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Borgerpanelundersøgelse  

Natteliv og udendørs musik arrangementer i Indre By 

Gennemført 24-27. februar 2017 

 

 

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om natteliv og udendørs musik 

arrangementer i Indre By 

Spørgeskemaundersøgelsen har været udsendt elektronisk til de 5107, der er medlem af Indre By 

Borgerpanel.  Resultaterne fra undersøgelsen er fordelt på de syv kvarterer, der er i Indre By.  

Spørgsmål 1 – 3 omhandler om bopæl, køn og alder: 

 2161 medlemmer af borgerpanelet har besvaret undersøgelsen. 

 94,6 % af disse bor i Indre By, mens de resterende 5,4 % ikke har bopæl i bydelen. Borgere med 

bopæl uden for bydelen bliver ikke tilbudt undersøgelsens resterende spørgsmål. 

 Af dem, der har svaret, er 3,8 % i alderen 15 – 24 år, 12,9 % er i alderen 25 – 34 år, 17,5 % er i 

alderen 35 – 44 år, 23, 2 % er i alderen 45-54 år, 20,8 % er i alderen 55-64 år, 18,4 % er i alderen 65 

- 74, 3,4 % er i alderen 75+ år.  

 48 % af de adspurgte er mænd. 51,6 % er kvinder og de resterende 0,4 svarede andet.  
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Spørgsmål 4: I Hvilket kvarter bor du? 
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Spørgsmål 5: Føler du dig generet af nattelivet i Indre By? 

 

Resultaterne fortsætter på side 4.  
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 
”det er når gæsterne flytter festen ud på gaden, smadrer flasker, m.m. at det bliver for meget” 

” Affald, cigaretskoder, opkast, tis, støj.” 

”Cafeerne spiller for høj musik - også langt ud på natten. Cafeernes publikum trækker i høj grad ud på 

gaden, så den enkelte cafés område mangedobles.” 

”De mere eller mindre fulde grupper, der kommer larmende fra Vestergade ind i Larsbjørnsstræde og 

Studiestræde er til stor gene. Samtidig er det til gene, at nattelivet nu rummer bander, der ryger i totterne 

på hinanden pga. hash, stoffer etc. som sælges i nattelivet herinde.” 

 

”Der er utroligt meget larm i gaderne - typisk pga. skænderier, hærværk eller slagsmål. Til tider er der også 

"bilfester", hvor biler parkerer i gaden og åbner alle dørene og skruer helt op for musikken. Det er 

slemmeste i de varme måneder og aller værst i gymnasiernes/skolernes ferie omkring juni-august (begge 

inklusiv).” 

”Desuden er det trist, hvis Indre By skal overtages af klubber, der kun har åbent tors-lør nat, og dermed 

ligger lukket hen resten af tiden. Det dræber det alsidige hverdagsbyliv.” 

”Ja, i weekenderne, men jeg accepterer at dette er et vilkår midt i storbyen.”  
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Metropolzonen: 

”Ved Tivoli og rådhusplads arrangementer / koncerter.” 

”Er nabo til Tivoli med de gener som det giver.” 

”Primært pga. affald smidt overalt.”  

 

Nansensgade-kvarteret: 

”bræk uden for porten; masser af affald; ubehagelig adfærd; og ikke mindst en ekstrem larm forleden 

fredag med koncert på Nørreport.”  

”Det er især gennemgående grupper der larmer og urinerer i portene.” 

”Om sommeren med åbne vinduer høres jævnligt "fuldemands-brøl" fra gaden om aftenen, primært i 

weekends. Vores port-indgang bliver året rundt overpisset. Skrald i gaden i weekends.” 

”Støjende adfærd. rygere fylder fortovet, hvis ikke det i forvejen er blokeret af cykler.”  

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Det er generende, at der stort set hele sommeren er fest på Dronning Louises Bro, hvor folk møder op 

med store højtalere og hører musik. Det føles lidt som om, at man bor nær en festivalsplads. Det virker 

mærkeligt, at politiet aldrig griber ind af hensyn til naboerne i området.” 

”Folk opfører sig pænt i denne del af Kbh.” 

”Det er alt for ofte og for omfattende. Man får fornemmelsen af at borgerne ikke er en del af kommunen”. 

”Jævnligt er der højlydte fester på "Kommunehospitalet" men vi bor jo i City og kan ikke forlange total ro. 

I såfald må man flytte på landet.” 

 

Østerport: 

”Der er ikke meget natteliv, dér hvor jeg bor.” 

”Det er kun private fester, og folk der er på vej i byen eller på vej hjem, der generer mig nogle gange i 

weekenderne.”  

”Støjende fulde unge. Byen stinker i weekenden. Gaderne flyder med møg.” 

  

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Af og til stopper "disco-busser" på hjørnet Kronprinsessegade/Fredericiagade. Mændene strømmer ud af 

bussen og urinerer de alle mulige steder; mens kvinder skriger og råber ind i og udenfor bussen; samtidig er 

der infernalsk larm med disco-musik.” 

”Der er enkelte værtshuse i vores Nyboder-område med sen bevilling, hvor der er lidt høj stemning udenfor 
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ved 2-3 tiden. Men generelt er det OK.” 

”Der er uden tvivl en del larm, især forår og sommer, men jeg mener, at det er forventeligt, mår man 

vælger at bo i Indre by.”  

”Lejlighedsvis hærgende fulderikker i gaden sent om aftenen. Men helt inden for rimelighedens grænser”. 

”Mest i form af knuste glas cigaretskod og pizzabakker som flyder. Jeg hører ikke meget støj, der hvor jeg 

bor (kryds Adelgade og Dronningens Tværgade).” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Det er der generer er roden og svineriet dagen derpå. Kan ikke forstå at barerne ikke selv skal stå for 

oprydning efter nattens udskejelser.” 

”I selve Gammelholm området er der ikke megen larm som sådan, men der er masser af griseri og 

efterladenskaber og porte i området benyttes som pissoir. Griseriet bliver som regel hurtigt ryddet op, men 

det må give et frygteligt indtryk på turisterne, som ofte er ude at gå om morgenen og formiddagen.” 

”Ind imellem af råbende berusede personer, der går igennem den gade hvor jeg bor.””Støj fra beværtninger 

- og 'fulde folk'. Det værste er dog at gaderne undertiden flyder af affald og glasskår efter en weekend. 

Særlig slemt er det i Gothersgade.” 
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Spørgsmål 6: Føler du dig tryg, når du om aftenen og natten færdes i nattelivsgaderne i Indre By? 

