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København 
Uddybende læsevejledning mht. datagrundlang m.v. findes i bilaget.  
 
Tabel 1 – Enkeltsager behandlet i SSP København 2012 
Kategorier 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 

Niveau 1 og 2 175 102   277 
Niveau 3 og 4 34 23   57 

Kilde ”SSP-København”. 
 
Tabel 2 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 i København i 2012 
Børnefamiliecenter Kø-
benhavn 

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 

City/Østerbro 43 60   103 
Nørrebro 101 85   186 
Vesterbro 23 20   43 
Valby 73 48   121 
Brønshøj-Husum-
Vanløse 

64 63   127 

Bispebjerg 42 54   96 
Amager 94 74   168 
Handicapcenter 0 0   0 

Udenbys 58 69   127 
Ikke fast ophold 29 32   61 

I alt 527 505   1032 

Antal børn og unge i alt i 
aldersgruppen 12 – 17 år 
i København  

 
25.240 

Andel afhøringer af unge i 
forhold til aldersgruppen 
12 – 17 år i pct. i Køben-
havn (en ung kan have 
deltaget i flere afhørin-
ger). 

1,75 pct. 1,60 pct.   3,35 
pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”.  
  
 

Tabel 3 – Tryghedsindeks for København 2012 
Gennemsnit 
for  
København 

Behov for indsats 

Spørgeskema- 
underindeks 

Samlet 
spørgeskemaindeks 

Anmeldelsesindeks Tryghedsindeks 

Vold og trusler  Reduceret 

Reduceret Intensiveret Ordinært 

Indbrud Intensiveret 
Tyveri Intensiveret 
Narkotika Ordinært  
Hærværk Reduceret 
Chikane m.v. Minimalt 

Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: www.kk.dk/tryghedsindeks   

 
Tryghedsindekset er sammensat af en spørgeskemaundersøgelse og politiets opgørelser over 
anmeldelser af seks typer af kriminalitet. Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på 
hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduce-
ret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Nærmere oplysninger findes på 
www.kk.dk/tryghedsindeks. 
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Følgende tabel 4 viser Tryghedsindekset på bydelsniveau.  
 
Tabel 4 – Tryghedsindeks for de københavnske bydele 2012 
Bydel Behov for indsats  

Indre By Markant 
Østerbro Minimalt 
Christianshavn Markant 
Nørrebro Intensiveret 
Vesterbro  Markant 
Kgs. Enghave Reduceret 
Valby Minimalt 
Vanløse Minimalt 
Brønshøj/Husum Intensiveret 
Bispebjerg Ordinært 
Amager Øst Minimalt 
Amager Vest Minimalt 

Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: www.kk.dk/tryghedsindeks  

 
 
 
SSP-Sekretariatets beskrivelse af situationen i København 
 
Det generelle kriminalitetsbillede for unge u/18 år: 
 
Registreret kriminalitet/nøgletal 

Generel kriminalitetsstatistik fra Københavns Politi for under 18-årige opgø-
res halvårligt.  
 
I første halvår 2012 blev der i alt sigtet 528 unge med bopæl i Københavns 
Kommune. Sammenlignet med første halvår 2011, hvor der i alt blev sigtet 
526 unge med bopæl i Københavns Kommune, er antallet af sigtede unge på 
stort set identisk niveau.  
 
Antallet af sigtelser i Københavns Politikreds udgjorde i alt 1530, hvilket er 
et fald på 3% sammenlignet med første halvår 2011.  
 
Samlet set for alle sigtelser udgør piger 19% og drenge 81%. 
 

