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Studieresa till Amsterdam, Nederländerna den 10-12 juni 2013 

Innehållsförteckning 

o Inledning 
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o Sammanfattande diskussion 

o Bilaga 1 

Inledning 

Styrelsen för Fastighetsägare i Järva har under våren 2013, erhållit information om en 

eskalerande utveckling av lägenhetsinbrott främst i Södra Järva. Föreningen startade 

därför tillsammans med polisen ett arbete vars syfte var att utveckla den situationella 

preventionen med fokus på lägenhetsinbrott. 

Som ett led i detta arbete fann styrelsen motiv till att söka erfarenheter från andra städer 

som kan bidra med erfarenheter från ett framgångsrikt eget förebyggande arbete mot 

inbrott. Valet föll på ett land och område som har en liknande geografisk och demografisk 

utveckling som Järvaområdet.  Bo Grönlund, arkitekt och tidigare docent vid Köpenhamns 

Universitet, kontaktades och han bedömde att holländarna framgångsrikt arbetat med 

såväl säkerhetscertifiering av fastigheter som andra preventionsmetoder mot brott på ett 

mycket framgångsrikt sätt. 

Utformningen av studieresan arbetades fram i en grupp bestående av Bo Grönlund, Lennart 

Levander och Ronny Bergens. Det resetekniska arbetet sköttes av Bo Grönlund och 

Resfeber. 

Syfte  

Resan syftade till att ge oss på Järva kunskap och inspiration kring dessa frågor: 

o Hur utvecklar man ett miljonprogramområde till en trygg och trivsam miljö? 

o Är certifiering av fastigheter ur ett säkerhetsperspektiv en bra metod? 

o Hur skapar man säkra bostadsmiljöer, t.ex. genom åtgärder som motverkar 

bostadsinbrott? 

Deltagare 

Inbjudna till resan var; styrelsen för Fastighetsägare i Järva, polisen, Kista-Rinkeby 

stadsdelsförvaltning och Spånga- Tensta Stadsdelsförvaltning. Totalt deltog 16 personer 

inklusive Bo Grönlund som var en engagerad guide under hela resan.         

Deltagarförteckning se bilaga 1. 
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Program 

Under de tre dagarna besöktes olika bostadsområden, konsultföretaget DSP som bland 

annat arbetar med brottsförebyggande frågor, CCV(Nederländernas motsvarighet till BRÅ) 

samt testinstitutet SKG. 

Måndagen ägnades åt Bijlmermeer -ett miljonprogramområde som under ett antal år 

genomgått en kraftfull förvandling. Området är Nederländernas motsvarighet till Järva. 

Här finns fler än 80 000 människor med många olika etniciteter. Tisdagens tema var 

certifiering av fastigheter och onsdagen ägnades åt exempel på nybyggda områden med ett 

genomfört säkerhetsarbete. 

Måndag den 10 juni 

Vi startade i Stockholm tidigt på morgonen. Efter att ha landat på flygplatsen Schiphol 

åkte vi med buss till bostadsområdet Bijlmermeer i sydöstra Amsterdam.  

Bijlmermeer är ett av fyra områden inom Amsterdam-Zuidoost som är en av sju stadsdelar i 

Amsterdam. Stadsdelen har cirka 86 000 invånare boende i 38 000 bostäder. Befolkningen 

är till 36 procent av nederländskt ursprung och en lika stor del härstammar från Surinam, 

en tidigare koloni. Utöver detta har delar av invånarna ett afrikanskt ursprung. 

Bijlmermeer var tänkt att bli en stad för framtiden, när det på 1960-talet byggdes i 

enlighet med principerna från arkitekten Le Corbusier. Totalt finns det 18 000 bostäder i 

området varav 13 000 lägenheter i flerbostadshus. 

Området har under de senaste 20 åren genomgått en stor förändringsprocess där två 

tredjedelar av det storskaliga fastighetsbeståndet rivits till förmån för mindre byggnader 

med bostäder.  

 

Röda byggnader är kvar 
Grå byggnader har rivits och 
ersatts med låg bebyggelse 
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Nybyggda lägenhetskomplex i Bijlmermeer. Foto: Claes Göthman 

Besöket inleddes på informationscentret för stadsdelen Zuidoost. Där fick vi en 

presentation om omvandlingen från ett område med 13 000 lägenheter i tiovåningars 

loftgångshus till ett varierat område med fler grönområden. 

