Nørrebro bekymret for cykeltyveri, indbrud og forsøg på indbrud. 
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Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder 

Vi har spurgt københavnerne bosat på Indre Nørrebro, hvilke af nedenstående typer 

kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Hærværk på egen ejendom, tyveri (lommetyveri) og indbrud 

er de forhold, flest københavnere på Indre Nørrebro har været udsat.  

 

Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

Indre Nørrebro er under københavnergennemsnittet for alle kriminalitetstyper, bortset fra anmeldelser 

for indbrud og overtrædelse af våbenloven. Antallet af lommetyverier og overtrædelser af våbenloven er 

steget siden 2009, men faldet siden 2013. 
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Figur 7: Udvikling i borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der på Indre Nørrebro anmeldt 2.099 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 62 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er lidt flere end i 2009 men færre end i de mellemliggende år. 
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Kgs. Enghave 

Generelt høj tryghed men fortsat højere utryghed i aften- og nattetimerne 

I Kgs. Enghave er 7 % af beboerne utrygge i nabolaget. Det er en halvering siden 2009 og på 

niveau med hele København. I aften- og nattetimerne oplever 21 % af beboerne dog fortsat 

utryghed, det er en højere andel end gennemsnittet for byen. 54 % af københavnere bosat i 

Kgs. Enghave er bekymrede for cykeltyveri, mens hhv. 53 % og 52 % er bekymrede for indbrud 

og forsøg på indbrud. Af de typer kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest 

været udsat for, tyveri/lommetyveri (17 %), hærværk på egen ejendom (12 %) og chikane (11 

%). I tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Kriminalitetsniveau under gennemsnittet 

I 2014 blev der i Kgs. Enghave anmeldt 909 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 44 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er marginalt flere end i 2009. I hele Københavns 

Kommune blev der anmeldt 78 tilfælde af borgervendt kriminalitet i 2014, dermed er 

anmeldelsesniveauet i Kgs. Enghave lavere end gennemsnittet. 

Kgs. Enghave ligger også under københavnergennemsnittet for samtlige de opgjorte 

kriminalitetstyper bortset fra overtrædelse af våbenloven, som er på niveau med hele byen. 

Hyppigst anmeldes lommetyveri, tyveri fra personbil og overtrædelse af våbenloven. Siden 

2009 er antallet af indbrud halveret, mens lommetyveri er fordoblet. Der er også mindre 

stigninger ift. overtrædelse af våbenloven, vold, tyveri fra personbil og gaderøveri. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere 

Positiv udvikling fra 2009-2015: Fald fra 2009 (12 %) - 2015 (7 %). Negativ udvikling fra 2014 (6 %) til 

2015 (7 %). Andel af utrygge i Kgs. Enghave er i 2015 lavere end gennemsnittet for hele byen. 

 

Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne 

Positiv udvikling: Lille fald fra 2009 (22 %) til 2015 (21 %). Negativ udvikling fra 2014-2015: Svag stigning 

fra 2014 (20 %) til 2015 (21 %). Andel utrygge i Kgs. Enghave i aften- og nattetimerne er i 2015 højere 

end gennemsnittet for byen. 
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Figur 3: Bekymring for kriminalitet  

Københavnere bosat i Kgs. Enghave er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper og 

øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Kgs. Enghave er bekymret for 

cykeltyveri, indbrud og forsøg på indbrud. 

 

Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring  

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Kgs. Enghave, der hhv. bekymrer sig for og har været 

udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder 

Vi har spurgt københavnerne bosat i Kgs. Enghave, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de 

har været udsat for. Tyveri (lommetyveri), hærværk på egen ejendom og chikane er de forhold, flest 

københavnere i Kgs. Enghave har været udsat for. 

 

Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

Kgs. Enghave er under københavnergennemsnittet for alle kriminalitetstyper bortset fra overtrædelse af 

våbenloven, som er på niveau med hele byen. I 2014 anmeldes hyppigst lommetyveri, tyveri fra personbil 

og overtrædelse af våbenloven. 
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Figur 7: Udvikling i borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der i Kgs. Enghave anmeldt 909 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 44 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er marginalt flere end i 2009. 
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Valby 

Generel utryghed på niveau med 2009, men positiv udvikling i aften- og nattetimerne 

I 2015 er 9 % af beboerne i Valby utrygge, hvilket svarer til niveauet i 2009 og ligger over 

gennemsnittet for København. I aften- og nattetimerne oplever 18 % utryghed, hvilket er lavere 

end i 2009 og på niveau med hele byen. I 2014 er antallet af anmeldelser pr. 1.000 indbyggere 

for alle de opgjorte kriminalitetstyper lavere end eller på niveau med 2009, bortset fra 

lommetyveri, der er steget markant. Der anmeldes flere indbrud i Valby end i resten af byen, 

mens de øvrige kriminalitetstyper ligger under eller på niveau med københavnergennemsnittet. 

65 % af beboerne i Valby er bekymrede for indbrud, 59 % for forsøg på indbrud og 54 % for 

cykeltyveri. Af de typer kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat 

for tyveri/lommetyveri (18 %), hærværk på egen ejendom (14 %) og indbrud (11 %). I tabellen 

over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Stigning i lommetyveri trods positiv udvikling i øvrigt  

I 2014 blev der i Valby anmeldt 2.058 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 40 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013. Det er også under 

anmeldelsesniveauet for hele Københavns Kommune, hvor der i 2014 blev anmeldt 78 tilfælde 

af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. 

