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KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2015
– andelen af beboere, der føler sig lidt eller meget
utrygge i deres nabolag
10-15% af beboerne er utrygge
5-10% af beboerne er utrygge
0-5% af beboerne er utrygge

TRYGHEDSLØFT
– numrene henviser til tabellerne på de følgende sider
Københavnernes forslag fra 2014 der udføres via
tryghedsløftsbevillingen
Københavnernes forslag fra 2015 der udføres via
tryghedsløftsbevillingen
Københavnernes forslag fra 2014 og 2015 der
imødekommes via andre allerede besluttede bevillinger

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

1

Indre by

2

Indre by

Lokaludvalgets
prioriterede
forslag fra
Kulturhus Indre
By, Charlotte
Ammundsens
Plads

Borgernes forslag:
1. at boligforeninger holder deres porte lukkede og
låst samt har lys i ubeboede lejligheder for at skabe
Det opleves som mørkt og skummelt om aftenen.

Indre By
Lokal‐
udvalg,
Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

Der er
annonceret via
sociale medier
Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Belysning: 

K/P

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Forslaget håndteres af
Københavns Politi i ”Trygt
natteliv” indsatsen i Indre By.
Kulturhus. Københavns
Der er opsat
Ejendomme udfører
spots og
tryghedsløftet.
parklygte og lys
under
"bænk/andet" i
2008. Der kan
evt. opsættes 2
ekstra
parkarmaturer
til 60.000 kr.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

3

Indre by

Fiolstræde og
Købmagergade

Gaderne kan føles utrygge.

Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

K

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Forslaget håndteres af
Københavns Politi i ”Trygt
natteliv” indsatsen i Indre By.

4

Indre by

Israels Plads

Forholdende er utrygge, idet der er gadepushere.

Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

P

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Politiet øger fokus.

5

Indre by

Skindergade og
Nørrekvarter

Områderne opleves utrygt i nattelivet.

Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Forslaget håndteres af
Københavns Politi i ”Trygt
natteliv” indsatsen i Indre By.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

6

Indre by

Vestergade

Nattelivstrafikken skaber utryghed

Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

K

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Forslaget håndteres af
Københavns Politi i ”Trygt
natteliv” indsatsen i Indre By.
Desuden har TMF en
trafikdæmpende indsats.

7

Indre by

Strækningen forbi Området er dårligt oplyst og opleves utrygt.
Langelinjepavillon
en til Nordre
Toldbod samt
stien i Churchill‐
parken.

Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

K

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Belysning på
Belysning på
Langelinjepavillonen udskiftes Langelinje‐
pavillonen
ifm. Fornyelsesprojektet.
udskiftes ifm.
Fornyelses‐
projektet. Ingen
stier på
Kastellet er
oplyst.
oplyst

8

Indre by

Strøget

Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

K

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Forslaget håndteres af
Københavns Politi i ”Trygt
natteliv” indsatsen i Indre By,
som omfatter hele strøget.

Belysning: 

Strøget opleves som ingenmandsland og det opleves
især utrygt i enderne af gaden.

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Politiets
bemærk‐
ninger

Tryg
nattelivsindsats
en omfatter
hele strøget.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Gamle gaslamper udskiftes
ifm. Fornyelsesprojektet.

Gamle
gaslamper
udskiftes i
Fornyelsesproje
ktet. Yderligere
belysning
kræver større
projekt med
megen omtanke
>200.000 kr

Politiet øger
opmærksomhe
den omkring
området.

K

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Forslaget håndteres af
Københavns Politi i ”Trygt
natteliv” indsatsen i Indre By.

Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

K

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Forslaget håndteres af
Københavns Politi i ”Trygt
natteliv” indsatsen i Indre By.

Indre By
Gothersgade fra Området er overbelastet med diskoteker og der er
Kgs. Nytorv og ned specielt meget støj torsdag, fredag og lørdag. De unge Lokal‐
til Kongens Have. er fulde, larmer og tisser på gaden.
udvalg,
borgere.

K

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Forslaget håndteres af
Københavns Politi i ”Trygt
natteliv” indsatsen i Indre By.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

9

Indre by

Områderne bag
Nikolaj Kirke og
Helligåndskirken

Der er meget mørkt og det kan føles utrygt.

Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

K

10

Indre by

Rådhuspladsen

Der er en oplevelse af udbredt utryghed blandt
homoseksuelle i nattelivet.

Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

11

Indre by

Hovedbanegården Knudepunkt for nattelivsgæster. Der kommer mange
og Rådhuspladsen med sidste tog ind til byen kl. 00‐01 og der kan i den
forbindelse opstå uroligheder.

12

Indre by

Belysning: 

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

13

Indre by

Indre By

Der ønskes meget mere gående, cyklende, ridende og
kørende politi på gaderne. Gæster af nattelivet tisser
over det hele og banker på taxaerne, når beboere skal
hjem med taxa.

Indre By
Lokal‐
udvalg,
borgere.

Der er
annonceret via
sociale medier
og afholdt et
borgermøde.

Forslaget håndteres af
Københavns Politi i ”Trygt
natteliv” indsatsen i Indre By.

14

Bispebjerg

Hulgårdsparken
Hulgårdsvej/
Frederikssundvej

Bispe‐
Legeplads og sti henligger i mørke. Stien i parken er
K
eneste gangmulighed hen til krydset
bjerg Lokal‐
Frederikssundsvej/ Tomsgårdsvej. Der er udbredt
udvalg.
hashrygning og handel med stoffer på pladsen og
stien er særdeles utryg. Der ønskes mere belysning på
stien.

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Området bruges af børn og
bør derfor prioriteres.

Tværgående sti
er belyst. På
legepladsen kan
der opsættes
lys for ca. 70‐
80.000 kr.

15

Bispebjerg

Støvnæs Allé

Parkeringspladsen tæt ved skolen er mørk og bruges Bispe‐
K
nogle gange til hashhandel. Der ønskes øget belysning bjerg Lokal‐
på parkeringspladsen.
udvalg
(høj
prioritet).

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Københavns Ejendomme
udfører tryghedsløftet.

Arealet hører
under
Københavns
Ejendomme.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

16

Bispebjerg

Birkedommervej

Utrygt grundet dårlig belysning, som skyldes
manglende pleje af vejtræer (primært ved
kommunale bygninger på vejen). Problemet er nævnt
i forbindelse med belysningsplanen. Der ønskes
beskæring af træer ved lamperne.

Bispebjerg K
Lokalud‐
valg
(mellem
priorite‐
ring),
borgere.

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Københavns Ejendomme
udfører tryghedsløftet.

17

Bispebjerg

Cykelsti under
Frederiksborgvej
langs
søborghusrenden

Stien er mørk (det vurderes at stien ville blive
hyppigere brugt ved mindre utryghed). Der ønskes:
1. beskæring af træerne på trapperne ned til tunnelen
og 2. mere belysning i tunnelens sider.