 

 

 

Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”Der er altid mange på gaderne, så man føler sig tryg i mængden.” 

”Det afhænger af tidspunkt - jo senere og mere fulde folk er - desto mere ubehageligt”. 

”Det er ikke farligt at være midt i folkemængden. Det kan opleves farligt at færdes alene på en 

mennesketom gade i Indre By.” 
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”Folk er normalt meget høflige, også når man beder dem om at flytte sig fra trappen foran 

hovedindgangen, som åbenbart er et godt sted at sidde, når man er træt/fuld.” 

”For lidt politi på gaden både om dag og nat.” 

”Jeg føler mig generelt tryg i København. Men jeg oplever stemningen i indre by´s nattelivsgader (Strøget, 

Gothersgade, Vestergade, Nørregade) som ubehagelig. Til trods for at jeg ikke frygter for at blive slået ned, 

er det ikke områder jeg har lyst til at opholde mig i.” 

 

Metropolzonen: 

”Det hører til sjældenhederne, at jeg færdes ude om natten, men om aftenen er jeg ikke utryg.” 

”Færdes sjældent i nattelivsgaderne, og undgår altid Strøget, mens Strædet opleves meget fredeligt.” 

”Når jeg en sjælden gang er ude sent om aftenen - fra f.eks. en koncert - undgår jeg altid de gader med 

mange værtshuse og Strøget.” 

 

Nansensgade-kvarteret: 

”Jeg cykler primært - og er ikke utryg hvor der er mange mennesker.” 

”Jeg føler mig aldrig utryg i det område hvor jeg bor.” 

”Jeg oplever ikke at folk er truende, men glade. Men de larmer og det kniber gevaldigt med at give plads så 

folk kan passere. Jeg opfatter det helt klart at festen rykker ud på gaden på grund af rygeforbuddet 

indendørs.” 

”Jeg har boet i Indre By det meste af mit liv, så kender byen godt. Men jeg kan bekymre mig for mine 

teenage døtre.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Jeg elsker at vandre i byenmidten om natten og synes bestemt at der er trygt selv om der kan være nogle 

fulde og ophidset unge mennesker. Rart at se at de er ung og nyderlivet med glæde... De skal have lov at 

være ung.” 

”Jeg synes ofte det er utrygt at færdes ned mit barn i det offentlige rum i aftentimerne i København jeg 

undgår fuldstændig nattetimerne. Der er ofte fulde mennesker som fremstår noget hensynsløse. Men som 

ene person føler jeg mig sjældent decideret utryg.” 
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Østerport: 

”95% af tiden. Undtagelsen er Indre-Indre By ml. kl. 00-06 fredag-lørdag, som kan være lidt rowdy (mere 

end brokvartererne f.eks.).” 

”Jeg har ikke været udsat for nogen ubehagelige episoder.” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Der er mange fulde mennesker torsdag - søndag og aldrig patruljerende politi til fods, og man ser kun 

sjældent en patruljevogn. De andre aftner er der temmelig øde - og igen intet synligt politi.” 

”Er aldrig blevet generet , eller antastet!” 

”Det er ikke så ofte jeg færdes i nattelivsgaderne om natten.” .” 

”Jeg forsøger at undgå at passere Gothersgade, hvor der er mange berusede og højrøstede gæster.” 

”Som udgangspunkt føler jeg mig tryg, men er alligevel opmærksom på de steder, hvor jeg ikke er 

interesseret i at færdes.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Generelt er folk vel ok men der er flere i gaden det virker påvirkede i større grad end for 10-15 år siden.” 

”Ja, jeg føler mig tryg, men undgår også de steder, hvor jeg ikke ville gøre det.” 

”Jeg må sige at strøget nede ved Rådhuspladsen. Der bryder jeg mig ikke om at gå.” 

”Ved aldrig, hvad fulde folk kan finde på. Men er nu ret tryg når jeg færdes ude om natten.” 
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Spørgsmål 7: Hvilke forhold ved nattelivet i dit kvarter er du mest generet af? 

Respondenterne havde mulighed for at sætte flere krydser. 

 

Resultaterne fortsætter på side 10. 
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”Byen er byen, men meget mere synligt politi på gaden ville være prisværdigt og dejligt!” 

”At dele af byen (Vestergade, Gothersgade m.fl.) ligner en mellemting mellem Sunny Beach og karneval 

hele året. At der er en hadsk stemning på Strøget og dele af Rådhuspladsen, hvor frustrerede 'anden 

etniske' der ingen steder ka' komme ind, istedet kommer af med deres vrede, ved at overfalde sagesløse. 

Tiggere, lommetyve, cykeltaxaer og sigøjnere.” 

”Den megen mennesketrafik om natten tiltrækker atter andre kedelige typer som gerne færdes hvor der er 

sjov i gaden: "bøller" af lettere eller mere ubehagelig slags, folk der ruller de berusede og stofsælgere, der 

kan være ganske ædru, men alligevel er et ubehageligt tilskud til kvarteret. 

”I glemte at nævne: 

- Slåskampe, at besøgende antaster beboerne personligt eller ved at ringe på deres dørtelefoner, kaste med 

sten eller andre ting på beboernes ruder, har sex, bander som bryder ind i ens gård og vandaliserer 
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gården.” 

 

 

Metropolzonen: 

”Aftenræs på Gyldenløvesgade hver weekend.” 

” Hjemløse og flaskesamlere gør mig utryg, når jeg går hjem.” 

 

Nansensgade-kvarteret:  

”Er stort set kun generet af nattelivsstøj når airbnb lejerne kommer sent hjem og fester videre, uanfægtet 

af at de har lejet sig ind i en bygning, der ikke burde være hotel.” 

”Romaer og andre østeuropæiske kriminelle, samt unge arabiske drenge, der begår overgreb, tyveri, 

overfald overalt i indre by, især omkring Nørreport St, Torvehallerne og tiggeri med aggressioner.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Flere af ovenstående gener skyldes grupper af unge der fester i Østre Anlæg. Dertil kommer de mange 

hjemløse i samme park, som gør parken meget utryg at færdes i.” 

”Gældende regler for åbningstider for restauranter/barer overholdes ikke - og kommunen fører ikke tilsyn 

hermed.” 

”Hærværk på biler og graffiti.” 

”Piratfester, der opstår spontant eller i forlængelse af et kommunalt godkendt arrangement.” 

 

Østerport: 

”Utryg når man færdes alene - ved ikke hvad/hvem man møder.” 

