
 
   

 
Status på tryghed og kriminalitet for Amager partner-
skab 
 

Amager Partnerskab har som sine overordnede målsætninger at øge den 
oplevede tryghed og begrænse kriminaliteten i partnerskabsområdet. 
Ifm. forlængelse af Amager Partnerskab gældende fra 2021-2024, er 
partnerskabsområdet geografisk blev udvidet, og der skal derfor udfor-
mes ny baseline for hver af de tre målsætninger, idet der ikke kan sam-
menlignes med data fra det tidligere partnerskabsområde. 

Partnerskabsområdet er udvidet, så det ikke alene dækker Urbanplanen 
og Hørgården, men fra 2021 også dækker boligafdelingerne Gullands-
gården, Skotlandsgade og Røgeritoften. De nye afdelinger er alle omfat-
tet af Amagerbro Helhedsplan og består tilsammen af 436 boliger og 
1.021 beboere.   

I partnerskabsaftalen for Amager Partnerskab (2021-2024) fremgår føl-
gende målsætninger:  
 
1. Andelen af utrygge borgere i Amager Partnerskab skal årligt udvise et 

fald i utrygheden og nærme sig Københavnerniveau i 2024, også hvad 

utryghed i aften- og nattetimer angår.  

2. Udviklingen i kriminalitet: 

• Det samlede antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet per 
1000 indbyggere i Amager Partnerskabsområde, skal som mini-
mum fastholdes på 2020-niveau.   

• Antal anmeldelser for tre udvalgte gerningskoder (indbrud, ty-
veri/røveri og vold/våben) i partnerskabsområdet skal som mini-
mum fastholdes på 2020-niveau. 

• Årlig monitorering på følgende gerningstyper: Chikane, hærværk, 
narkotika og trusler.  

 
Der måles ud fra Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse, der 
trækker på data fra Rigspolitiets anmeldelsesregister. Der monitoreres 
ud fra data fra Københavns Politi.   
 
3. Ud af det samlede antal aktiviteter i tryghedsplanen, skal minimum 75 

% involvere to eller flere samarbejdspartnere, lokaliseret i eller udenfor 

partnerskabsområdet. Dette for at understøtte det tværgående samar-

bejde på tværs af partnerskabets geografiske afgrænsning. 

 

 

 

19. maj 2021 

Sagsnummer 

2021-0130915 

 

Dokumentnummer 

2021-0130915-1 

 

Sagsbehandler 

Anja Bolbroe 

 

 

Center for Byudvikling 

Team Sikker By 

Københavns Rådhus, 

Rådhuspladsen 1  

1550 København V 

 

EAN-nummer 

5798009800176 

 

Center for Byudvikling 

Økonomiforvaltningen 

  

Bilag 1 
 



 

Team Sikker By 2/5 

 

 
1. Udviklingen i tryghed  

 

Andel utrygge i Amager Partnerskab 

I 2021 er det geografiske område for Amager Partnerskab blevet udvidet. 
Derfor er årets resultat (17 % utrygge) ikke direkte sammenligneligt med 
tidligere års resultater. Undersøgelsen indikerer dog en stigning i ande-
len, der er utrygge i partnerskabsområdet siden både 2014 (16 %) og 
2020 (15 %). Disse udviklinger er dog ikke signifikante.   
 
Partnerskabet ligger i Amager Vest. Andelen af utrygge københavnere i 
partnerskabsområdet er i 2021 over gennemsnittet for både bydelen (8 
%) og hele byen (9 %), jf. figur 1. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2021. I 2021 blev det geografiske område for 
både Amager Partnerskab udvidet. Resultaterne for disse områder er derfor ikke direkte 
sammenligneligt med tidligere års resultater.  

