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Anmodning om tillæg til Miljøgodkendelse af 16. april 1996 med henblik på at få ændret vilkår for store 

udendørs koncerter i Tivoli – herunder Fredagsrock 

Vedr.: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1620 København V.  

Beliggende på matrikel: 183 Vestervold Kvarter, København. CVR nr.: 10 40 49 16.  

 

Tivolis betydning som internationalt berømmet virksomhed og kulturinstitution kan ikke undervurderes. Lige 

siden åbningen i 1843 har Tivoli været udbyder af både fin- og folkelig kultur i unikke rammer for både danske 

og udenlandske besøgende. 

Musikken udgør i dag som dengang en afgørende del af Havens kulturelle DNA: både den traditionelle, 

historiske Tivoli-musik, den klassiske musik og den rytmiske musik, sidstnævnte først og fremmest i form af 

Fredagsrock. Indførelsen af Fredagsrock-koncertserien i sommersæsonen for snart 20 år siden som fast 

bestanddel af Tivolis kulturelle tilbud betød, at Tivoli langsomt genvandt relevans og tabt terræn hos det 

yngre publikum.  

 

I dag er denne væsentlige hjørnesten i Tivolis mangfoldige kulturelle tilbud, som er til glæde for næsten halv 

mio. københavnere hver sommer, dog under stærkt pres. Først og fremmest fordi der er en dokumenterbar 

og konkurrenceforvridende ulighed mellem Tivoli og andre udendørs koncertudbydere i København hvad 

angår de lydvilkår, koncertstederne er underlagt. 

Det er en kraftigt tiltagende udfordring for Tivolis samlede musikudbud, at vi i forbindelse med afvikling af 

Fredagsrock ikke må spille musik på samme lydmæssige niveau som andre aktører, som spiller under helt 

sammenlignelige forhold. 

 

Som vi vil redegøre for i denne ansøgning er budskabet fra både publikum, musikere og presse er ikke til at 

tage fejl af: Tivolis produkt bliver langsomt udvandet, hvis ikke vilkårene for lydniveauet forbedres – én gang 

om ugen i et par timer. Og vores egen vurdering er også klar: Hvis musikken og kulturen på alle niveauer 

fortsat skal have en gennemslagskraft overfor Tivolis mange gæster kræver det, at vi leverer en tidssvarende 

oplevelse, som ikke foregår under devaluerende vilkår set i forhold til andre kultur-aktører. 

 

Vi vil derfor med denne ansøgning bede om et tillæg til Tivolis miljøgodkendelse, der betyder, at Tivoli kan 

leve op til gæsternes forventninger og dermed fastholde Fredagsrock som en af byens vigtigste og mest 

populære koncertrækker. 

 

  



 
 

Historik 

Tivoli har siden sin start i 1843 været et centrum for kulturlivet i København. Først som et sted 

Københavnerne tog ud og besøgte uden for voldene og siden - i takt med at byen voksede op omkring Tivoli - 

som en forlystelsespark i centrum af København. Skødet for Tivoli indeholder følgende bestemmelse: 

”Grunden kan alene anvendes til forlystelsespark. Tivoli Søen skal opretholdes. Den til enhver tid 

værende grundejer er forpligtet til fortsat at drive Tivoli som en forlystelsespark beregnet for det 

store almindelige publikum, og til at forandringer og tilpasninger af underholdningsbegrebet, som 

fremtiden vil byde på, sker med passende hensyn til Tivolis fortid og hidtidige udvikling, således at 

havens sjældne kombination af kulturformidling og bred folkelig underholdnings-tradition på 

kommercielt grundlag der har givet Kjøbenhavns Sommer-Tivoli internationalt renomme som 

forlystelsespark fastholdes.” 

Tivoli har levet op til skødet og har konstant været i udvikling. I dag er Tivoli en forlystelsesvirksomhed, der 

har sæsonåbent på alle årstider, hvilket giver liv til kulturen og cementerer Tivoli som en bredt funderet og 

internationalt anerkendt institution i København med over 4 millioner gæster om året. Tivoli tilbyder i dag, 

som vi også har gjort gennem alle årene, kvalitetsunderholdning for de mange og til priser, hvor alle kan være 

med. For at Tivoli kan opretholde denne position, er det vigtigt, at Københavns Kommune støtter op om 

Havens fortsatte udvikling.  

