
 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

Socialforvaltningen 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

SSP-Sekretariatet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urolige områder i København – 
1. kvartal 2012 
sammenfatning 

 



 
 

  2 

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    175 
Niveau 3 og 4 34    34 

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    43 
Nørrebro 101    101 
Vesterbro 23    23 
Valby 73    73 
Brønshøj-Husum-
Vanløse 

64    64 

Bispebjerg 42    42 
Amager 94    94 
Handicapcenter 0    0 

Udenbys 58    58 
Ikke fast ophold 29    29 

I alt 527    527 

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

 
25.175 

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.    1,75 
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 

 

Generel kriminalitetsstatistik fra Københavns Politi for under 18-årige opgø-
res halvårligt. Der foreligger endnu ikke tal for 2012. Nedenstående er ho-
vedtal for kriminalitetsudviklingen i 2011. 
 
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 sidste 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 1. kvartal 2012 været en række situationer, hvor ungegrupper har 
forvoldt uro lokalt. I følgende bydele har der været isolerede og kortereva-
rende tilfælde af uro forvoldt af unge under 18 år i et afgrænset område lo-
kalt: 
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Indre Nørrebro  
Vesterbro  
Amager Øst  
Amager Vest  
 
Uroen varierer og er kommet til udtryk ved bl.a. rudeknusning og hærværk på 
inventar, chikane og trusler mod forretningsdrivende, ildspåsættelser, sten-
kast mod busser samt chikane mod brugere og ansatte af idrætsanlæg. SSP 
lokaludvalgene og ledergrupperne har igangsat præventive indsatser i de på-
gældende bydele specifikt rettet mod de grupper af unge, der forvolder uro. 
 
Der har endvidere været hændelser, hvor grupper af primært over 18-årige 
har været uroskabende i enkelte bydele: 
Brønshøj/Husum-Tingbjerg  
Bispebjerg  
 
I Brønshøj/Husum-Tingbjerg og i Bispebjerg har uroen fundet sted i og om-
kring et nyåbnet 18+ værested og et klubtilbud med chikane af ansatte, nabo-
er og øvrige brugere samt hærværk. Vedrørende situationen i Bispebjerg er 
der tale om en klub med en større toneangivende brugergruppe fra Mjølner-
parken. SSP ledergrupperne fra hhv. Ydre Nørrebro og Bispebjerg har vurde-
ret det nødvendigt at udarbejde en længerevarende SSP handleplan for at 
genskabe trygheden i og omkring klubben og for at opretholde normaldriften. 
I Voldparken har man i perioder vurderet det hensigtsmæssigt at lukke 18+ 
værestedet midlertidigt.  
 
 
Aktivering af beredskab 

Der har i 1. kvartal 2012 været to alvorlige hændelser, hvor SSP ledergrup-
perne har vurderet det nødvendigt at aktivere SSP beredskabet. 
 
Den 1. januar 2012 finder Københavns Politi, i forbindelse med en ransag-
ning, våben i 18+ centret Crossroad i Tingbjerg. SSP ledergruppen afholder 
akutmøde for stillingtagen til situationen. Det vurderes ud fra en samlet be-
tragtning mest hensigtsmæssigt at genåbne 18+ centret med tydelige ledel-
sesudmeldinger til brugergruppen og ekstra personale. Sagen efterforskes af 
Københavns Politi. 
 
Den 24. februar opstår der voldsom konflikt mellem unge fra Voldparken og 
Tingbjerg, der udvikler sig til slagsmål i Voldparken med deltagelse af under 
og over 18-årige. SSP ledergruppen udarbejder særskilt handleplan for perio-
den 24. februar-5. marts for at forhindre mobilisering af større grupper unge i 
begge bydele. Handleplanen indeholder bl.a. følgende: 

- Øget patruljering af Københavns Politi i Voldparken og Tingbjerg 
- Præventive hjemmebesøg hos udvalgte familier med deltagelse af So-

cialforvaltningen og Københavns Politi 
- Gadeplansindsats med fokus på konkrete unge 
- Dialogmøder i 18+ centrene 
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Handleplanen har virket efter hensigten, og der har ikke været yderligere epi-
soder. 
 

 
SSP- Sekretariatets vurdering af situationen og udviklingen 
 
Det er SSP sekretariatets samlede vurdering, at 1. kvartal 2012 afspejler en 
normalsituation for så vidt angår uro forvoldt af ungegrupper under 18 år, 
Københavns størrelse og ungesammensætning taget i betragtning. Ingen by-
dele har været præget af uro generelt. De hændelser, SSP organisationen har 
sat indsatser i gang over for, relaterer sig alene til et afgrænset geografisk 
område i enkelte bydele. Indsatserne er typisk af korterevarende, intensiv 
karakter, hvorefter roen er genskabt eller forventes genskabt snarest.  
 
Ungerelaterede ildspåsættelser på Vesterbro på legeplads og i området om-
kring vurderedes af SSP ledergrupperne og SSP sekretariatet som alvorlige 
med potentiale til at kunne sprede sig lokalt. Ildspåsættelserne blev hurtigt 
bragt til ophør efter præventiv indsats med deltagelse af flere myndigheder. 
 
Hvor 1. kvartal 2012, efter SSP sekretariatets vurdering, afspejler en normal-
situation med isolerede tilfælde af mindre uro forvoldt af under 18-årige, har 
der i Bispebjerg været ekstraordinære store udfordringer med en gruppe unge 
mænd – ca. 50 personer - i alderen 18-23 år. Gruppen har tilknytning til 
Mjølnerparken, og benytter nu et nyt klubtilbud på Drejervej.  
Omfattende hærværk, trusler og chikane mod naboer, og negativ adfærd mod 
personale og politi, har nødvendiggjort længerevarende samarbejde mellem 
flere forvaltninger og Københavns Politi for at stabilisere situationen og op-
retholde driften af den nye klub. Alle indsatser udspringer af en fælles hand-
leplan mellem SSP ledergruppen Bispebjerg og SSP ledergruppen Ydre Nør-
rebro. Ved 1. kvartals udgang er det lykkes at forbedre situationen væsentligt, 
og alle aftaler mellem ungegruppen og SSP ledergrupperne overholdes indtil 
videre af de unge. Situationen kræver stor ledelsesmæssig opmærksomhed i 
2. kvartal, da gruppen er meget letpåvirkelig og toneangivende kriminelle i 
lokalområdet periodevis forsøger at påvirke gruppen. 
 
Ved udgangen af 1. kvartal er der, med undtagelse af Bispebjerg, ingen større 
konflikter, der giver anledning til bekymring for forestående alvorlig uro i 
nogen bydele i København. 


