
 
  

  
Opdateret overblik over muligheder for en Festival-
plads i København 

Med udgangspunkt i det godkendte medlemsforslag om Festivalplads 

fra 9. juni 2022, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget hermed et opda-

teret overblik over mulighederne for at etablere en festivalplads i Kø-

benhavn. Besvarelsen tager udgangspunkt i stillede spørgsmål i med-

lemsforslaget. 

Baggrund 

Gennem en årrække er mulighederne for at placere en festivalplads i 

København blevet drøftet politisk. Ønsket er at følgende skal besvares i 

notatet:  

Hvis Prøvestenen skal indrette som festivalplads – hvordan vil en ind-

retning så være mulig, så den kan være rekreativt område, når den ikke 

bruges til festival, og natur/dyr i området respekteres?  

5-øren og 10-øren er tidligere brugt som koncert/festivalplads. Hvad er 

uddybende årsager til, at de ikke kan bruges mere – og hvad skal der 

til, for at de kunne bruges som festivalplads?  

Refshaleøen bruges i dag som festivalplads – hvad skal der til, for at 

den kan fortsætte i den funktion? Permanent eller over en kortere tids-

horisont – f.eks. 10 år / 5 år.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennem en årrække udarbejdet re-

degørelser og undersøgelser af forskellige mulige placeringer af en fe-

stivalplads i København. Seneste status opdateres hermed ift. Prøveste-

nen, 5- og 10-øren og Refshaleøen.   
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Kort over undersøgte placeringer 

 

I en redegørelse præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget den 16. juni 

2020 (bilag 1) fremgår de væsentligste krav og behov ift. optimal ind-

retning af en festivalplads. Af denne fremgår det, at en velfungerende 

festivalplads forudsætter en basis infrastruktur, at pladsen er fleksibelt 

indrettet og med mulighed for en ”plug and play”-løsning. 

  
I den forbindelse er det vigtigt: 

• at pladsen har den rette mængde strøm placeret strategiske ste-

der på pladsen 

• at der er adgang til vand med det rette tryk, de rigtige steder på 

området 

• at der er mulighed for afledning af spildevand fra eksempelvis 

toiletter 

• at man undgår permanente bygninger, der begrænser mulig-
heden for fleksibel indretning af pladsen 

• at man sikrer en hensigtsmæssig logistik med gode adgangs- 

og flugtveje  

• at området er drænet på en måde, så det kan håndtere perioder 

med større mængder regn og at jordbundsforholdene generelt 

kan håndtere belastningen fra store scener og det store antal 

gæster 
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Arealet kan enten være med eller uden tilstødende støtteområder. Et 

støtteområde kan eksempelvis være: produktionsområder, publikums-

indgange, artistområde, parkering, camping, trafikområde for bus/taxa 

mv. Kultur- og Fritidsforvaltningen har indtil nu arbejdet med en ram-

mesætning om at en københavnsk festivalplads skal være uden cam-

ping- og større parkeringsareal. I det tidligere arbejde er der blevet ar-

bejdet med en forudsætning om en plads i størrelsesordenen 255.000 

m2 inkl. støtteområder så som produktions-, artist og trafikområde, som 

det mest optimale. Hvis et areal er uden støtteområder, er der udeluk-

kende tale om publikumspladsen, hvor eventet bliver afholdt. Aarhus 

Kommune har oplyst, at arealet på den nye festivalplads i Eskelunden, 

hvor eksempelvis NorthSide afholdes fra 2022, er 110.000 m2 uden 

støtteområder. En publikumsplads i København bør være af samme 

størrelse. Arealet på eksisterende nationale festivalpladser, inklusive 

støtteområder, ligger i et spænd mellem 104.000 m2 til 255.000 m2. 

Der er mulighed for at forudsætningen for pladsens størrelse på 

255.000 m2, kan ændres i et fremtidigt arbejde eller der udelukkende 

fokuseres på at finde en såkaldt publikumsplads.  