I 1996 fik Tivoli en miljøgodkendelse, der bl.a. indeholdt en dispensation i aftentimerne i ft. Tivolis samlede 

støjniveau, således at dB-grænsen hos naboerne højest må være 60 dB(A) Leq60 (svarende til det tilladte 

niveau i dagtimerne hos alle andre inkl. Tivoli selv). Tivoli har altid haft et varieret musikudbud, og allerede i 

fm. Miljøgodkendelsen i 1996 oplyste Tivoli, at der blev afholdt ca. 600 koncerter og udendørs arrangementer 

i Tivoli, jævnfør kommunens ”Miljøtekniske beskrivelse og vurdering fra 1996”. En række af Tivolis koncerter 

og arrangementer på Plænen var dengang som nu lydforstærket i en grad, der passer til den enkelte 

begivenhed.  

I 1997 blev konceptet Fredagsrock så indført i Tivoli – og har siden været et fast og populært element i Havens 

kulturelle udbud. I dag besøger næsten ½ mio. gæster Fredagsrock i løbet af en sommer, hvilket gør 

Fredagsrock til byens mest populære koncertrække.  

Men ligesom alle andre behov udvikler sig i takt med tiden, gør koncertgængernes også. Det lydniveau, som 

var nok i 1996, er ikke længere tilstrækkeligt for at tilfredsstille publikums ønsker anno 2015. Vi beder derfor 

om, at Tivoli får et tillæg til sin miljøgodkendelse, således at vi kan levere en bedre oplevelse til de mange 

hundredetusind koncertgæster, der hvert år besøger Plænen under store koncerter. 

 

Input fra interessenter 

Tivolis mission er, at ”Vi vil betage vores gæster”. Det gennemsyrer alle beslutninger, vi træffer, og gælder 

også for vores koncertgæster til større koncerter på Plænen. Skal vi kunne gøre det til Fredagsrock, er det 

nødvendigt at få lov at spille højere, end vi må i dag.  

 

Denne vurdering er baseret på de mange henvendelser, vi får fra vores gæster, fra professionelle anmeldere, 

fra de bands, som spiller på Plænen, og ikke mindst fra de bands, som ikke længere vil spille til Fredagsrock, 

fordi de ikke mener at kunne levere en ordentlig koncertoplevelse pga. dB(A)-grænsen på 60. 

 

 

 



 
 

Dette understøttes af en af de mest betydningsfulde bookere på de danske marked, Peter Sørensen fra 

Beatbox Booking: 

 

”Jeg er helt sikker på at jeg taler på vegne af den samlede koncertbranche - musikere, teknikere, agenter, 
managers, pladeselskaber og ikke mindst publikum - når jeg hermed støtter Tivolis kamp for at få bedre 
forhold for den levende musik på Plænen. Vores kunstnere ELSKER at spille for et altid veloplagt publikum i de 
smukke omgivelser, det er for alle et af sommerens højdepunkter. Men samtidig må vi konstatere at musikken 
spilles alt alt for lavt. Og det er synd... synd for musikken, synd for publikum, synd for Tivoli og synd for 
København”. 
 

Vi er enige, og det er vores gæster også. Deres holdning sås tydeligt, da vi i november spurgte vores 

Fredagsrock-facebook-følgere, hvad deres holdning var. Her kom der over 350 kommentarer, som stort et alle 

sammen ønskede højere lyd til Fredagsrock (se bilag 1 og 2). 

 

Gennem årene har der også været mange eksempler på, at anmeldelserne lider under vores dB-grænse. Her 

er det fx Politikens Erik Jensen som i 2009 skriver i en anmeldelse af N.E.R.D. på Plænen: 

 

”Men - og her kommer det store men, der gør, at koncerten alligevel ikke kan snige sig højere op end fire 

hjerter trods den store indsats fra N.E.R.D. Koncerterne i Fredagsrock-serien har igen i år et fint program for 

folk, der gerne vil kombinere en fredag aften i sommerens tegn med god musik og en større eller mindre 

folkefest, hvilket jeg personligt ikke kan se noget som helst galt i. 

Tivoli er Tivoli og her må man alt. Det er ikke Den Gamle Haves opgave at trække fronterne op i nyere dansk 

rock, men at skabe god stemning, hvad man med N.E.R.D. på scenen er stensikre på at få.  

