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Hvem er vi? 

•Camilla Christensen, fuldmægtig i Team Sikker By, projektleder for 
KK’s tryghedsundersøgelse.

• Sarah Brandt Zak, fuldmægtig i Sikker By, projektleder for Tingbjerg-
Husum Tryghedspartnerskab med særligt områdeansvar for 
Brønshøj-Husum.
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• Tryghedsundersøgelsen består af to datakilder:
1) en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af beboerne i 
de enkelte bydele. 
2) registerdata politianmeldelser for borgervendt kriminalitet i 2020.

• Repræsentativitet: For at sikre sammenlignelighed mellem de enkelte bydele er 
data vægtet, så der tages højde for beboersammensætningen på en række 
økonomiske, sociale og demografiske parametre. 

• Undersøgelsen er foretaget i perioden d. 8. december 2021 til d. 1. februar 2022.

• Hvordan er tryghed opgjort: Der er spurgt til folks overordnede oplevelse af 
tryghed i deres nabolag generelt og i deres nabolag i aften- og nattetimerne.

Stikprøve Svar Ikke svar Svarprocent

Hele København 12.939 3.578 9.343 28%

Tryghedsundersøgelsen 2022



Brønshøj-Husum
Bydelsfakta

Areal: 8,7 km2

Antal beboere: 44.005

Alle københavnere bor i bydelen: 7%

Andel børn/unge under 18 år: 23%

Andel ældre over 65 år: 13%

Udviklingen i utryghed

Undersøgelsen indikerer en stigning i andelen 
af utrygge i nabolaget fra 2009 (15 %) til 2022 
(19 %), herunder en stigning fra 2021 (16 %) 
til 2022. Ingen af udviklingerne er statistisk 
signifikante.

Borgernes tillid 

Vi har spurgt københavnerne bosat i 
Brønshøj-Husum om deres tillid til 
hjælp i nabolaget, tillid til personlig 
hjælp fra nabolaget og tillid til hjælp fra 
myndighederne. Niveauerne af tillid er i 
2022 nogenlunde på niveau med 2021.

Særligt utryghedsskabende begivenheder 
og steder

De hændelser, der har påvirket flest i 
Brønshøj-Husum er: Kriminelle hændelser 
generelt (23 %), bandekonflikt/skyderier (22 
%), personlige oplevelser (17 %) og 
hændelser i lokalområdet (14 %). 

Flest er utrygge ved at færdes på stier (27 %), 
i grønne områder/parker/legepladser (26 %) 
og på gaden (23 %).

Udviklingen i borgervendt kriminalitet

I 2021 blev der i Brønshøj-Husum anmeldt 885 
tilfælde af borgervendt kriminalitet, hvilket svarer 
til 19,9 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. 
Anmeldelsesniveauet er det laveste i perioden 
2009-2021 og er også lavere end gennemsnittet for 
hele København (34,5).

Bekymring for og udvikling i kriminalitet

I 2022 var flest københavnere bosat i 
Brønshøj-Husum bekymrede for ballade på 
gaden (49 %), indbrudstyveri (49 %) og 
cykeltyveri (48 %).
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Utryghed i nabolaget og i aften- og nattetimer er højere i Brønshøj-
Husum end i resten af København.

Utryghed i nabolaget Utryghed i aften- og nattetimerne

Kilde: Epinion
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Udviklingen i tryghed for Brønshøj-Husum indikerer en stigning 
i antal utrygge
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Udviklingen i borgervendt kriminalitet viser, at kriminaliteten i 
Brønshøj-Husum er den laveste i København.

Oversigt over borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere, fordelt på bydele

Kilde: Rigspolitiet
Der anvendes dynamiske tal fra seneste hele år – dvs. 2021. 
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Flest er utrygge ved at færdes på stier, i 
grønne områder/parker/legepladser og på
gaden.  

Af særligt utryghedsskabende begivenheder 
nævnes kriminelle hændelser generelt, 
bandekonflikt/skyderier, personlige 
oplevelser og hændelser i lokalområdet.
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Hvad siger beboerne selv?
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”Jeg føler mig tryg om dagen, og lidt mindre efter mørkets 

frembrud, fordi der ikke er lys nok på gaderne. Det er mørkt, 

og der er meget kriminalitet i området. Så som regel 

forlader jeg ikke hjemmet efter mørkets frembrud, og hvis 

jeg gør plejer jeg at cykle for at undgå problemer (Mand, 34 

år).

Kilde: Kvalitativ undersøgelse for Tingbjerg-Husum Partnerskab 2022

”Der er også mange grønne arealer, med Utterslevmose og 
små parker man kan løbe i. Jeg kan virkelig godt lide den 

grønne del, bare ikke de stier hvor der ikke er belysning. 

Om dagen føler jeg mig helt tryg alle vegne, men ikke om 

aftenen/natten” (Mand, 25 år).