”Knust glas og affald på fortovene og gaderne. Ofte have lappet cykel pga. glas på kørebanen. Fortovene 

flyder med glas og affald også.” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Alt for mange barer og restaurenter i vores lille gade. Dr. Tværgade. fra Bredgade til Borgergade. Et stort 

eldorado - det er som alm. borgere IKKE eksisterer. DER tages ikke hensyn til os!” 

”Efter rygeloven blev vedtaget rykkede rygerne udendørs , desværre ikke færre rygere. Rygerne fylder godt 

op når støj øges i gadeområder udenfor værtshusene. Uderummet er inddraget i værtshusene.” 

”Følgende fænomener forekommer om sommeren: Alle store musikarrangementer på Islands Brygge, 
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Papirøen og Refshaleøen larmer voldsomt og giver kæmpe-ekko her på den anden side af havnebassinet. 

Værtshuset, Toldboden´ giver også god larm fra sig og udspyer fulde og støjende folk, der vakler ned aa 

Havnepromenaden natten lang.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Der er rigtig mange mænd der urinere, og det stinker.” 

”Igen henvises til partybåd og også et lille værtshus i Havnegade, som ind imellem trækker så mange unge 

mennesker pga. billige shots, at der ikke er plads i lokalet.” 
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Spørgsmål 8: Bliver din nattesøvn forstyrret af støj i nattelivet? 

 

 

 

Resultaterne fortsætter på side 15.  
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”Har klaget til politiet, men de henviser os til Morten Kabell! Kommunen ser ud til at have en holdning, at vi 

skal finde os i det.” 

”Vi har flere naboer der er flyttet fra deres boliger. De var ikke i stand til at passe arbejdet uden 

tilstrækkelig. søvn. Mange, mange klager til kommunen, Bevillingsnævnet, blev kategorisk afvist. En læge, 

som måtte sove på en madras i køkkenet tors, fre og lørdag gav op, fordi han ikke kunne klare arbejdet på 

hospitalet pga. stress. Bevillingsnævnet tilsidesætter konsekvent Restaurationsloven paragraf 12 og 32 (en 

restauration må ikke være til gene for omboende). Min egen familie er tæt på at måtte flytte fra vores 

dejlige hjem igennem mange år - mobbet ud af barer, eller måske rettere myndigheder der ikke overholder 

loven eller udviser ekstrem mangel på kompetence og ansvarlighed.” 

 

Metropolzonen: 

”Fordi der ringes på dørklokken.” 

”Fyrværkeri i Tivoli.” 

 

Nansensgade-kvarteret: 

”Høj musik og larm fra Dronning Louises Bro på hverdage efter kl. 22.00.” 

”Kulde og styrtregn er det eneste der kan lægge en dæmper på de råbende og skrigende elementer, der 

huserer i Nansensgade. Mit soveværelse vender mod gaden. Hvis jeg vil have min nattesøvn, bliver det på 
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gulvet i entreen, langt de fleste nætter. Specielt ons-tors-fred-lørdag er slemme hele året. Fra april til 

november er støjen stort set ens alle ugens dage.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Som nævnt, Dronning Louises bro. Og vi er endda vant til at bo på ambulanceruten.” 
 
Østerport: 

”Musik fra Refshaleøen.” 

”Generelt er trafikstøj et problem.” 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Koncerter i Kongens Have (hvor der kan være udendørsmusik fra fx. Arla-Food-festival til omkring kl 22. 

Der er kommet ny forpagter af Herkules-Pavillionen, herfra kommer der nu oftere musik på den forkerte 

side af kl. 24.00.” 

”Råben, skrigen, slagsmål, meget trafik.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Disco busser.” 

”Fulde mennesker på vej hjem fra druk-turen.” 
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Spørgsmål 9: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: 
I Indre By bør man indskrænke antallet af serverings- og udskænkningssteder med nattilladelser. 

 

 

 

Resultaterne fortsætter på side 18 
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

Middelalderbyen: 

”Det er en del af at bo i byen at der er et natteliv. Hvis man ikke kan acceptere det, bør man flytte.” 

”Diskotekerne viser intet ansvar for at holde ro og orden i omgivelserne. Og det skulle være forbudt for 

bilister at køre i de små gader uden at de bor der. I det mindste burde man kunne forbyde trafikken om 

natten. Taxier skal holde op med at køre i ring.” 

”Eller sætte nattilladelse til kl. 02.00 eller 03.00.” 

”Der findes stadig mange fastboende mennesker i Middelalderbyen - det holder bydelen levende og 

differentieret. Dette er værd at værne om, hvis man fra politisk side ikke bare ønsker en provinsiel 

partyzone med velhavende unge studerende eller udenlandske air-bnb gæster.” 

”Dybt uenig. Flere nattetilladelser og nu vi er ved det, fjern "københavnerloven" og lad udservering 

findested efter midnat.” 

”Man har i andre metropoler et velfungerende natteliv, hvor byen lukke kl. 02.00 Hvis man ser på Oslo og 

London. Især i Oslo hvor man bliver smidt ud, hvis man er for beruset.” 

 

Metropolzonen: 

”Indre by er et fritids og kulturcentrum hvor folk samles for at socialisere og i den danske kulturarv er 

alkohol et accepteret og højt prioriteret rusmiddel, der bruges i sociale sammenhænge. Hvis man vælger at 

bo i indre by skal man acceptere den støj der følger med, ellers skal man flytte til forstæderne.” 
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Nansensgade-kvarteret: 

”Charmen ved at bo i byen er larmen og livet. Vi skal blomstre!” 

”Det er ikke her problemet ligger. Det er mere politiets ligeglade attitude.” 

”Hvis udskænkningsstederne begynder at tage ansvar for deres gæsters opførsel udenfor stedet (rygning 

mm.) er de velkomne.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”En storby kan ikke være uden natteliv, men det kommunale tilsyn skal være grundigt, og velbegrundede 

klager bør behandles seriøst.” 

”Igen vi lever i en storby, det er en del af charmen.” 

 

Østerport: 

”Nattelivet er en del af byen.” 

”Det største problem jeg ser er oprydning. Glasskår og papir flyder rundt - og det kan tage lang tid (dage) 

før glasskår fjernes.” 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Alt for mange bevillinger. Dræbende.” 

”Den er svær, i England stopper alt kl. 02 og det gør jo bare, at folk går ud i byen tidligere og kommer 

tidligere hjem, så jeg ved ikke, om det vil ændre noget.” 

”Det er for mig vigtigt at de næringsdrivende kan etablere sig og få en sund forretning uden alt for mange 

begrænsninger.” 