Lige lidt hjælper det imidlertid, når lydstyrken er så sindssvagt lav, at man har meget lettere ved at høre, hvad 

folk, der står et par meter væk, taler om end musikken. Det er pinligt for København, at bystyret med Klaus 

Bondam i spidsen åbenbart har dikteret denne latterligt lave lyd for et fint arrangement, der er med til at 

skabe liv i midten af byen”. 

 

Se også i bilag 2-5 for udvalg af anmeldelser af Fredagsrock gennem tiden, hvor anmeldere klager over 

lydniveauerne. 

 

Lige lydvilkår for alle 

Tivoli ønsker ikke særbehandling ift. afholdelse af koncerter, men blot lige vilkår. Når vi ser på, hvad andre 

koncertudbydere har tilladelse til, mener vi også, at der bør være grundlag for at få lov til dette. For blot at 

nævne nogle har både Nyhavn, Enghave Plads, Nytorv/Gammeltorv og Gråbrødre Torv en lydgrænse på 70 

dB(A) ved nærmeste beboelse på et varierende antal årlige koncerter. Fx har Gråbrødre Torv tilladelse til 20 

årlige koncerter à 6 timer med lydgrænse på 70 dB(A). Se i øvrigt bilag 6 og 7 ”RETNINGSLINIER FOR 

MILJØMÆSSIGE FORHOLDSREGLER VED UDENDØRS MUSIKARRANGEMENTER I KØBENHAVNS KOMMUNE” 

 

I Miljøvurderingen af Tivoli fra 1996 er det estimeret at der i Tivoli årligt afholdes ca. 25 store koncerter. Dette 

estimat er 16 år gammelt, men antallet stemmer forsat her i 2014. Og vi beder ikke om en udvidelse af dette 

antal, og ej heller en generel lempelse af Tivolis samlede dB-grænse. Det, vi ønsker, er at få lov at spille højere 

til de ca. 20 af de 25 større koncerter, vi allerede har tilladelse til at afholde årligt.  

 



 
 

Tivoli anmoder derfor om at få et tillæg til miljøgodkendelsen, der giver tilladelse til, at Tivoli årligt kan 

spille 10 større koncerter, hvor dB(A) grænsen ved nærmeste beboelse i Stoltenbergsgade er 70 dB(A) samt 

10 større koncerter, hvor dB grænsen i Stoltenbergsgade er 65 dB(A). De resterende koncerter vil vi holde 

inden for den nuværende grænse. Koncerterne vil altid foregå i aftentimerne, men aldrig senere end kl. 

00.00. 

 

Vi vil selvfølgelig allerhelst kunne spille op til 70 dB(A) til alle vores koncerter, men eftersom forskellig musik 

kræver forskelligt dB-niveau mener vi godt, at vi kan levere en god koncertoplevelse til alle koncerter med 

ovenstående tillæg.  

 

Skulle vi opnå dette, vil Tivoli være ligestillet med resten af København. 

 

Tivolis arbejde med reduktion af støj og forbedring af lyd under koncerter 

Tivoli arbejder dedikeret og professionelt med både generel reduktion af støj i hverdagen, og optimering af 

lydforhold omkring koncerter – og vi har investeret store summer henover årene: 

 

Kontrol af støjniveauer 

På taget af Tivolis Koncertsal sidder professionelt lydmåleudstyr, så vi minut for minut under koncerter 

monitorerer vores støjniveau. Og i sæsonerne 2012, 2013 og 2014 har Tivoli ugentligt fremsendt støjmålinger 

fra Fredagsrock-koncerterne til Center for Miljø. Tivoli tester forud for alle store koncerter, at måleudstyret 

fungerer korrekt – og at der altid er funktionsdygtigt måleudstyr til de store koncerter, denne procedure 

ønsker Tivoli at fortsætte med, hvis der er et ønske om dette fra Teknik og Miljøforvaltningens side. 

 

Støjredegørelse 

Hvert 4. år får Tivoli udarbejdet en større uvildig støjredegørelse af Grontmij A/S. Denne redegørelse 

indsendes til Center for Miljø. Se seneste redegørelse i bilag 8. 

 

Støjmur: 

Efter ønske fra naboerne bad Tivoli i 2013 Carl Bro om at regne på effekten af en støjmur mod naboerne. 