 
Andel utrygge i aften- og nattetimerne  
I 2021 er 27 % utrygge aften- og nattetimerne. Resultatet er ikke direkte 
sammenligneligt med tidligere års resultater, på grund af partnerskabets 
geografiske udvidelse. Undersøgelsen indikerer dog et fald i andelen, 
der er utrygge i aften- og nattetimerne siden både 2014 (34 %) og 2020 
(29 %). Disse udviklinger er dog ikke signifikante.   
 
Andelen af utrygge københavnere i aften- og nattetimerne i partner-
skabsområdet er i 2021 over gennemsnittet for både bydelen (15 %) og 
hele byen (16 %) jf. figur 2.  
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Figur 1: Andel utrygge i nabolaget 
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Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse. I 2021 blev det geografiske område for både 
Amager Partnerskab udvidet. Resultaterne for disse områder er derfor ikke direkte sammen-
ligneligt med tidligere års resultater. Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2021. 

 

2. Udviklingen i kriminalitet   

 

I 2020 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 205 tilfælde af borger-
vendt kriminalitet som f.eks. lommetyveri, tyveri fra køretøjer og vold. Det 
svarer til 23,7 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyg-
gere, hvilket er en stigning siden 2019 (20,7). Antallet er lavere end gen-
nemsnittet for hele København (37,9). Det fremgår derudover af tabel 1 
at der i 2020 var 12 anmeldelser af indbrud, 50 anmeldelser af tyveri/rø-
veri og 53 anmeldelser af vold/våben. Tallene for 2020 udgør baseline 
for partnerskabsperioden 2021-2024.   

 
Tabel 1: Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet 2020 (udvidet 
geografisk område for partnerskabet) 

Gerningstype  Mål  2020 (ny baseline) 

Antal anmeldelser af 
borgervendt krimi-
nalitet  

Minimum fasthol-
delse  

23,7 anmeldelser pr. 

1000 indbyggere 
 

Indbrud  Minimum fasthol-
delse  

12 anmeldelser  
 

Tyveri/Røveri  Minimum fasthol-
delse  

50 anmeldelser  

Vold/Våben  Minimum fasthol-
delse  

53 anmeldelser  

Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2021. Betegnelsen borgervendt kriminalitet føl-
ger politiets definition og omhandler følgende sagsområder: drab (mv.), færdselslov, 
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Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne 



 

Team Sikker By 4/5 

 

 
indbrud, narkotika og smugling, røveri, sædelighed, tyveri, vold og øvrig straffelov, herun-
der brugstyveri.   

 
Figur 3: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 indbyggere 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2021. Data er opdateret til partnerskabets nye 
geografiske område, og resultatet fra i år kan derfor sammenlignes med tidligere års re-
sultater. Der anvendes dynamiske tal fra seneste hele år – dvs. 2020. 
 

Årlig monitorering på udvalgte gerningstyper 
Nedenstående tabel 2 viser antal anmeldelser for chikane, hærværk, nar-
kotika og trusler i 2020. På grund af den geografiske udvidelse af part-
nerskabsområdet, kan tallene ikke sammenlignes med 2019. Tallene for 
2020 udgør baseline for partnerskabsperioden 2021-2024. 
 
Tabel 2: Antal anmeldelser i 2020 (udvidet geografisk område for part-
nerskabet) (helårsdata) 

Gerningstype 2020 (ny baseline) 

Chikane 80 

Hærværk 33 

Narkotika 78 

Trusler 24 

Total 215 
Kilde: Københavns Politi 

 

Københavns Politi har i 2020 haft et særligt fokus på Covid-19. Det her 

medført nye arbejdsopgaver med at sikre, at lovgivning blev overholdt 

for at mindste smitten i samfundet. Amager Nærpoliti har i den forbin-

delse ikke oplevet nogle nævneværdige situationer i partnerskabsområ-

det, hvor Covid-19 retningslinjerne ikke har været overholdt.  
 

