
 

Den 3. januar i år afleverede vi vores svar på det for-hørings materiale, 
kommunen havde udsendt om Tivoli Frihedens ønsker. Det var ét svar 
blandt 49 andre, som heller ikke kunne bakke op om materialet. 


Nedenstående citat stammer fra vores svar på for-høringen: 


“Det er dårlig timing fra kommunens side at starte en lokalplanproces for 
Tivoli Friheden, når kommunen allerede har fremlagt Vision Kongelunden 
som et projekt, der skal gentænke hele det store område, som Tivoli 
Friheden jo er en del af. Indenfor sportens verden benytter man ordet 
“Tyvstart”, når en af deltagerne starter før alle de øvrige. Den milde reaktion 
er omstart. Det anbefaler vi også her. 

Vi bakker op om, at der udarbejdes en samlet lokalplan for hele Vision 
Kongelunden i en proces med borgerinddragelse i hele forløbet. Derfor 
skal der naturligvis ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes en ny separat 
lokalplan for at dække Tivoli Frihedens ønsker alene, for der kan være 
mange andre placeringsmuligheder for en eller flere koncertsale/-faciliteter 
i Kongelundens område.” 

Den holdning har vi stadig!


V i anerkender, at det ikke er tilfældige streger og cirkler, der er tegnet i 
ansøgningen. Der ligger et meget grundigt arbejde bag. Der er tænkt ud af 

boksen, men desværre også ud af parcellen og helt ud på skovstien øst for 
det hegn, der markerer afgrænsningen mellem Tivoli Friheden og Havreballe 
Skov. Det har man gjort for at kunne opfylde gæsternes ønske om flere 
indendørs koncerter. 


Det kan selvfølgelig siges at være prisværdigt, at en virksomhed vil opfylde 
kundernes ønsker, men det rejser også spørgsmålet, om det er rimeligt, at de 
bliver opfyldt, når det viser sig, at store dele af det grønne bælte, der omkranser 
parken, må inddrages og mange høje gamle træer må lade livet for at kunne 
bygge et 7 etagers koncerthus med 22 meter som højeste punkt. Det medfører 
også et krav om, at skovstien, som har været forbeholdt gående og cyklister, nu 
skal deles med fragtbiler og Taxa’er for at kunne betjene Tivoli Frihedens 
fragtbehov. Det er et voldsomt indgreb i Havreballe Skov. Og det bliver sikkert 
ikke det eneste.




Vi mener, at ønskerne tydeligt illustrerer, at der ikke er plads nok på 
Tivoli Frihedens parcel til at opfylde ejernes nye ambitioner og at 
virksomheden derfor må overveje enten at ændre dem eller at flytte 
den del af virksomheden, der ikke er plads til til en anden adresse. 
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T ivoli Frihedens ønskeseddel indeholder 7 konkrete ønsker. Dem vil vi se på en efter 
en og vurdere hvilke konsekvenser de hver især vil have på parken og dens 
omgivelser. Vi tillader os også at gøre opmærksom på, at Tivoli Friheden ikke har pligt 

til at opfylde alle ønsker. Fx. fra kunstnere, der efter sigende ikke vil spille i parken, fordi 
lydtrykket er for lavt og som derfor - efter kunstnerens mening - ikke yder retfærdighed 
overfor vedkommendes musik. Efter vores opfattelse kan man roligt se bort for de få 
kunstnere, det drejer sig om, for de kunstnere, der allerede gerne vil optræde, kan 
tiltrække mellem 12.000 og 17.000 gæster - og der er ikke plads til flere. Tivoli Friheden 
kan iøvrigt ikke være ubekendt med, at mange gæster ønsker et lavere lydtryk. Det hører 
vi bare ikke noget om.


