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Projektet og dets baggrund. Projektet er langsigtet i den forstand, at
det frem for at påvirke aktuelle problemer med kriminalitet og utryghed –
mere forventes at få indflydelse på kriminalitet og tryghed over den lange
tidshorisont, som kendetegner udvikling og tilstand i det bebyggede miljø.
Den forventede kriminalpræventive effekt af projektet vil tilsvarende først
vise sig, når projektet er kommet til udtryk i det fysiske bymiljø. I forebyggelsesforståelsen tilhører det hovedkategorien situationel forebyggelse, der fokuserer på muligheden for at begå kriminalitet som konkret
handling. I udgangspunktet adskiller den sig derved fra den anden hovedkategori, social forebyggelse af kriminalitet, der fokuserer på tilbøjelighed
eller disposition for at begå kriminalitet.
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Måden, vi indretter vores byer og boligområder på, har stor betydning for
omfanget af kriminalitet og for trivsel og tryghed. Ved brug af denne viden kan det naturlige liv i vores by- og boligområder mindske kriminalitet.
Flere vil være tilbøjelige til at bruge byen, og frygt og utryghed bliver
mindre.
Projektets faglige indhold drejer sig derfor om ”stedet” i bred forstand,
herunder til det mulige gerningssted; og det er således de by- og bebyggelsesmæssige forhold, der er emner for overvejelser og tiltag. Det er en
dansk udgave af ”CPTED” (Crime Prevention Through Environmental Design) eller ”Designing Out Crime” – strategier, der anvendes i mange lande.
En væsentlig begrundelse for projektet er en forøget viden om sammenhængen mellem fysiske bymæssige forhold på den ene side og problemer

med kriminalitet, offentlig uorden og utryghed på den anden. Det er derfor opfattelsen i DKR og TrygFonden, at planlægning af fysiske bymiljøer
bør have en større plads i det samlede kriminalpræventive arbejde.
Formål og mål: Formålet er at reducere kriminalitet og øge tryghed med
planlægning af byens fysiske miljø som redskab. Målet er at kombinere
viden om kriminalprævention og tryghedsfremme med god planlægningspraksis i kommunerne.
Målgruppe: Planlægningsmyndighederne i alle landets kommuner, særligt byplanlæggere, der beskæftiger sig med kommune- og lokalplanlægning i forhold til omdannelse eller udvikling af by- og boligområder. I 2012
og 2013 er målgruppen hovedsageligt planmyndighederne i Aarhus, Esbjerg, Ballerup, Guldborgsund og Kalundborg, der fungerer som eksempelkommuner. Også kreds- og lokalråd indgår på sigt i målgruppen.
Interessenter: Justitsministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen, Dansk Byplanlaboratorium, Kommunernes Landsforening, Boligselskabernes Landsforening, Foreningen af Byplanlæggere, repræsentanter for byplanuddannelserne, Kommunalteknisk Chefforening,
m.fl.
Indhold: Uddannelse af byplanlæggere fra de fem eksempelkommuner,
netværksmøder med udveksling af information og gensidig sparring, sparring ved eksperter fra DKR til konkrete planer for byområder, studietur til
udlandet for involverede byplanlæggere samt udarbejdelse af en forskningsoversigt vedr. sammenhæng mellem fysiske bymæssige forhold og
kriminalitet. I eksempelkommunerne udvikles planpraksis med indarbejdelse af emnet i kommune- og lokalplaner gennem 2012 og 2013, og
samtidig evalueres projektet i eksempelkommunerne. Evalueringen afsluttes med udfærdigelse af en vejledning og en eksempelsamling, der tænkes brugt i en formidlingsindsats i 2014 med henblik på at inspirere til
forankring af projektet i alle landets kommuner.
Tidshorisont: Udvikling af planpraksis, som er projektets egentlige omdrejningspunkt, foregår i eksempelkommunerne gennem hele 2012 og
2013. Med henblik på formidling og forankring af byplanlægning som kriminalpræventiv metode tænkes blandt andet kreds- og lokalråd inddraget
gennem 2012, 2013 og 2014.
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