Det kan nævnes, at der i 2020 generelt i Københavns Politikreds har væ-

ret en stigning af anmeldelser af husspektakler og musik til ulempe. Kø-

benhavns Politi vurderer, at det formentligt er en årsag, at flere 

76,3

55,6

37,9
31,8

20,7
23,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hele København Amager Partnerskab



 

Team Sikker By 5/5 

 

 

personer har måtte være hjemme under nedlukningen, hvilket også ses 

i tallene for chikane som i partnerskabsområdet ligger på 80. Nærpoli-

tiet har desuden igangsat flere målrettede indsatser mod narkokrimina-

litet i året løb. 

 

I de mørke timer, møder Nærpolitiet stadig grupper af unge og voksne i 

området, som skaber utryghed, ved deres tilstedeværelse.  

 
3. Samarbejde på tværs 

Ud af det samlede antal aktiviteter i tryghedsplanen for 2021, indehol-

der 10 ud af 13 aktiviteter to eller flere samarbejdspartnere, lokaliseret i 

eller udenfor partnerskabsområdet, svarende til 77 %. Dermed opfyl-

des målet om, at minimum 75 % af tryghedsplanens aktiviteter skal in-

deholde to eller flere samarbejdspartnere.  

 
 

 



Tryghedsplan for Amager Partnerskab og midtvejsstatus på tryghedsplanens 
aktiviteter 

I tabel 3 fremgår tryghedsplanen for Amager Partnerskab, inkl. økonomi. I tabel 4 fremgår midtvejsstatus på aktiviteterne i tryghedsplanen, 
gældende for 1. januar til 30. april 2021. Tryghedsplanen bygger på den besluttede partnerskabsaftale, der indeholder en forandringsteori som 
kobling mellem mål og aktiviteter.  

 

  



Tabel 3: Tryghedsplan for Amager Partnerskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 

 
Aktivitet 

Finansiering (Kr.)  

2021 2022 2023 2024 
1 Dialog, kommunikation og værtskab, inkl. 

produkter  
335.000 335.000 350.000 350.000 

2 Videnspuljen 18.000 18.000 18.000 18.000 

3 Tryghedspuljen 40.000 40.000 40.000 40.000 

4 Aktiviteter for unge omkring containeren 
i Remiseparken 

157.000 157.000 - - 

5 Bemandede legepladser som arena for 
et tryggere lokalmiljø  

90.000 90.000 67.000 42.000 

6 God stil i Remiseparken 70.000 - - - 

7 Koordinationsnetværk for 18+ i 
gaderummet 

- - - - 

8 Lommepengejobs for 13-15-årige 50.000 50.000 50.000 50.000 

9 Blå bane – arena for brobygning 55.000 55.000 60.000 60.000 

10 Tryghedsskabende projekt i Sundby 
Idrætspark 

30.000 30.000 32.000 32.000 

11 Udvikling af ungetilbud i Hørgården 65.000 65.000 - - 

12 Formidlingsindsats målrettet familier 
med flerkulturel baggrund 

335.000 335.000 - - 

13 Samfundshjælperne  40.000 50.000 - - 

- Mødefacilitering 4.000 4.000 4.000 4.000  

Sum (kr.) 1.289.000   

 
 
 



Tabel 4: Midtvejsstatus for aktiviteterne i Tryghedsplanen 2021 

Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som 
planlagt? Hvis ikke, 
hvorfor?  

  

Nævn eksempler på 
leverancer der er opnået  

Er der op til nu 
opstået 
bekymringer 
knyttet til 
opfyldelse af 
aktivitetens 
leverancer? 

  

Er der behov for 
justeringer? Hvis ja, 
hvilke? 

  

1. Dialog, 
kommunikation og 
værtskab, inkl. 
produkter 

Helhedsplanen 
Partnerskabet 

 Ja, aktiviteten kører som 
planlagt, med undtagelse af 
events som ikke har kunnet 
afholdes på grund af corona 

 · Løbende kommunikation 
om aktiviteter, 
tilbud, nyheder fra området 
samt retningslinjer omkring 
Covid-19 er opnået. 