Vi har ikke kunnet undgå at bide mærke i, at de tre lokalplaner, der er lavet for Tivoli 
Friheden, viser en gradvis udvanding af begrebet ‘lystskov’. Vi mener faktisk, at Århus 
Kommune må have det uofficielle Danmarksmesterskab i salg af elastik i metermål - eller 
oversat til lokalplan-sprog: Kommunen har udvist en påfaldende vilje til at tillade 
skræmmende vide rammer for fortolkning af, hvad man må/ikke må i både zone I (selve 
parken) og zone II (den grønne bræmme, hvis primære formål er at skærme omgivelserne 
for støj og indsigt). Tilsyneladende er begrebet “lystskov” tomt, for man kan stort set få 
lov til alt. Se bare på denne udgave i forhold til den forrige.


Nedenstående idylliserede figur er hentet fra det smukke støbejernsgitter, der omkranser 
Tivoli Friheden (TF) på Skovbrynet og Stadion Allé, hvor den er placeret flere forskellige 
steder. Det er bl.a. beregnet for gæster, så de kan finde ind og ud af parken og se, hvor 
de forskellige attraktioner er. Det er ikke målfast, men opfylder vores formål: at kunne 
placere de forskellige ønsker på et velkendt kort. Der er indsat numre, som refererer til 
TF’s ønsker. De to røde kan ikke gennemføres under den nuværende lokalplan 834 i 
modsætning til de fire grønne, der kan. Den gule kan også, men det kræver, at Tivoli 
Friheden reducerer kravet om bygningshøjde for Scenen.
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1 Cykelparkering langs Stadion Allé på bekostning af den grønne bræmme 

TF tilbyder at lave 430 cykelparkeringspladser fra hovedindgangen op langs Stadion Allé 
til den nye indgang mod syd. Det skal efter planen ske ved, at det smukke 
smedejernshegn rykkes ind i parken. Med andre ord planlægger man at inddrage det 
nødvendige areal fra den grønne bræmme til P-pladser! “Det ‘koster’ ikke noget; vi må jo 
alligevel ikke benytte det”, synes ræsonnementet at være. Det er en meget uklædelig 
adfærd Tivoli Friheden her udviser. Og der kommer desværre flere eksempler på 
uklædelig adfærd under de følgende punkter. 


Det er svært, at lave smukke P-pladser for cykler og det er tilsvarende svært, at få 
cyklisterne til at bruge dem. Når først én cykel ikke benytter P-pladsen som foreskrevet, 
resulterer det let i et syndigt rod. Det vil utvivlsomt også ske her. 


Som det fremgår af de indsatte billeder fra en tilfældig mandag formiddag, så parkerer 
cyklister på Skovbrynet langs hegnet velvidende, at der er cykelstativer lige rundt om 
hjørnet på Stadion Allé. (Billedet til venstre). Cyklister på Stadion Allé parkerer også langs 
hegnet til trods for, at der lige foran dem er ledige cykelstativer. (Billedet til højre).


Stadion Allé er en usædvanlig smuk allé med en 100 årig historie. Den strækker sig i lige 
linje fra Sankt Lukas Kirke til hovedindgangen for den røde stadionbygning. Når man via 
alléen bevæger sig forbi krydset ved Skovbrynet, forlades villaområdet og afløses resten 
af vejen af det grønne skovområde. Det er den smukkeste del af alléen. Det vil være 
skammeligt at lade en lang cykelparkeringsplads, der sikkert bliver præget af det samme 
roderi som de fleste andre P-cykelpladser, skæmme den gode oplevelse alléen ellers 
giver. Løsningen vil også få en negativt effekt på oplevelsen af TF’s facade mod Stadion 
Allé. Og det kan vel ikke være i parkens interesse. 


2  Ny indgang ved Stadion Allé syd 

Vi har mange gange efterlyst en ny indgang ved Stadion Allé i krydset med Havreballe 
Skovvej. Det giver en let tilgang fra og til P-områderne ved stadion og Jyllands Allé, som 
mange  TF’s gæster benytter. Det er derfor positivt at læse, at det nu indgår i TF’s planer. 

Ifølge forslaget skal indgangen “anlægges med en forplads, og der gives mulighed for at 
etablere elementer til terrorsikring omkring indgangen og pladsen skal udformes under 
hensyn til de eksisterende træer, således at træernes rødder og stammer ikke lider 
unødig last. Dette kan bl.a. løses ved at indrette sti- og pladsforløb på dæk. Pladsen 
etableres inde på Tivoli Frihedens areal”.
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Vi synes det er et godt forslag og det kan - så vidt vi er oplyst - gennemføres under den 
eksisterende lokalplan.


