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København 
Uddybende læsevejledning mht. datagrundlang m.v. findes i bilaget.  
 
Tabel 1 – Enkeltsager behandlet i SSP København 2011 
Kategorier 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 

Niveau 1 og 2 156 180 124 134 594 
Niveau 3 og 4 32 17 20 38   107 

Kilde ”SSP-København”. 
 
Tabel 2 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 i København i 2011 
Børnefamiliecenter Kø-
benhavn 

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

City/Østerbro 51 61 29 43 184 
Nørrebro 101 79 82 96 358 
Vesterbro 32 31 23 39 125 
Valby 45 22 41 47 155 
Brønshøj-Husum-
Vanløse 

59 55 47 56 217 

Bispebjerg 39 36 35 32 142 
Amager 110 71 55 63 299 
Handicapcenter 0 4 1 1 6 

Udenbys 91 77 58 65 291 
Ikke fast ophold 35 24 48 21 128 

I alt 563 460 419 463 1905 

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

 
25.038 

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). 

1,78 pct. 1,45 pct. 1,26 pct. 1,51 pct. 5,93 
pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”.  
  

Tabel 3 – Tryghedsindeks for København 2011 
Gennemsnit 
for Køben-
havn 

Behov for indsats 

Spørgeskemaindeks Anmeldelsesindeks Tryghedsindeks 

Vold og trusler  Ordinær 

Intensiveret 
 
 
 

 
 
Intensiveret 
 

Indbrud Ordinær 
Tyveri Ordinær 
Narkotika Ordinær  
Hærværk Ordinær 
Chikane m.v. Ordinær 

Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”.   
 
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 2011 
Bydel Behov for indsats 

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

”Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”. 
 
 
 
SSP-Sekretariatets beskrivelse af situationen i København 
 
Det generelle kriminalitetsbillede for unge u/18 år: 
 
Registreret kriminalitet/nøgletal 

 

I 2011 blev der i alt sigtet 918 unge med bopæl i Københavns Kommune. 
Sammenlignet med 2010 er der tale om et fald på 5,2 %.  
 
Antallet af sigtelser i Københavns Politikreds udgjorde i alt 2855, hvilket er 
et fald på 8,4 % sammenlignet med 2010. 
 
Udviklingen i den registrerede kriminalitet følger tendensen fra forrige år, der 
ligeledes viste faldt i ungdomskriminaliteten i København.   
 
Samlet set for alle sigtelser udgør pigerne 18 % og drengene 82 %. 
 

Kilde:  
Kriminalitet begået af personer under 18 år 2007-2010, Københavns Politi 
OPA, 1. udgave  
Kriminalitet begået af personer under 18 år 2011, Københavns Politi OPA  
 

 

Bydele præget af uro 

 
Der har i 4. kvartal 2011 været en række situationer, hvor ungegrupper har 
forvoldt uro lokalt. Der er tale om isolerede og korterevarende tilfælde, der 
ikke vurderedes at have potentiale til at udvikle sig på tværs af bydele. Uroen 
varierer fra bydel til bydel, og er kommet til udtryk ved bl.a. groft hærværk, 
hensynsløs kørsel, chikane mod borgere/myndigheder, stenkast, ildspåsættel-
se i containere mv. 
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I følgende bydele har der i en afgrænset periode og i et afgrænset geografisk 
område været uroskabende unge: 
 

- Indre Nørrebro 
- Brønshøj/Husum-Tingbjerg 
- Valby 
- Amager Øst 
- Amager Vest 

  
SSP lokaludvalgene har i alle tilfælde identificeret de unge, og der er i sam-
arbejde med forældre, boligforeninger mv. igangsat opfølgende indsatser 
tilpasset den konkrete situation i bydelene. 
 
Der har været én situation med relation til unge i Tingbjerg, som vurderedes 
særlig alvorlig, hvorfor beredskabet blev iværksat (se nedenfor). 
 
 
Aktivering af beredskab 

 
Den 8. november opstår der slagsmål mellem AK81 og unge fra Tingbjerg 
uden for Glostrup Ret. Blandt de anholdte er der ca. 40 unge fra Tingbjerg. 
SSP ledergruppen vurderer det nødvendigt samme dag at udarbejde særskilt 
handleplan for en periode på tre uger for at forhindre generel mobilisering af 
øvrige unge i Tingbjerg. Handleplanen omfattede bl.a. følgende: 
 

1. Synlig og dialogbaseret polititilstedeværelse i Tingbjerg 
2. Forstærket gadeplaneindsats i Tingbjerg og Voldparken 
3. Udvidet klubtilbud 
4. Informationsmøde med forældre til udskolingselever på Tingbjerg 

Skole 
5. Hjemmebesøg hos udvalgte familier 

 
Handleplanen har virket efter hensigten. 
 
 
SSP sekretariatets vurdering af situationen og udviklingen 
 
Det er SSP sekretariatets samlede vurdering, at 4. kvartal afspejler en nor-
malsituation, Københavns størrelse og ungesammensætning taget i betragt-
ning. SSP lokaludvalg og ledergrupper har i de tilfælde, hvor der har været 
uroskabende unge, igangsat lokale indsatser. SSP sekretariatet vurderer, at 
indsatserne har den ønskede effekt.  
 
Ved udgangen af 4. kvartal er der ingen større konflikter, der giver anledning 
til bekymring for forestående alvorlig uro i nogen bydele i København. 

 