· Krisekommunikation 
omkring utryghedsskabende 
hændelser er foretaget – fx 
skyderi ved Peder Lykke 
Skolen og bilafbrænding på 
Stolemagerstien. 

· Deltagelse i Copenhagen 
Light Festival 

Det har ikke været 
muligt at afholde 
Lysfest i februar 
måned grundet 
Covid-19. 

Det bliver ikke muligt at 
gennemføre 
Urbanfestival på 
samme måde som 
tidligere, da 
deltagerantallet ikke 
kan kontrolleres. 
Derfor spredes 
aktiviteter ud over 
flere datoer i stedet for 
at alt sker på en og 
samme dag.  

2. Pulje til 
vidensopbygning 
og vidensdeling 

ØKF  Ja Der skal afholdes 1-2 årlige 
fællearrangementer på 
tværs af 
tryghedspartnerskaberne. 
Der er endnu ikke afholdt et 
fællesarrangement.  

Nej  Der afholdes 
arrangement om unge 
på udearealer i juni 
2021. Ligeledes 
forventes afholdt et 
arrangement primo 
efterår 2021.  



3. Tryghedspuljen ØKF  Ja  Der er ikke anvendt midler 
fra puljen endnu.   

Nej  Nej  

4. Aktiviteter for 
unge omkring 
containeren i 
Remiseparken 

BUF Aktivitetens leverancer 
forsinkes grundet Covid-19 

Pga. Covid-19 har 
containeren været lukket 
siden starten af året. 

Vi har i april måned arbejdet 
hårdt på at få lokale 
foreninger til at indgå en 
samarbejdsaftale, hvor de 
skal stå for en aktivitet i 
Remiseparken med støtte 
fra container-personalet 
(BUF-personale).  

Vi har nu fået tilladelse til at 
åbne op for containeren 
som kommer til at være 
bemandet alle hverdage fra 
14-17. Sideløbende har der 
været planlagt aktiviteter 
som en del af vores 
samarbejde med 
foreningerne. Aktiviteterne 
vil være fast en gang om 
ugen indtil sommerferien og 
vi bestræber os på at 
forlænge aftalen til og med 
august. 

De aktiviteter som på 
nuværende 
tidspunkt kommer i spil fra 
d. 10. maj er: skateboard, 
løbehjul, fodbold og 
crossfit.  

Containeren åbnes 
fra maj. Vi kan dog 
ikke vide hvordan 
Covid-19 
situationen udvikler 
sig, med følgende 
restriktioner og, i 
værste fald lukning 
af aktiviteterne. 

Der er ikke 
umiddelbart behov for 
justeringer, men vi må 
løbende indrette 
åbningstider og 
aktiviteter afhængig af 
Covid-19 situationen. 



Desuden har vi arbejdet 
med en gruppe lokale unge 
piger i målgruppen 14-15 år 
som er uddannet som 
legeinstruktører igennem 
Idrætsprojektet. Planen er at 
pigerne skal stå for en fast 
aktivitet en gang om ugen, 
som de selv vælger, med 
støtte fra container- 
personalet. 

De foreninger vi 
samarbejder med i 
øjeblikket, er følgende: 

- CPH futsal/fodbold 
- Calisthenics 

(funktionel træning) 
- Mills (løbehjul 

træning)  
- Skaterskolen 

(skateboard) 
 

5. Bemandede 
legepladser som 
arena for et 
tryggere lokalmiljø 

TMF Nej, vi har afventet 
muligheden for at kalde til 
forsamling, men har i 
mellemtiden afholdt 
styregruppemøder og 
planlagt rekruttering og 
kompetenceudviklingskursus 
til fædrene, så vi er klar til 
start d. 29. maj. 

Der er foruden selve 
partnerskabet ”Fædrene På 
Banen” opnået et nyt 
partnerskab mellem 
Idrætsprojektet i 
Københavns Kommune og 
Fædregruppen, om et 
kompetenceudviklingsforløb 
til efteråret. 