 

Tömt 10- våningshus med loftgångar inför renovering i Bijlmermeer. Foto: Claes Göthman  

Bijlmermeer är det största byggnadsprojektet med bostäder som någonsin byggts i 

Nederländerna. Under 1960/70 talet byggde man ett halvcentralt bostadsområde utan 

service bestående av stora 10-våningshus med loftgångar.  Lägenheterna i området var 

stora, ofta över 100 kvadratmeter vardera.  
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Det var mycket långt mellan garage och huskropp och de boende tvingades gå långa 

sträckor genom otrygga miljöer för att komma till sina fordon 

Området belastades av stor otrygghet förorsakad av stor brottslighet. Nederländerna hade 

en historiskt hög andel lägenhetsinbrott, ca 120 000 brott per år och de högsta talen 

erhölls i Bijlmermeer. 

Förändringsarbetet i Bijlmermeer påbörjades 1992 i samband med att området belastades 

med en hög vakansnivå. En enskild händelse blev startskottet för omdaningen. Det var en 

allvarlig flygplansolycka där ett trafikflygplan kraschade in i ett 10 våningshus.  

Först startade fastighetsägarna med mindre insatser i anslutning till normalt underhåll för 

att komma till rätta med den trygghets-problematik som fanns i området. När detta inte 

gav tillräcklig effekt påbörjades ett kraftigare förändringsarbete som vi nu kunde se 

resultat av. Den kom bland annat att leda till att hälften av bebyggelsen revs och ersattes 

med småskalig bebyggelse och den andra hälften renoverades. Totalt sett har antalet 

lägenheter/bostäder ökat något i området.  

För att kunna genomföra en så kraftfull förändring krävdes att man samordnande 

resurserna. I Nederländerna finns inga allmännyttiga bostadsbolag utan istället rör det sig 

om bostadsstiftelser. Bijlmermeer ägdes och förvaltades av ett antal små bostadsstiftelser 

som inte hade egen kraft att genomföra omdaningen. Därför bildades en enda stor 

bostadsstiftelse för hela området istället. Förnyelsen av bebyggelsen i Bijlmermeer 

finansierades dessutom av alla bostadsstiftelser i Nederländerna via en central organisation 

för stiftelser. Den sponsrades bland annat av National Association of Housing Projects som 

kunde bidra med pengar från sin fond. Ombyggnationerna beräknandes kosta 2-3 billioner 

euro. Det fanns hopp om att förvaltningen skulle bli mer lönsam med ett gemensamt 

förvaltningskoncept för hela området. 90-talets ekonomiska kris gjorde så att omdaningen 

stannade av lite. Allt är inte klart utan processen pågår fortfarande. 

En viktig del i förändringen var att de boende själva hade fått vara med och påverka hur 

deras bostadssituation skulle förändras. Omflyttningen till mindre fastigheter innebar inte 

någon nämnvärt höjd boendekostnad för de boende. När Bijlmermeer byggdes låg det i 

utkanten av Amsterdam, idag är det en integrerad del av stadsdelen Zuidoost som även 

omfattar ett stort shoppingcentrum och Nederländernas största fotbollsarena. 

Bijlmermeer hade ursprungligen trafikseparering i flera olika plan för gång- och 

cykeltrafik, biltrafik och kollektivtrafik, där gång- och cykeltrafiken placerades längst ner, 

till viss del i tunnlar. Detta till skillnad från Sverige där trafiksepareringen inom SCAFT-

planeringen bygger på separering av gående och bilar, där fotgängare använder det översta 

planet. SCAFT-planeringen ligger till grund för Järvaområdets planering och prioriterar 

gåendes närhet till bostäderna. 
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Ombyggt loftgångshus i Bijlmermeer. Foto: Claes Göthman 

En erfarenhet är att även fast Bijlmermeer i en hög utsträckning är ombyggt så sitter delar 

av den negativa klangen som stadsdelen var förknippad med kvar i den allmänna 

uppfattningen hos Amsterdamborna. Det är svårt att bygga bort ett områdes dåliga rykte. 

Den erfarenheten har vi även i Sverige. Det tar lång tid innan ett område får en ny positiv 

identitet. 

Vi genomförde även en guidad cykeltur i området med en kontaktpolis, stadsdelens 

säkerhetskoordinator och grannskapskoordinator som guider.  