3  Omlægning af vandløb 

I oplægget skrives “Det eksisterende vandløb i parken ligger i dag på kanten af 
forlystelsesområdet, og afspærrer en del af parken fra at blive brugt. Omkring søerne er 
vandløbet integreret med parkens aktiviteter, mens selve å-løbet ikke anvendes aktivt i 
parken. Ved at give vandløbet et nyt og mere slynget forløb, og samtidig føre det længere 
ind i forlystelsesområdet, er det hensigten at gøre vandet til en mere synlig del af parken. 
Samtidig øges arealet øst for vandløbet, og giver mulighed for at skabe et større, 
sammenhængende område ... ”.


Vi synes det er en god idé. Vi mener også, at det kan lade sig gøre under den nuværende 
lokalplan og at det slet ikke kræver et nyt koncerthus.


4  Ny koncertbygning, inddragelse af Skovstien til lastbilkørsel og en ny ind- og udkørsel til 
parken nord for koncerthuset 

Der er tale om et mastodont byggeri på 22 meters højde plus yderligere 4 meter til 
tekniske installationer. Det svarer ifølge planen til 5 etager, men med respekt for 
sandheden, så går der - ifølge de fleste arkitekters omregningstal fra meter til etager  - 3 
meter til hver etage. Det betyder, at bygningens højeste punkt svarer til en 7 etagers 
bygning.


På det indsatte billede af et af højhusene på 
Marselis Boulevard kan man se, at de 22 meter 
svarer til de 7 øverste etager på højhuset. 
Koncerthuset skråner ganske vist til 12 meter så 
tagfladen kan give plads og for gæster, der via 
restaurantudgangen kan kigge udover parken og 
ned mod de optrædende på scenen. De har også 
udsigt til boligområderne mod nord og mod 
Havreballe Skov - måske endda med havudsigt. 
Det vil totalt ændre oplevelsen fra skovstien, hvor 
man tidligere havde lokalplanens ‘sikkerhed’ for 
at kunne kigge mod en grøn bræmme af 
lystskov. 


For at få plads til bygningen skal der fældes flere 
m2 høje gamle træer, der ikke kan genplantes, 
for bygningen vil for tid og evighed stå i vejen. 
Koncerthuset ligger langs med Skovstien meget tæt på hegnet og erstatter det grønne 
bælte i hele sin længde. Opfattelsen af Tivoli Friheden som omkranset af høje gamle 
træer skal man så tilbage i historie-bøgerne for at finde bevis for. Pladsen vil for altid 
være bygningens og den cementerer Tivolis karakter fra sæsonaktivitet til helårsaktivitet.


Man ser igen, at det grønne bælte inddrages for at kunne tilfredsstille ejerens behov, og 
ikke som det oprindeligt var tænkt til beskyttelse af borgerne mod støj og indsigt. Det er 
endnu et eksempel på uklædelig adfærd fra Tivoli Frihedens side. Man spørger 
uvilkårligt hvorfor vil virksomhedens bestyrelse ikke forstå, acceptere og sikre, at 
det grønne bælte ikke må medinddrages i nye løsninger. Det er fredhelligt, men 
bliver behandlet som fredløst. Og helt bevidst. 

Koncerthuset skal kunne bruges hele året. Det betyder, at de koncerter TF producerer fra 
den åbne scene i sommerperioden, vil fortsætte i vinterhalvåret med fortsatte trafik- og 
P-problemer.
 4



Med hensyn til ønsket om at opbløde overgangen mellem Tivoli Friheden og Havreballe 
Skov og lade skovstien fungere som en kørevej for lastbiler, trucks, taxaer mm, så er det 
en løsning, vi tager kraftig afstand fra. Stien vil være for smal. Der er ingen vendepladser 
og inden længe vil der komme krav om, at inddrage mere af skoven og senere krav om, 
at skovstien forlænges helt ned til Skovbrynet. Det vil ikke kræve ikke en ny lokalplan, for 
skovstien er ikke en del af TF’s parcel. Det kommunen, der ejer Havreballe Skov. 