Bispebjerg K
Lokalud‐
valg
(mellem
priori‐
t i )
tering),
borgere.

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
h
henvendelse
d l til
diverse
samarbejdspart
nere.

Belysningprojekt er i gang.
Tunneler er dyre at renovere
og kan derfor ikke håndteres
inden for 50.000 kr.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Beskæring kan
ske via
projektet.
Driftes af Byens
Drift.
D
Der er ett
igangværende
projekt omkring
broen, som
også
indbefatter lys i
tunnelen.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

18

Bispebjerg

Nordre Fasanvej
ml.
Frederikssundvej
og Ørnevej.

Bispebjerg K
Mørkt og dystert om aftenen. Der ønskes jævnlig
Lokaludval
indsamling af affald, bedre belysning,
"smukliggørelse" med planter, pæne butiksfacader o.l. g (lav
prioriterin
g).

19

Bispebjerg

Busstop på
Emdrupvej bus
185 i retning mod
Nørreport.

Meget mørkt og mange buske bagved, hvilket er
utrygt, da man ikke kan se, om nogen gemmer sig. Der
ønskes mere lys, fjernelse af buskads og etablering af
læskur.

Bispebjerg K
Lokal‐
udvalg
(mellem
priorite‐
ring).

Belysning: 

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Belysningsprojekt er planlagt
under Fornyelsesprojektet.

Meget smalt
gaderum, der
bliver samlet
affald jævnligt.
Uklart hvad det
er der ønskes
gjort?
Belysning
indgår i
Fornyelses‐
projekt.

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Beskæring udføres. Movia
kontaktes vedr. belysning af
busstop.

Buskads kan
fjernes via
projektets
midler.
Belysning af
busskure er ikke
under
gadebelysning.

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Belysning udskiftes ifm.
Fornyelsesprojektet.

Indgår i
Fornyelsespro‐
jektet.

Bispebjerg A
Lokal‐
udvalg (lav
prioritet).

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse
h
d l til
diverse
samarbejdspart
nere.

Håndteres i regi af
områdefornyelse og der er
opsat belysning i 2012.

Der er opsat ny
belysning i
2012.

Bispebjerg P
Lokal‐
udvalg (lav
prioritet).

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Det undersøges om der kan
Der er opsat ny
sættes flere affaldsspande op. belysning i
Der er desuden opsat ny
2012.
belysning i 2012.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

20

Bispebjerg

Strødamvej

Fortorvet langs det grønne område mellem
Ramløsevej og Emdrup Vænge er trukket væk fra
vejen og er meget mørk. Der ønskes grundbelysning
langs fortorvet.

Bispebjerg K
Lokal‐
udvalg (lav
prioritet).

21

Bispebjerg

Vibevej

Vejen er skummel og mørk, specielt efter kl 17
(grundet industri og kontorer der lukker kl 17). Der
ønskes mere belysning på gaden og flere
affaldsspande. Områdefornyelsen har sat midler af til
et projekt, som skal opgradere vejen omkring den nye
M k
Moske.

22

Bispebjerg

Hejrevej

Vejen er skummel og mørk, specielt efter kl 17
(grundet industri og kontorer der lukker kl 17). Der
ønskes mere belysning på gaden og flere
affaldsspande.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Projektet er en del af
Fornyelsesprojektet.

Del af
Fornyelses‐
projekt.

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
h
henvendelse
d l til
diverse
samarbejdspart
nere.

Der ønskes ikke belysning på
stier helt op af mosen. Og hvis
det skulle opføres vil det koste
>50.000 kr. Det forsøges fra
TMF's side, at belyse stien,
d
der går
å ffra V
Vestvolden
t ld op til
motorvejen.

Der ønskes ikke
belysning på
stier helt op af
mosen. Og hvis
det skulle
opføres
f
vilil d
dett
koste >50.000
kr. Det forsøges
fra TMF at
belyse stien, der
går fra
Vestvolden op
til motorvejen.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

23

Bispebjerg

Rebslagervej

Der mangles belysning især omkring Emaljehaven.

Bispebjerg P
Lokal‐
udvalg (lav
prioritet),
borgere.

24

Bispebjerg

Grusstier i
Utterslev mose

Stierne er mørke, der ønskes belysning. Der er ikke
entydig opbakning til dette forslag, da lyset i mosen
bl.a. kan forstyrre dyrelivet i mosen. Projektet
overstiger 50.000 kr.

Bispebjerg K
Lokal‐
udvalg (lav
prioritet).

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

25

Bispebjerg

Lyngbyvej,
lokalgade

Lys på vejen mellem Ryparken St. og Ryparken
boligblok er mørk, når byggepladsens lys forsvinder.
Der ønskes opsætning af ekstra lamper, da afstanden
mellen de eksisterende lamper er for stor.

Bispebjerg K
Lokal‐
udvalg,
kulturforsy
ningen.

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Området er under udvikling
Det vides ikke
ifm. byudviklingen i Nordhavn. om det
nuværende lys
og vejanlæg er
permanent.

26

Bispebjerg

Busstoppested på Der ønskes ordentligt lys, når busstoppestederne er
Lyngbyvej ved
kommet på plads (det er nok et 2017 projekt)
Fakta torvet.

Bispebjerg K
Lokalud‐
valg,
kulturfor‐
syningen.

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Hører under udbud af
byinventar i TMF.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Politiets
bemærk‐
ninger

Belysning af
busskure er ikke
under
gadebelysning.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Der er
anonceret i
lokalaviser, via
sociale medier
og rettet
henvendelse til
diverse
samarbejdspart
nere.

Begrønningsdelen kan
udføres af TMF.

Det skal
nærmere
afklares, hvad
der ønskes i
forhold til
tryghed.

Via høringspor‐
talen Bliv Hørt.

Der kunne evt. opsættes
"lysekroner" i krydsene. En
realistisk pris er op mod
100.000 pr. stk. Dele af
Smedetoften indgår i
FFornyelsesprojektet.
l
j kt t
Projektet overstiger 50.000
kr., men ønskes prioriteret, da
utrygheden omhandler et
skoleområde.

Evt. opsætning
af "lysekroner" i
krydsende. En
realistisk pris er
nok op mod
100
100.000
000 pr. stk,
tk
pga. ændring i
wiretræk. Lidt
af Smedetoften
indgår i
Fornyelsesproje
ktet.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

27

Bispebjerg

Lersøparken

Det er en underlig grusplads med et skummelt, grimt
og altid lukket toilet og en dårlig kobling af legeplads
og park. Der ønskes græssåning. Bisbebjerg
Lokaludvalg har sendt dette forslag videre til Nørrebro
Lokaludvalg.

Bispebjerg K
Loka‐
ludvalg
(lav
prioritet),
borgere.