I 2014 er antallet af anmeldelser pr. 1.000 indbyggere for alle de opgjorte kriminalitetstyper 

faldet eller på niveau med 2009, bortset fra lommetyveri, der er steget markant. Der anmeldes 

flere indbrud pr. 1.000 beboere i Valby end i resten af byen, mens de øvrige kriminalitetstyper 

ligger under eller på niveau med københavnergennemsnittet. De hyppigst anmeldte 

borgervendte kriminalitetstyper er lommetyveri (9 pr. 1.000 indbyggere), indbrud (7 pr. 1.000 

indbyggere) og tyveri fra personbil (3 pr. 1.000 indbyggere). 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere  

Andel utrygge er i 2015 på niveau med andelen i 2009 (9 %), herunder er andelen steget fra 2014 (8 %) til 

2015 (9 %). Andel utrygge i Valby er i 2015 højere end gennemsnittet i hele København. 

 

Figur 2: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne  

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (24 %) til 2015 (18 %) i andel utrygge i aften- og nattetimerne i Valby, 

herunder et lille fald fra 2014 (19 %) til 2015 (18 %). Andel utrygge i aften- og nattetimerne er i 2015 på 

niveau med gennemsnittet for hele byen. 
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Figur 3: Bekymring for kriminalitet  

Københavnere bosat i Valby er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper og øvrige 

gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Valby bekymret for indbrud (65 %), 

forsøg på indbrud (59 %) og cykeltyveri (54 %). 

 

Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring  

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Valby, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for 

konkrete kriminalitetstyper/gener.
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Figur 5: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 er antallet af anmeldelser for alle kriminalitetstyper faldet eller på niveau med 2009, bortset fra 

lommetyveri, der er steget markant. Der anmeldes flere indbrud i Valby end i resten af byen, mens de 

øvrige typer er under københavnergennemsnittet. 

 

Figur 6: Udsathed de seneste 12 måneder 

Vi har spurgt københavnerne bosat i Valby, hvilke af ovenstående typer kriminalitet/chikane, de har 

været udsat for. Lommetyveri, hærværk på egen ejendom og indbrud er de forhold, flest københavnere 

bosat i Valby har været udsat for. 
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Figur 7: Udvikling i den borgervendte kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der i Valby anmeldt 2.058 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 40 anmeldelser 

pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013. I hele Københavns Kommune blev der lavet 78 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i 2014. 
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Vanløse 

Positiv tryghedsudvikling og højt tryghedsniveau 

I 2015 er 4 % af beboerne i Vanløse utrygge, hvilket er marginalt lavere end i 2009. I aften- og 

nattetimerne er 13 % utrygge, det er markant færre end i 2009. Dermed er indbyggerne i 

Vanløse tryggere end den gennemsnitlige københavner. 65 % af beboerne i Vanløse er 

bekymrede for indbrud, 64 % for forsøg på indbrud og 54 % for cykeltyveri. Flest har været 

udsat for hærværk på egen ejendom (13 %), tyveri/lommetyveri (11 %) og indbrud (10 %). I 

tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Kriminaliteten er faldet, dog stigning i lommetyveri og flere indbrud end gennemsnittet 

I 2014 blev der i Vanløse anmeldt 1.309 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 33 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013. Det er også under 

gennemsnittet i Københavns Kommune i 2014, hvor der blev anmeldt 78 tilfælde af 

borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. 

I 2014 er antallet af anmeldelser pr. 1.000 indbyggere for alle de opgjorte kriminalitetstyper 

faldet eller på niveau med 2009, bortset fra lommetyveri, der er steget markant. Der anmeldes 

flere indbrud pr. 1.000 beboere i Vanløse end gennemsnittet for København, mens alle øvrige 

anmeldelsesniveauer ligger under gennemsnittet. De hyppigst forekommende af de udvalgte 

kriminalitetstyper er indbrud (8 pr. 1.000 indbyggere), lommetyveri (6 pr. 1.000 indbyggere) og 

tyveri fra personbil (3 pr. 1.000 indbyggere). 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere  

Positiv udvikling: Lille fald fra 2009 (5 %) til 2015 (4 %). Andel utrygge i Vanløse i 2015 er på 

niveau med 2014 og lavere end gennemsnittet i hele København. 

 

Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne 

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (24%) til 2015 (13 %). Andel utrygge i aften- og nattetimerne er i 2015 på 

niveau med 2014. Andel utrygge i aften- og nattetimerne i Vanløse er i 2015 lavere end gennemsnittet 

for hele byen. 
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Figur 3: Bekymring for kriminalitet  

Københavnere bosat i Vanløse er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper og øvrige 

gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i Vanløse bekymret for indbrud (65%), 

forsøg på indbrud (64%) og cykeltyveri (54 %). 

 

Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring  

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i Vanløse, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for 

konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder 

Vi har spurgt københavnerne bosat i Vanløse, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har 

været udsat. Hærværk på egen ejendom (13 %), lommetyveri (11 %) og indbrud (10 %) er de forhold, flest 

københavnere bosat i Vanløse har været udsat for. 

 

Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

Siden 2009 er der på Vesterbro sket fald i antallet af anmeldte indbrud, røverier og tyveri fra personbil. 

Anmeldelser af lommetyveri, røveri, vold og våbenlov er der flere af på Vesterbro end i København som 

helhed. 
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Figur 7: Udvikling i borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der i Vanløse anmeldt 1.309 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 33 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013. I hele Københavns Kommune blev 

der i 2014 lavet 78 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. 
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Vesterbro 

Københavnere på Vesterbro er tryggere end gennemsnittet 

I 2015 er 6 % af indbyggerne på Vesterbro utrygge, det er færre end i 2009 (8 %) og under 

københavnergennemsnittet (7 %). Også i aften- og nattetimerne er andelen faldet fra 20 % i 2009 til 17 

% i 2015, det er lidt under københavnergennemsnittet (18 %). 70 % af indbyggerne på Vesterbro er 

bekymrede for cykeltyveri, 52 % for indbrud og 52 % for ballade på gaden. Af de typer 

kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for tyveri/lommetyveri (25 %), 

hærværk på egen ejendom (22 %) og chikane (18 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af 

kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Højt niveau af borgervendt kriminalitet  

I 2014 blev der på Vesterbro anmeldt 5.479 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 138 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er flere end i 2009 og 2010, men færre end i 2011-2013. 

