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DIALOGGRUPPEMØDE
DAGSORDEN

1. Velkommen og præsenta  onsrunde
2. Baggrund for mødet: det igangsa  e arbejde
3. Præsenta  on af tankerne bag arbejdet med 

Byens Hus
4. Fælles drø  else
5. Præsenta  on af arbejdet med den strategiske 

helhedsplan for Nørrekås
6. Fælles drø  else
7. Ak  viteter i projektet frem mod næste møde
8. Evt.



Nørrekås

Strategisk helhedsplan for den 
rekrea  ve havn
Hvordan kan Nørrekås styrkes som rekrea  v 
a  rak  on i frem  den?
Hvordan sikres en hensigtsmæssig udvidelse 
af Snellemarkcenteret?
Hvordan sikres det, at der både er plads  l trafi k og 
ophold?
Hvad skal der ske i Remisen?
Hvordan kan man udvikle en strandpark - teknisk og 
oplevelsesmæssigt?

Hvad koster det?
Hvordan kan det fi nansieres?

Trafi kplan og p-strategi.

DIALOGGRUPPEMØDE
DET IGANGSATTE ARBEJDE

Byens Hus og Torv på tværs:

Arkitektkonkurrenceprogram
Hvordan skal kulturhuset tænkes?
Hvem skal være en del af huset?
Hvordan skal kulturhuset organiseres og drives?
Hvordan skal det realiseres?
Hvad koster det?
Hvordan kan det fi nansieres?

Skal man gennemføre fredeliggørelse af Store 
Torv?
Hvad koster det?
Hvilke øvrige  ltag skal man igangsæ  e på Store 
Torv?

Trafi kplan og p-strategi.
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aug 2021

sep 2021

okt 2021

Bilaterale samtaler m/nøgleaktører
Forberedelse af interviewundersøgelse 
Forberedelse af udbud for teknisk rådgivning
Konsekvensanalyser for tra k

Inspira onsdage 
‘Camp Rønne’

Visionsworkshop Byens Hus

Visionsworkshop Nørrekås

Poli sk følgegruppemøde

Styregruppemøde

Dialoggruppemøde

Borgermøde

Udarbejdelse af scenarier
Tra k og p-strategi

Dialoggruppemøde

Styregruppemøde

Poli sk følgegruppemøde

Borgermøde

Scenarieworkshop Byens Hus

Forberedelse af poli sk dagsorden og bilag:

Scenarier for Byens Hus
Scenarier for Nørrekås
Tra kplan og p-strategi

SSU

BSU og NMU

JUFU og KLIMA

ØEPU

Kommunalbestyrelsen

Færdiggørelse af program
Færdiggørelse af helhedsplan
Færdiggørelse af tra kplan og p-strategi

SSU

BSU og NMU

JUFU og KLIMA

ØEPU

Kommunalbestyrelsen

Rumprogram/funk oner 
workshop Byens Hus

Dialoggruppemøde

Styregruppemøde

Poli sk følgegruppemøde

Borgermøde

Nøgleaktører

Workshops

Det poli ske niveau

Poli sk 
følgegruppe

Øvrige aktører

Dialoggruppe-
møder

Interessenter

Borgermøder

Projektansvarlige

Styregruppemøder

Rådgivning

Rådgiverprocesser



RØNNE BYUDVIKLINGSPROJEKTER
AKTIVITETER I PROJEKTET I DECEMBER OG JANUAR

Delopgave 2: Byens Hus og Torv på tværs
Bilaterale arbejdsmøder med nøgleaktører (Kulturskolen, Musikhuzet, Biblioteket og aktører på Store Torv)
Visionsworkshop med nøgleaktører
Bilaterale samtaler øvrige aktører

Delopgave 3: Strategisk helhedsplan for Nørrekås
Bilaterale samtaler med nøgleaktører og blå foreningsliv (interviewundersøgelse)
Sparring om teknisk rådgivning

Delopgave 4: Trafi k- og parkeringsstrategi
Konsekvensundersøgelser for gadegennembrud og omlægning af Nordre Kystvej
Research over frem  digt parkeringsbehov i projektområder
Brainstorm hovedgreb

Møder
Arbejdsmøder
Visionsmøde i styregruppen
Poli  sk følgegruppemøde
Sparringsmøde med Realdania



INSPIRATION
TRE CASES: MALTFABRIKKEN, KU.BE OG ABSALON







BYENS HUS OG TORV PÅ TVÆRS
FÆLLES BUDSKABER OMKRING 
VISION

• Byens Hus - en ramme om social mobilitet.