Generelt for alle arealer, hvor der kunne være mulighed for at placere 

en festivalplads, gælder det, at der er en række lovgivning såsom planlo-

ven, miljøbeskyttelsesloven, fredninger og Natura2000, som en plads 

enten skal leve op til eller opnå dispensation fra, eller som kan betyde 

stillingtagen til flytning af dyreliv. Derudover er placeringen af en plads 

også styret af blandt andet musikforskriften og kommuneplanen, som 

kommunen selv har beslutningskompetence over. Musikforskriften er 

på nuværende tidspunkt under revision, og der startes en proces for en 

ny kommuneplan inden længe.    

Refshaleøen 

Mulighederne for at benytte Refshaleøen som festivalplads fremgår af 

bilag 2. Ifølge Kommuneplan 2019 vil byudvikling tidligst finde sted ef-

ter 2031. Refshaleøens Ejendomsselskab har dog tilkendegivet ønske 

om at starte tidligere, og udtalt at det er usikkert i hvilket omfang festi-

valer og lignende arrangementer kan fastholdes fra 2025. 

 

Areal og anvendelse 

Refshaleøens koncertplads er ca. 50.000 m2, og ifm. afvikling af større 

arrangementer anvendes også et usammenhængende areal på ca. 

100.000 m2. Festivalpladsen har således ikke en størrelse der dækker 

behovet. Copenhell, som benytter pladsen, oplyser også, at pladsen al-

lerede nu er for trang, og at de derfor lejer andre områder i umiddelbar 

nærhed som eksempelvis Kløverparken og TAP1. Desuden er større ar-

rangementer udfordret af, at der kun er én adgangsvej til pladsen.  

 

Planmæssige rammer og øvrige funktioner 
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Området er ikke omfattet af fredninger el.lign. 

 

Kommuneplan 2019 fastlægger Refshaleøen som perspektivområde i 

rækkefølgeplanen for udviklingen af København. Det indebærer, at en 

byudvikling af Refshaleøen tidligst kan finde sted i perspektivperioden 

efter 2031. Refshaleøens Ejendomsselskab har imidlertid tilkendegivet, 

at de forventer at byudviklingen kan starte betydeligt tidligere end 2031 

og har pt. lejekontrakter, der udløber 31/12-2024. Selskabet har vurde-

ret, at Kommuneplan 2019 åbner op for byudvikling, når der er truffet 

aftaler om infrastruktur.  

 

Følgende blev føjet til den politiske hovedstruktur ifm. med den politi-

ske behandling af Kommuneplan 2019: ”En fremtidig udvikling af Klø-

verparken og Refshaleøen rummer unikke muligheder for at skabe et 

stort sammenhængende nyt kystnært område i København og skabe 

en samlet forbindelse med offentlig adgang langs kysten. Det er dog 

en forudsætning, at der tilvejebringes tilfredsstillende løsninger på in-

frastruktur i området, førend der tages hul på udviklingen. I umiddel-

bar forlængelse af, at den fremtidige infrastrukturbetjening af områ-

derne, herunder kollektiv transport, er afklaret i forhold til linjeføring og 

finansiering, er det en mulighed at fremrykke byudvikling via et kom-

muneplantillæg.” Økonomiudvalget godkendte den 7. december 2021, 

en ny potentiel tidsplan for udviklingen af området, hvoraf det fremgår 

at der forventes beslutning om infrastrukturen i 2024. Ejendomsselska-

bet oplyser ligeledes, at de på nuværende tidspunkt ikke kan præcisere 

en endelig tidsplan for mulighederne for afvikling af festivaler og kon-

certer på arealet, da disse er afgøres af den kommende planlægning og 

udvikling, som forventes startet i 2024.  

 

Derudover er der i dag fastlagt en begrænsning på 20 dage om året 

hvor der må være koncertvirksomhed. 