Niveauet er markant højere end gennemsnittet for Københavns Kommune (78 anmeldelser pr. 1.000 

indbyggere). 

De hyppigst anmeldte kriminalitetstyper på Vesterbro var i 2014 lommetyveri, tyveri fra personbil og 

vold. Siden 2009 er antallet af anmeldelser pr. 1.000 indbyggere  mere end halveret for indbrud, som nu 

ligger pænt under københavnerniveauet, ligesom antallet af røverier og tyveri fra personbil er faldet 

markant. Trods et pænt fald mellem 2013 og 2014 er der mere end dobbelt så mange anmeldelser af 

lommetyveri på Vesterbro, som gennemsnittet for byen. Også anmeldelser af røveri, vold og våbenlov er 

der flere af på Vesterbro end i København som helhed. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge i aften- og nattetimerne 

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (19 %) til 2015 (17 %), herunder en lille stigning fra 2014 (16 %) til 2015 

(17 %). Andel af utrygge på Vesterbro i aften- og nattetimerne er lidt lavere end gennemsnittet i hele 

byen. 

 

Figur 2: Andel utrygge beboere  

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (8 %) til 2015 (6 %). Andel af utrygge på Vesterbro er i 2015 på niveau 

med andel i 2014 (6 %). Andel af utrygge på Vesterbro er i 2015 lavere end gennemsnittet i hele 

København. 
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Figur 3: Faktisk udsathed og bekymring  

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Vesterbro, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat 

for konkrete kriminalitetstyper/gener. 

 

Figur 4: Udsathed de seneste 12 måneder 

Vi har spurgt københavnerne bosat på Vesterbro, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de 

har været udsat for. Tyveri (lommetyveri), hærværk på egen ejendom og chikane er de forhold, flest 

københavnere bosat på Vesterbro har været udsat for. 
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Figur 5: Udvikling i borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der på Vesterbro anmeldt 5.479 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 138 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er flere end i 2009 og 2010 men færre end i 2011-2013. Dette 

er højere end niveauet i hele Københavns Kommune. 

 

Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

Der er siden 2009 sket fald i antallet af anmeldte indbrud, røveri og tyveri fra personbil. Lommetyveri er 

steget frem til 2013, hvorefter anmeldelsestallet er faldet. Der er flere anmeldelser af røveri, vold og 

våbenlov på Vesterbro end i byen som helhed. 
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Figur 7: Bekymring  

Vi har spurgt københavnerne bosat på Vesterbro, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige 

gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat på Vesterbro bekymret for cykeltyveri (70 

%), indbrud (52 %) og ballade på gaden (52 %). 
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Ydre Nørrebro 

Utrygheden er halveret, men er fortsat over gennemsnittet for København 

På Ydre Nørrebro er 11 % af beboere utrygge i nabolaget, hvilket er en halvering siden 2009. Også i aften 

og nattetimerne er utrygheden faldet markant. 21 % af beboerne er utrygge i 2015, når de færdes ude 

om aftenen og natten, mod 37 % i 2009. Bydelen ligger dog fortsat over københavnergennemsnittet. 69 

% af beboerne i bydelen er bekymrede for cykeltyveri, 58 % er bekymrede for ballade på gaden og 54 % 

er bekymrede for at blive udsat for tyveri. Af de typer kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, 

har flest været udsat for hærværk på egen ejendom (22 %), lommetyveri (22 %) og chikane (20 %). I 

tabellen over udsathed kan du se de typer af kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Lavt niveau af anmeldt kriminalitet, men lommetyveri fylder i bydelen 

I 2014 blev der på Ydre Nørrebro anmeldt 1.534 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 34 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013. Anmeldelsesniveaet er lavere end 

gennemsnittet for Københavns Kommune i 2014, hvor der blev anmeldt 78 tilfælde af borgervendt 

kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. 

Antallet af anmeldelser på Ydre Nørrebro er siden 2009 faldet for alle de opgjorte kriminalitetstyper 

bortset fra lommetyveri, der er steget meget, og overtrædelse af våbenloven, der er steget lidt. Særligt 

er antallet af indbrud faldet. Ydre Nørrebro ligger lavere end københavnergennemsnittet på alle de 

opgjorte kriminalitetstyper. De hyppigst forekommende kriminalitetstyper er lommetyveri, indbrud og 

overtrædelse af våbenloven. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere  
Positiv udvikling: Fald fra 2009 (22 %) til 2015 (11 %), herunder et lille fald fra 2014 (12 %) til 11 % i 2015. 
Dog er andel af utrygge på Ydre Nørrebro højere end gennemsnittet for hele København. 

 

Figur 2: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne  
Positiv udvikling: Fald fra 2009 (37 %) - 2015 (21 %), herunder et fald fra 2014 (25%) til 2015 (21 %). 
Andel utrygge på Ydre Nørrebro er højere end gennemsnittet for hele byen. 
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Figur 3: Bekymring for kriminalitet  
Københavnere bosat på Ydre Nørrebro er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper og 
øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat på Ydre Nørrebro bekymret for 
cykeltyveri, ballade på gaden og tyveri. 

 

Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring  
Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Ydre Nørrebro, der hhv. bekymrer sig for og har været 
udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder 
Vi har spurgt københavnerne bosat på Ydre Nørrebro, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, 
de har været udsat for. Tyveri (lommetyveri), hærværk på egen ejendom og chikane er de forhold, flest 
københavnere på Ydre Nørrebro har været udsat for. 

 

Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 
Antallet af anmeldelser på Ydre Nørrebro er siden 2009 faldet for alle kriminalitetstyper bortset fra 
lommetyveri, hvor der er sket en markant stigning, og overtrædelse af våbenloven, der er steget lidt. 
Særligt indbrud er faldet meget markant. 