• Byens Hus - for alle!

• Kulturnetværket Byens Hus.

• Et hus for kulturdannelse -                                    
fra amatør til professionel.

• 
• Byens Hus - et samlet løft af byen. 

Husets 
bankende 

hjerte
Eneundervisning

Det private rum

Ro og tryghed

Den svære 
samtale

Hyggestunden

Byens Hus - for alle!Byens Hus

En ramme om social m
obilitet

Rønne Teater

Hjorts Fabrik

Remisen

Rønne BiografElværket

Store Torv-scenen

Kulturnetværket Byens Hus

Dams Gård

Rønne 
Bibliotek

Rønne 
Biograf

Bornholms 
Teater

Film- og 
medieskole

Billedskolen

Danseskole

Drama-
skolen

Skrive-
værkstedet

Musikskolen

Kulturdannelse fra amatør l professionel

Musikhuzet
Bornholm

Bornholms 
Museum

Rekrea�ve
oplevelser

Bu�kker

Spise- og 
serveringssteder

Overnatnings-
�lbud

Offentlige 
�lbud

Kultur�lbud

Samlet lø�



BYENS HUS OG TORV PÅ TVÆRS
EN RAMME OM 
SOCIAL MOBILITET

Fælles ambition: 

At skabe et trygt miljø og tilgængelige 
tilbud til (udsatte) børn og unge. 

At gøre kulturdannelse tilgængelig for alle 
borgere (børn og unge) på Bornholm.

At give mulighed for at tage ophold og hænge 
ud, uden at købe billet, være tilmeldt eller være 
formelt inviteret.

 

Byens Hus

En ramme om social m
obilitet



BYENS HUS OG TORV PÅ TVÆRS
ET HUS FOR ALLE!

Fælles ønske:

Et hus med mulighed for at rumme mange typer 
brugere.

Et sted der ikke kun er for kultureliten/
kulturforbrugeren.

Et levende, aktivt hjerte - og rolige, private steder.

Én ankomst/velkomst. 

Husets 
bankende 

hjerte
Eneundervisning

Det private rum

Ro og tryghed

Den svære 
samtale

Hyggestunden

Byens Hus - for alle!



BYENS HUS OG TORV PÅ TVÆRS
CENTRUM I ET 
KULTURNETVÆRK

Fælles ambition: 

En indgang til oplevelser, læring og kultur i 
hele byen (og øen).

En platform for synergier og samarbejde 
mellem flere kulturaktører.

At styrke kulturudbuddet samlet set gennem 
samarbejde om fælles mål.

At øge kulturinstitutionernes synlighed og 
engagement overfor hinanden og hinandens 
brugere.

Rønne Teater

Hjorts Fabrik

Remisen

Rønne BiografElværket

Store Torv-scenen

Kulturnetværket Byens Hus

Dams Gård



BYENS HUS OG TORV PÅ TVÆRS
ET HUS FOR KULTURDANNELSE - 
FRA AMATØR TIL PROFESSIONEL

Fælles potentiale:

Fælles miljø omkring læring og professionel 
udøvelse.

Talentopdyrkning og vækstlag.

Synergi på tværs af fysiske faciliteter, 
undervisere, ansatte og udstyr.