”Indre by skal være livlig og ikke kun tilpasses de heldige Indre By-beboere.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”DER SKAL VÆRE FEST OG FARVE I INDREBY.” 

”Folk der er synligt berusede bør ikke kunne købe alkohol.” 

”Hvis man ikke kan accepterer nattelivet i en storby, bør man flytte på landet.” 

”Jeg synes ikke, at de skal indskrankes, men man bor overveje placeringerne, så man undgår decideret 

bargader (Vestergade og Gothersgade). Hvorfor ikke sprede dem ud over andre by-dele og gader?” 

”Nattelivet er en del af byens puls og jeg nyder også selv at være ude på en dejlig sommeraften. Jeg finder 

ikke at det er 'nattelivet', der som sådan er problemet, men larmen fra de deltagere der ikke respekterer at 

der også er en by med beboere.” 

 



20 
 

 

Spørgsmål 10: Hvornår synes du at serverings- og udskænkningssteder i dit kvarter senest bør lukke? 

 

 

Resultaterne fortsætter på side 21. 
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”De bør lukke kl.02 i indre by. Andre bydele hvor der ikke er beboere kunne nemt lukke senere fx. Kødbyen, 

hvor de kun ligger kontorer, erhvervslokaler, restauranter og barer men ikke er lejligheder.” 

”23 eller midnat i hverdagene, kl. 2 i weekenderne, så vil der være en chance for at have en nogenlunde 

normal nattesøvn.” 

”Det er for det meste det der sker efter kl. 24.00, der skaber den aggressive hensynsløse adfærd, hvor de 

unge festende drikker sig i hegnet og indtager narko.” 

”Har boet i centrum af Bruxelles og London; der lukker de fleste barer ved 24 tiden. Og der er klart færre 

fulde folk i de to byer. Har talt med bevillingsnævnet i København, og der fortalte man mig, at vi i Danmark 

har en anderledes drikkekultur, og det skal man bare acceptere!” 

 

Metropolzonen: 

”De skal have lov at holde åbent så længe der er efterspørgsel.” 

”Jeg har selv valgt at bo i byen.” 

 

Nansensgade-kvarteret: 

”Det er helt ok, at nogle steder lukker kl. 05, der skal blot ikke være for mange af dem.” 

”Kl. 24 fordi der bor mange mennesker i mit kvarter. Indenfor voldene, hvor jeg tidligere har boet, synes jeg 

at traditionen med nattelivet skal leve videre. Det må man tage med, hvis man vælger at bosætte sig der.” 

”Så sent som muligt. Det afhænger af støjgenerne fra pågældende sted, hvis det er til stor gene for naboer 
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så er kl. 01.00 allerede for sent. Men det bør bero på individuel vurdering. Der er lokale steder hvor der ikke 

spilles høj musik og folk ikke har for vane at være udenfor og larme. 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Kommer an på om de larmer og kan holde orden ude på fortovet. Så længe festen er indenfor, er det fint.” 

”Natklubber skal selvfølgelig have mulighed for at holde længere åbent.” 

 

Østerport: 

”Evt. senere, hvis der er kundemæssigt grundlag.” 

”Jeg kan godt lide at høre, at der er liv i byen omkring mig, og vide, at byens rum bliver brugt.” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”2-3 stykker selve udskænkningen er ikke PROBLEMET, men at bartenderne ikke stopper med at udskænke 

til folk, der knap nok kan gå og snakke.” 

”Det er ikke tidspunktet, der er afgørende, men derimod adfærden.” 

”Hellere holde de drikkende gæster inden for så længe som muligt, end at de går støjende rundt fordi de er 

blevet smidt ud før de var parate til at gå hjem.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Afhænger af hvilken larm det medfører.” 

”Forskel på hverdage og to-fr-lørdag aften. I hverdagene må serveringssteder lukke 24-01, i weekender lidt 

senere.” 
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Spørgsmål 11: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn. 

Københavns Kommune bør i samarbejde med politiet indføre alkoholfrie zoner på udvalgte gader og 

pladser i Indre By fx i tidsrummet 22.00 – 07.00. 

 

Resultaterne fortsætter på side 24. 
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”Der er en oplevet tendens til, at selve byrummet i højere grad indgår i nattelivet. Dvs. at i stedet for at gå 

ind på en bar eller lignende står mennesker udenfor og fester - i nærheden af barer.” 

”Det ville da være en fantastisk idé - men det afholder jo ikke de allerede fulde mennesker fra at passere i 

disse zoner, og råbe og skrige som det gøres i hele Indre by hele natten.” 

”Dybt uenig, lad dog København være København.” 

”I det hele taget bør man i større omfang afskære alkohol fra bybilledet, i samme stil som man ser i mange 

byer i Europa, hvor det ikke er tilladt. Danmark skal tage nogle erfaringer fra disse lande.” 

 

Metropolzonen: 

”Det er et unødvendigt og dyrt tiltag at indføre og vedligeholde på et i forvejen belastet politi.” 

”Ja, gerne måske gå skridtet videre ligesom i Malmø hvor du ikke kan drikke udenfor undtagen på bestemte 

områder, hvor der er opsyn.” 

 

Nansensgade-kvarteret: 

”Det er ikke det politiet skal bruge deres energi på. Vi skal i stedet lære folk selv at tage ansvar fx via 

alkoholundervisning og medansvar for hinanden.” 
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”Det ville da fjerne en hel del af det spænende ved at bo i en storby.” 

”Tvivler dog på at det er realistisk at gennemføre. Kan forestille mig at der er segmenter, der vil sætte en 

ære i at bryde det. Der skal en holdningsændring til.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Byen skal leve og der skal være både støj og ballade. En by der ikke lever gider folk ikke at bo i.” 

”Alkohol er ikke problemet, men tværtimod den måde hvorpå alkohol er accepteret i det samfund som vi 

lever i. At man gang på gang ser unge mennesker se sig fornøden til at drikke sig fra alle sanser og fornuft, 

det må være det største problem. Alkohol er så gens en del af ungdomskultur i Danmark, og mange ser ikke 

noget alternativ for at være social accepteret, end at drikke mere end man burde.” 

”Det er umuligt at håndhæve. (Politiet har vel vigtigere ting at tage vare på?)” 