28

Bispebjerg

Degnegårdskvarte Tryghedsudfordringer afledt af bandeaktivitet og
ret
handel med stoffer. Det kunne øge
tryghedsoplevelsen, hvis der kom mere belysning på
hjørnet af Birkedommervej og Smedetoften og ved
Utterslev Skole ud mod Skoleholdervej i retning mod
Kl kk å d
Klokkergården.

Boligsel‐ K
skab FSB/
Degne‐
gårdskvar‐
teret.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

29

Valby

Manglende lys, utrygt om aftenen. Der ønskes lys på
Mogens Fogs
legepladsen.
Plads.
Legeplads/opholds
område ved
Vilhelm Thomsens
Allé.

30

Kgs. Enghave Händelsvej til
Borgmester
Christiansens
Gade

Belysning: 

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Valby
Lokal‐
udvalg,
borgere.

Inddragelse af
helhedsplaner
og borgere.

Supplerende belysning. Ekstra armatur i wire over det Kgs.
Enghave
grønne areal/stiforbindelse fra Händelsvej til
Lokal‐
Borgmester Christiansens Gade
udvalg

P

B.C. Gade: Tryghedsvan‐
K
dring
Händels‐
vej: P

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Projektet indgår i TMF's
Fornyelsesprojekt.

Fornyelses‐
projekt.

Politiets
bemærk‐
ninger

Projektet er allerede udpeget i Fornyelsespro‐
forbindelse med første høring jekt på BCGade.
af projekt tryghedsløft.
En del af projektet indgår
desuden i TMF's
Fornyelsesprojekt.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

31

Utryghed i området.
Kgs. Enghave Kystområderne
ved HF
Musikbyen,
"Lorterenden" og
"Guldkysten" hhv.
ml. "Tippen" og
Valbyparken samt
ud mod Kalvebod
Strand.

Kgs.
Enghave
Lokal‐
udvalg

Tryghedsvan‐
dring.

Arbejde i gang i regi af
Københavns Ejendomme.

32

Amager Vest Ved Linden

Området fremstår nedslidt og om aftenen mørkt og
ikke‐indbydende (ødelagt rækværk og delvist ikke‐
eksisterende græs, mangler inventar). Der foreslås
gensået græs og beplantning i stedet for rækværk.

Borgere
K
(A/B
Christiania
sport).

Via høringspor‐
talen Bliv Hørt.

Forslaget indstilles udført.

Kan renoveres
via projektets
midler.

33

Amager Vest Området omkring
den sikrede
institution
Sønderbo på
Sundholmsvej 42.

I dagtimerne er stedet en god genvej for beboere i
Hørgården, men om aftenen opleves stedet meget
mørkt og uoverskueligt. Der ønskes opsætning af
spots.

K
Amager
Vest Lokal‐
udvalg (2.
prioritet),
brugerne
af Café
Mosaik.

Interview‐
trygheds‐
undersøgelse,
oplæg,
helhedsplan.

Der skal bygges almene
boliger i området og det bør
afventes, hvorledes området
tager sig ud efterfølgende.
Belysningsprojekt er
finansieret af områdeløft.

Belysnings‐
projekt er over
beløbsgrænsen.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

34

Amager Vest Sundholm

Indgangspartierne fremstår mørke og misligholdte.
Der ønskes lys og vedligehold.

Amager
Vest Lokal‐
udvalg

Interview‐
trygheds‐
undersøgelse,
oplæg,
helhedsplan.

Projektet er igangsat af
områdefornyelse;
Sundholmskvarteret. Se
projekt 37.

Der er flere
forslag til
Sundholm.

35

Amager
A
Vest
V t R
Remisevej
i
j

Centeret
C t t er misligholdt.
i li h ldt D
Der ønskes
k udbedring
db d i aff
hærværk og opretholdelse af færdselslove

A
Amager
P
Vest Lokal‐
udvalg

IInterview‐
t i
trygheds‐
undersøgelse,
oplæg,
helhedsplan

Centeret
efter
C
t t nedrives
di
ft majj
2015. Proces for ny lokalplan
er igangsat.

Privat
P
i t ffællesvej
ll
j

36

Amager Vest Hjørnet af
Brigadevej og
Finlandsgade

Bænken anvendes især af brugere af Sundholm, der
har en støjende og utryghedsskabende adfærd. Der
ønskes en undersøgelse af forskellige muligheder for
tryghedsløft.

Interview‐
trygheds‐
undersøgelse,
oplæg,
helhedsplan.

Områdeløft har en indsats. Se
projekt 35.

37

Amager Øst

Mange bruger Spaniensgade som smutvej, det sidste
stykke (nærmest Øresundsvej) er lukket af som
cykelsti. Denne strækning er uoplyst, skummel og
utryg. Der ønskes en gadelygte midt på strækningen.

K
Amager
Vest Lokal‐
udvalg,
borgergru
ppe af
naboer til
Kommu‐ K
nale
aktører

Via høringspor‐
talen Bliv Hørt

Projektet er omfattet af
Fornyelsesprojektet.

Belysning: 

Spaniensgade

Byinventar: 
Beskæring: 

Politiets
bemærk‐
ninger

Den er omfattet
af Fornyelses‐
projektet.
Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Via høringspor‐
talen Bliv Hørt

Projektets nærmere
udformning afklares med
forslagstillerne.

Parkarmaturer.
Evt. facade
belysning?

Fornyelses‐
projekt på
Overgaden
Oven vandet.
Gamle
gaslygter. Se
pkt. 42.

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Borgere

K

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

38

Grundet megen trafik er stedet utrygt for beboerne i
Christianshav Christianshavns
n
Voldgade mellem ældreboligerne i voldboligerne. Der ønskes opsat en
Sankt Annæ Gade ekstra gadelygte i svinget.
og indkørslen til
voldboligerne

39

Christianshav Brobergsgade
n

Fra hjørnet af Brobergsgade frem mod Orlogsmuseet Christians K
er det småt med lys. Der ønskes bedre gadebelysning. havns
Lokal‐
udvalg
(høj
prioritet),
borgere.

Annoncering på
sociale medier,
indsamlet input
ifm. Nytårskur,
trygheds‐
vandring,
christianshavne
rmøde.

Fornyelsesprojektet omfatter
Overgaden Oven vandet. De
gamle gaslygter kan ikke
udskiftes.

40

Christianshav Langs
n
Christianshavns
Kanal

I kanalgaderne skal der være mere lys på gaderne.

Christians K
havns
Lokal‐
udvalg
(høj
prioritet),
borgere.

Annoncering på
sociale medier,
indsamlet input
ifm. Nytårskur,
tryghedsvan‐
dring,
christianshav‐
nermøde.

Fornyelsesprojektet omfatter Fornyelses‐
projekt. Gamle
dele af projektet. Gamle
gaslygter kan ikke udskiftes. gaslygter. Se pkt
41.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Fornyelses‐
projekt på
Langebrogade.
Cirkelbro‐
projektet er
medtaget i
belysning.
Hvilken plads er
der tale om?