Fællesskab på tværs af generationer. Rønne 
Bibliotek

Rønne 
Biograf

Bornholms 
Teater

Film- og 
medieskole

Billedskolen

Danseskole

Drama-
skolen

Skrive-
værkstedet

Musikskolen

Kulturdannelse fra amatør l professionel

Musikhuzet
Bornholm

Bornholms 
Museum



Rekrea�ve
oplevelser

Bu�kker

Spise- og 
serveringssteder

Overnatnings-
�lbud

Offentlige 
�lbud

Kultur�lbud

Samlet lø�BYENS HUS OG TORV PÅ TVÆRS
ET SAMLET LØFT AF BYEN

Fælles krav: 

At understøtte et samlet løft af byens tilbud.

At understøtte en god økonomisk ramme om 
byens tilbud - offentlige og private.

At sikre en god rollefordeling og synergi mellem 
byens offentlige og private tilbud og aktører.

 



Demokra -
turister

Skoleelever
& børn

Et hus for demokra

et

Byrådsmøder

Poli ske 
behandlinger

Jobcenter

Folkemøde-
ak viteter

Borgermøder

Borgerservice

ØlaboratoriumValg-
arrangementer

Borgere på 
Bornholm

Foreninger &
interesseorganisa-

oner

BYENS HUS OG TORV PÅ TVÆRS
ET HUS FOR DEMOKRATIET?

Muligt potentiale?

Demokratisk dannelse på tværs af 
generationer og social status.

Styrkelse af Bornholm som ’demokratisk 
værksted’.

Synlige og vedrørende politiske processer.

Attraktivt politisk arbejdsmiljø.

Helårs-folkemødeformidling i Rønne.

’Demokrati-turister’.  



BYENS HUS OG TORV PÅ TVÆRS
ORGANISATION OG DRIFT

Nøglespørgsmål til afklaring i scenarier:

Hvem ejer bygningerne (kommune, fond, andet)?
Hvem har ansvar for at udleve vision og mission?
Hvem har ansvar for at lægge en strategi for huset?
Hvem skal udføre strategien?
Hvem har ansvar for driftsøkonomien?
Hvem drifter og vedligeholder bygningerne?
Hvem har ansvar for drift af indhold og aktiviteter?
Hvilke opgaver skal varetages for huset som hele og på tværs af aktører i huset?



BYENS HUS OG TORV PÅ TVÆRS
ORGANISATION OG DRIFT

Fælles administrativ leder med stab - 
eller noget andet?

• Frivilligkoordinering
• Kalender
• Facility management
• Projekter/ansøgninger
• PR & kommunikation
• Lejere/forpagtninger
• Adm. opgaver
• Regnskab og budget

Mere tid og resspurcer til kerneopgaven?

Musikhuzet
Bornholm

Rønne 
Bibliotek

Kulturskolen

Kulturak viteter 
på Store Torv

Leder

Kalender
Regnskab/

budget

Adm. 
opgaver

Lejere/
forpagtninger

Projekter/
ansøgninger

Facility 
management

Frivillig-
koordinering

PR & 
kommunika on

Det fælles femte



BYENS HUS OG TORV PÅ TVÆRS
ORGANISATION OG DRIFT

Scenarie 1 - Kommunalt ejet hus
Ikke-konkurrenceforvridende aktiviteter.

Scenarie 2 - Selvejende institution/fond
Kommunen opretter en selvejende institution eller fond.
Mulighed for ’folkeaktier’.
Gerne kommercielle aktiviteter, fx udleje mødelokaler til private formål.
Kan afløfte moms i byggeprocessen.

Scenarie 3 - Kommunen udlejer lokaler til selvejende institution

 



BYENS HUS 
- samlet analyse

01 Kontekst
02 Struktur 
03 Bygninger
04 Analyse



Elværket

Bibliotek

Kommune / 
Borgerservice

Bornholms
Museum

Rønne 
Bio

Rønne 
Teater

Remisen

Hjorts 
Fabrik

Erichsens 
Gård

Amtmands-
gårdenVelkomst-

center
Østre Skole

Snellemark
Centret

Musik-
huzet

Dams
Gaard

Kommandant-
gården

01 / Rønnes historiske bycenter er 
også det kulturelle center

Maritime 
foreninger

Præste
gård

Sankt Nicolai
Kirke

1:5000

Haver
Udvikling
Institutioner / centre
Historiske bygninger
Torvet / Matrikler
Bygninger i projektet