 

Østerport: 

”På rejser har vi oplevet, at man netop har indført alkoholfrie zoner (senest i New Zealand og Australien har 

vi oplevet det). Det giver en ro i forhold til spontane fester, som kan genere nogle.” 
”Virker umiddelbart svært at håndhæve i det lange løb.” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”- utopisk, for meget administration. Når mahiuana'en bliver legaliseret, vil folk få en anden slags, langt 

mindre agressiv bandert eller slet ikke behøve drikke særlig meget. Men indtil da: nogen steder må jo være 

ventil-steder for menneskers momentane frisættelser af mere eller mindre klædelig karakter.” 

”Det bliver svært at gennemføre. Forbud skaber ofte trods og modstand.” 

”Umuligt eller i hvert fald dyrt at håndhæve og i øvrigt meget udansk. Det er så kort tid om året, at folk vil 

sidde ude.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Det er en meget mærkelig dansk ting at man absolut skal være beruset for at have det sjovt. Det må gerne 

nedtones.” 

”Det øger jo nok bare problemet i de gader hvor det ikke gælder.” 

”Umuligt at opretholde og kontrollere.” 

  



26 
 

Spørgsmål 12: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn. 

Københavns Kommune bør arbejde for et forbud mod salg af alkohol i tidsrummet kl. 22.00 – 07.00 fra 

supermarkeder og døgnkiosker. 

 

Resultaterne fortsætter på side 27. 

  



27 
 

 

 

Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”Der skal være mulighed for at folk kan holde private fester (som ikke støjer for meget). At straffe normale 

mennesker for andres støj på denne måde er ikke nødvendigt.” 

”Det er en krænkelse af folks frihedsrettigheder.” 

”Måske mellem kl. 24.00/1.00-7.00? Man skal heller ikke hæmme unge menneskers liv mere end det er 

nødvendig. Det er beboerne selv, som havde valgt, at bo midt i byen!” 

 

Metropolzonen: 

”Det vil aldrig opnå en effekt andet end "sortbørs" marked.” 

”Det synes jeg igen er meget udansk forslag. Lad folk købe hvad de vil, når de vil.” 

 

Nansensgade-kvarteret: 

”Hvis formålet er at mindske alkohol afhængighed og skader i forbindelse med indtagelse af alkohol, så er 

det et godt forslag, men hvis det er fordi der er beboere der er generet af larm, så må I sgu' tænke om.” 

”Kunder og handlende skal ikke have Københavns Kommune til at blande sig i, hvornår de har lyst til at 

købe deres drikkevarer. Det er en stor fordel, at det i stigende grad er muligt at handle ind, inkl. øl, vin og 

spiritus uden for normale åbningstider.” 
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Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Det er vist ikke en kommunal opgave at varetage nationale spørgsmål vedrørende salg af alkohol.” 

”I kombination med en udrensning i billige og kedelige barer, så vil dette forslag også være fint, da der 

efterhånden er alt for mange steder, hvor der kan købes billig alkohol. Det vil højst sandsynligt tvinge nogle 

til, at gå tidligere hjem, da de ikke har råd til, at sidde på værtshus sidst på morgenen, hvorimod en øl fra en  

døgnkiosk vil strække økonomien og forlænge festen.” 

”Jeg tvivler på om det vil gøre den store forskel.” 

 

Østerport: 

”Det skal folk helt selv styre. det vedkommer ikke Københavns kommune. Nogle af os kan sagtens styre 

det.” 

”Det vil blot føre til sortbørshandel i kiosker - det har vi set før.” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Det er ikke fra private indkøb, generne stammer, men fra barer og lign.” 

” Er vi blevet besat af Nordkorea? Jeg vil mene at de fleste borgers frihedsrettigheder er tilstrækkeligt 

begrænset i forvejen.” 

”Et systembolag er ikke konstruktivt.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Den slags regler vil blot blive omgået og så er der tale om et sort marked, som tiltrækker forbrydere.” 

”Vi lever i 2017” 
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Spørgsmål 13: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn. 

Politiet er tilstrækkeligt tilstede i mit kvarter om aftenen. 

 

 

Resultaterne fortsætter på side 30. 
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”De er ikke synlige, når de sidder godt beskyttet inde i deres bil.” 

”De er sjældent synlige. Jeg tror at synlighed ville afskrække dårlig opførsel, samt de biler og busser som 

kører rundt og spiller utrolig høj musik, og kører alt for hurtigt ad Nørregade.” 

”Der burde være meget mere politi i gaderne om natten!” 

”Det ville hjælpe med synligt politi om natten. Altså gående ridende eller på cykel.” 

”Politi kan ikke være over hele byen og vi har en dejlig tryg by og bør værne om den frihed det giver.” 

”Politiet er ikke til stede, og næsten umuligt at få til at rykke ud.” 

 

Metropolzonen: 

”De er fint til stede hele natten i alle weekenderne.” 

”Jeg mener de er der hvor der er behov.” 

”Jeg mindes ikke at have set en patruljerende betjent i mit kvarter, bortset fra trafikken til og fra 

Politigården, som jeg bor lige ved siden af.” 

 

Nansensgade-kvarteret: 

”De er der slet ikke. De spilder bare tiden med at stå og glo ved synagogen.” 

”Bor ved Torvehallerne og Nørreport og det er slående så lidt politi vi ser og hvor mange tyverier og 
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overgreb, der er hver dag.” 

”Jeg ser dem ikke og de gange jer har ringet for larm ved en nabo får jeg at vide det ikke er deres job, jeg 

bor i indre by så må jeg leve med vilde fester og larm.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Det vrimler med hjemløse i Østre anlæg som tydeligvis lever i parken og som brænder bænke og borde af 

sammen med det overskud af tyvegods, de har.” 

”Har ikke set en betjent her i årevis. De star jo i Krystalgade.” 

”Jeg ser dem faktisk aldrig i mit kvarter om natten.” 

 

Østerport: 

”Jeg bor i Ambassadekvarteret, så her er meget politi til stede, men jeg ville ønske politiet også varetog 

andre opgaver, når de nu er her i forvejen.” 

”Jeg ser dem ikke og mangler dem heller ikke.” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”De har sku nok at se til. Så skulle ikke være nødvendigt at bruge resurser på fulde mennesker som ikke kan 

opføre sig ordentligt.” 

”Der er slet ingen interesse for klager hvis man ringer om støj får man at vide at vi bor i København og der 

er aldrig politi tilstede i vores område.” 

”Jeg har aldrig set en patruljevogn/betjente i mit område om aftenen.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Aner ikke hvor meget de er til stede eller om der er behov for en øget indsats.” 

”Det ville være fint, hvis politiet kørte rundt og sikrede ro sidst på natten og sikrede, at udskænkningssteder 

lukkede døren ud til/ skruede ned for den høje musik!” 