Kilde: ”Kriminalitet begået af personer under 18 år – 1. halvår 2011” og 
”Kriminalitet begået af personer under 18 år – 1. halvår 2012”, udgivet af 
Københavns Politi OPA (Operativ, Planlægning og Analyse) 
 

 

Bydele præget af uro 
Enkelte bydele har oplevet episoder med uroskabende adfærd forvoldt af un-
gegrupperinger under 18 år. Det drejer sig om følgende bydele: 
 

- Ydre Nørrebro  
- Amager Øst 
- Amager Vest 

 



 
 

  4 

Der er tale om uro, der alene begrænser sig til en specifik lokalitet, hvor en 
ungegruppe gentagne gange chikanerer en konkret part i lokalområdet. De 
forurettede er hhv. en café (Ydre Nørrebro), en buslinje (Amager Øst), et 
værested for hjemløse (Amager Øst) samt en idrætspark (Amager Vest). Der 
er i alle tilfælde iværksat SSP indsatser for at afhjælpe situationen.  
 
Der har endvidere været situationer, hvor grupper af 18-25-årige har udvist 
uroskabende adfærd lokalt. Det drejer sig om følgende bydele: 
 

- Brønshøj-Husum-Tingbjerg 
- Bispebjerg 
- Valby 

 
Uroen er kommet til udtryk ved: 

- Knivoverfald og gensidige trusler mellem to lokale grupperinger 
(Tingbjerg) 

- Hærværk og dominerende adfærd rettet mod institutioner (Voldpar-
ken, Bispebjerg og Valby) 

 
I Tingbjerg og Voldparken har 18+ centre været midlertidigt lukket grundet 
ovenstående uro. SSP ledergrupperne har prioriteret det højt at sikre normal-
driften i de nævnte bydele, og der er udarbejdet særskilte handleplaner med 
deltagelse af forvaltninger og politi. Der har bl.a. været afholdt møder med de 
uroskabende grupper af unge mænd i bydelene Bispebjerg, Voldparken og 
Tingbjerg og repræsentanter fra SSP ledergrupperne. De lukkede institutioner 
er på baggrund af de fælles indsatser genåbnet.  
 
I Bispebjerg fastholdes den omfattende SSP handleplan (fra 1. kvartal) for at 
sikre driften af klubben Hakuna Matata, der fortsat har udfordringer af en 
brugergruppe af unge mænd fra Mjølnerparken. 
 
 
Aktivering af beredskab 

Der har i 2. kvartal 2012 ikke været hændelser, der har nødvendiggjort akti-
vering af SSP akutberedskabet. 
 
 
SSP- Sekretariatets vurdering af situationen og udviklingen 
 
Det er SSP sekretariatets samlede vurdering, at 2. kvartal 2012 har været for-
holdsvis rolig med hensyn til uro forvoldt af unge under 18 år. Hændelserne 
begrænser sig til få bydele, er meget afgrænset inden for den enkelte bydel og 
vurderes ikke at have potentiale til at udvikle sig yderligere lokalt eller på 
tværs af bydele. Der er i alle tilfælde igangsat præventive indsatser. 
 
Med hensyn til uro forvoldt af over 18-årige vurderer SSP sekretariatet, at 
situationen i Tingbjerg, Voldparken og til dels Bispebjerg har været relativ 
alvorlig med potentiale til at udvikle sig lokalt.  
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Københavns Politi og kommunens forvaltninger har på den baggrund vurde-
ret det nødvendigt i fællesskab tydeligt at signalere, at myndighederne ikke 
accepterer truende adfærd, hærværk og pression rettet mod personale og in-
stitutioner af de pågældende grupper. Øget polititilstedeværelse og besøg i 
klubber/18+ centre, midlertidig øgede personaleressourcer, indkaldelse af 
grupperne til drøftelse med myndighederne samt individorienterede indsatser 
har bevirket, at gruppernes pres har været markant aftagende.  
 
Det er SSP sekretariatets vurdering, at det er lykkedes succesfuldt at kommu-
nikere direkte til de uroskabende grupper med de initiativer, som myndighe-
derne har fundet nødvendige og samtidig opretholde en bæredygtig relation.  
 
Ved 2. kvartals udgang er situationen stabiliseret, og der er ikke optræk til 
generel uro i de nævnte bydele.  
 
 