Dams Gaard, Musikhuzet og Store Torv er centralt 
placeret i Rønnes historiske og kulturelle bykerne



01 / Fire historiske haver i bymidten

Erichsens 
Gård

Amtmands-
gården

Kommandant-
gården

Præste
gård

1:5000

http://www.roennebyforening.dk/
roslashnnes-haver.html

http://www.roennebyforening.dk/
kommandantgaringrden.html

Haverne er alle fredet for at beskytte mod udstykning, 
parkeringspladser og bebyggelse. Haverne ved Erichsens 
Gård og Amtmandsgården er offentligt tilgængelige, mens 
præstegårdshaven og haven tilhørende Kommandantgården 
er private.

Information fra http://www.roennebyforening.dk/roslashnnes-
haver.html

Tidligere har der været 
adgang til haven fra gaden



Bibliotek

Byrådssal

Rønne 
Bio

Rønne 
Teater

Østre Skole

Musik-
huzet

Dams
Gaard

01 / Rønne bymidtes mange sale

1:5000

Kultur
skolen

Rønne Teater
www.bornholmsteater.dk/da/roenne-

theater/fotogalleri

Rønne Bio
Billede fra www.pf-brk.dk

Rønne Bibliotek Mødesal 
Billede fra www.dof-bornholm.dk

Salene er forskelligartede, både i deres udformning og deres 
brug. Der er mindre sale egnede til møder og fester, og der er 
større sale med fast stole opstilling og scene - som i biografen og 
teateret. Salene i Musikhuzet og Kulturskolen er særligt egnet til 
arrangementer og events.
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01 / En del af det 
historiske ”væv” i byen
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Høje målebordsblade 
1842 - 1899

Lave målebordsblade 
1901 - 1971



01 / Tre planer der sætter rammerne 

Kommuneplan
101.C.02 - Musikhuset, Dams Gård

 
Udvalgte punkter:

Området er udlagt til Bycenter
Boliger tillades ikke i stuetagen

Max højde for baghuse er 8,5 m
Anvendelse er centerformål

Bebyggelsesprocenten er 110%
Bebyggelseshøjden må ikke overstige 14 meter

Området er beliggende i byzone

Lokalplan 63

Vedtaget i 1991
Dækker Dams Gaard og Musikhuzet

 
Udvalgte punkter fra lokalplanen:

Sikre området til centerformål
Sikre bevaring af randbebyggelse og pakhus

Bebyggelsesprocent på 110%
Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter

Bevarende lokalplan

I 2011 vedtog Bornholms Regionskommune en bevarende 
lokalplan for Rønne (051) 

 
Formål:

”Tidligere var interessen for bevaring overvejende knyttet 
til bevaring af enkelthuse med en særlig arkitektonisk eller 

kulturhistorisk værdi.I dag handler bevaring imidlertid i lige så 
høj grad om at bevare sammenhængende gade- og bymiljøer. 

Det centrale Rønne er et godt eksempel på, hvordan forholdsvis 
beskedne huse tilsammen udgør et attraktivt bymiljø. Det er 

det helhedsindtryk, som denne plan har til hensigt at bevare og 
videreudvikle.”



02 STRUKTUR 

Skråfoto fra  www.skraafoto.kortforsyningen.dk
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02 / To kommunalt ejede matrikler 
- omgivet af private