 

Samlet vurdering 

Refshaleøen har en begrænset tidshorisont som festivalplads. Aktivi-

tetsarealet er for småt til de helt store festivaler og endags koncerter og 

der er store udfordringer ift. adgang og logistik. Med de langsigtede 

planer for området, vurderes det vanskeligt at fastholde området som 

festivalplads på længere sigt. Der kan indledes dialog med ejendoms-

selskabet og de nuværende aktører om midlertidigt at forlænge aktivite-

terne efter 2024 samt evt. forbedre forholdene til midlertidigt brug jf. 

bilag 2.  

 

Femøren/Tiøren 

Femøren og Tiøren anvendes i dag til større arrangementer, fx Grøn 

Koncert. 
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Areal og anvendelighed 

Femøren og Tiøren er tilsammen 80.000 m2og lever arealmæssigt ikke 

op til den størrelse, som aktørerne efterspørger. Området har ikke andre 

funktioner, når der ikke afvikles arrangementer, og der er ikke planer for 

anden fremtidig anvendelse. Området har gode offentlige forbindelser 

med metrostation i umiddelbar nærhed til koncertpladsen. 

 

Planmæssige rammer og øvrige funktioner 

Arealet er omfattet af fredningen af Amager Strandpark. Det skal afkla-

res i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorvidt det er mu-

ligt at opnå dispensation fra fredningen til en mere intensiv brug, even-

tuel udvidelse samt optimering af arealet, så det kan leve op til festival-

aktørernes ønsker til en fremtidig festivalplads. Arealet er desuden om-

fattet af Strandbeskyttelseslinjen og dele af Femøren af søbeskyttelses-

linjen.  

 

Af kommunale rammer kan nævnes, at området er omfattet af Forskrift 

for udendørs musikarrangementer; hvor det fremgår, at arrangementer 

på Femøren/Tiøren senest skal slutte kl. 22.00 på hverdage og kl. 24.00 

i weekenden, at de højst må vare ti timer i træk, at lydniveauet ikke må 

overstige 60 dB, og at der højst må være 10 arrangementsdage om året. 

Dette sætter væsentlige begrænsninger for afholdelsen af større musik-

festivaler, og vil skulle lempes, hvis området skal kunne fungere som fe-

stivalplads. Området er desuden omfattet af lokalplan for Amager 

Strandpark, og det skal afklares, om etablering af en festivalplads forud-

sætter lokalplantillæg el.lign. 

 

Samlet vurdering 

Femøren og Tiøren har ikke den ønskede størrelse og vil kræve dispen-

sationer fra blandt andet fredningsbestemmelse og revidering af For-

skrift for udendørs musikarrangementer, for at der kan anlægges en fe-

stivalplads her.  

 

Prøvestenen 

I 2020 blev der præsenteret en samlet redegørelse for hvordan der kan 

indrettes en festivalplads på området, der fungerer som et rekreativt 

område, når der ikke er arrangementer. Sagen og redegørelsen kan læ-

ses her: KFU den 16. juni 2020 - Punkt 25  

 

Der er i denne sag ligeledes bud der tager højde for, at der vil være ar-

rangementer, som ikke benytter hele arealet, og hvordan resten forsat 

ville kunne fungere som rekreativt område. Der kan med det nuværende 

vidensniveau ikke siges noget om natur og dyreliv i området, da dette vil 

kræve en større kortlægning, som vil kunne indarbejdes i en mulig 

screening af området.  

 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget/m%C3%B8de-16062020/referat/punkt-25
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Areal og anvendelighed 

Den del af Prøvestenen, der vil kunne anvendes som festivalplads, har 

en arealmæssig størrelse på ca. 150.000 m2 og vil kunne indeholde de 

fleste funktioner, der ønskes for en fremtidig festivalplads (bilag 1). Det 

vil kræve yderligere screening af området og dialog med grundejeren 

By og Havn om muligheden for at indrette dele af Prøvestenen som re-

kreativt område med funktion som festival/koncertplads.  

 

Der er kun én adgangsvej til Prøvestenen, hvilket er en udfordring for at 

etablere en festivalplads ift. fx adgangsforhold, logistik og beredskab. 