Den sene genåbning 
gør det svært at 
gennemskue, om vi 
kan opnå de tolv 
arrangementer som 
planlagt. Vi vil dog 
bestræbe os på det. 

Intet at bemærke 

6. God Stil i 
Remiseparken 

Helhedsplanen 
Partnerskabet 

Aktiviteten 
kører som planlagt, og er 
opstartet i starten af marts. 
Dog er der justeret i tid, så 
skater-undervisningen kører 
fra kl. 15-17 og ikke til kl. 18 

Undervisning gennemført 
med gennemsnitlig 8-10 
deltagere.  

Ikke for 
undervisningsdelen. 
Sidste år var der 
planlagt et event i 
forbindelse med 
åbning af 

Vi håber på at både 
undervisning og 
event kan 
gennemføres i år. 



som først planlagt. Dette 
fordi det har vist sig at være 
for lang tid med 3 timer, 
da børnene mister fokus og 
interesse. Det skaber mere 
værdi for brugerne at 
strække undervisningen over 
flere datoer frem for at holde 
fast i de 3 timer pr. gang. 

Remiseparken. 
Dette kunne ikke 
gennemføres på 
grund af Covid-19.  
Vi håber at det kan 
gennemføres i år.  

7.Koordinations 
netværk for 18+ i 
gaderummet 

Helhedsplanen 
Partnerskabet i 
samarbejde 
med SOF 

Nej den er forsinket, grundet 
Covid-19. 

Vi har arbejdet med at 
planlægge og tilrettelægge 
netværkets metodiske 
arbejdsform og afgrænsning, 
så det ikke kolliderer med 
andre netværk og indsatser. 
Men har bevidst skubbet 
opstarten indtil der 
foreligger en afklaring på 
fysiske møder i KAB-
fællesskabet. 

Vi arbejder derfor med to 
planer i forhold til 
koordinationsnetværket: 
Plan A er, at vi snarest får lov 
til at mødes fysisk igen – det 
skulle gerne være lige på 
trapperne i KAB, så 
netværket kan få lov til at 
starte op fysisk. Vores 
vurdering er at det er 
uhensigtsmæssigt at opstarte 
et nyt netværk med den tillid 
det kræves, hvis det starter 
digitalt.  

Ingen endnu. Nej – enten afholdes 
møder fysisk, når alt 
åbner lidt mere op. 
Alternativt gøres 
det digitalt med de 
begrænsninger det 
medfører. 

Nej 

 



Derfor opstarter vi enten 
ultimo maj/primo juni på et 
fysisk møde ellers bliver det 
opstartet digitalt som plan B. 

8. Lommepenge 
jobs for 13-15-årige 

Helhedsplanen 
Partnerskabet  

Covid-19 har betydning 
nedlukning for personale på 
Hørgårdens 
Nærgenbrugsstation 

Det er i meget begrænset 
omfang lykkedes at skabe 
alternative opgave i 
Partnerskabet 

 

Vi mener godt, vi 
kan indhente de 
tabte timer i løbet af 
året 

Vi lægger en del af 
ressourcerne ind i et 
udviklingssamarbejde 
med 3B’s Drift om at 
forankre 
lommepengejobs i 
samarbejde med 
FRAK. 

Sideløbende holder vi 
nuværende niveau 
med 2 
lommepengejobs på 
Nærgenbrugsstationen 

 

9. Blå bane – arena 
for brobygning 

Amagerbro 
Helhedsplan 

Ja Små reparationer og maling 
af siddetribune med 
brugerdeltagelse.  

Fredagsidræt på Blå Bane 
startede den 9. april, og 
afholdes herefter hver 
fredag. 

Nej Nej 

10. Trygheds 
skabende projekt i 
Sundby 
idrætspark 

KFF/Kultur S Aktiviteten har desværre 
været lukket ned, idet alle 
idrætsfaciliteter har været 
lukket i perioden fra 1. januar.  