”I Nyhavn ser vi om aftenen/natten ikke skyggen af politi der kunne dæmpe de værste spektakler.”  
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Spørgsmål 14: Overvejer du at flytte fra din bopæl på grund af gener fra nattelivet i dit kvarter? 

 

Resultaterne fortsætter på side 32.  
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”Der har været perioder - særligt i forbindelse med arrangementer hvor støjen har været så intens at vi 

reelt ikke har kunnet opholde os i vores bolig.” 

”Det er der mange naboer der gør og det vil efterlade København som en by med kun erhvervsliv om dagen 

og det vilde natteliv om natten. Flere områder er allerede tømt for borgere, se for eksempel Gothersgade. 

Det vil skabe en død by uden liv og lys i vinduerne.” 

”Det har vi overvejet i et par år. Elsker at bo inde i den gamle bydel men støjgenerne er snart blevet så 

slemme, at det går ud over livskvaliteten. Det er også et sørgeligt syn, når man kommer ned på gaden - 

specielt lørdag og søndag morgen - og ser alt det skrald, opkast, flasker og andet ulækkert på gaden, 

fortovene og ofte på vores trappetrin.” 

”Hvis man vælger at bo i indre by, så er det en del af charmen, at det er en by. Folk der er uenige skulle nok 

ikke være flyttet ind i centrum til at starte med, og jeg synes ikke man skal ændre på byen, fordi nogle ikke 

ønsker at bo i en by.” 

”Jeg elsker byen på godt og ondt, og det skal ikke være mig der flygter.” 

 

Metropolzonen: 

Ingen forståelige kommentarer  

 

Nansensgade-kvarteret: 

”Det er en del af Indre by - noget der ikke kan komme som et chok, når man vælger at bosætte sig her.” 

”elsker min by med alt på godt og ondt.” 
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”Mine tanker på at flytte og støjgener eller den manglende følelsen af ejerskab/ansvar over det fælles 

byrum - går primært på den hotellignende drift i form af airbnb o.lign. hvor der kommer til at være mange, 

der er gæster og som måske ikke har samme ansvarsfølelse overfor lokalområdet.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Der skal sgu mere til... Men København ligner stadigvæk en krigszone søndag morgen. FLERE 

SKRALDESPANDE PÅ GADERNE!” 

”Nej, det kan ikke være rigtigt at København skal være en fest-by. En storby skal være livlig og der skal være 

mennesker som bor og arbejder der!” 

”Til dels. Ved kontakt til kommune og politi bliver nærmest latterlig gjort. Ingen af parterne ønsker at gøre 

noget ved problemer.” 

 

Østerport: 

”Nej, jeg ku lade være med at være flyttet ind!!” 

”Nej. Men trafikstøj og dårlig luft kunne være årsager.” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Det er et bevidst valg at være bosat i Indre By. Hvis støj, liv og kultur er til gene, bør man ikke være her.” 

”En del af charmen ved indre by er jo livet i gaderne. Dette inkludere alkohol. Hvis man vil bo alene, så bør 

man ikke bo i indre by.” 

”Jeg bor her jo, fordi jeg elsker byen og livet. Ikke fordi jeg helst ville bo i et stille villakvarter.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Glad for det liv der er i mit område. Vil gerne være fri for svineriet.” 

”Jeg kan simpelthen ikke få ind i mit lille hoved, at det skulle være nødvendigt. Det kan da ikke være en 

nattelivs-mafia, der skal bestemme, hvor man skal kunne bo.” 

”Vi håber på, at kommunen kommer generne til livs.” 
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Spørgsmål 15: Hvilke af følgende myndigheder har du kontaktet i perioden 1. januar – 24. januar 2017 

vedrørende gener fra nattelivet? 

 

Resultaterne fortsætter på side 36. 
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”Har tidligere kontaktet politiet flere gange, men det hjælper jo ikke.”  

”I tidligere år har jeg gentagne gange kontaktet både politi og kommune.” 

”Jeg tænker, at man skal være direkte forulempet/antastet før man kontakter politiet. Det at man blot føler 

sig utryg og tage omveje hjem er ikke nok.” 

”Man har en fornemmelse at det alligevel ikke vil hjælpe.” 

Vi har tidligere forsøgt at kontakte både politiet og kommunen uden held. Da støjgenerne er markant værre 

i sommerhalvåret, har vi hidtil ikke haft kontakt i år.” 

 

Metropolzonen: 

”Jeg har tidligere være beboerrepræsentant i en årrække og med nogen held kæmpet mod alle former for 

støj, som vi var ramt af. Jeg havde faktisk god gavn af Miljøkontrollen i de tilfælde, hvor dialog med 

støjplagerne ikke rakte. Siden har jeg ikke orket. Det føles trods alt som "en kamp mod vejrmøller". Og man 

bliver upopulær, - en sur kælling!” 

 

Nansensgade-kvarteret: 

”Jeg har skrevet til dem, der står for Distortion”  

”Det nytter ikke, det har jeg prøvet. For år tilbage skrev jeg til tidligere venstre borgmester for dette 

område, og skrev at hun gerne måtte bo her med sin familie så kunne jeg flytte til Vanløse hvor hun boede i 
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de fire dage der var musik på Dr. Louises bro. Det havde hun ikke lyst til, nej der var nok for meget larm. 

”Hvad skulle det dog hjælpe? De ansvarlige på Rådhuset er da bedøvende ligeglade.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Fordi det er som at slå i en dyne. Jeg har ytringsfrihed, men de der skal lytte og handle har også frihed til at 

lukke ørerne, som med alt andet i denne kommune. Ingen ved noget, ingen tager ansvar og ringer man til 

Rådhuset sidder der børn og tager telefonen og de ved intet eller også må de ikke svare, men taler udenom 

og henviser til nogle andre.” 

”I højeste grad fordi jeg ikke ved hvem jeg specifikt skal henvende mig til.” 

 

Østerport: 

”Har tidligere kontaktet politiet, men får ikke noget ud af det. Jeg har ikke tålmodighed til at kontakte Kbh 

kommune.” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Gider ikke besværet ved at klage.” 

”Har prøvet. Føler at blive behandlet med ligegyldighed. Bedre da miljøkontrollen havde klagefunktion. De 

gjorde noget, når der var problemer. Københavns kommune siger "vi tager en sludder med restauranten " 

og intet sker.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Finder mig i det og ærgrer mig og er også flov over det når turister skal se hvor slemt det får sig nogen 

gange om aften- natten.” 