Koncerthuset med alle de tilknyttede ønsker om til- og frakørselsveje er skrækscenariet, 
som vi tager kraftigt afstand fra. 


Vores konklusion på ønsket om et nyt koncerthus lyder sådan:


• Lad skoven være skov og skovstien være skovsti.  
• Lad et støbejernsstakit svarende til det, der er på Stadion Allé og Skovbrynet 

fortsætte derfra til Marselisborghallen som en smuk ensartet markering af grænsen 
mellem Tivoli Friheden og omverdenen.  

• Lad det grønne bælte blive genetableret hele vejen rundt om parken i fuld bredde. 
• Begrav enhver tanke om et 22 meter højt koncerthus. 
• Sørg for at der bliver ryddet op hele vejen uden for afgrænsningen og ikke bare på 

Stadion Allé og det meste af Skovbrynet - hvem der end måtte have ansvaret.  

5  Ny Scenebygning 

Tivoli Friheden mener, at der er for mange begrænsninger i den nuværende lokalplan, i 
forhold til de aktiviter, man gerne vil igangsætte. De har derfor valgt at gå i højden både 
med et nyt koncerthus og en ny scenebygning. Det er meningen først at bygge Scenen, 
så det står færdigt til brug allerede i 2022 og derefter, når økonomien er på plads, at 
bygge  koncerthuset. 


Vi har argumenteret for et klart og tydeligt Nej Tak til koncertbygningen og foreslået, at 
virksomheden ændrer ambitionerne så aktiviteter, der ikke overholder de krav og 
begrænsninger, lokalplan 834 sætter, flyttes til en anden adresse.


Af samme grund foreslår vi, at TF går tilbage til tegnebrættet og udarbejder et nyt 
sceneforslag, der opfylder de krav og begrænsninger, der ligger i LP834.


Vi vil gerne fremhæve, at scenebygningen fremstår som en smuk løsning på en ny scene.  
Det er bare for højt. Hvis kælderafsnittet, der efter planen skal indeholde et storkøkken, i 
stedet kommer til at indholde scenerelevante aktiviteter, kan der allerede kappes nogle 
meter af højden. Resten er vi sikre på, at TF’s arkitekthold kan klare. 


Så:


• Nej tak til Scenen i dens foreslåede form.  
• Ja tak til en ny scene, som opfylder L834’s krav.   

6  Oplagringspladser 

Det fremgår af lokalplanforlaget, at der skal være to oplagspladser til oplag, depot, 
affaldshåndtering og lignende; en nordlig og en sydlig. 
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Lad os starte med den nordlige, som ligger ved rundkørslen på Skovbrynet og som har 
en separat indgangsport ved siden af gæsteudgangen og den officielle indkørselsport til 
parken. Oplagringspladsen er allerede - på forunderlig vis - blevet etableret ved at 
inddrage det grønne bælte. Med eller uden tilladelse er det efter vores mening endnu et 
eksempel på uklædelig adfærd fra Tivoli Frihedens side. Det grønne bælte er ikke til fri 
afbenyttelse. Det er skabt til at være der hele tiden som en tydelige afgrænsning mellem 
Tivoli Friheden og omverdenen. 


Selve rundkørselsområdet benyttes også til oplagring. For tiden oplagres træflis, som det 
fremgår af nedenstående billede til venstre. I baggrunden skimtes gæsteudgangen mod 
Skovbrynet og bag de parkerede biler en meget synlig oplagsplads. Det er aldrig et 
pynteligt område; der er altid utroligt rodet. Billedet til højre viser oplagspladsen med et 
gennemsigt stofmateriale, der ikke lader tvivl om, hvad der oplagres. Det er ikke et smukt 
visitkort at have. Det kan gøres langt bedre, men det kræver, at det grønne bælte 
genetableres og at det afgrænses yderligere - eventuelt med stolper, som begrønnes. Det 
er tilladt under den nuværende lokalplan - og foreslået i LP1128.