Konklusionen på rapporten var, at det ikke ville give nogen effekt. Se i øvrigt bilag 9. 

 

Lydforbedring i fm. koncerter: 

Det bliver løbende påstået i debatten, at Tivoli blot kan optimere sit tekniske system for opnå en bedre 

oplevelse for gæsterne lydmæssigt. Hvis dette var korrekt, ville vi naturligvis for længst have lavet den øvelse. 

Fredagsrock er en særdeles vigtig strategisk- og økonomisk aktivitet for Tivoli, og vi er mere end villige til at 

investere i ny teknik og rådgivning.  

 

I 2005 investerede Tivoli i et nyt lydsystem fra franske L-Acoustic, som gav muligheden for at 

retningsbestemme lyden på en ny måde. Siden da har vi løbende justeret på lydsystemet f.eks. med tilføjelse 

af flere mindre systemer til dækning i yderområder. Dette system er stadigvæk et af de bedste på markedet, 

men vi kan desværre ikke benytte det fuldt ud med den dB-grænse, vi har i dag. Dette gælder især i området 

tættest på Tivolis Koncertsal, hvor man er nærmest på vores lydmåler (og naboerne).  

 

Vi har løbende testet alternative systemer. Senest i foråret 2012, hvor vi testede et højtalersystem, der 

ligesom vores nuværende er et line-array, men hvor teorien bag dette system fra Martin Audio er, at man via 



 
 

digital processering bedre kan styre retningsbestemtheden. Det viste sig dog, at vores eksisterende anlæg 

gjorde det bedre.  

 

Vi har også løbende dialog med faglige eksperter på området, både vores egne leverandører, men også 

eksterne parter, så vi sikrer os, at vi ikke går glip at nye teknologiske muligheder. Og henvender folk sig med 

ideer, inviterer vi gerne ind til dialog for hele tiden at blive klogere. Denne opfordring til dialog og 

ideudveksling skal vi gerne gentage her. 

 

I bilag 10 findes en detaljeret beskrivelse af principperne for Plænens lydsystem. Bilag 10 er udarbejdet af 

Tivolis lydmester og en ekstern konsulent, der er Plæne-anlæggets lyddesigner. 

 

Andre placeringer af Plænen-scenen: 

Plænen i Tivoli har ligget, hvor den gør, siden 1800-tallet. Den nuværende scene er opført for næsten 50 år 

siden, i 1968. Arkitekten er Simon Henningsen, søn af Poul Henningsen. Man kan se hvordan sønnen har sendt 

en hilsen til faderens Muslingeskal, som udgjorde Plænescenen fra 1942 – 49: den vifteformede tagstruktur er 

en stiliseret udgave af en hjertemusling. Vi har gennem årene tegnet og regnet på mange versioner af Plænen 

for at undersøge mulighederne for en alternativ placering, men sagen er, at skulle man flytte denne, ville det 

være et væsentligt indgreb i Tivolis design- og haveplan, som er lavet af PH i 50’erne. Og skulle man vælge at 

gøre det alligevel, ville det uanset, hvordan man vender og drejer det, formindske publikumskapaciteten 

væsentligt – med mindre at man vælger at skæmme den smukke Tivolis Koncertsal med stor scene klos op ad 

– eller rive Glassalen ned. Dette ønsker vi ikke. 

 

Reduktion af støjen på forlystelserne: 

I forhold til vores forlystelser, så har vi de seneste år lyddæmpet forlystelser, hvor det har været muligt, vi har 

blandt andet reduceret lyden fra det Gyldne Tårns kompressor, herudover har vi støjdæmpet Odin Expressen 

ved at udskifte kapperne som holder strømskinnerne. For yderligere at støjdæmpe forlystelsen er der i de 800 

kapper indlagt silikone. Forlystelsen Dragen er taget ud af drift og denne vil i 2016 blive erstattet af en ny og 

mere støjsvag forlystelse. I forbindelse med indkøb af nye forlystelser, er Tivoli meget opmærksomme på, at 

disse skal være mekanisk støjsvage. Det er en del af Tivolis indkøbspolitik, at forlystelsesproducenterne skal 

dokumentere, at den mekaniske støj er minimeret – herudover ind tænkes støjreduktion også i Tivolis egen 

scenografi af forlystelserne.  