”Kontakter dem gerne, men der sker ikke noget.” 
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Spørgsmål 16: Føler du dig generet af støj fra udendørs musikarrangementer i Indre By? 

 

Resultaterne fortsætter på side 39.  
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”Bor ved kgs have og der er musik. Men kun en gang imellem, så er det okay det høre ligesom med til 

byen.” 

”De arrangementer er annoncerede med tid og sted og er en del af kultur i byen.” 

”Der er jo noget en gang imellem, Prise arrangementer, Centralhjørnets, man kan også høre dét på 

Rådhuspladsen øf nogle gange Tivoli! Det foregår så sporadisk, at det ikke generer og det holder også op 

senest kl.24. Noget af det er ligefrem hyggeligt. Meget mere end der er, bør det dog ikke være.” 

”Det er kun én gang om året, at Distortion foregår. Det kan vi godt leve med.” 

”Jeg mener, at der kan være for mange arrangementer i sommerperioden, men der skal være nogle. Det er 

en balance. Det største problem er faktisk, de uofficielle fester i fx Ørstedsparken, eller andre offentlige 

steder og holde en stor fest med musikanlæg osv.” 

 

Metropolzonen: 

”Der er alt for mange udendørsaktiviteter i kbh generelt.” 

”Kun ved bestemte vindretninger.” 
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Nansensgade-kvarteret: 

”Distortion.” 

”I forbindelse med løb/sportsarrangementer hvor dele af byen er lukket af - er der ofte sat store højtalere 

op, hvorfra der spilles meget høj musik i hele tidsrummet eventen varer - det er meget generende.” 

”Jeg synes generelt godt om udendørs musikarrangementer, som er med til at gøre byen festlig og levende. 

Og arrangementerne jo er tidsbegrænsede. Det skal ikke være en hverdagsbegivenhed.” 

”Nej hvis det blot er få gange årligt, synes jeg det er hyggeligt. karneval, jazz-festival, operat og så videre. 

Distortion er lige i overkanten, men jeg synes også det ville være synd, hvis den slags festivaler ikke kunne 

holdes i byen.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Jeg bliver ikke forstyrret af de officielle arrangementer men der er mange pirat tekno fester i Østre anlæg, 

som er voldsomt generende.” 

”Musikarrangementer, der har fået tilladelse er sjældent generende, men pop-up fester er meget, meget 

generende. F.eks. i tunellerne under Sølvgade og i Østre Anlæg. Oftest grundet manglende viden omkring 

de arrangementer der afholdes.” 

 

Østerport: 

”Distortion er absolut det værste. Andre arrangementer er ikke så voldsomme.” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Der kan undtagelsesvis være arrangementer i Kongens Have, som er lidt støjende, men absolut 

acceptabelt i forhold til de formål det gælder.” 

”FOLK MÅ FLYTTE PÅ LANDET, HVIS DE VIL HAVE FRED!” 

”Jeg synes, at udendørs musikarrangementer i Indre By er et gode, der skaber stemning.” 

”Om sommeren kan der være støjgener fra Kongens Have. Der spilles alt for højt!” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Der er for mange musikarrangementer på samme tid, så det bliver til larm, i stedet for musik.” 

”Sidste sommer var der stort set permanent musik på Ophelia Beach i dagtimerne - ikke live - bare høj 
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musik fra et anlæg i forbindelse med udeservering.” 

 

Spørgsmål 17: Hvilke forhold ved udendørs musikarrangementer i dit kvarter er du mest generet af? 

Respondenterne havde mulighed for at sætte flere krydser. 

 

NB: Resultaterne fortsætter på side 42. 
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”Arrangementerne slutter for sent = musikken spiller højt til efter kl. 23 på hverdage og generer min 

nattesøvn.” 

”Arrangementerne slutter for tidligt fordi nogle få fintfølende københavnstilflyttendeprovinsbeboer tror de 

kan bestemme det hele.” 

”Byens kulturliv i det fri skal der være plads til. Med natbevillinger er det noget ganske andet.” 

”Det ville være skønt med orientering kom udendørsarrangementer i nabolaget, så man har mulighed for at 

være væk ens bolig i perioden.” 

”Ingen forudgående oplysninger omkring spærring af gader mv.” 
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Metropolzonen: 

”Parkering.” 

”Se tidligere. Nogle gange har vi været lukker inde ved afspærring. Meget trist da jeg er afhængig af min 

bil.” 

 

Nansensgade-kvarteret: 

”Det er generelt virkelig dejligt med musikarrangementer i byen. Så længe det ikke er hver dag.” 

”Støj fra dronning Louises bro, mobile og cyklende gettoblastere med tung gennemtrængende bas. Ved 

ikke om det er arrangementer eller om det er enkelte personer der er ansvarlige for støjen. Ofte fredag og 

lørdag når vejret er godt, så er der gang i den på " hipsterbroen. " 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Der afholdes kun undtagelsesvis få musikarrangementer i Østre Anlæg, og det oplever jeg kun som 

hyggeligt. De øvrige i byen hører vi stort set ikke.” 

”Jeg synes kun det er fantastisk at der kan være de udendørs musik arrangementer, det giver en masse 

stemning og gode oplevelser.” 

 

Østerport: 

”Det er umuligt at få en parkeringsplads, når der er arrangementer i nærheden.” 

”Musikarrangementer er det mindste, det er alle de løb, der spærrer byen af hele tiden;).” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Der er alt for mange arrangementer, der involverer høj musik i Kongens Have. Det betyder udover 

støjgener også begrænsede muligheder for at bruge hele haven for kvarterets beboere.” 

”Det er jo for filan ikke hver aften. Der skal være plads til alle i en storby.” 

”Jeg har her hovedsageligt refereret til SPORTS-arrangementer, som vi er meget plagede af her på 

havnefronten.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Der er ikke bare tale om musikarrangementer, også om maraton, ironman, walkaton, som blokerer 

kvarteret.” 
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”Ophobning af henslængte cykler, masser af affald i gaderne, glasskår, flasker og dåser, hasarderet 

cykeltrafik.” 

 

Spørgsmål 18: Overvejer du at flytte fra din bopæl på grund af gener fra udendørs musikarrangementer i 

Indre By? 

 

Resultaterne fortsætter på side 45. 
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Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”De enkeltstående arrangementer der er, og generne i denne forbindelse, er sammenlignelige med de 

daglige gener der er her i forvejen, så de er ikke den tungtvejende årsag til tankerne om at flytte.” 

