Hvordan får vi fornyet en
vigtig del af Rønnes
havnefront?
• Debatmøde med workshop
torsdag 12. marts kl. 19.30
• Frist for at sende ideer og forslag
fredag den 10. april

Teknik & Miljø, februar 2015
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Porten til Bornholm
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2011 en trafikplan for Rønne, som blandt andet betyder, at den
kørende trafik til og fra færgerne kan blive omlagt som vist på kortet på side 6. Hvis den
planlagte omlægning gennemføres, bliver der mulighed for en helt ny indretning af et centralt
område på Rønnes havnefront. Området, som ikke er præcist afgrænset, kan ses på
luftfotografiet på side 4. Det udgør i dag en barriere mellem byen og vandet, og funktionelt og
visuelt trænger området til fornyelse.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget tre visioner for området:
•

Rønne bys havnefront skal have et så attraktivt præg som muligt, så de færgerejsende til
Bornholm modtages af en ø og en by med et præsentabelt ankomstareal.

•

Der skal skabes bedre funktionel og visuel kontakt mellem bycentret og de rekreative områder
omkring Nørrekås.

•

Områdets fremtidige indretning skal tilføre Rønne by nye oplevelsesmuligheder og funktioner.

Hvordan udvikles området på Rønnes havnefront, så kommunalbestyrelsens visioner for området
bliver opfyldt?

Eksempler på områdets forskelligartede karakterer:

Ifølge trafikplanen bliver dette vejareal overflødigt som trafikvej

Grænsen mellem byområdet og Nørrekås-området

Bådehavnsvej skal ifølge trafikplanen være den ny trafikvej

Bornholms Velkomstcenter bag biludlejning og tankstation
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Det tidligere spor- og perronområde foran Rønne H station

Gangstien fra færgeterminalen mod Nørrekås ender her

Hovedforbindelsen mellem havnefronten og bymidten

Den gamle remise, som nu benyttes til busser

Ekstensivt udnyttede arealer på vestsiden af Ndr. Kystvej

Uplanlagt areal på vestsiden af Ndr. Kystvej

Adgang til Nørrekås fra Nordre Kystvej

Byfronten set fra hjørnet af Remisevej og Bådehavnsvej
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Nordre Kystvejs sydlige ende kan ifølge trafikplanen blive sløjfe som trafikvej. Trafikken vil i
stedet skulle føres ad Remisevej og Bådehavnsvej, som vist med gul stiplet linje. Det giver
muligheder for en ny fysisk og funktionel indretning af området. Det er forventningen, at der
herved både vil kunne skabes en bedre sammenhæng mellem Rønne by og de rekreative arealer
ved Nørrekås, og at områdets udseende og indretning kan blive forbedret.
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Alle muligheder er åbne på nuværende tidspunkt.
Det er givet, at både offentlige og kommercielle interesser bliver nødt til at arbejde sammen, hvis
det skal lykkes at udnytte områdets potentiale.
Det er også givet, at en fremtidig ændret disponering af området bør ses i sammenhæng med
den kommende udvikling af Rønne bymidte.

Offentligt møde torsdag den 12. marts, alle er velkomne
Bornholms Regionskommune indbyder til offentligt møde torsdag den 12. marts kl. 19.30 i Cafe
Baltic i Snellemarkcentret. Alle borgere, erhvervsdrivende og andre, som interesserer sig for
områdets udvikling er velkomne. Formanden for Teknik og Miljø Carsten Scheibye vil byde
velkommen, og der vil blive budt på kaffe og kage undervejs. Ved mødet vil områdets nuværende
udformning blive gennemgået, og der vil blive mulighed for at deltage i en workshop med henblik
på at udvikle ideer til den fremtidige planlægning af området.

Ideer og forslag kan også sendes til Bornholms Regionskommune
Der vil også være mulighed for at sende ideer og forslag til Bornholms Regionskommune. Vi skal
have modtaget ideer og forslag senest fredag den 10. april.
Mail:

teknikogmiljoe@brk.dk

Post:

Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge

Den videre proces
Det er tanken, at materialet fra workshoppen og den offentlige høring skal bruges som grundlag
for udarbejdelse af scenarier for områdets fremtidige indretning og anvendelse.
De forskellige scenarier vil blive politisk behandlet med henblik på hvordan området fremtidigt
skal planlægges med hensyn til anvendelse, indretning og udformning.
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Forslag til trafikløsning på Rønne havn, fra ”Trafikplan for Rønne”, ”Bilag C - Trafik på Havnen”
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