 

Nabodialog – og noget for noget 

Tivoli har interesse i at have et så godt forhold som muligt til alle sine interessenter. Det er derfor positivt, at 

Tivoli har fået skabt en tættere og løbende dialog med vores naboer – i alt ca. 120 lejligheder.  

 

Tivoli inviterer årligt til at dialogmøde med alle naboerne, hvor vi orienterer om kommende projekter og ikke 

mindst tager imod input til, hvordan vi selv kan blive en endnu bedre nabo. Det er på baggrund af disse 

møder, at der nu – på Tivolis opfordring - er etableret et naboudvalg, som Tivoli kan mødes med mellem de 

årlige møder. Alle naboer har også kontaktdata på en dedikeret Tivoli-medarbejder, så de til enhver tid kan 

henvende sig med spørgsmål og klager. Og der er allerede kommet flere konkrete ting ud af møderne. Fx blev 

Glyptoteksindgangen - efter stærkt ønske fra naboerne - i 2013 genåbnet for Årskortholdere (alle naboer 

modtager fra Tivoli som tak for naboskab). Den nye løsning for Glyptoteksindgangen var en investering i 

millionklassen for Tivoli. Og lydprøven til det årlige The Voice arrangement er blevet væsentligt forkortet – fra 



 
 

seks til to timer. Vi er i det hele taget blevet mere opmærksomme på generne omkring lydprøver, der foregår 

om formiddagen før en stor koncert. 

 

Desværre er det ikke lykkes naborepræsentantskabsgruppen og Tivoli at finde en fælles løsning omkring 

lydniveau i fm. større koncerter på trods af flere kompromisforslag. Det står også klart, at der ikke er enighed i 

nabogruppen omkring prioritering af indsatsområder, men de hyppigst nævnte emner er trafik og 

parkeringsproblemer, lydniveau ved koncerter og ikke mindst vores fyrværkeri.  

 

For at opveje de eventuelle gener for naboerne ved et forhøjet lydniveau under koncerter, vil vi derfor gerne 

forsøge at imødekomme naboerne på et andet ’problemområde’, nemlig fyrværkeri.  

 

I Miljøvurderingen af Tivoli fra 1996 har Tivoli lov til at affyre fire fyrværkerier om ugen året rundt. Denne ret 

er vi villige til at indskrænke væsentligst, således at naboerne kan være trygge ved omfanget fremadrettet.  

 

Vi tilbyder derfor at begrænse os til max 1 fyrværkeri om ugen, dog med undtagelse af fem uger om året 

nemlig i fm. Tivolis sommersæsonens åbning- og lukkeuge, ugen med Tivolis fødselsdag (15. august) samt i 

perioden omkring jul og nytår. I disse uger beder vi om at opretholde den nuværende tilladelse.  

Med den begrænsning reducerer vi vores ret til fyrværkerier fra over 200 stk. pr. år til under 50. 

 

Der har været fremsat ønske om, at vi afvikler vores fyrværkerier tidligt på aftenen. Dette vil vi meget gerne 

gøre omkring årsskiftet (og vi gør det allerede), men i sommerperioden er det desværre ikke muligt pga. de 

lange lyse sommeraftener. Vi arbejder også på et andet ønske, nemlig mere støjsvagt fyrværkeri. Problemet 

er, at man ikke kan sprede fyrværkeri i luften uden krudt (som er det, der larmer), men vi forsøger allerede nu 

at begrænse brugen af brag og kanonslag som effekt og følger selvfølgelig tæt med i udvikling af nye 

teknologier. 

 

Trafikken i naboområdet har vi desværre svært ved at gøre noget væsentligt ved, men vi har arbejder løbende 

med information på forsiden af tivoli.dk samt rabatordninger for vores gæster, fx alle vores Årskortholdere, i 

nærliggende parkeringshuse og glæder os over den store parkeringskælder, som kommer på Scala-grunden.  

 

Den videre proces 

På baggrund af ovenstående ansøgning håber vi, at Københavns Kommune og Center for Miljø vil 

imødekomme vores anmodning om et tillæg til vores miljøgodkendelse.  

 

Vi ser frem til den videre dialog.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tivoli A/S 

Stine Lolk & Nikolaj Koppel 

Vesterbrogade 3 

1630 København V 