41

Christianshav Langebrogade
n

Der er meget mørkt på en lille trekantet plads ved
rampen. Det ønskes undersøgt, om der er behov for
gadelys ved ramperne til den kommende Cirkelbro
over Christianshavns Kanal.

Christians K
havns
Lokal‐
udvalg
(høj
prioritet),
borgere.

Annoncering på
sociale medier,
indsamlet input
ifm. Nytårskur,
tryghedsvan‐
dring,
christianshav‐
nermøde.

Fornyelsesprojekt på
Langebrogade. Cirkelbro‐
projektet er medtaget i
belysning. Det afklares hvilken
trekantet plads, der er tale
om.

42

Christianshav Ovengaden Oven
n
Vandet/Langebro
+ kvarteret
omkring.

Området omkring hjemlæsebespisningsstedet;
Fedtekælderen opleves utrygt af nogle beboere. Dels
pga. brugerne, som især kommer fra Østeuropa. De
samles i flokke i kvarteret og bruger voldområdet
bagved til natophold og toilet. Og dels pga. den vold
og h
hærværk,
k som udefrakommende
d f k
d h
har udøvet
d t over
for Fedtekælderen og dens brugere. Lokaludvalget har
drøftet muligheden for TV‐overvågning og har
henvendt sig til TMF om dette.

Christians K
havns
Lokal‐
udvalg
(høj
prioritet),
i it t)
borgere.

Annoncering på
sociale medier,
indsamlet input
ifm. Nytårskur,
tryghedsvan‐
d
dring,
i
christianshav‐
nermøde.

Politiet er i løbende dialog
med Fedtekælderen om
løsninger.

43

Christianshav Prinsessegade
n

Fra Torvegade og et godt stykke op er der
midterhængte lamper. Ved svinget er der master og
så er der meget mørkt på den modsatte side ved
f.eks. skolen. Prinsessegade ved Christiania mangler
lys. Utrygt at færdes i trafikken.

Christians K
havns
Lokal‐
udvalg
(høj
prioritet),
borgere.

Annoncering på
sociale medier,
indsamlet input
ifm. Nytårskur,
tryghedsvan‐
dring,
christianshav‐
nermøde.

Der udføres alene ekstra
belysning ved skolen inden for
rammen.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Politiets
bemærk‐
ninger

Politiet er i
løbende dialog
med
Fedtekælderen
om løsninger.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Problemer med lamper, de går meget tit ud. Fra
Snorrebroen ved Bolværket er der mørkt.

Christians K
havns
Lokal‐
udvalg
(høj
prioritet),
borgere.

Annoncering på
sociale medier,
indsamlet input
ifm. Nytårskur,
tryghedsvan‐
dring,
christianshav‐
nermøde.

Vedligehold kan udføres inden
for rammen.

Christians
havns
Lokal‐
udvalg,
borgere.

Annoncering på
sociale medier,
indsamlet input
ifm. Nytårskur,
tryghedsvan‐
di
dring,
christianshav‐
nermøde.

TMF udskifter belysning.

Inddragelse af
politi, lokale
aktører og
tidligere TMF‐
borgmester
Ayfer Baykal og
borgere.

Omfattet af
Fornyelsesprojektet. Det
undersøges om helhedsplanen
kan inddrages.

44

Christianshav Snorrebroen
n

45

Christianshav Sommerfuglebroe Eksisterende lys er gået ud. TMF er på vej med
n
n
belysning.

46

Østerbro

Belysning: 

Rymarksvænge

Manglende belysning. Der ønskes kraftigere belysning. Østerbro K
Lokal‐
udvalg
(udvalgets
egen 2.
prioritet).

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Fornyelses‐
projekt på
Rymarksvej,
Københavns
ejendomme.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Inddragelse af
politi, lokale
aktører og
tidligere TMF‐
borgmester
Ayfer Baykal og
borgere.

Området er omfattet af
Fornyelsesprojektet.

Fornyelses‐
projektet.

Kampagne på
sociale medier,
postkort
omdelt i
bydelen, mails
til relevante
aktører og
helhedsplaner.

Projektet vedrører
hovedsagelig Vævergade. Lys
kan ikke udføres inden for
rammen, men bænke og
andet byinventar kan udføres.

Wireophængt
gadebelysning,
ICON på
Kapelvej.
Gadebelysning,
ICON.

Nørrebro Vibo/Kom Kampagne på
munalt
sociale medier,
Lokal‐
postkort
udvalg (5.
omdelt i
priori‐
bydelen, mails
tering),
til relevante
borgere,
aktører og
Køben‐
helhedsplaner.
havns
Politi.

Renovering kan ske for
projektets midler.
Stikvejen er privat fællesvej.
Belysningen i parken udskiftes
ifm. Fornyelsesprojektet.

Renovering for
projektets
midler.
Stikvej er privat
fællesvej.
Belysningen i
parken
udskiftes i
Fornyelses‐
projektet.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

47

Østerbro

Lersø Park Allé

Manglende belysning. Der ønskes kraftigere belysning. Østerbro K
Lokal‐
udvalg
(Udvalgets
egen 4.
prioritet).

48

Nørrebro

Kapelvej/‐
Vævergade

Følelse af utryghed i området ved rundkørslen og
omkring kirken, grundet mangel på belysning. Der
ønskes belysning og bænke, så der skabes liv. Der
ønskes en skraldespand på Kapelvej.
Der køres også stærkt i området (bemærkning fra
lokaludvalgssekretariat)
g

Nørrebro K
Lokal‐
udvalg (2.
prioritet),
borgere,
Områdefo
rnyelsen
Indre
Nørrebro.

49

Nørrebro

Thorsgade

Den lille vej ind til Thorsgade er fyldt med skrald,
boldbanen er tilgroet af krat og ukrudt og der er huller
i hegnet. Der er beskidt, mørkt og utrygt. Der er
hashhandel i Thorsparken og stort set ingen belysning.
Der ønskes renhold, beskæring og belysning.

Belysning: 

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

50

Nørrebro

Guldbergsgade

Meget og hurtigt trafik, bl.a. grundet hashhandel.
Guldbergsgade er en skolevej. Der ønskes opstilling af
blomsterkasser/cykelstativer/samtale‐bænke på
vejstykket ude foran Cafeen Sebastopol, som gør det
umuligt at korttidsparkere. Der ønskes også bump ved
Møllegade/Guldbergsgade og
Birkegade/Guldbergsgade.

Nørrebro K
Lokal‐
udvalg (7.
prioritet),
borgere.

Kampagne på
sociale medier,
postkort
omdelt i
bydelen, mails
til relevante
aktører og
helhedsplaner.

Der kan opsættes
cykelstativer inden for
projektets ramme.