 



  

71 
 

Figur 7: Udvikling i den borgervendte kriminalitet (2009-2014) 
I 2014 blev der på Ydre Nørrebro anmeldt 1.534 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 34 
anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013. 
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Østerbro 

Højt tryghedsniveau 

Tryghedsniveauet på Østerbro er det højeste i København - 2 % af indbyggerne på Østerbro føler sig 

utrygge i deres nabolag. I aften- og nattetimerne er utrygheden dog steget en anelse fra 14 % til 15 %, 

men Østerbro ligger stadig under gennemsnittet for byen. 64 % af indbyggerne på Østerbro er 

bekymrede for cykeltyveri, 53 % for indbrud og 53 % for forsøg på indbrud. Af de typer 

kriminalitet/gener, beboerne er blevet spurgt om, har flest været udsat for lommetyveri (15 %), 

hærværk på egen ejendom (13 %) og chikane (6 %). I tabellen over udsathed kan du se de typer af 

kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Færre anmeldelser end gennemsnittet, men stor stigning i tyverier 

I 2014 blev der på Østerbro anmeldt 3.351 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 45 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er flere end i 2009-2013 men under gennemsnittet for hele 

kommunen, hvor der blev anmeldt 78 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. 

Antallet af anmeldelser pr. 1.000 indbyggere er siden 2009 faldet for indbrud, røveri og vold, mens der 

er sket store stigninger i lommetyverier og tyveri fra personbil og en mindre stigning i overtrædelser af 

våbenloven. Alle de opgjorte kriminalitetstyper ligger dog fortsat på et lavere niveau end gennemsnittet 

for København, bortset fra tyveri fra personbil, der efter en voldsom stigning siden 2013 ligger 

væsentligt over. De hyppigst anmeldte af de opgjorte kriminalitetstyper er lommetyveri, tyveri fra 

personbil og indbrud. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  

Figur 1: Andel utrygge i aften- og nattetimerne  

Negativ udvikling: Andel utrygge i aften- og nattetimerne er steget svagt fra 2009 (13,6 %) til 2015 (14,1 

%). Fra 2014 til 2015 er andelen steget fra 12,7 % til 14,1 %. 
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Figur 2: Andel utrygge beboere  

Positiv udvikling: Fald fra 2009 (4%) til 2% i 2015, herunder fald fra 3% i 2014 til 2% i 2015. Derved er 

andel af utrygge på Østerbro lavere end gennemsnittet i hele København. 

 

Figur 3: Bekymring for kriminalitet 

Københavnere på Østerbro er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper og øvrige 

gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat på Østerbro bekymret for cykeltyveri (64 

%), indbrud (53%) og forsøg på indbrud (53 %). 
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Figur 4: Udsathed de seneste 12 måneder  
Vi har spurgt københavnerne bosat på Østerbro, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de 
har været udsat for. hærværk på egen ejendom (13 %) og chikane (6 %) er de forhold, flest københavnere 
bosat på Østerbro har været udsat for. 

 

Figur 5: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

På Østerbro er antallet af anmeldelser siden 2009 faldet for indbrud, røveri og vold, mens det for 

lommetyveri og tyveri fra personbil er steget markant. Også lille stigning ift. overtrædelser af 

våbenloven. Niveauet er dog lavere end gennemsnit for byen. 
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Figur 6: Udvikling i borgervendt kriminalitet (2009-2014) 
I 2014 blev der på Østerbro anmeldt 3.351 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 45 
anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er flere end i 2009-2013. I hele Københavns Kommune blev der 
lavet 78 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i 2014. 

 

Figur 7: Faktisk udsathed og bekymring  
Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne på Østerbro, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat 
for konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Partnerskabsområder  

Lokale partnerskaber for øget tryghed  

I Københavns Kommune har vi særligt fokus på de lokalområder, hvor der er behov for særlige, 

områdebaserede indsatser for at øge trygheden og begrænse den borgerrettede kriminalitet. Dette 

arbejde er bl.a. forankret i lokale partnerskaber, der inddrager borgerne og lokale aktører i udviklingen 

af et bestemt lokalområde. For tiden har vi to lokale tryghedsskabende partnerskaber: Tingbjerg-Husum 

Partnerskab og Amager Partnerskab.  

Nedenfor kan du læse mere om udviklingen i tryghed og kriminalitet i de to partnerskabsområder.  

Tingbjerg-Husum Partnerskab  

Utrygheden falder i området men er forsat højere end i resten af byen 

I Tingbjerg-Husum partnerskabsområde oplever 18 % af beboerne utryghed, hvilket er et fald fra 22 % 

i 2014. Andelen af utrygge er dog forsat mere end dobbelt så høj som gennemsnittet for København. I 

aften- og nattetimerne er der sket en stigning i andelen af utrygge beboere fra 38 % i 2014 til 40 % i 

2015, hvilket også er mere end dobbelt så stor en andel som i hele byen. 66 % af beboerne i 

partnerskabsområdet er bekymrede for indbrud, 58 % for forsøg på indbrud  og 56 % for røveri. Af de 

typer kriminalitet/gener, københavnere bosat i området er blevet spurgt om, har flest været udsat for 

tyveri/lommetyveri (15 %), indbrud (14 %) og chikane (9 %). I tabellen over udsathed nedenfor kan du se 

de typer kriminalitet/gener, der er spurgt til. 