Der er relativt dårlige offentlige forbindelser til Prøvestenen med 1 km. 

til nærmeste metrostation. Borgerrepræsentationen har netop god-

kendt igangsættelsen af ny udredning for metrolinjeføring på Amager 

ved Kløverparken. Såfremt denne besluttes, vil det sikre væsentlig 

bedre kollektiv betjening af området end i dag. 

 

Planmæssige rammer og øvrige funktioner 

Prøvestenen er ikke omfattet af fredninger eller lignende forhold, som 

vil udfordre etablering af et rekreativt område med funktion som festi-

valplads på udvalgte tider af året. 

 

Den nordlige del af Prøvestenen benyttes til industri, og det skal afklares 

hvorvidt dette indebærer risici for en festivalplads syd for. Derudover 

gøres der opmærksom på, at der er planer om at etablere en ny lystbå-

dehavn syd for arealet. Det er med Budget 2022 aftalt, at undersøge 

mulighederne for sammen med By & Havn for at færdiggøre og åbne 

den allerede forberedte lystbådehavn på Prøvestenen Syd. Det kan på-

virke mulighederne for en festivalplads, ligesom festivalaktiviteter kan 

påvirke brugen af en lystbådehavn.  

 

Samlet vurdering 

Prøvestenen lever op til det arealmæssige behov og ligger på en place-

ring som for nuværende ikke er underlagt fredninger eller lignende for-

hold, som vil udfordre etablering af et rekreativt område med funktion 

som festivalplads. Der er en række usikkerheder ift. adgangsforhold, lyd-

niveau, sikkerhedsafstand samt hvilke begrænsninger Forskrift for mu-

sikarrangementer vil sætte for området, som ville kunne blive afklaret i 

grundigere screening af arealet. 

 

Valbyparken 

Valbyparken benyttes allerede til festivaler og større arrangementer, fx 

har parken i mange år dannet ramme om Grøn Koncert. 

 

Areal og anvendelighed 

Valbyparken er i alt ca. 110.000 m2 og lever arealmæssigt dermed ikke 

op til ønskerne for en fremtidig festivalplads. Det største 
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sammenhængende areal er ca. 40.000 m2, hvilket vanskeliggør større 

koncerter og festivaler. Etablering af en festivalplads i Valbyparken for-

udsætter etablering af el-, vand- og kloakledning.  

 

Der er flere kolonihaveforeninger i umiddelbar nærhed til Valbyparken, 

og en mere intensiv brug af området til festivaler vurderes at være til 

gene for disse. 

 

Planmæssige rammer og øvrige funktioner 

Hovedparten af Valbyparken er omfattet af fredninger, der har til formål 

at sikre offentlig adgang samt begrænse muligheden for, at etablere per-

manente faciliteter der ændrer parkens karakter. En festivalplads vil for-

mentligt forudsætte dispensation fra fredningen, da afviklingen af arran-

gementer vil begrænse offentlighedens adgang samt ændre parkens fy-

siske karakter. 

 

Valbyparken er omfattet af begrænsninger ved Forskrift for udendørs 

musikarrangementer, hvilket gør, at der må være op til 20 koncertdage 

om året, at arrangementer skal slutte inden midnat, samt at lydniveauet 

ikke må overskride 70 dB ved nærmeste beboelse. Hvis området skal 

have udvidede anvendelsesmuligheder, kræver det en ændring eller di-

spensation fra forskriften.  

 

Samlet vurdering 

Området har ikke et areal, der lever op til ønskerne for en fremtidig festi-

valplads, og det vil kræve dispensation fra blandt andet fredningsbe-

stemmelser, at anlægge en festivalplads. En festivalplads vil desuden 

forudsætte dispensation eller ændring af Forskrift for udendørs musik-

arrangementer. 

 

Kløverparken 

Areal og anvendelighed 

Kløverparken er i alt ca. 230.000 m2 og opfylder umiddelbart ønskerne 

til en festivalplads hvad angår ubebygget areal og afstand til beboelse. 

En festivalplads på området kræver etablering af el-, vand- og kloakled-

ning. 

 

Planmæssige rammer og øvrige funktioner 

Kløverparken er ikke omfattet af fredninger el.lign. 