51

Nørrebro

Nordbanegade/‐
Hillerødgade

Mudret, utrygt og mørkt bag hjørnebygningen på
Hillerødgade. Der ønskes belysning og afskærmning,
evt. etablering af lommepark.
(Uddybende bemærkning fra lokaludvalgssekretariat:
D t er en ttrampesti/genvej
Det
ti/
j lilige b
bag ett
strømforsyningshus der ligger på hjørnet, som måske
enten skal anlægges mere offentligt eller afspærres.)

Nørrebro K
Lokal‐
udvalg (9.
prioritet),
b
borgere,
Sct.
Stefans
Fritids‐
center.

Kampagne på
sociale medier,
postkort
omdelt i
bydelen,
b
d l mails
il
til relevante
aktører og
helhedsplaner.

Undersøges nærmere af TMF,
hvordan der kan igangsættes
en mindre indsats. Der
udføres ikke en lommepark.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Metrobyggeri
på hjørnet.
Se ny
uddybende
bemærkning
b
k i ffra
lokaludvalgs‐
sekretariatet.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Kampagne på
sociale medier,
postkort
omdelt i
bydelen, mails
til relevante
aktører og
helhedsplaner.

Byinventar udføres.
Belysningsdelen kan ikke
udføres inden for
beløbsrammen.

Skraldespande
og bænke?
Belysnings‐
projekt
vurderes at
være over
beløbsgrænsen.

Kampagne på
sociale medier,
postkort
omdelt i
bydelen, mails
til relevante
aktører og
helhedsplaner.

Udføres af Københavns
Ejendomme.

Københavns
Ejendomme

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Nørrebro K
Lokal‐
udvalg
(12.
prioritet),
borgere,
Område‐
fornyelsen
Indre
Nørrebro.

Nørrebro K
Der er mørkt og trangt ved indgangen til
VerdenKulturCentret. Området bruges til hashhandel. Lokal‐
udvalg
Der ønskes belysning ved indgangen.
(13.
prioritet),
borgere.

Sted

52

Nørrebro

Hans Tavsens Park Der er ingen form for belysning på stierne eller i
parken generelt. Flere borgere føler sig utrygge i
området, særligt langs hegnet til Assistensen. Der
mangler skraldespande og klyngen af bænke i parken
vender forkert, så man sidder med solen i ryggen. Der
ønskes belysning langs hegnet til Assistens
Kirkegården, i den store park/græsplæne, bag
kirkegården, ved siden af fodboldbanerne og ved
legepladsen nær Blågårds Skole. Man vil gerne have
bænkene vendt.
Se eftersendt kort fra lokaludvalgssekretariat.

53

Nørrebro

Nørre Allé

Belysning: 

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Nr. Bydel

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

54

Sdr. Boulevard v.
hhv. Knuds
Lavards Gade og
mellem Asger Rygs
Gade og
Arkonagade

Fodboldbanen kan virke mørk og skummel og uden lys
begrænses brugen af banen i vinterhalvåret. Der
ønskes lys over fodboldbane og basketbane, hvilket
også kan øge banens anvendelse til andre formål.

Vesterbro K
Lokal‐
udvalg (1.
prioritet),
borgere.

2 interview‐
undersøgelser
af borgere,
foredrag og
debatmøde,
tryghedsvandri
ng (bl.a. med
OB, Din Betjent
og borgere),
interaktivt kort

Vesterbro

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Den wireophængte
gadebelysning er med i
Fornyelsesprojektet. Belysning
på stander er tidligere udført,
men slukkes kl. 22.

Der er generelt
wireophængt
gadebelysning
over SB og en
enkelt høj
stander ved
fodboldburet.
Belysning i
parkarealer
tidsindstilles til
at slukke kl. 22
af hensyn til
naboer.

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

55

Kvægtorvsgade
langs den Brune
Kødby.

Den manglende belysning skaber utryghed, særligt på
fortorvet langs Kødbyen, hvor parkerede biler skygger
og skaber mørke utrygge steder med dårlige
oversigtsforhold. Der ønskes øget belysning.

Vesterbro K
Lokal‐
udvalg (2.
prioritet),
borgere

2 interview‐
undersøgelser
af borgere,
foredrag og
debatmøde,
tryghedsvandri
ng (bl.a. med
OB, Din Betjent
og borgere),
interaktivt kort

Vesterbro

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Den wireophængte
gadebelysning er med i
Fornyelsesprojektet.

Den
wireophængte
gadebelysning
er med i
fornyelses‐
projektet.

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

56

Vesterbro

Staldgade i
Kødbyen.

Vejstrækningen henligger med dårlig belysning. Der er
i stigende grad aktivitet i området og en bedre
belysning vil understøtte dette. Staldgaden bruges
potentielt af mange børn, som dagligt skal til og fra
Billedskolen mm. Der ønskes bedre armaturer/pærer.

Vesterbro K
Lokal‐
udvalg (3.
prioritet),
borgere.

2 interview‐
undersøgelser
af borgere,
foredrag og
debatmøde,
tryghedsvandri
ng (bl.a. med
OB, Din Betjent
og borgere),
interaktivt kort

Privat fællesvej
Københavns Ejendomme
oplyser, at der aktuelt udføres mm.
belysning flere steder i
Kødbyen, bl.a. på en del af
Staldgade.

57

Brønshøj‐
Husum

Hjørnet af
Bystævnet
ogg
y
Koppelvænget

Hjørnet er utroligt mørkt og i dårligt vejr er det
næsten umuligt
g at se hvor vejen
j er,, når man kommer
kørende ad bystævnet og skal dreje ned ad
Kobbelvænget. Der ønskes mere belysning ved
udkørslen fra Kobbelvænget til Bystævnet.

Brønshøj‐
Husum ((5.
prioritet),
borgere

300 uddelte
postkort,,
p
sociale medier,
lokalavis,
helhedsplan,
øvrige
henvendelser

Bystævnet er med i
Fornyelsesprojektet
ogg
y
p j
Kobbelvænget har allerede
fået ny gadebelysning.

Belysning: 

Bystæv‐
net: K
Kobbel‐
vænget: P

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Politiets
bemærk‐
ninger

Bystævnet er
med i
Fornyelses‐
projektet og
Kobbelvænget
har allerede
fået ny
gadebelysning.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Brev til elevråd,
annoncering i
lokalavis og på
sociale medier,
trygheds‐
vandring.

Asfaltering finansieres via
overførselssag.
DSB har vedligeholdelsespligt,
og TMF retter henvendelse til
DSB om beskæring.

Asfaltering er
planlagt.
Fornyelses‐
projektet på
den private
fællessti samt
Klingseyvej.

Brev til elevråd,
annoncering i
lokalavis og på
sociale medier,
trygheds‐
vandring.

Der laves mere belysning af
skaterbane.
Der foretages en fornyelse af
wireophængt gadebelysning.