Stort fald i antal anmeldelser men flere indbrud end gennemsnittet 

I 2014 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 517 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 43 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013 og under gennemsnittet for hele 

Københavns Kommune (78 pr. 1.000 indbyggere). De hyppigst anmeldte typer borgervendt kriminalitet i 

området er lommetyveri, indbrud og vold, indbrud ligger over gennemsnittet for byen trods en 

reduktion siden 2009 på 66 %. Gaderøverier er også faldet markant - fra 2,3 anmeldelser pr. 1.000 

indbyggere til 0,3, mens antallet af lommetyverier er steget fra 5,5 pr. 1.000 til 8. Partnerskabsområdet 

ligger under københavnerniveauet for gaderøveri, lommetyveri, tyveri fra personbil, vold og våbenlov. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  

  

http://www.kk.dk/artikel/tingbjerg-husum-partnerskab
http://www.kk.dk/artikel/tingbjerg-husum-partnerskab
http://www.kk.dk/artikel/amager-partnerskab
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Figur 1: Andel utrygge beboere  

Positiv udvikling: Fald fra 2014 (22 %) til 2015 (18 %) - dog er andel af utrygge i partnerskabsområdet 

forsat højere end gennemsnittet for hele København. 

 

Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne  

Negativ udvikling: Stigning fra 2014 (38 %) til 2015 (40 %). Andel utrygge i partnerskabsområdet er 

fortsat højere end gennemsnittet for hele byen. 
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Figur 3: Bekymring i kriminalitet  

Københavnere bosat i partnerskabsområdet er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående 

kriminalitetstyper og øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i 

partnerskabsområdet bekymret for indbrud (66 %), forsøg på indbrud (58 %) og røveri (56 %) 

 

Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring  

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i partnerskabsområdet, der hhv. bekymrer sig for og har 

været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Figur 5: Udsathed de seneste 12 måneder 

Vi har spurgt københavnerne bosat i partnerskabsområdet, hvilke af nedenstående typer 

kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Tyveri (lommetyveri), indbrud og chikane er de forhold, flest 

københavnere bosat i partnerskabsområdet har været udsat for. 

 

Figur 6: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

Antallet af anmeldelser i partnerskabsområdet er faldet markant siden 2009. Særligt anmeldte indbrud 

og gaderøverier er faldet markant, derimod er antallet af lommetyverier steget. De hyppigste anmeldte 

kriminalitetstyper i 2014 er lommetyveri, indbrud og vold. 
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Figur 7: Udvikling i den borgervendte kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 517 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 43 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2013. 
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Amager Partnerskab 

Lille fald i andel utrygge beboere men fortsat højere niveau end gennemsnittet 

I partnerskabsområdet oplever 14 % af beboerne utryghed i 2015 mod 15 % i 2014, hvor første 

måling blev foretaget. Det er dobbelt så mange som gennemsnittet for København. I aften- og 

nattetimerne er der siden 2014 sket et relativt stort fald fra 36 % utrygge til 30 %. Niveauet 

ligger dog fortsat væsentligt over københavnergennemsnittet (18 %). 61 % af indbyggerne i 

partnerskabsområdet er bekymrede for cykeltyveri og 55 % for hhv. indbrud og forsøg på 

indbrud. Af de typer kriminalitet/gener, københavnere bosat i området er blevet spurgt om, har 

flest været udsat for hærværk på egen ejendom (17 %), tyveri/lommetyveri (16 %) og indbrud 

(13 %). I tabellen over udsathed nedenfor kan du se de typer kriminalitet/gener, der er spurgt 

til. 

Færre anmeldelser end gennemsnittet 

I 2014 blev der anmeldt 240 tilfælde af borgervendt kriminalitet i partnerskabsområdet. Det 

svarer til 36 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er lidt under niveauet i 2009 og højere 

end de mellemliggende år men under gennemsnittet for Københavns Kommune (78 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere). 

De hyppigst anmeldte typer borgervendt kriminalitet er tyveri fra personbil, overtrædelse af 

våbenloven og vold. I partnerskabsområdet er antal anmeldelser for indbrud og røveri faldet 

markant siden 2009, mens tallet er steget for lommetyveri, vold og overtrædelse af 

våbenloven. Indbrud, lommetyveri, gaderøveri og tyveri fra personbil ligger markant under 

københavnergennemsnittet, mens de øvrige opgjorte kriminalitetstyper ligger tæt på 

københavnerniveauet. 

Se figur 1-7 for yderligere information.  
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Figur 1: Andel utrygge beboere 

Positiv udvikling: Fald fra 2014 (15 %) til 2015 (14 %). Andel utrygge i partnerskabsområdet er dermed 

højere end gennemsnittet i hele byen. 

 

Figur 2: Andel utrygge beboere i aften- og nattetimerne 

Positiv udvikling: Fald fra 2014 (36 %) til 2015 (30 %). Andel utrygge i aften- og nattetimerne i 

partnerskabsområdet er forsat højere end gennemsnittet for hele byen. 
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Figur 3: Bekymring for kriminalitet 

Københavnere bosat i partnerskabsområdet er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående 

kriminalitetstyper og øvrige gener, de er bekymrede for. I 2015 er flest københavnere bosat i 

partnerskabsområdet bekymret for cykeltyveri (61 %), indbrud (55 %) og forsøg på indbrud (55 %). 

 

Figur 4: Faktisk udsathed og bekymring 

Grafen viser, hvor stor en andel af beboerne i partnerskabsområdet, der hhv. bekymrer sig for og har 

været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 
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Figur 5: Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-2014) 

I partnerskabsområdet er antal anmeldelser for indbrud og røveri faldet markant siden 2009, mens det 

er steget for lommetyveri, vold og overtrædelse af våbenloven. De hyppigst anmeldte typer er indbrud, 

tyveri fra personbil, overtrædelse af våbenlov og vold. 

 

Figur 6: Udvikling i den borgervendte kriminalitet (2009-2014) 

I 2014 blev der anmeldt 240 tilfælde af borgervendt kriminalitet i partnerskabsområdet. Det svarer til 36 

anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, hvilket er lidt under niveauet i 2009 og højere end de mellemliggende 

år. 
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Figur 7: Udsathed de seneste 12 måneder  

Vi har spurgt københavnerne bosat i partnerskabsområdet, hvilke af nedenstående typer 

kriminalitet/chikane, de har været udsat for. Hærværk på egen ejendom, tyveri (lommetyveri) og indbrud 

er de forhold, flest københavnere bosat i partnerskabsområdet har været udsat for. 