En sydlig oplagsplads eksisterer allerede som en del af indkørslen fra Havreballe Skovvej. 
Både i selve indkørslen og udenfor. Langs mange meter på begge sider af indkørslen er 
der bunker af materialer, som enten skal ind i parkområdet eller er på vej væk fra det. 
Men det er måske ikke den, der omtales i lokalplanforslaget: 


“I forbindelse med den sydlige plads, er det forventningen at der opføres en ny 
arbejdsbygning i form af værksted. Etablering af pladserne og bygningen medfører, at en 
del af den eksisterende beplantning i området skal fjernes og genplantes andre steder i 
parken.” Det fremgår ikke af beskrivelsen, om det er beplantningen i det grønne bælte, 
der skal fjernes eller om det er beplantningen udenfor. Som det klart er fremgået af 
ovenstående tekst er vi modstandere af en hvilken som helst fjernelse af det grønne 
bælte. 


Der er en sammenhæng mellem affaldsmængder og aktivitetsniveau. Jo større 
aktivitetsniveau jo mere affald. Den gode ledelse er karakteriseret ved, at affaldet kommer 
væk. Det klæder ikke Tivoli Friheden, at virksomheden skaber så megen rod på 
områder, som ikke tilhører dem.


7 Løsning af transportbehov og interne parkeringsproblemer. 

Med de fravalg vi har gjort i teksten, bliver de interne transportbehov uændrede i forhold 
til den nuværende situation. Tivoli Friheden må indrette transportveje som kan bære den 
motoriserede trafik, der benyttes. Der er allerede en sammenhængende transportvej 
mellem portene på Havreballe Skovvej og Rundkørslen på Skovbrynet. 
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Der er lavet P-pladser indenfor matriklen for biler og cykler, som tilhører medarbejdere. P-
pladsen for biler ligger på pladsen bag Hermans og P-pladsen for cykler lidt vestfor. 
Sidstnævnte er omkranset af en bøgehæk, der er er højere end cyklerne, og fremtræder 
som en smuk løsning. Det kan man ikke sige om P-pladsen for biler. Og det kan undre at 
TF har valgt en så grim løsning, når de fx. med juli måneds Blomsterfestival viser, at de 
godt kan lave meget smukke løsninger. 


8  Afsluttende bemærkninger 

I miljørapporten til LP 1128 skrives: 


“Hvis det aktuelle forslag til lokalplan nr. 1128 ikke vedtages, vil Tivoli Friheden 
fortsat kunne drive og udvikle sin forretning som forlystelsespark inden for den 
gældende lokalplan. Der vil herunder fortsat være mulighed for afholdelse af et 
antal større udendørs koncerter, og det må forventes, at forlystelsesparken søges 
udviklet det den kan inden for rammerne af den gældende lokalplan. Herunder 
eksempelvis med placering af høje forlystelser indenfor lokalplanområdet, og 
muligvis med en ny ind-/udgang for publikum ved Stadion Allé tæt på Havreballe 
Skovvej, hvorved der kan opnås en mindre gangafstand til parkeringspladserne 
ved Stadion. Tivoli Friheden har således mulighed for allerede inden for rammerne 
af den gældende lokalplan at indgå i arbejdet på at forbedre parkeringsforholdene 
i det samlede område, bl.a. i koordinering med Kongelund-projektet. Endelig vil 
den gældende planlægning sikre, at lystskoven mod Havreballe Skovvej bevares i 
sin fulde udstrækning.” 

Vi er enige i den opfattelse, og opfordrer Tivoli Friheden til at forfølge den. 


Tivoli Friheden vil måske opfatte det som en amputeret løsning, men det er 
en løsning, der stadig giver mulighed for at forfølge og fastholde det 
overordnede mål om at være den største turistmagnet i Århus og at få en 
vækst i egenkapitalen, som i regnskabet vil blive betegnet som tilfreds-
stillende. Og alt sammen indenfor egen matrikel. 
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Med venlig hilsen