Trygghetsarbetet involverade flera olika organisationer i en helhet. 

o Polisen har särskilda kontaktpoliser som enbart har till uppgift att vistas inom ett 

område som innehåller cirka 1 500 lägenheter. Deras huvuduppgift är att skapa bra 

relationer med de boende, lyssna, hjälpa och förmedla. Dessa poliser har ofta stor 

erfarenhet och funktionen som kontaktpolis räknas som en bra tjänst inom polisen i 

Nederländerna. I Bijlmermeer finns det totalt sju kontaktpoliser. Det finns en 

betydligt högre närvaro av närpoliser jämfört med i Järvaområdet. Kontaktpolisen 

rapporterar kontinuerligt till stationen varvid polisbefälet genomför åtgärder med 

annan polispersonal. Kontaktpolisen rycker inte ut på larm från 112 eller deltar i 

kommenderingar.   

o Säkerhetskoordinatorernas arbete handlar mycket om att skapa samverkan mellan 

olika verksamheter inom den statliga, kommunala och privata sektorn.  

o Genom ett system med skolinspektörer ser samhället till att skolpliktiga ungdomar 

närvarar i skolan. Skulle en elev vara frånvarande från skolan utan giltig ursäkt så 

finns det en möjlighet att bötfälla föräldrarna.   
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o De sociala myndigheterna är aktiva och arbetar bland annat med en modell som 

kallas ”group approach”. Det handlar om att fokusera på olika personer i 

ungdomsgäng och erbjuda dem olika aktiviteter eller hjälp. Varje person får en 

individuell aktivitetsplan och deras föräldrar ingår i arbetet genom bland annat 

utbildning.  

DSP Group 

Nästa studiebesök ägde rum på konsultföretaget DSP Group. Företaget arbetar bland annat 

med planering av lösningar för ökad trygghet och brottsförebyggande i bostadsområden. 

Paul van Soomeren berättade om kriminaliteten i Nederländerna. Polisen är fokuserad på 

förbrytare, ”hot spots” platser med ett stort antal brott och upprepad viktimisering, det 

vill säga att samma brottsoffer/brottsobjekt blir utsatt fler gånger. 600 brottslingar tros 

ligga bakom hälften av alla brott i Amsterdam. Dessa brottslingar hålls ständigt under 

uppsikt. 

Andra delar av samhället jobbar med situationell brottsprevention. Det finns 400 

kommuner i Nederländerna och dessa är ansvariga för arbetet med trygghetscertifiering av 

fastigheter. Kommunerna har tagit över arbetet med trygghetscertifiering från polisen. Bo 

Grönlund berättade att sedan 1999 finns det brottsförebyggande regler inskrivet i de 

nederländska byggnormerna och att detta har minskat inbrotten. Liknande positiva 

erfarenheter har man i Danmark. 

Dagen avslutades med en kanalutflykt där vi fick uppleva Amsterdam från vattnet och 

samtidigt inta en god middag. Kvällen avslutades tidigt efter en lång dag. 

Tisdagen 11 juni 

Dagen startade med en busstransport till Utrecht där vi besökte Centrum 

Criminalitetspreventie Veiligheid, CCV, den holländska motsvarigheten till det nationella 

Brottsförebyggande rådet i Sverige. CCV lyder under inrikesdepartementet och är ansvarigt 

för att samordna det brottsförebyggande arbetet mellan stat, kommuner och privata 

aktörer. CCV samordnar även arbetet mellan kommunerna med trygghetscertifiering av 

bostadsområden enligt den holländska standarden Politie Keurmerk Veilig Wonen. Enligt 

den holländska byggnormen ska nyproducerade lägenheter och hus uppfylla kraven för 

certifiering medan det är frivilligt att uppfylla standarden för allmänna ytor i fastigheter 

och yttre miljöer.  

Det är även möjligt att rusta upp befintlig bebyggelse så att den klarar certifiering enligt 

en separat checklista för detta. Det finns en s.k. treminutersregel som innebär att det 

måste ta mer än tre minuter att bryta sig in i en lägenhet eller hus. Detta gäller dock inte 

för inbrott genom fönster. Kraven för att kunna erhålla certifiering är baserade på 

kunskaper om tillvägagångssätt för inbrottstjuvar och de åtgärder som krävs för att 

fördröja inbrott kopplat till tillvägagångssättet.  

CCV sammanställer och ger ut en produktlista med godkända produkter som blivit testade 

av ett provningsinstitut, exempelvis SKG. SKG testar och ger ut certifikat för lås och 

låsmekanismer till olika byggnadsprojekt. CCV utbildar och godkänner inspektörer som 

oftast inom ramen för små privata konsultföretag utför besiktningar enligt de krav som 

trygghetscertifieringen ställer. Varje fastighet/hus/lägenhet som blir godkänd läggs in i ett 
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centralt register som CCV administrerar. Certifieringen gäller sedan i 10 år. Många 

fastighetsägare nöjer sig med att uppfylla upp till 90 procent av godkännandekraven för 

certifiering. CCV uppskattar att mängden inbrott har minskat med 50 procent i områden 

som är trygghetscertifierade. 