Aktiviteten kører i to 
perioder. 1. januar til ultimo 
april. Samt 1. oktober til 
ultimo december 2021. 

Intet at berette Da Sundby 
Idrætspark har 
været lukket mere 
eller mindre ned i 
hele 2021, så har vi 
ikke oplevet 
problemer på 
anlægget. I forhold 
til den gradvise 
genåbning er vores 

Aktiviteter har ikke 
kunne afholdes 
grundet lukning ifm. 
corona, så 
aktivitetsmidlerne er 
endnu ikke brugt. 
Lønmidlerne er dog 
anvendt, da der ikke er 



medarbejdere i 
Sundby Idrætspark 
meget 
opmærksomme på 
at få dialog med de 
unge lokale med 
ophold i 
idrætsparken, så vi 
kan få dem sluset 
ind i projektet pr. 1. 
oktober. 

blevet opsagt stillinger 
trods Covid-19. 

 

11. Udvikling af 
ungetilbud i 
Hørgården 

Helhedsplanen 
Partnerskabet 

Ja, aktiviteten har de sidste 
måneder arbejdet 
systematisk med at 
identificere aktiviteter, tilbud 
og hold, som unge i alderen 
13-17 år kan deltage i, i 
Københavnsområdet. 

Næste skridt er, at disse 
aktiviteter og tilbud screenes 
sammen med unge i 
området, og at der herefter 
bliver koordineret to 
pædagogiske indsatser på 
baggrund af denne viden i 
samarbejde med 
ungdomsklubben Garagen. 

Ingen endnu Nej, men de er 
rykket tidsmæssigt 
(i den interne plan 
for 2021) for at 
imødekomme 
Covid-19 regler om 
fysiske møder i 
KAB-fællesskabet. 

Nej 

12. 
Formidlingsindsats 
målrettet familier 
med flerkulturel 
baggrund 

SOF  Det har været en svær 
opstart med Corona 
restriktioner, hvilket har 
medført, at flere 
samarbejdspartner har 
været på halvt blus.  

Familierne er usynlige for 
samfundet og svære at få fat 
på. Dette blev en hindring for 

Der er kontakt med 
samarbejdspartnere over 
teams og nogle møder har 
været fysisk. Der er kommet 
enkelte henvendelser 
omkring familier, som kan 
hjælpes indenfor dette 
tilbud. 

Der er konkret udviklet en 
flyer som anvendes til at 

Corona har gjort det 
svært med at få 
etableret kontakt 
med familierne.  

Vi ønsker at finde at 
finde passende 
lokaler forskellige 
steder på Amager. 

Arbejdet skal være så 
udgiftsfrit så muligt.  

Der skal forventes 
økonomi til tolk.  

Der skal være 
mulighed for at 
transportere 
familierne rund hvis 
der er aktiviteter 



 

 

 

 

 

at komme videre med mål og 
rammer. 

Planen er at familierne i 
fællesskab skal have tilbudt 
information møder om 
brugbare og vigtig viden i det 
omliggende samfund. 

Udvikling af grupper, med 
fokus på Empowerment/ ved 
egen kraft som metode. 
Formålet er de kan hjælpe 
hinanden i fremtiden. 

skabe kontakt til de relevante 
samarbejdspartnere.  

 

udenfor deres 
nærområde.  
 

13. Samfunds 
hjælperne 

Helhedsplanen 
Partnerskabet 

Ja, vi holder næsten 
tidsplanen og er klar til 1. 
workshop i løbet af juni. 

Forløbet – og især 
forberedelserne - har været 
udsat pga. Covid-19.  

Alligevel forventer vi at have 
afholdt workshop, udviklet 
model og uddannet 10 
samfundshjælpere inden 
sommerferien. Det er 
nogenlunde som planlagt i 
tidsplanen 

Covid-19 har 
presset os i 
forberedelsen. Men 
såfremt der ikke 
kommer yderligere 
restriktioner, så når 
vi vores leverancer. 

Nej. 

 


