
 

Tivoli har tappat 64.000 besökare tom. juni eller ‐5%. 
Huvudorsak fyra dagar mindre öppet under april. 
 
Tivolis besøgstal på niveau med 2007 
AnnonceMennesker 03.07.2008 kl. 11:55  
Forlystelseshaven Tivoli oplyser, at haven i juni havde 512.000 besøgende, hvilket er noget mindre 
end samme måned året før. For perioden april til juni har Tivoli haft 1,238 millioner gæster mod 
1,302 millioner året før. Men Tivoli åbnede i år fire dage senere end sidste år. 
 
‐Besøgstallet ligger på samme niveau som sidste år, fratrukket de fire færre åbningsdage. Vi 
forventer at nå et besøgstal for sommersæsonen totalt på niveau med 2007, siger Lars Liebst, adm. 
direktør for Tivoli. /ritzau/ 
 
Besøgstallet for sommersæsonen er pr. 30. juni (17. april ‐ 30. juni) som 
følger:  
 
 
2007 
Besøgstal april                             272.000 
Besøgstal maj 485.000 
Besøgstal juni 545.000 
I alt pr. 30.06  1.302.000 
 
2008 
Besøgstal april                             214.000 (‐21%) 
Besøgstal maj 512.000 (+6%) 
Besøgstal juni 512.000 (‐6%) 
I alt pr. 30.06  1.238.000 (‐5%, ‐64.000) 
 
 
 

Nya Tivoli-projektet – Kommersialisering och 
exponering av parken längs hela sträckan mot 
Bernstorffsgade och Hovedbanegården med 
raffiga inglasade koner 
Forene Tivoli og byen på en helt ny og spændende måde og skabe liv i bydelen 
hele året og dermed gøre Tivoli til en destination - også uden for Havens sæsoner 
med caféer, restauranter, butikker og serviceydelser. Tivoli Kanten vil komme til 
at rumme et oplevelses-univers af caféer, restauranter, butikker og 
serviceydelser, helt i tråd med traditionerne i Tivoli. Byggeriet skal altså byde på 
det unikke, kvalitetsprægede og originale inden for hvert område og dermed 
skabe betagende oplevelser for gæsterne.  
 



Tivoli har offentliggjort et nyt projekt, der med garanti vil  rejse en heftig debat. 
Projektet hedder “Tivoli Kanten”, der er en vision for udviklingen af den del af Tivoli, som 
løber langs Bernstorffsgade. Visionen er udviklet i samarbejde med det verdensberømte, 
amerikanske arkitektfirma Pei Cobb Freed & Partners. 
Tivoli arbejder på at skabe mere helårsaktivitet i aktieselskabet og også, at der blev 
arbejdet med et projekt i det, der i mangel af bedre er blevet kaldt Tivolis rand, altså den 
noget forsømte “bagside'”af Tivoli ud mod Bernstorffsgade og Hovedbanegården. 
Adm. direktør Lars Liebst forklarer: 
- Vi har igennem mange år arbejdet med at udvikle helårsaktiviteter i Tivoli, og i forlængelse 
heraf har vi nu fremlagt en vision for, hvordan vi ser udviklingen af Tivolis vestlige kant. Med 
Tivoli Kanten ønsker vi at revitalisere Tivoli og området ved Bernstorffsgade ved at forene 
Tivoli og byen på en helt ny og spændende måde. Vi vil skabe liv i bydelen hele 
året og dermed gøre Tivoli til en destination - også uden for Havens sæsoner. 
Lars Liebst og fortsætter: 
- Vi har allieret os med en af verdens bedste arkitektfirmaer og tror på, at tiden er inde, til at 
Tivoli møder byen i Bernstorffsgade. 

 

Arkitekturen 
Tivoli Kanten strækker sig i fase 1 fra hjørnet af Vesterbrogade til Nimb, men tænkes at nå 
hele vejen langs Bernstorffsgade og rundt om hjørnet i Tietgensgade indtil Koncertsalen, når 
det er endeligt fuldført. 
Facaden mod byen er af glas og bugter sig i bløde kurver langs fortovet. Dermed skabes 
opholdspladser og variation i udtrykket. Facaden brydes af Tivolis bestående, ældre 
bygninger: Hovedindgangen og Nimb i fase 1 og siden det gule hus - kaldet Vise Vers eller 
Bernstorff Huset, når fase 2 skal realiseres. Langs det gule hus løber Smøgen, som blev 
etableret i 1952 og fortsat vil eksistere side om side med forandringerne. 
Bygningen er tre etager høj og kronet med grønne taghaver. Mod Tivoli er bygningens højde 
varieret og facaden brydes af flere dæk og terrasser. Facadens overflade er inspireret af 
Hovedindgangens røde og gule teglsten. 
Det amerikanske arkitektfirma Pei Cobb Freed & Partners er valgt på grund af tegnestuens 
erfaring med at bygge i områder, der er specielt følsomme på grund af en unik historie og 
beliggenhed. Det er således en af firmaets stiftere, I.M. Pei, der står bag den berømte 
pyramide i Louvres gård i Paris.  

Indholdet 
Tivoli Kanten skal efter planerne rumme caféer, restauranter, butikker og 
serviceydelser. Byggeriet skal byde på det unikke, kvalitetsprægede og originale inden for 
hvert område.  
Det nyåbnede Nimb er et godt eksempel på det. Det berømte mauriske kompleks rummer i 
dag alt fra mejeri og hotel til delikatessebutik og restauranter. Alt sammen forenet i et enkelt 
koncept: Høj kvalitet med fokus på det danske. 
Således vil man i det nye byggeri kunne forestille sig nye spisekoncepter, kulturoplevelser og 
oplevelsesprægede butikker med f.eks. design, kunst og familierettede produkter - ligesom 
man kender det i Tivoli i dag. 

Processen 
Der er tre forudsætninger for, at Tivoli Kanten kan gennemføres.  
Der skal kunne findes det rigtige miks af lejere til at skabe den kvalitet, man i dag 
oplever i Tivoli. 
Projektets byggeøkonomi skal være kommercielt bæredygtig. Og ikke mindst skal 



projektet godkendes politisk. 
Myndighederne skal nu behandle Tivoli Kanten, blandt andet skal der udarbejdes lokalplan 
for området. 
Godkendes projektet af kommunen, skal der detailprojekteres, før byggeriet kan gå i gang. 
Første fase af Tivoli Kanten kan derfor tidligst stå færdig i 2012.   

Leif Aronsson 
Absolute Advantage turistkonsulter 
Askims Stenblocksväg 8 
436 40 Askim 
031-28 26 50, 0707-63 13 83 
 
 