  



  

86 
 

Metode  

Tryghedsundersøgelsen benytter to datakilder: 

En spørgeskemaundersøgelse 

Danmarks Statistik har stillet et repræsentativt udsnit af beboerne i de enkelte bydele en række 

spørgsmål om deres 

 overordnede oplevelse af tryghed i deres nabolag 

 oplevelse af tryghed i aften- og nattetimerne i deres nabolag 

 hvilke(n) af følgende typer kriminalitet og øvrige gener, de er bekymrede for: cykeltyveri, 

forsøg på indbrud, indbrud, støj fra naboer, støjgener i øvrigt, hærværk, graffiti, tilråb på 

gaden, gener fra grupper på gaden, ballade på gaden, tyveri, tyveri fra bil, biltyveri, trusler, 

røveri, vold, narkogener, misbrugere på gaden, salg af narkotika, salg af hash 

 hvilken af følgende typer kriminalitet og øvrige gener, de har været udsat for: tyveri, 

hærværk i nabolag, hærværk på egen ejendom, chikane, indbrud, trusler, røveri, vold, salg 

af hash og salg af narkotika 

I alt har 2.790 københavnere deltaget i undersøgelsen ved at besvare et spørgeskema. 

Spørgeskemaet kan downloades på www.tryghedsundersogelsen.kk.dk under Metode.  

Størstedelen af spørgsmålene blev også stillet i forbindelse med Københavns Tryghedsindeks, 

derfor kan udviklingen i besvarelserne følges tilbage til 2009. 

Registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet 

Tryghedsundersøgelsen viser udviklingen i anmeldelser for borgervendt kriminalitet i 

København opgjort pr. 1.000 indbyggere i årene 2009-2014. Heraf er en række gerningskoder 

ligeledes opgjort særskilt, så udviklingen i specifik kriminalitet som indbrud, røveri, tyveri, vold 

og våbenlov kan følges. Du kan se samtlige gerningskoder, der indgår i kategorien borgervendt 

kriminalitet www.tryghedsundersogelse.kk.dk under Metode. 

Opgørelsen af politianmeldelser omfatter dels den kriminalitet, som borgerne har anmeldt, dels 

politiets egne registreringer af hændelser på patruljering eller ved opklaringsarbejde, de 

såkaldte 'initativsager'. Da initiativsagerne indgår i opgørelsen, vil politiets aktuelle indsatser 

påvirke anmeldelsestallet. En stigning i anmeldelsestal afspejler dermed ikke nødvendigvis øget 

kriminalitet men kan skyldes, at en større del af den begåede kriminalitet opdages og 

anmeldes. 

  

http://tryghedsundersogelsen2.testkkms.kk.dk/sites/tryghedsundersogelsen2.testkkms.kk.dk/files/uploaded-files/Anvendt%20sp%C3%B8rgeskema%20til%20tryghedsunders%C3%B8gelsen%202015.pdf
http://www.tryghedsundersogelsen.kk.dk/
http://tryghedsindekset.kk.dk/
http://www.tryghedsundersogelse.kk.dk/
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Spørgsmål og svar til undersøgelsen 

 

1) Hvordan er data til undersøgelsen indsamlet? 

De 2.790 københavnere, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret på et spørgeskema i 

perioden fra 23. december 2014 til 23. februar 2015. Find spørgeskemaet på 

www.tryghedsundersogelse.kk.dk Som det fremgår, kan der ved nogle af spørgsmålene 

krydses af i flere svarmuligheder samtidig. Dette er baggrunden for, at nogle af 

opgørelserne - for eksempel over, hvad københavnerne har været udsat for - giver mere 

end 100 pct. når de lægges sammen. 

Danmarks Statistik har indhentet svarene ved først at udtrække en stikprøve på 5.047 

københavnere. De udvalgte københavnere fik tilsendt et brev med baggrund om 

undersøgelsen og opfordring om at besvare spørgeskemaet elektronisk via et link. 

Spørgeskemaet kunne besvares på dansk og engelsk. Efter en uge fik de personer, der 

endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet, tilsendt endnu en opfordring med oplysning 

om, at de ville blive ringet op af en interviewer fra Danmarks Statistik, hvis de ikke svarede 

elektronisk. De fik også mulighed for selv at kontakte Danmarks Statistik og aftale tid for et 

interview. Efter endnu en uge blev de udtrukne københavnere, der ikke havde besvaret 

spørgeskemaet, kontaktet telefonisk, så de fik mulighed for at deltage i undersøgelsen ad 

den vej. 

Tal for kriminalitet kommer fra politiets anmeldelsesregister for kalenderåret 2014. 

Rigspolitiet har bistået Københavns Kommune med at indhente kriminalitetstal. 

2) Hvem har deltaget i undersøgelsen?  

For at deltage i tryghedsundersøgelsen skal man være bosiddende i Københavns Kommune. 

Danmarks Statistik har udtrukket deltagerne via cpr-registret samt ud fra et panel af 

københavnere, der tidligere har deltaget i Tryghedsindekset. Danmarks Statistik står inde 

for, at denne udtrækningsmetode er metodisk korrekt, og at resultaterne af undersøgelsen 

er sammenlignelige med Tryghedsindekset.  

For at sikre tilstrækkelig deltagelse i samtlige bydele i undersøgelsen har Danmarks Statistik 

udtrukket en større stikprøve i områder, hvor svarprocenten tidligere har været lav. For at 

sikre sammenlignelighed mellem bydelene er data efterfølgende vægtet, så der tages højde 

for beboersammensætningen på en række økonomiske, sociale og demografiske 

parametre. 

3) Hvordan er utryghed opgjort i undersøgelsen?  