”Det tror jeg ikke - det er mere larmen fra den 'almindlige' fest omtalt tidligere i denne undersøgelse – som 

kunne få mig til at flytte.” 

”Musik er fremragende til at samle mennesker og fællesskaber - bliv ved med det. Jazz-festivallen er da 

rigtig god. Men find balancen mellem hvilke arrangementer der er passende lydmæssigt i kvarteret. Og hold 

aftalerne!” 

Metropolzonen: 

”Der skal mere til for at jage os ud, men musik er én ting (heldigvis er Distorsion flyttet), noget andet er alle 

de andre arrangementer, der spærrer byen af, fx. maraton, halv-maraton, - fyld selv resten ud!” 

 

Nansensgade-kvarteret: 

”Det kan ikke være rigtigt at dårlig tilrettelæggelse af arrangementer skal tvinge borgerne ud af vores hjem. 

hvornår gør politikerne noget ved problemerne, i stedet for at give tilskud til arrangementerne. pinligt at 

man giver penge til Distortion.” 

”Nej, jeg er Københavner født og opvokset her, og jeg bliver her.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Jeg har nydt meget af de udendørs arrangementer i mit område.” 

”Nej, jeg bor i Indre by pga bylivet, herunder nærheden til musikarrangementer.” 
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Østerport: 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”I kunne roligt arrangere flere events.” 

”Endnu ikke men tiltagende gener kan ændre det.” 

”Tværtimod er musikarrangementer, indendørs som udendørs, en væsentlig grund til at bo i Indre by.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Festen, musikken og unge mennesker vejer tungere end indre by's beboer.” 

”Håber, at kommunen begrænser omfanget. Der er en del beboerprotester inforvejen, som vi håber får 

indflydelse.” 

”Jeg kan ikke forstå at kommunen ikke har mulighed for at give 1 klip i bevillingen ved gentagende 

problemer, og ved det 3. er det slut.” 
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Spørgsmål 19: Har du øvrige kommentarer til angående nattelivet og udendørs musikarrangementer i 

Indre By? 

 

Udpluk af kommentarer fordelt på kvarterer: 

 

Middelalderbyen: 

”Alle steder med musik bør være forpligtiget til som minimum, at have en støj sluse.” 

”Alle udskænkningssteder bør pålægges at rengøre deres udearealer efter lukketid.” 

”Der bør være mere opfølgende kontrol. Det er ikke nok at have en lovgivning, hvis den ikke overholdes, og 

det ikke har konsekvenser.” 

”Det er et vilkår, når man bor i indre by - en død indre by som oplevet i nogle byer på rejsen fører 
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simpelthen kun til, at det bliver mindre kontrollerbart. Indre by må gerne blive ved med at være et sted, der 

er hyggelig og inviterer mennesker til at leve der på en ikke steril måde.” 

”Enkeltstående musik-arrangementer skal der være plads til. Distortion, karneval, gayparade, cykelløb, 

ironman mv. Men dagligdagens larm og ballade ødelægger det total for de andre 

 

Metropolzonen: 

”Flere arrangementer med god smag - ikke kun pop. Gerne noget for børnefamilier i centrum også. Færre 

arrangementer i NV og flere i indre by.” 

”Generelt synes jeg, man skal passe på ikke at gøre Indre By til et reservat for støjforskrækkede 

provinsboer.” 

”Selv om der gøres en del allerede, må Kommunen gerne sætte endnu mere og endnu hurtigere ind med 

oprydning og rengøring efter natteliv og musikarrangementer.” 

”Synes man skal fokuserer mere på oprydning og bøder ved affald. Der er simpelthen for ulækkert i Kbh, 

især i weekenderne.” 

 

Nansensgade-kvarteret: 

”Alt for mange hjemløse der sover i gaden samt rumænske lommetyve - skamplet på København, som i 

øvrigt er en fed by mht. kultur, grønne områder, mad, mm.” 

”Jeg synes, alle musikarrangører er gode til at lukke ned i rimelig tid og trække folk videre, feks. 

lukkevognen til Distortion. Ligesom pride altid er en dejlig event, hvor folk bare er glade.” 

”Kampagne for ændring af holdninger: Det er muligt at more sig, have det godt uden at indtage store 

mængder alkohol og uden at genere andre med støj mv. Efter min mening er alkoholkulturen udtryk for 

dårlige vaner.” 

”Vi bor i en dejlig by, hvor der er nattelivet. Lad nu ikke Indre By blive en stillezone for alle de jyder der er 

flyttet herover, hvorfor bliver de ikke i Jylland.” 

 

Øster Farimagsgade-kvarteret: 

”Kbh har et rigt kultur og natteliv. Nogen gange medfører det gener, men jeg synes det er det hele værd. 

Elsker Kbh og ønsker en levende by med alt hvad det indebærer. PS. Har to børn i skolealderen, og er ikke 

bekymret for deres velfærd i forbindelse med natteliv og musik.” 

”Mere politi i byen, pas på borgerne, flere kameraer op. Gør borgerne tryggere.” 
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Østerport: 

”Begræns barer og natværtshuse og indtil det er gjort mere rengøring i gaderne og gerne fra meget tidlig 

om morgenen. Gothersgade og Sværtegade er altid snavsede og fyldt med glasskår om morgenen, så 

cykeldækkene punkterer. Ikke flere men færre natbevillinger.” 

”Hvis I vil gøre noget, så følg op på dem der opfører sig dårligt. Dem der kaster op og pisser i hjørnerne. 

F.eks. med politisamarbejde -> bøder og forældredialog. Og lad være med at regulere alt ihjel.” 

 

Frederiksstaden og Nyboder:  

”Danmark er en så innovativ land, men ikke vedr. affald og rengøring. Man har desværre ikke så meget 

fokus på at mennesker opføre sig i den samme måde som i andre byer rundt om i verden og det er ikke så 

"cool" i Danmark at man brug affaldsspande. Affaldssvineri i byens gader er allerede så gammeldags i andre 

lande. Jeg kender det fra Østrig/Tyskland i 80erne, men i dag unge mennesker i andre lande ved godt 

betydning af affaldsspande og det er ikke cool at snavser gader som mennesker gøre det i København.... Jeg 

synes, en marketing kampagne og mere affaldsspande vil være derfor en god ide at skabe opmærksomhed 

og ændre (gammeldags) vaner.” 

 

Gammelholm og Nyhavn: 

”Synes vi skal være åbne for at København er en kulturel metropol, og de arrangementer og natteliv hører 

til når man bor i indre by. Jeg ser kun udviklingen som positiv.” 