Musikhuset og Kulturskolen 
Adresse: Store Torv 6A + 6B 

Matrikel: 885a og 7000ap 
Ejer: Bornholms Regionskommune

Dams Gaard
Adresse: Krystalgade 9  

Matrikel: 885c 
Ejer: Bornholms Regionskommune

Storegade 42 
Ejer: Kommandantgården ApS

1:1000 Luftfoto fra www.arealinformation.miljoeportal.dk

Krystalgade 1 og 7 
Ejer: Privat

Rosengade 4, 6 og 8  
Ejer: Privat

Hjorts / Krystalgade 5
Ejer: Bornholms Museum

Krystalgade 13 
Ejer: Privat

Store Torv 8 
Ejer: Privat

Store Torv 4 
Ejer: Privat

Store Torvegade 1
Ejer: Privat

Store Torv 10 
Ejer: Privat



02 / Undervisning og arrangementer

Undervisning / VUC
Adresse: Krystalgade 9

Musik- og arrangementshus
Adresse: Store Torv 6A

Kulturskole
Adresse: Store Torv 6B

BUTIK / CAFÉ

Lillebror Bageren  
& Photo Care

Adresse: Store Torv 4 

Café Gustav
Adresse: Store Torv 8

Sportsmaster
Adresse: Store Torv 10

Andels Banken
Adresse: Krystalgade 13

UNDERVISNING EVENTS / FORSAMLING

Skråfoto fra  www.skraafoto.kortforsyningen.dk

Dams Gaard og Kulturskolen er indrettet til undervisning. 
Lange fordelingsgange forbinder lokaler af øve- / 
undervisningslokale størrelse.  

Musikhuzet og Raschs Pakhus er indrettet til forsamling 
af mange mennesker til arrangementer og events. 

Omkring Dams Gaard og Musikhuzet er der 
hovedsageligt indrettet butikker i stueetagerne mod 
torvet. 



02 / Middel og høj bevaringsværdi

Opførelsesår: 1910 
Til-/ombygning: 1998

Bygningsareal: 2444 m2 
Kælder: 781 m2

Samlet areal: 3.417 m2

Opførelsesår: 1962  
Til-/ombygning: 1998

Samlet areal: 801 m2

Opførelsesår: 1940 
Til-/ombygning: 1999

Bygningsareal: 1.674 m2 
Kælder: 508 m2

Samlet areal: 2.182 m2

Opførelsesår: 1870 
Til-/ombygning: 1999

Bygningsareal: 915 m2 
Kælder: 79 m2

Samlet areal: 994 m2

Opførelsesår: 1998

Samlet areal: 115 m2

Skråfoto fra  www.skraafoto.kortforsyningen.dk

Udsnit af kortbilag fra Bevarende Lokalplan 051 
Bygninger der er fredet eller har høj bevaringsværdi 

Dams Gaard
Høj bevaringsværdi

Kulturskolen Trappehus Raschs Pakhus Musikhuzet
Middel bevaringsværdi (forhuset)

Dams Gaards sydfløj og vestfløj er af høj bevaringsværdi, i følge 
kulturmiljøatlasset fra 1990, mens Musikhuzets middelværdi er 
beskrevet i kulturmijøatlasset fra 2003. Musikhuzet har derfor en 
mere detaljeret beskrivelse, hvor tilstanden er værdisat højt (2) men 
den arkitektoniske værdi er sat middel (6) og den samlede værdi 
ender på middel (5) for bygningen. 



03 BYGNINGER
- Dokumentering af fløjene på Dams Hotel, 
Rønne Bio og Raschs Pakshus

Billeder fra www.bornholmskebilleder.brk.dk



www.roennebyarkiv.com
www.bornholmskebilleder.brk.dkDams Hotel 1918

1968

03 / Dams Gaard 
Dams Hotel er opført i 1910 og ombygget af flere 
omgange. Blandt andet med udgravning af kælder og 
etablering af keglebane i 1944 og en gennemgående 
renovering af værelser i 1968. Hotellet lukker i ____ og 
er frem til 1990 blandt andet ungdomsboliger. Seneste 
ombygning i 1990 - fra hotel til VUC - undervisningslokaler 
og kantine etableres. 