Offentlig vej.
Fornyelse af
wireophængt
gadebelysning.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

58

Vanløse

Klingseystien

Stien opleves af mange som utryg. Der er flere
aspekter af problemet. Det grundlæggende problem
på stien er, at den er smal og har flere knæk (man vil
kunne overrumples let). Belysningen er mangelfuld,
træer på tilstødende baneskråning beskæres ikke (før
om 6 år ifølge DSB) og skygger for eksisterende
gadelamper, belægningen er mangelfuld. Der ønskes
beskæring af træer før 6 år, opsætning af 1‐2 ekstra
gadelamper på strækningen og reetablering af
asfalten på stien.

KK ejer
Vanløse
institution
Lokal‐
udvalg (1. en som
prioritet), har selve
SSP, Natte‐ stien med
ravnene, i sin
Ungeråd‐ matrikel,
givningen stien er
Vanløse, privat
klubmedar fællesvej

59

Vanløse

Skaterbanen ved
Jyllingevej 36

Belysningen opleves som utilstrækkelig. Noget af
banen er ikke oplyst, hvilket forringer anvendelsen
efter mørkets frembrud. Desuden er det
omkringliggende areal mørkt, hvilket skaber utryghed.
Der er observeret hahshhandel i skyggerne. Der
ønskes opsætning af ekstra spot til at belyse banen,
der ønskes også bedre belysning generelt, så der ikke
er så mange skyggesteder.

K
Vanløse
Lokal‐
udvalg (2.
prioritet),
SSP,
Natteravn
ene,
Ungeråd‐
givningen
Vanløse,
Gadeplans
medarbejd
er/projekt‐
leder 5.
klub
Vanløse.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

60

Hockeybanen,
Unge hænger ud og skaber utryghed, smider affald og
matrikel 2080, ved laver hærværk og graffiti. Hashhandel er observeret.
Klitmøllervej.
Der ønskes fjernelse af buskads, så området ikke er så
gemt.

Vanløse

Belysning: 

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Vanløse
K
Lokaludval
g (3.
prioritet),
SSP,
Natteravn
ene,
Ungerådgi
vningen
Vanløse,
Gadeplans
medarbejd
er/projektl
eder 5.
klub
V l
Vanløse.

Brev til elevråd,
annoncering i
lokalavis og på
sociale medier,
tryghedsvandri
ng.

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Afklaring af ønsker til
Fornyelse af
beskæringen.
gade‐
Fornyelse af gadebelysningen belysningen
foretages.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

61

Amager Øst

Lergravsparkens
bemandede
legeplads,
Lergravsvej 16.

Udvide graffitiindsatsen endnu mere gerne i
samarbejde med driften/Facility &Services.

Bemand‐
ede
legeplad‐
ser

Prioriteres, da det er en
legeplads.

62

Amager Øst

Blå Bane,
Lergravsparken

Der er behov for belysning og beskæring på og i
randområdet ved banen, hvor mange
utryghedsskabende unge samles i aftentimerne.

Køben‐
havns
Politi

63

Amager Øst

Elbagade

Der er behov for at justere både belysning og
bevoksning i det grønne område i gaden, som spiller
en rolle i relation til lejlighedsvis salg af receptpligtig
medicin og euroforiserende stoffer.

Køben‐
havns
Politi

Beskæring foretages. Det skal
afklares, hvor det mere
præcist skal gøres.
Østrigsgade indgår i
Fornyelsesprojektet.
Håndteres under projektet.
Det skal afklares, hvad der
ønskes gjort mere præcist.
Politiet kontaktes.

Belysning: 

Byinventar: 
Beskæring: 

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Via projektets
midler.
Østrigsgade
indgår i
Fornyelsesproje
Via projektets
midler.
Filipsparken.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

64

Amager Øst

Rødegårdsparken Parken opleves utryg og nedslidt og benyttes af
øldrikkere som opholdssted.

65

Amager Øst

Busstoppesteder Stederne opleves utrygge i aftentimerne. Der ønskes
på Kastrupvej og øget belysning.
Backersvej ved
indgangene til
Sundby Kirkegård

66

Amager Øst

Stiforbindelse
mellem
Geislersgade og
Frankrigshusene.
Stien er central
forbindelse for
skole‐ og
institutionsbørn i
området.

Belysning: 

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Stien er mørk og der ønskes mere belysning. Samtidig
skaber det tætte buskads mod Sønderbro Skoles
boldbaner utryghed og det foreslås at dette beskæres.
Projektet foreslås koordineret med "Projekt
ByNaturrum", som Amager Øst Lokaludvalg og
Sønderbro Skole har søgt om midler til i LOA.

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Amager
Øst
Lokalud‐
valg

Projektet undersøges
nærmere.

Projektet
undersøges
nærmere.

Amager
Øst
Lokalud‐
valg

Fornyelsesprojektet udføres
på begge vej. Dog er der ikke
belysning i fm busstop.

Fornyelsespro‐
jekt udføres på
begge veje.
Wireophængt
belysning.

Amager
Øst
Lokalud‐
valg

Beskæring samt undersøgelse
af, om belysning kan udføres
inden for økonomisk ramme.
Stibelysning udskiftes i
Fornyelsesprojetet.

Området er ikke
TMF‐areal, men
offentlig sti.
Stibelysning
udskiftes i fm.
Fornyelsespro‐
jetet.

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Fornyelsespro‐
jekt på Peder
Lykkes Vej.

67

Amager Vest Hørgården

Etablering af tryg og indbydende adgang til Amager
Fælled langs Peder Lykkes Vej.

Beboere
3B
Kommuna‐
le aktører

Fornyelsesprojektet udføres
på Peder Lykkes Vej.

68

Amager Vest Hørgården

Et hold 9. klasseelever skal udvikle en tryg adgang fra
Hørgården til Peder Lykke Skolen. De er i gang med at
analysere, designe og bygge til deres lokalområde
igennem hele næste år (2014/2015) med fokus på
tryghed og velvære i byrummet.

Peder
Lykke
skolen
Beboere

Fornyelsesprojektet udføres Brydes Allé ‐
på Brydes Allé ‐ Peder Lykkes Peder Lykkes
Vej.
Vej.

69

Amager Vest Hørgården

Tryghedsskabende belysning i forbindelse med
genopbygning af nærgenbrugsstation. Pladsen skal
åbnes op, så den fremtræder mere indbydende.

Borgere i
området

Håndteres efter aftale med
nærgenbrugsstationen.

Brydes Allé 60A.
Wireophængt
belysning,
ICON.

70

Bispebjerg

Bygning fra 1700 tallet henligger i mørke.
Effektbelysning/facadebelysning ønskes.

Belysnings‐
plan for
Køben‐
havn,
Lokalud‐
valg

Københavns Ejendomme
oplyser at projektet kan
udføres inden for rammen.

Københavns
Ejendomme

Belysning: 

Sokkelundlille på
Utterslev Torv.

Byinventar: 
Beskæring: 

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Forbedret belysning

Der er et belysningsprojekt i
gang for den offentlige sti
langs Vestvolden.