Efter besöket på CCV färdades vi till testinstitutet SKG för att få lära oss mer om deras 

teststandard som används vid godkännande av inbrottssäkra produkter. SKG testar 

produkter enligt europastandarden EN 1627 och ger sitt godkännande med hjälp av ett 

system med olika antal stjärnor beroende på godkännandenivå. Två stjärnor motsvarar att 

produkten klarar ett inbrottsförsök under tre minuter. Testerna utförs bland annat med en 

30 centimeters skruvmejsel. Den svenska kofoten blev utvald för att visa på hur kraftigt 

motstånd som dörrar och fönster skall tåla för att certifieras Under besöket så framgick 

det att vi i Sverige i många fall har högre krav på produkter för säkerhet i bostadsmiljöer 

än vad som är gällande i Nederländerna. SKG genomför även tester av installationer för att 

dessa ska kunna bli certifierade. 

Haverleij Projects 

Under eftermiddagen åkte vi till ett relativt nybyggt bostadsområde i anslutning till en 

golfbana. Området bestod av flera olika borg-liknande kvarter som var utspridda i 

landskapet. Områdena påminde mycket om så kallade ”gated communities” då de endast 

hade en väg in i området och i vissa fall även vattenfyllda vallgravar runtomkring. Det var 

även anmärkningsvärt att det inte fanns några mataffärer eller kommunal service i 

området. Invånarna var i mångt och mycket helt bilberoende.  

 

Haverleij Projects. Foto: Claes Göthman 
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Haverleij Projects. Foto: Claes Göthman 

Onsdagen den 12 juni 

Vi inledde dagen med att åka till staden Almere. Det är en stad som började byggas i slutet 

på 1970-talet och som idag har drygt 190 000 invånare uppdelat på flera olika stadsdelar. 

Staden ligger mellan 2 till 5 meter under havsytan. Syftet med resan till Almere var att 

titta på de delar av staden som delvis är byggda med utgångspunkt från 

trygghetscertifieringen Politie Keurmerk Veilig Wonen. 

Det första stoppet var i stadsdelen Almere Port. Stadsdelen är byggd med mycket öppna 

ytor för att skapa en stor överblickbarhet i stadsrummet. Dessvärre kunde miljön upplevas 

övergiven och det fanns en tomhet som tillsammans med ett visst inslag av taggtråd gjorde 

att ytorna kunde upplevas som otrygga. Frågan uppstod om det går att kombinera säkerhet 

med en upplevelse av trivsel och trevnad? Därefter åkte vi en busstur runt ett 

bostadsområde med enfamiljshus innan vi stannade vid stadens centrum för en 

stadsvandring och lunch. Stadskärnan var intressant och kombinerad med både 
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centrumanläggningar och bostadshus i en integrerad mix.

 

En ödslig innergård i stadsdelen Almere Port. Foto: Claes Göthman. 

 

Centrumområde i Almere Port. Foto: Claes Göthman 

Under eftermiddagen åkte vi till Haag för att titta på olika bostadsområden.  

Vi avrundade studiebesöket i Nederländerna med en summering och diskussion på den 

lokala polisstationen. 
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Sammanfattande diskussion  

Tre slutsatser 

1. Polisiär närvaro 

2. Certifieringsfrågan 

3. Trygghet kontra trivsel 

Polisiär närvaro 

Upprustningen och ombyggnationen av Bijlmermeer har kostat enormt mycket. Trots de 

stora finansiella satsningarna så har inte det sociala ryktet förändrats nämnvärt. Ett 

bostadsområdes rykte sitter således inte i fint renoverade lägenheter utan i den sociala 

anda som råder i området. 

Att förändra ett område som socialt och i övrigt försummats innebär åtgärder på ett antal 

olika plan. Det behövs komplettering av bostäderna med verksamheter som tillför värden 

för de boende och hjälper till med områdets ”varumärke”. Social och polisiär närvara är 

grundläggande för ett bra resultat. Det behövs poliser med en gedigen bakgrund som 

känner området väl och som är beredda att stanna i sitt område i många år för att skapa 

en bra relation med de boende. Det behövs en kvarterspolis som kan känna av signaler i 

sitt område och som sedan kan rapportera när det behövs förstärkning. Av erfarenheter vet 

vi att det inte går att först inte ha någon sorts polisiär närvaro i området för att sedan i 

nästa minut sätta in stora trupper av kravallpoliser. Polisen bör arbeta upp en tillit på ett 

långsiktigt sätt.  