Adolf Dam 
Familien Dam overtager købmandsgården på 
Krystalgade i 1768 og i 1819 overtager Adolf 
Dam gården. Han åbner den for gæster og 

forsamlings i 1865. Adolf Dams kone og døtre 
driver hotellet videre efter Adolfs død i 1868. 
I 1870 bliver der bygget en ny hovedbygning 

mod Krystalgade, den rives ned allerede i 
1910 og bliver erstattet af den nuværende 
bygning, tegnet af arkitekt Jens Ingversen



Billeder fra www.bornholmskebilleder.brk.dk og af Esben Dannemand Frost

1969 1969 1969

2020 2020 2020

03 / Dams Gaard 
Før og nu - hotelværelser til undervisningslokaler
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03 / Dams Gaard
Udvalgte eksisterende tegninger fra byggesagsarkivet. 
Tegningerne er fra inden ombygningen til VUC i 1990.



03 / Kulturskolen
Udvalgte eksisterende tegninger fra byggesagsarkivet og billeder fra 
den nuværende situation, hvor fløjen bruges til musikskole. Fløjen blev 
oprindeligt bygget som hotelfløj. 

2020

2020



2020 2020 2020

1955 Befrielsen, maj 1945

Billeder fra www.bornholmskebilleder.brk.dk

03 / Musikhuzet



03 / Musikhuzet
Udvalgte eksisterende tegninger fra byggesagsarkivet. 
Musikhuset er oprindeligt bygget som biograf og butikscenter. I dag bruges 
huset som arrangementshus og Musikhuzets administration er flyttet ind på 
første sal, mens der på anden sal er indrettet to lejligheder. 
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03 / Raschs Pakhus
Udvalgte eksisterende tegninger fra byggesagsarkivet 
og billeder fra før ombygningen og til nu, hvor 
pakhuset er en del af Musikhuzet.  

Billeder fra www.bornholmskebilleder.brk.dk og af Esben Dannemand Frost

2020 2020



03 / Trappehuse
De tre tilbygninger til pakhuset, musikhuset og 
kulturskolen indeholder blandt andet trapperum og 
toiletter. De er bygget i 1998 og er udført som et 
helhedsgreb i gårdrummet.



04 ANALYSE
- af de eksisterende bygninger, aktørerne og 
deres funktioner, samt potentialer. Analysen 
er samlet i seks analysediagrammer og seks 
skitsegreb med hvert deres fokus.



04/ Analysediagrammer

1. To historiske facader
- klassisk mod Krystalgade, og moderne mod torvet

2. Kun adgang fra torvet
- ad to snævre smøger



04 / Analysediagrammer

3. Mange trapper og elevatorer 
- flere kerner

4. Forbindelser under jorden
- gange i kælder



04 / Analysediagrammer

5. En sammensat bygningsmasse
- mange fløje og etager, indrettet med lokaler af ”øvelokale” 

størrelse

6. Flere sale
- tre forskellige bygninger



04 / Funktionerne kan være der - på papiret 

EKS. BIBLIOTEK
2.346 m2

+ ARKIV I KÆLDER
2.000 m2

MUSIKHUZET
2704 m2

+ KÆLDER
587 m2

KULTUR
SKOLEN

1.180 m2

ANDET:
Café

Kommunale funktioner
Foreningshus

EKS. BYGNINGER, INKL. KÆLDER
7317 m2 

EKS. BYGNINGER, EKSKL. KÆLDER
5949 m2 

2.345 m2 bibliotek
+1000 m2 arkiv i kælder 
+1000 m2 arkiv under kommunen

5949 m2  i de 4 bygninger
+1368 m2 i kælder 

Diagrammet viser en sammenstilling af aktørernes kvadratmeter 
med de eksisterende bygninger. Kvadratmeterne og deres brug  
kan ikke sammenlignes 1:1 og hvis der skal en ny aktør med, vil 
der være behov for flere kvadratmeter. 