Vi har spurgt københavnerne til deres overordnede oplevelse af tryghed i deres nabolag 

generelt og i deres nabolag i aften- og nattetimerne (spørgsmål a1a og b2 i spørgeskemaet). 

http://tryghedsundersogelsen2.testkkms.kk.dk/artikel/metode
http://www.tryghedsundersogelse.dk/
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De københavnere, der har svaret, ”jeg føler mig lidt utryg” eller ”meget utryg” indgår i 

”andel utrygge”. Tryghedskortet samt de grafer, der viser andelen af utrygge i de enkelte 

bydele, er lavet på baggrund af svarene på spørgsmål a1a, der omhandler generel 

tryghed/utryghed i nabolaget.  

 

Alle respondenter, der tæller med i de enkelte bydele, er bosiddende i den konkrete bydel. 

Det er dog den enkelte respondent, der selv definerer ’nabolag’, og vi har ikke spurgt dem, 

hvad deres nabolag er. 

   
4) Hvordan er bekymring opgjort? 

Vi har spurgt københavnerne om hvilke(n) af følgende typer kriminalitet og øvrige gener, de 

er bekymrede for: cykeltyveri, forsøg på indbrud, indbrud, støj fra naboer, støjgener i øvrigt, 

hærværk, graffiti, tilråb på gaden, gener fra grupper på gaden, ballade på gaden, tyveri, 

tyveri fra bil, biltyveri, trusler, røveri, vold, narkogener, misbrugere på gaden, salg af 

narkotika, salg af hash.  

Vi har altså opstillet nogle konkrete svarmuligheder. Det er nødvendigt at afgrænse 

svarmulighederne for at kunne se mønstre i københavnernes bekymring i de enkelte bydele. 

Svarkategorierne er udvalgt, fordi vi vurderer at det er forhold med betydning for 

oplevelsen af tryghed/utryghed. De afgrænsede svarmuligheder betyder dog også, at der 

kan være forhold, der bekymrer Københavnerne, der ikke kommer til udtryk i opgørelsen af 

bekymring.  

Bemærk, at respondenterne har kunnet sætte et eller flere kryds i besvarelserne og at 

summen derfor kan være over 100 %.  

 
5) Hvordan er udsathed opgjort? 

Vi har spurgt københavnerne om hvilke(n) af følgende typer kriminalitet og øvrige gener, de 

har været udsat for: tyveri, hærværk i nabolag, hærværk på egen ejendom, chikane, 

indbrud, trusler, røveri, vold, salg af hash og salg af narkotika.  

 

Vi har altså opstillet nogle konkrete svarmuligheder. Det er nødvendigt at afgrænse 

svarmulighederne for at kunne se mønstre i københavnernes udsathed i de enkelte bydele. 

Svarkategorierne er udvalgt, fordi vi vurderer, at det er forhold, som har betydning for 

københavnernes oplevelse af tryghed/utryghed.  

 

Desuden fremgår forhold som ”salg af hash” og ”salg af narkotika” forhold, der kan fylde 

meget i en bydel og være utryghedsskabende for den enkelte, selvom vedkommende ikke 
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er et offer for en konkret handling. Vi ved, at denne type gener er noget, mange 

københavnere oplever som utryghedsskabende, når de forekommer i bybilledet.  

 

Udsathed er et relevant supplement til politiets anmeldelsestal, fordi det viser, hvad 

københavnerne selv angiver, at de har været udsat for, mens anmeldelsestallene også 

indeholder anmeldelser indgivet af gæster i byen.  Viden om, hvad københavnerne 

vurderer, de er blevet udsat for, giver brugbar viden om situationen i de enkelte bydele, 

som kan bidrage til det fremadrettede tryghedsskabende arbejde i Københavns Kommune.  

 

6) Hvordan hænger tryghedsundersøgelsen sammen med Københavns Tryghedsindeks? 

Københavns Kommune har hvert år siden 2009 målt københavnernes oplevelse af tryghed. 

Resultaterne er offentliggjort i Tryghedsindekset, der viser en samlet vurdering af byens og 

de enkelte bydeles behov for tryghedsindsatser. Indekset var beregnet ud fra data fra en 

spørgeskemaundersøgelse og politiets anmeldelsesregister for Københavns Kommune. 

Københavns Tryghedsundersøgelse tager udgangspunkt i de samme datakilder som 

Tryghedsindekset. I Københavns Tryghedsundersøgelse vises udviklingerne dog rent og er 

ikke regnet sammen i et indeks. Læs mere om tryghedsundersøgelsens metode her. 

Størstedelen af spørgsmålene i Tryghedsundersøgelsen er også blevet stillet i forbindelse 

med dataindsamling til Tryghedsindekset, derfor kan udviklingen i besvarelserne følges 

tilbage til 2009. I Tryghedsindekset var København opdelt i 35 distrikter. I 

Tryghedsundersøgelsen er København opdelt i 13 bydele samt to fokusområder; 

partnerskabsområderne i Tingbjerg-Husum og på Amager. 

 
7) Hvad viser undersøgelsen om københavnernes tryghed?  

Københavns Tryghedsundersøgelse viser, hvordan københavnernes oplevelse af tryghed har 

udviklet sig siden 2009. Undersøgelsen opgør også, hvilke typer kriminalitet/gener, 

københavnerne har været udsat for. Endelig opgør den, hvor meget kriminalitet, der er 

anmeldt i København. 

Anmeldelsestallene viser al den kriminalitet, der er anmeldt i de enkelte bydele, hvad enten 

anmelder bor i byen eller var her på besøg, da kriminaliteten fandt sted. Københavnernes 

egen angivelse af udsathed for kriminalitet/gener giver et billede af, hvor ofte 

københavnerne i de enkelte bydele oplever kriminalitet eller gener, der går ud over dem 

selv. Denne opgørelse viser derimod ikke, hvor kriminaliteten har fundet sted. 