Der er et
belysningspro‐
jekt i gang for
den offentlige
sti langs
Vestvolden. Det
undersøges om
området er
fredet?

Der er behov for ekstra grundbelysning. Der mangler
to armaturer.

Projektet er omfattet af
Fornyelsesprojektet.

Området er
privat fællesvej,
men omfattet
af
F
Fornyelsespro‐
l
jektet.

Projektet er omfattet af
Fornyelsesprojektet.

Området er
privat fællesvej,
men omfattet
af
Fornyelsespro‐
jektet.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

71

Brønshøj‐
Husum

Sti ved Utterslev
mose/Tingbjerg

72

Brønshøj‐
Husum

Erstatningsareal
ved Brovænget,
Kransagerparken

73

Brønshøj‐
Husum

Frederikssundsvej Ved Åfløjen ønskes mere lys.

Belysning: 

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

74

Brønshøj‐
Husum

Husum Torv

Der er behov for fjernelse af grøn beplantning på
torvet, som tjener som skjulested for hashhandel.

Køben‐
havns
Politi

75

Nørrebro

Baggensensgade ‐ Etablering af belysning og byrumsinvetar ved
Arealerne omkring værestedet. Der er gentagne konflikter med naboer
natværestedet
og hjemløse brugere.
Grace – herberg

76

Nørrebro
N
b

P
Passager mll
Nørrebrogade og
Baggensesgade –
ved Cafe Louise

TTydeligere
d li
arkitektoniske
kit kt i k lløsninger
i
og markeringer
k i
mellem offentlig/ikke offentligt anlæg. Privat
gårdanlæg med offentlig adgang og offentlige
passager ønskes.

77

Nørrebro

Den bemandede
legeplads;
ByOasen,
Møllegade 25 C

Etablering af sikrere ophold for dyrene udenfor
åbningstid.

Belysning: 

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Dog ikke fældning af træer.

Det undersøges,
hvad der mere
præcist ønskes.
Der er bl.a.
opstammede
gadetræer, som
ikke kan fældes.

Politiets
bemærk‐
ninger

Projektet håndterer under
tryghedsløftet, men det skal
afklares, hvor projektet
befinder sig nærmere
bestemt.
P
Projektet
j kt t hå
håndtere
dt
under
d
tryghedsløftet, men det skal
afklares, hvor projektet
befinder sig nærmere
bestemt.
Bemande‐
de lege‐
pladser

Byinventar: 
Beskæring: 

Projektet håndtere under
tryghedsløftet, men skal
undersøges nærmere.

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

78

Nørrebro

Balders Plads

Utrygsskabende adfærd ved legepladsen, hvor en
gruppe unge mænd ”hænger ud”. Der bliver muligvis
også solgt hash fra legepladsen. En løsning kunne
være at opsætte ekstra belysning på legepladsen, da
den fremstår meget mørk og utryg på nuværende
tidspunkt.

Nørrebro
Lokalud‐
valg

79

Amager Øst

Lergravsparken
bemandede
legeplads,
Lergravsvej 18

Legepladsområdet er henlagt i mørke om aftenen og
sen eftermiddag om vinteren. Belysning ønskes på
legepladsen om eftermiddag og aften.

Personale
på
bemand‐
ede
legeplad‐
ser,
borgere,
institution‐
er ogg
uledsag‐
ede børn,
Køben‐
havns
Politi

Belysning: 

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Belysning på legepladsen er
etableret i 2010. To ekstra
opsættes.

Parkamarturer

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

80

Amager Øst

Lergravsparken
bemandede
legeplads,
Lergravsvej 19

Beskæring af eksisterende beplantning, så der åbnes
mere op for legepladsens fysiske rammer, den
bevarer sin attraktion overfor de daglige brugere og
minimerer uønskede aktiviteter.

Personale
på
bemand‐
ede
legeplad‐
ser,
borgere,
institution‐
er og
uledsag‐
ede børn,
Køben‐
havns
Politi

81

Amager
A
Vest
V t Gunløgsgade
G l
d

FForkert
k tb
brug aff llegepladsen,
l d
d
der skaber
k b utryghed
t h d ffor
børnene. Der ønskes skiltning, der signalerer i endnu
højere grad, at legepladsen er til legende børn og
deres familier.

P
Personale
l
på
bemand‐
ede
legeplad‐
ser,
borgere,
institution‐
er og
uledsag‐
ede børn,
Køben‐
havns
Politi

Belysning: 

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)
Beboere
3B
Kommuna‐
le aktører

82

Amager Vest Hørgården

Belysning i tilknytning til byrumsmøbel, der er under
etablering for unge i Hørgården.

83

Amager Vest Irlandsvej

84

Bispebjerg

Smedetoften

85

Bispebjerg

Degnestavnens
legeplads

Opleves mørk om aftenen. Blade på træer spærrer for Amager
belysningen og træerne foreslås beskåret.
Vest
Lokalud‐
valg
Pladsen foran Irma på Smedetoften opleves mørk. Ny Bispebjerg
belysning på pladsen langs mur.
Lokalud‐
valg,
borgere
Bispebjerg
Der ønskes belysning i kant af legepladsen og
etablering af belysning (spot) på skuret ved
Lokalud‐
D
Degnestavnens
t
llegeplads.
l d
valg,
l
Køben‐
havns
Politi,
borgere og
trygheds‐
vandring.

86

Bispebjerg

Degnestavnens
legeplads

Belysning: 

Brugen af området opleves utryg. Der ønskes
omstrukturering af området med borde og bænke.

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Bispebjerg
Lokalud‐
valg,
Køben‐
havns
Politi,
borgere.

Byinventar: 
Beskæring: 

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

87

Bispebjerg

Degnestavnens
legeplads

Belysning på begge boldbaner og på fitnessområdet.
Den billigste løsning er at sætte sensorer op. Når
borgerne bruger boldbanerne eller fitnessområdet, vil
belysningen blive aktiveret, og den slukkes igen, når
de forlader legepladsen.

88

Bispebjerg

Sti fra
Der er ingen lys bag Søborghus. Der er derfor behov
Dunhammervej til for ny supplerende grundbelysning.
Gl d
Gladsaxevej
j

Personale
på de
bemand‐
ede lege‐
pladser,
borgere,
institution‐
er og
uledsage‐
de børn,
Køben‐
havns
Politi
Belysnings‐
plan for
K
Køben‐
b
havn,
Lokalud‐
valg

89

Bispebjerg

Nøkkerosevej ved Afsætningsplads til skoleelever ligger i mørke, hvilket Belysnings‐
plan for
Holberg Skolen
ikke er trygt. Der er behov for supplerende
Køben‐
grundbelysning.
havn
Lokalud‐
valg

Belysning: 

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

90

Brønshøj‐
Husum

Sti fra
Koppelvænget /
Åkandevej

Stien opleves mørk og utryg for gående, og der ønskes Borgere
derfor supplerende belysning.