När det gäller inbrott i området så kunde kvarterspolisen i Bijlmermeer se till att varje 

inbrott blev utvärderat av polis. Det är viktigt att människor med utländsk bakgrund och 

svag tilltro till svensk polis får positiva bemötanden vid inbrott i det egna hemmet annars 

riskerar tilltron till polis att raseras än mer.  

Vidare fördes diskussionen om en ”treenighet” där Stadsdelen, polisen och 

fastighetsägarna gemensamt arbetar med att förbättra stadsdelen. Arbetet bör bedrivas på 

alla nivåer från det högst beslutande organet till den operativa nivån och genomsyras av en 

klar ambition av att en lösning endast kan uppnås med ett långsiktigt arbetssätt.  

Diskussioner om stoltheten för sitt bostadsområde fördes också. Kommunhuset i 

Bijlmermeer var beläget på en central plats, nyligen renoverat och med en entusiastisk 

lokalt förankrad personal. Kommunhuset ingav respekt och en symbol för framtidstro och 

engagemang. Det upplevdes tydligt att kommunens arbete var förankrat och riktat till 

bostadsområdets specifika behov med innovativa arbetssätt som utformats lokalt. I 

Bijlmermeer fanns det engagerade människor med positiva framtidsvisioner. 

Certifieringsfrågan 

Diskussion fördes om certifiering av bostäder skulle vara en möjlighet för att i 

Järvaområdet uppnå en minskad inbrottsstatistik. Vad gäller lås och låsfunktioner anses 

Sverige ligga längre fram gällande produktutvecklingen men ofta är produkterna inte satta 

i sitt sammanhang. Idag har nästan varje stort fastighetsbolag egna byggnormer och 
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certifieringar vad gäller säkra bostäder, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och 

yttermiljöer. De stora bolagen skulle kunna komma överens om en gemensam standard som 

skulle gälla fortsättningsvis, då mycket trygghetsskapande arbete i området redan är gjort. 

Trygghet kontar trivsel  

Upplevelserna av Haverleij Projects och Almere stad var trots många av deltagarnas 

förhoppningar en besvikelse. Enskilt belägna bostadsområden med vallgravar och 

igenbommad inkörsport ingav känslan av att trygghet endast är möjligt att uppnå på 

bekostnad av trivsel. Dock är nog invånarna i Nederländerna av en annan uppfattning då 

just dessa bostadsområden i Nederländerna ansågs attraktiva. Trygghetsskapande arbete 

sitter inte endast i byggandet av nya bostäder enligt rekommendationer, mycket går att 

förändra via beteende och sociala frågor. Att få boende att anmäla brott, vittna och ha 

tilltro till polis är nog så viktigt som inbrottssäkra byggnader, dock är troligvis den gyllene 

vägen en kombination av båda tillvägagångssätten.  
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Bilaga 1. 

Deltagarförteckning 

    

    

    

   
    

    
Namn Organisation Mail  

Claes Göthman SKB claes.gothman@skb.org 

Juha Harju SKB juha.harju@skb.org 

Desirée Morast HSB desiree.morast@hsb.se  

Tore Ljungkvist Fastighetsägarna Sthlm tore.ljungkvist@fastighetsagarna.se  

Magdalena Bosson Familjebostäder magdalena.bosson@familjebostader.com  

Lars Björk Familjebostäder lars.bjork@familjebostader.com  

Michael Frejd Spånga-Tensta SDF michael.frejd@stockholm.se  

Per Granhällen Rinkey-Kista SDF per.granhallen@stockholm.se  

Lennart Levander Polisen lennart.levander@polisen.se  

Frank Carlsson Polisen frank.carlsson@polisen.se  

Ronny Bergens  FiJ ronny.bergens@jarvafast.se  

Henrik Larsson FiJ henrik.larsson@jarvafast.se 

Christina Appeltofft FiJ christina.appeltofft@jarvafast.se 

Pelle Björklund Svenska Bostäder pelle.björklund@svenskabostader.se 

Stefan Mattsson Svenska Bostäder stefan.mattsson@svenskabostader.se 

Bo Grönlund Guide bo.gronlund@vip.cybercity.dk  

    

 

 

 

 

 

 