 

Kløverparken kan ifølge den gældende kommuneplan (KP19) tidligst 

udvikles i perspektivperioden efter 2031, og der vil skulle tages en dia-

log med grundejer om anvendelse af arealet til festivalplads. Økonomi-

udvalget godkendte den 7. december 2021, en ny potentiel tidsplan for 

udviklingen af området, hvoraf det fremgår at der forventes beslutning 

om infrastrukturen i 2024, som vil fremrykke mulighederne for 
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udvikling af arealet. Kløverparken er omfattet af lokalplan, og etablering 

af en festivalplads forventes at forudsætte dispensation el.lign. Derud-

over opføres der mange nye midlertidige ungdomsboliger på en nær-

liggende grund, der vil kunne skabe yderligere begrænsninger for an-

vendelsen af arealet til festivalplads. Der eksisterer en række grunde på 

ca. 340.000 m2 i Kløverparken, hvor Københavns Kommune og By og 

Havn (50/50), har hjemfald på ejerskabet i 2052. 

 

Store dele af Kløverparken er forurenet, og forholdene heromkring vil 

højst sandsynligt skulle undersøges, før området kan tages i brug som 

festivalplads. Det skal også undersøges, om der er risici forbundet med 

placeringen i nærheden af Benzinøen.  

 

Kløverparken har et areal, der imødekommer efterspørgslen ifm. en fe-

stivalplads. Området har imidlertid en begrænset tidshorisont som mu-

lig festivalplads, og det vil kræve nærmere undersøgelser af bl.a. forure-

ning fra omkringliggende industri at fastlægge, hvorvidt der kan etable-

res en festivalplads på arealet.  

 

Ydre Nordhavn  

Københavns Kommune har tidligere anmodet Transportministeriet om 

at vurdere, hvorvidt det er muligt at etablere en festivalplads med op til 

45.000 gæster i Ydre Nordhavn ifm. en kommende kommunal park.  

 

Det er Transportministeriets vurdering, at en festivalplads ikke vil kunne 

etableres inden for lovens rammer. Det er Transportministeriets vurde-

ring, at området hovedsageligt skal henlægges til rekreative faciliteter 

så som vådområder, udkigstårne og andre mindre støttepunkter til fy-

sisk aktivitet samt en række fodboldbaner, som er de oplistede eksem-

pler i bemærkningerne til loven, og en festivalplads vurderes uforenelig 

hermed. 

 

Det er dermed ikke muligt at etablere en festivalplads her. 

 

Selinevej 

I 2019 blev der forelagt resultatet af en foreløbig screening af et areal på 

Selinevej i Amager Vest. Denne sag kan læse her: KFU den 27. februar 

2019 - punkt 10. Det undersøgte areal er forsat udlejet til Miljøcenter 

frem til foreløbig 2029. 

 

Derudover har Teknik- og Miljøforvaltningen i juni 2022 oplyst følgende 

vedrørende områderne ved Selinevej. Den nordligste del af arealet på 

Selinevej - arealet nord for jernbanen, er blevet affredet og er overgået 

til By & Havn i forbindelse med den manglende byggemulighed på 

Fælleden. Arealet mellem jernbanen og Selinevej er et overdækket de-

pot, der afventer en afgørelse fra Miljøstyrelsen om, at arealet kan 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget/m%C3%B8de-27022019/referat/punkt-10
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget/m%C3%B8de-27022019/referat/punkt-10
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benyttes til øvrige formål. Det sydligste areal er overgået til byskov og 

blåt støttepunkt samt omfattet af en optionsaftale, indgået med for-

brændingsanlæggene, om etablering af en losseplads, fastlagt jf. fred-

ningen. I den mellemliggende periode frem til etablering af losseplad-

sen, er den primære del af arealet udlejet til behandling af forbrænding-

slagge. 

 

På grund af ovenstående oplysninger fra Teknik- og Miljøforvaltningen, 

vurderes det at være vanskeligt at etablere en festivalplads her. 
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