9
91

Brønshøj‐
h j
Husum

Sti
S i over volden
ld

O
Opleves
l
at bli
blive anvendt
d tilil bilk
bilkørsel,l h
hvilket
ilk er
utryghedsskabende. Der ønskes opstilling af
hindringer, der stopper trafikken.

92

Brønshøj‐
Husum

93

Kgs. Enghave Karens Minde
Kulturhus,
Wagnersvej 19

Belysning: 

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Trygheds‐
h d
vandring i
Husum
18/6/13
Åkandevej langs Tryghedsskabende belysning på Åkandevej langs ECV Trygheds‐
og især stien fra Åkandevej til Kobbelvænget langs
Energicenter
vandring,
Voldparken (ECV) ECV.
juni 2013.
og især stien fra
Brønshøj/
Husum
Åkandevej til
Kobbelvænget
Lokal‐
langs ECV
udvalg
Udearealet omkring kulturhuset er mørkt om aftenen, Kgs.
der ønskes belysning, som minimum ved caféen.
Enghave
Lokal‐
udvalg
Byinventar: 
Beskæring: 

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

94

Kgs. Enghave Händelsvej til
Borgm.
Christiansens
Gade.

95

Kgs. Enghave Mozarts Plads

96

Nørrebro

Belysning: 

Den bemandede
legeplads
ByOasen,
Møllegade 25 C

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Supplerende belysning. Ekstra armatur i wire over det Trygheds‐
grønne areal/stiforbindelse fra Händelsvej til Borgm. vandring,
Kgs.
Christiansens Gade.
Enghave
Lokal‐
udvalg
Belysning bl.a. for at beskytte borgerne og brugerne Udsatte
af pladsen.
borgere på
pladsen og
naboer.
Kgs.
Enghave
Lokal‐
udvalg

Legepladsområdet er henlagt i mørke om aftenen og
sen eftermiddag om vinteren. Belysning på
legepladsen om eftermiddagen og aftenen.

Personale
på de
bemand‐
ede lege‐
pladser,
borgere,
institution
er og
uledsag‐
ede børn

Byinventar: 
Beskæring: 

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

97

Nørrebro

Nørrebroparkens Legepladsområdet er henlagt i mørke om aftenen og
bemandede
sen eftermiddag om vinteren. Belysning på
legeplads,
legepladsen om eftermiddagen og aftenen.
Stefansgade 28‐30

98

Nørrebro

Belysning: 

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Personale
på de
bemand‐
ede lege‐
pladser,
borgere,
institution
er og
uledsag‐
ede børn
Nørrebroparkens Beskæring af hæk mv. for at minimere muligheden for Personale
bemandede
at skærme salg af stoffer.
på de
legeplads,
bemand‐
Stefansgade 28‐31
ede lege‐
pladser,
borgere,
institution
er og
uledsag‐
ede børn.

Byinventar: 
Beskæring: 

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

99

Kirkens Korshær / Belysning på areal foran Kirkens Korshær
Prins Jørgens
(eksisterende armatur ikke hensigtsmæssigt)
Gade

Naboer og
brugere af
tilbuddet

100 Nørrebro

Ved
Korsgadehallen

Brugere af
Korsgade‐
hallen
samtt
borgere i
området

101 Nørrebro

Gennemgang ml Bedre belysning og tydeligere markering af
Blågårds Gade til offentligt/ikke‐offentligt areal ved offentlig sti
Wesselsgade . Ved gennem gårdanlæg.
bemandet
legeplads

Nørrebro

Belysning: 

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Renovering af arealerne omkring Korsgadehallen.
Bedre overblik ved skur, hegn, kælderhalse.
Containerindhegninger.

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Brugere af
legeplad‐
sen,
borgere
generelt

Byinventar: 
Beskæring: 

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

102 Nørrebro

Stikvejen
Nørrebrgade
66B/68B

Der mangler belysning på stikvejen. Bedre belysning

Beboere i
stikvejen
og borgere
generelt

103 Nørrebro

Baggensensgade ‐
Arealerne omkring
natværestedet
Grace – herberg

Der er gentagne konflikter med naboer og hjemløse
brugere. Etablering af enten belysning eller
byrumsinvetar ved værestedet, for at gøre plads til
begge grupper.

Brugere af
værested‐
et og
naboer

104 Valby

Hjørnet
Højsagervej/Viger
slevvej
Sti ml.
Ki b h
Kirsebærhaven
og
Frugthaven

Supplerende lys ved skoleområde. Mast med 2‐4
spots af typen Maxi Woody LED.
Citelum vælger armatur efter Masterplan 1
Sti fra Kirsebærhaven til Frugthaven og ml.
llegeplads/boldbane
l d /b ldb
og plejehjem
l j hj
er utryg.
t
D
Der er h
høje
j
hække på begge sider og stien slår et knæk, så man
ikke kan se hele vejen. Flere lygtepæle, lavere buske
langs stien, ny belægning, så knallerterne ikke kan
suse igennem.

Valby
Lokal‐
udvalg
Valby
LLokal‐
k l
udvalg

106 Valby

Lykkebovej ml. 9
og 17

Legepladsområdet er henlagt i mørke om aftenen og
sen eftermiddag om vinteren. Belysning på
legepladsen om eftermiddag og aften.

Valby
Lokal‐
udvalg

107 Vesterbro

Enghave Plads

Om aftenen er der meget mørkt, da Metrohegnet
ligger på den ene side, mens boldburet, en byhave og
en børnehave ligger til den anden side. Belysning på
stien ud mod Dybbølsgade og for enden af grusarealet
vil gøre området tryggere. Evt. også beskæring af det
grønne.

Brugere af
boldburet
og borgere
generelt

105 Valby

Belysning: 

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

Tryghedsløft der udføres i 2015 for bevillingen til tryghedsløft og imødekommes via andre bevillinger.

Nr. Bydel

Sted

Problemets karakter og forslagsstillers
løsningsforslag

108 Vesterbro

Ejderstedsgade

Gaden virker meget mørk, og der kunne evt. laves
Naboer og
mere belysning eller byrumsinventar, som beboerne i brugere af
blokken er med til at udpege.
parken

Belysning: 

Forslags‐ Ejerfor‐
stiller
hold:
kommu‐
nalt (K),
privat (P)
eller
anden
ejer (A)

Hvordan er
københavn‐
erne
inddraget?

Byinventar: 
Beskæring: 

Farve‐
kode for
proble‐
mets
karakter

Indstilling og farvekoder
for prioritering:
‐ Grøn: Udføres via
bevillingen til tryghedsløft
‐ Orange: Imødekommes
via andre bevillinger.

Teknik‐ og
miljøforvalt‐
ningens
bemærk‐
ninger

Politiets
bemærk‐
ninger

Hashhandel mv.: 