Samlet giver de to datakilder et billede af henholdsvis det faktiske niveau af kriminalitet 

begået i København (anmeldelsestallene) henholdsvis hvor ofte københavnerne er ofre for 

kriminalitet/gener. Begge aspekter belyser tryghedsbilledet i Københavns Kommune. 

8) Bliver undersøgelsen lavet hvert år?  

http://tryghedsundersogelsen2.testkkms.kk.dk/artikel/metode
http://tryghedsundersogelsen2.testkkms.kk.dk/artikel/metode
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Københavns Kommune har undersøgt trygheden årligt siden 2009. Det er endnu ikke 

besluttet, om der skal gennemføres en tryghedsundersøgelse i 2016. 

 

9) Hvor mange har deltaget i undersøgelsen?  

Danmarks Statistik har taget kontakt til 5.047 københavnere, heraf har 2.790 besvaret 

spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 55,3 pct. For de enkelte bydele ser 

svarfordelingen således ud:  
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Bydel  Svaret  Ikke svar  

Indre by 189 153 

Christianshavn 186 115 

Østerbro 188 126 

Nørrebro indre 189 133 

Nørrebro ydre 197 138 

Bispebjerg 196 158 

Brønshøj-Husum* 146 91 

Vanløse 185 123 

Valby 181 132 

Kgs. Enghave 192 201 

Vesterbro 194 126 

Amager Vest * 176 114 

Amager Øst 190 148 

Tingbjerg/Husum 

partnerskabsområde 
197 247 

Urbanplanen 184 252 
*For bydelene Brønshøj-Husum og Amager Vest tælles også nogle respondenter med, der også indgår i besvarelserne for 
Tingbjerg-Husum Partnerskabsområde og Amager Partnerskabsområde (Urbanplanen).  

10)  Hvilke områder indgår i undersøgelsen? 

Tryghedsundersøgelsen er opdelt i følgende områder. Bemærk at opdelingen ikke til fulde 

følger de administrative bydele i Københavns Kommune, idet Indre By og Christianshavn er 

adskilt, Indre og Ydre Nørrebro er adskilt og Vesterbro og Kgs. Enghave er adskilt: 

1. Indre By, Rode 1-35,46,49-65,396  

2. Christianshavn, Rode 36-45  

3. Østerbro, Rode 66-109, 161-162, 395  

4. Nørrebro Indre, Rode 110-138  

5. Nørrebro Ydre, Rode 139-160,163-164  

6. Bispebjerg, Rode 287-322  

7. Brønshøj-Husum, Rode 252-262,264-267,274-280,284-285,306  

8. Vanløse, Rode 238-251, 270-273, 281-283, 286  

9. Valby, Rode 204, 207-237  

10. Kgs. Enghave, Rode 193-202, 205-206  

11. Vesterbro, Rode 47-48, 165-192, 206, 237  

12. Amager Vest, Rode 326-357, 390-391  

13. Amager Øst, Rode 324-325, 323-389  

14. Tingbjerg-Husum Partnerskabsområde, Rode 262, 264, 266, 267 

15.  Amager Partnerskabsområde, Rode 346, 350, 351, dele af 339 (udskilt på adresser) 

  

http://tryghedsundersogelsen2.testkkms.kk.dk/artikel/metode
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11) Hvorfor kan man ikke se, hvor mange cykeltyverier, der har været i de enkelte bydele? 

En af de ting, som flest københavnere har svaret, at de er bekymrede for, er cykeltyveri. I 

undersøgelsen indgår ikke et tal for, hvor mange cykler, der rent faktisk bliver stjålet i de enkelte 

bydele. Det skyldes, at Rigspolitiet ikke opgør dette tal. 

 

12) Hvad ved vi om sammenhængen mellem at være udsat for kriminalitet og oplevelsen af 

utryghed? 

Vi har analyseret datamaterialet fra årets tryghedsundersøgelse og kan blandt andet se,  

 at en person, der har været udsat for vold, har 3,4 gange større sandsynlighed* for at føle sig 

utryg, end en person, der ikke har været udsat for vold, 

 at en person, der har været udsat for chikane, har en 2,7 gange større sandsynlighed* for at 

føle sig utryg, end en person, der ikke har været udsat for chikane.  

 at en person, der har været udsat for salg af narkotika, har 2,2 gange større sandsynlighed* 

for at føle sig utryg, end en person, der ikke har været udsat for salg af narkotika. 

 at personer, der har oplevet hærværk på egen ejendom føler sig marginalt mere utrygge end 

personer, der ikke har oplevet hærværk på egen ejendom. 

*Her er tale om en relativ sandsynlighed. En relativ sandsynlighed (odds) er defineret som 

sandsynligheden for, at en event forekommer divideret med sandsynligheden for at en event ikke 

forekommer.   

Læs mere på www.tryghedsundersogelsen.kk.dk 
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Tekniske informationer  

Spørgeskemaundersøgelsen 

Danmarks Statistik har indsamlet surveydata i december 2014 - februar 2015. I alt er 5.047 

københavnere blevet kontaktet, heraf har 2.790 besvaret spørgeskemaet. Dette giver en 

svarprocent på 55,3 pct. Du kan downloade spørgeskemaet nederst på denne side. 

Registrerede politianmeldelser 

Rigspolitiet har udført et registertræk på det samlede antal anmeldelser i kategorien 

borgervendt kriminalitet i 2014. Trækket er lavet for både hele Københavns Kommune og for de 

enkelte bydele. Endvidere er en række gerningskoder opgjort særskilt, så udviklingen inden for 

vold, trusler, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk og chikane kan følges specifikt. I de 

registrerede anmeldelser indgår såvel anmeldelser foretaget af borgere og politiets 

initiativsager.  Du kan få yderligere information om politiets gerningskoder her (liste med de 

anvendte gerningskoder i definition af borgervendt kriminalitet). 

 

 

 

 

 

  