Diagram 01 
- Hovedfunktioners placering
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ARKIV
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Stue

Bibliotek

Administration

Sal
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Teknik
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Arkiv
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Service

Service

BIBLIOTEK
2.346 m2 + 2.000 m2 arkiv
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Diagram 02
- Hovedfunktioners relation

Diagram 03
- Funktionsdiagram

IKKE TILGÆNGELIGT
TILGÆNGELIGT EFTER AFTALE
TILGÆNGELIGT
KAN LUKKES

04 / Analyse af biblioteket
Analyse af hovedfunktioner og deres placering i eksisterende bygning 

• To ankomster
• Mange m2 - også under jorden
• Biblioteket har tre afdelinger, børne-, unge- og voksenbibliotek
• Selve biblioteket og arkivet kan aflåses, sådan at salen og mødelokalerne kan 

bookes og bruges uafhængigt af åbningstider
• Foyeren fordeler til de forskellige afdelinger, toiletter og garderobe, både 

biblioteket og arkivet har hver deres serviceskrank. 



TEKNIK

FOYER

SAL

ADM.

FOYER

TEKNIK

ØVELOKALER
TEKNIK

TEKNIK

FOYER

Diagram 01 
- Hovedfunktioners placering

Diagram 02
- Hovedfunktioners relation

Diagram 03
- Funktionsdiagram

IKKE TILGÆNGELIGT
TILGÆNGELIGT EFTER AFTALE
TILGÆNGELIGT
KAN LUKKES

04 / Analyse af Musikhuzet
Analyse af hovedfunktioner og deres placering i eksisterende bygning 

• Musikhuset indeholder en stor sal og mange kvadratmeter foyer, der blandt andet 
fordeler besøgende til toiletter, garderobe, billetsalg, bar og selve salen.  

• Teknik fylder meget i Musikhuset og dækker både over opbevaring, lyd og lys, 
udsugning mm.

• Musikhuset er et arrangementshus og hovedfunktionen er den store sal der kan 
indeholde mange mennesker. 

• Foyeren er vigtig for at Musikhuset kan afvikle arrangementer. Den kan rumme 
samme antal mennesker i pauserne, inden og efter et arrangement som salen 
kan.

• Foyeren har flere ankomster, en fra torvet direkte til billetsalg, bar og forbi 
Kulturbutikken.  Den anden ankomst er fra strædet ved Raschs Pakhus, ned i 
kælderen til garderoben.

• Pakhusets hovedfunktion er en sal og kunstnerrum på 2. sal, der er forbundet 
med musikhuset og fungerer som backstage.

Øve
lokaler

Udstilling
(Pakhuset)

Sal

Teknik

Teknik

Foyer ButikGarderobe

Administration

Ankomst
fra torv

Ankomst 
fra stræde

Bar

Sal
(Pakhuset)

Kunstnerrum
(backstage, øvelkale, 

overnatning)

Øve
lokaler

RASCHS PAKHUS
994 m2 

SAL
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MUSIKHUZET
1674m2 + 508 m2 kælder

SALFOYER
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1.Sal
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Diagram 01 
- Hovedfunktioners placering

Diagram 02
- Hovedfunktioners relation

Diagram 03
- Funktionsdiagram

IKKE TILGÆNGELIGT
TILGÆNGELIGT EFTER AFTALE
TILGÆNGELIGT
KAN LUKKES

04 / Analyse af Kulturskolen
Analyse af hovedfunktioner og deres placering i eksisterende bygninger 

• Kulturskolen er flyttet ind i de tidligere undervisningslokaler i Dams Gårds 
vest og nordfløj.

• Lokalerne og indretningen af dem, bære præg af at de er tiltænkt VUC og 
ikke Kulturskolen.

• Kulturskolens lokaler bruges ikke af andre end skolens egne kursister, der er 
et stort potentiale for mere brug af lokalerne.

• Det udendørs gårdrum fungerer som ankomst og foyer til Kulturskolens 
forskellige faglokaler og den fælles sal 

• Fra gårdrummet er der flere ”hoveddøre” til Kulturskolen. Hver afdeling af 
aflåses og også fungere uafhængigt

• Hver faggruppe har egne lokaler og mødes ikke nødvendigvis på tværs af 
interesser KULTURSKOLEN

1.800 m2 

M
U

SIK
ADMINISTRATION

SAL

DRAMA

BILLEDKUNST

SKRIVE

Musik
skolen

Drama
skolen

Skrive
værkstedet

SalAdm.
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Gårdrummet

SAL

ØVE

ØVE

ADM.