”I området er et kulturcenter - Energicenter Voldparken. De 

har rigtig mange gode initiativer - folkekøkken, ting børn kan gå 

til osv. Udenfor det er der et drivhus og et hønsehus. Jeg synes 

at det er så hyggeligt. Som teenager var jeg kort varigt frivillig 

der og fortalte historier til børnene til folkekøkkenet” (Kvinde, 

25 år).”Jeg er mega træt af at høre fra andre som ikke bor her, som 

siger ”Hvordan kan du bor der? Er du ikke bange på vegne af 

dine børn?” Eller at folk bare griner af, at man vil bo her” 
(Kvinde, 41 år). 

”Vi er enige om, at det er ikke for evigt her. Der sker nogle ting 
indimellem, hvor man tænker, at man ikke har lyst til at børn skal 
vokse op i - skyderier og knivstik. Det er ikke særligt fedt. Det er så 

ærgerligt med de her byområder, hvor man egentligt gerne vil have 

ressourcestærke ud, og løfte området lidt” Kvinde, 33 år .

”Jeg har flere gange set eller hørt i medierne at Brønshøj omtales, 
som et ghettoområde. Jeg synes at det er virkelig dumt at give 

sådan et stærkt negativ label på hele området - det bliver så til en 

selvopfyldende profeti. Det gør det ikke nemt at være stolt af hvor 

jeg bor” (Mand, 34 år).
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Hvad kan I gøre?
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Tryghedspartnerskaber

HVAD: Siden 2010 har Sikker By etableret lokale partnerskaber i særligt 
udsatte områder af København, herunder i Folehaven, på Amager og i 
Tingbjerg-Husum.  

MÅL: At øge trygheden og mindske den borgervendte kriminalitet i 
området.

HVEM: Københavns Politi, boligorganisationer, SSP og Københavns 
Kommunes 7 forvaltninger.

HVORDAN: 
1) Koordinerer og styrker koordinationen mellem partnerskabets 

deltagere.
2) Etablerer og finansierer nye og eksisterende aktiviteter mhp. at 

forebygge utryghed og kriminalitet i partnerskabsområdet.

RESSOURCER: Der er bevilget midler i en 4-årig periode. Sikker By er 
projektledere. I Tingbjerg-Husum er der bevilget 2 millioner årligt.
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Det kriminalpræventive netværk i
Tingbjerg-Husum

Kilde: Kriminalitetsforebyggelse i netværk, CFBU 2018
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Tingbjerg-Husum 
Partnerskab Tingbjerg

Husum Nord

Fælleshaven 
Formålet er at give beboerne mulighed for at samles omkring et 
skabende grønt byfællesskab og bidrage til deres nærmiljø. Haven 
bidrager på den måde til at skabe gode naboskaber og øger den 
sociale sammenhængskraft i Tingbjerg. Fælleshavens formål er 
desuden at øge ejerskabet for fællesområdet og at bidrage til at 
skabe øget tryghed i og omkring Fælleshaven.

Tidlig foreningsstart 
Formålet med indsatsen er at give flest mulige børn mulighed for 
en tidlig foreningsstart, at inddrage forældrene i foreningens 
aktiviteter samt at give unge mulighed for at blive uddannet som 
hjælpetrænere. Brønshøj Boldklub vil samtidig bidrage til at skabe 
et positivt fællesskab på tværs af Tingbjerg og Husum samt 
tiltrække unge og forældre fra omkringliggende områder.. 

Tryggere og renere kældre
Formålet er at imødekomme de frustrationer, som beboerne og 
driftspersonalet udtrykker omkring uhensigtsmæssigt ophold i 
kældre m.m. Flere beboere oplever, at kælderrummene er et 
utrygt sted at færdes, især om aftenen. Driftspersonalet i 
boligorganisationerne bruger desuden uhensigtsmæssig lang tid 
på oprydning af affald og diverse reparationer i kældrene



Hvad ved vi om Brønshøj-Husum?
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Store grønne områder – hyggelige om dagen, men kan 
være utrygge når mørket falder på.

Primært beboelsesområder, herunder relativt mange 
almene boliger. 

Fritidsaktivitet og kultur efterspørges blandt beboere 
–manglende byliv kan skabe utryghed.



Hvad kan I, som lokaludvalg gøre for at øge 
trygheden i området? 

Fokus på de fysiske steder, som beboerne angiver som utrygge: stier, i grønne 

områder/ parker/legepladser og på gaden. Her er det fx muligt at sætte ind med 

bedre belysning o. Lign.
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Bidrage til at få de gode fortællinger om området ud i pressen – både lokalt og 

nationalt. 

Støtte aktiviteter, som understøtter det gode fælles-/naboskab og som skaber 

positive aktiviteter i området. 



Inspiration fra DKR
Det Kriminalpræventive Råd opfordrer til, at kommuner tager afsæt i de 8 
kriminalpræventive principper, der kan øge trygheden og mindske kriminaliteten:

1. Øjne på gade

2. Overblik og synlighed

3. Sikker transport og bevægelse

4. Tryghedsskabende belysning

5. Psykologisk ejerskab og ansvarlighed

6. Opholds- og udfoldelsesmuligheder

7. Renholdelse og vedligeholdelse

8. Fysisk beskyttelse og brug af sikkerhedsudstyr
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Kilde: Trygge byrum for alle, mange, få, DKR, 2022



Spørgsmål?

- 18 -


