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Projekt Tryghedsløft i København  
 
Kære Lokaludvalg i København, 
 
Som mange af jer allerede ved, blev der med budgetforhandlingerne 
for 2014 afsat midler til at igangsætte en række fysiske tryghedsløft i 
København. Der er i både 2015 og 2017 afsat 3 mio. kr. til disse 
tryghedsløft. Tanken bag projektet er, at der skal udpeges en række 
steder i København, hvor der med en relativt begrænset økonomisk 
fysisk investering (max. 50.000 kr.) kan ske en forbedring i forhold til 
den oplevede tryghed.  
 
I forbindelse med budgetforhandlingerne blev der, med jeres hjælp, 
udpeget 30 konkrete steder, som fra begyndelsen af 2015 skal gøres 
mere trygge. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til jer og jeres 
sekretariatet for i sommer at have handlet hurtigt med at melde mulige 
steder ind. Vedlagt dette brev er en oversigt over de 30 steder, som 
forligsparterne allerede har vedtaget. Disse 30 steder vurderes at koste 
1,5 mio. kr. og vil sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen blive 
gennemført i første halvdel af 2015.  
 
Nu går vi så i gang med næste runde, hvor de resterende utrygge 
steder skal udpeges og prioriteres. Baseret på jeres tidligere forslag 
har vi allerede en bruttoliste med 80 projekter, som har behov for en 
yderligere kvalificering før eventuel realisering. Disse 80 forslag vil 
indgå i den samlede vurdering og skal nu suppleres med yderligere 
forslag fra bydelene. Her er det vigtigt, at Københavnerne bliver 
inddraget, således at de tryghedsløft, der gennemføres, sker der, hvor 
borgerne oplever utryghed. I kommunens tryghedsindeks kan man 
overordnet få en idé om hvilke bydele og områder, der opleves som 
mere eller mindre trygge. Men indenfor hvert område kan der sagtens 
være helt konkrete steder, der opleves som utrygge selvom bydelen 
generelt vurderes at være tryg.  
 
Flere af jer har allerede tilkendegivet, at I vil gå aktivt ind i projektet 
og foretage borgerinddragelse med henblik på at udpege utrygge 
steder. Af den vedhæftede tidsplan fremgår det, at vi vil bede om 
lokaludvalgenes samlede tilbagemeldinger senest fredag den 27. 
februar 2014, som senes til aeo@okf.kk.dk.  
 
Det, vi har brug for fra jer, er således følgende: 

1. At jeres lokaludvalg drøfter og tager stilling til, hvordan I vil 
indhente forslag fra bydelens borgere, netværk og foreninger om 
steder, der mangler et tryghedsløft.  

2. At jeres lokaludvalg igangsætter en proces for inddragelse af 
bydelens borgere, netværk og foreninger med henblik på at 
udpege de steder, der opleves som utrygge lokalt.  
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3. At lokaludvalget samler op på indkomne bud på utrygge steder, 
konkretiserer og prioriterer i disse. Udover de nye forslag foreslår 
vi, at I medtager de tidligere forslag fra bydelen, som pt. figurerer 
på bruttolisten med de 80 forslag (vedhæftet er en oversigt over 
forslag fra jeres bydel, som indgår i bruttolisten).  

4. At I herefter indsender lokaludvalgets samlede prioriterede liste 
over ønsker til tryghedsløft i bydelen til Sikker By. Brug vedlagte 
skabelon til beskrivelse af de utrygge steder. Bemærk, at der i 
2015 resterer 1,5 kr., hvilket omtrent svarer til 30 yderligere 
tryghedsløft. I 2017 vil der igen være en pulje på 3 mio. kr. til 
rådighed, hvilket omtrent svarer til 60 tryghedsløft.  

 
Når alle bud på utrygge steder er identificerede og indsendt til Center 
for Byudvikling, vil vi sammen med repræsentanter fra Teknik- og 
Miljøforvaltningen og Københavns Politi ud fra en faglig vurdering 
beslutte hvilke ønsker, der kan gennemføres inden for den afsatte 
økonomiske ramme. Lokaludvalgenes prioriteringer vil vægte højt i 
den samlede vurdering, ligesom udvælgelsen også vil ske på baggrund 
af forslag fra øvrige lokale aktører.  
 
Vi forventer at fremsende en oversigt over de udvælgelseskriterier vi 
vil ligge til grund for den endelige udvælgelse medio december, så I 
kan have disse med i jeres prioritering af bydelens ønsker.  
 
På de næste sider er en række bilag, som vi håber, vil lette jeres og 
jeres sekretariaters arbejde med projekt Tryghedsløft. Vedlagt er: 

 Faktaark og tidsplan for projekt Tryghedsløft.  
 Kort over 30 allerede vedtagne tryghedsløft.  
 Skema over 30 allerede vedtagne tryghedsløft.  
 Tidligere forslag fra jeres bydel (indgår i den samlede bruttoliste 

på 80 steder i København). 
 Skabelon for udfyldning af forslag til tryghedsløft.  
 
Skulle I have spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte 
enten Louise Nordskilde, lou@okf.kk.dk, 2637 9314 eller Anja 
Englev Olsen, aeo@okf.kk.dk, 2612 8455.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lea Bryld 
Kontorchef, Center for Byudvikling 
Økonomiforvaltningen  
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