ØVE
Stue

1. Sal

Kælder



04 / Skitsegreb 
Fysiske scenarier baseret på analysen

2. ”Længer”
• Hver længe bruges som den er
• Én aktør pr. bygning
• Bygningerne fyldes, men ikke innovativt

1. ”Netværk”
• Tre sale på stedet
• Netværk af forskellige typer sale
• Stedet har ”hverdagen” - værtsfunktion, øverum, mm. - 

men forestillingen kan være ude i byen.
• Kan suppleres med en ny scene på torvet



04 / Skitsegreb - nye forbindelser 
Fysiske scenarier baseret på analysen

4. ”Lille ny bygning”
• Byggemulighed på 1.150 m2 på matrikel 885a (Musikhuzets)
• Kan være en to-etagers bygning med et grundplan på 575 m2 
• Kan placeres så eksisterende bygninger forbindes

3. ”Forbindelser”
• Forbinder under og over jorden
• Kældre, gangbroer, smøger
• Forbindelser til have og gader



04 / Skitsegreb - nye bygninger 
Fysiske scenarier baseret på analysen

5. ”Mellem ny bygning” (nuværende Kulturskole)
• Senere fløj fjernes
• Byggemulighed øges til ca. 1950 m2 på matrikel 885a 

(Musikhuzets)
• Kan placeres både med forbindelse til Dams Gaard eller til 

Raschs Pakhus og Musikhuzet

6. ”Større ny bygning”
• Flere fløje fjernes (Dams Gaards vestfløj og den sydvestlige lave fløj. 

OBS: Vestfløjen har høj bevaringsværdi og kan kun fjernes med 
godkendelse)

• De to matrikler lægges sammen - men byggemulighed bliver mindre, ca. 
1.800 m2, da matrikel nr. 885c allerede er bebygget med 180%

• Med mindre kommuneplanrammen ændres, større bebyggelsesprocent - 
140% vil give mulighed for 3.350 m2























RØ
N

N
E 

BY
U

D
VI

KL
IN

G
SP

RO
JE

KT
ER

A
KT

IV
IT

ET
ER

 F
RE

M
 M

O
D

 N
Æ

ST
E 

M
Ø

D
E

dec 2020

jan 2021

feb 2021

mar 2021

apr 2021

maj 2021

jun 2021

jul 2021

aug 2021

sep 2021

okt 2021

Bilaterale samtaler m/nøgleaktører
Forberedelse af interviewundersøgelse 
Forberedelse af udbud for teknisk rådgivning
Konsekvensanalyser for tra k

Inspira onsdage 
‘Camp Rønne’

Visionsworkshop Byens Hus

Visionsworkshop Nørrekås

Poli sk følgegruppemøde

Styregruppemøde

Dialoggruppemøde

Borgermøde

Udarbejdelse af scenarier
Tra k og p-strategi

Dialoggruppemøde

Styregruppemøde

Poli sk følgegruppemøde

Borgermøde

Scenarieworkshop Byens Hus

Forberedelse af poli sk dagsorden og bilag:

Scenarier for Byens Hus
Scenarier for Nørrekås
Tra kplan og p-strategi

SSU

BSU og NMU

JUFU og KLIMA

ØEPU

Kommunalbestyrelsen

Færdiggørelse af program
Færdiggørelse af helhedsplan
Færdiggørelse af tra kplan og p-strategi

SSU

BSU og NMU

JUFU og KLIMA

ØEPU

Kommunalbestyrelsen

Rumprogram/funk oner 
workshop Byens Hus

Dialoggruppemøde

Styregruppemøde

Poli sk følgegruppemøde

Borgermøde

Nøgleaktører

Workshops

Det poli ske niveau

Poli sk 
følgegruppe

Øvrige aktører

Dialoggruppe-
møder

Interessenter

Borgermøder

Projektansvarlige

Styregruppemøder

Rådgivning

Rådgiverprocesser
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