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Formål og fokus 

• I budget 2017 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til en forsøgsordning på 

Store Torv fra maj til december, som skal pege i retning af en langsigtet 

plan. Forsøget er også støttet økonomisk af Rønne-Knudsker Byting.  

• Indholdet i forsøget er et resultat af dialog ml. interessentgrupper og BRK. 

• Den overordnede vision er, at Store Torv skal være plads for mere byliv og 

for et godt og aktivt liv for alle. 

• For at nå dette mål har der siden juni været etableret Shared Space, hvor 

alle trafikantgrupper som udgangspunkt er ligestillede. Der er også blevet 

lavet om på torvets udseende ved placering af plantekummer og kajsten, og 

der er sket en udvidelse af markedsaktiviteten. 

• Forsøget forløber fra 1. maj – 31. december 2017.  

• Forsøget er evalueret mod slutningen af forsøgsperioden (oktober-

november 2017) med henblik på dels at samle op på sommerens tiltag og få 

input til indretning og aktiviteter på Store Torv denne vinter. Dels sikre et 

grundlag for tilrettelæggelse af proces og tiltag i 2018 og årene efter. 

• Evalueringen blev præsenteret på et interessentmøde d. 2. november 2017 
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Dataindsamling 

• Der er i begyndelsen af oktober gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt de foreninger og grupper, som på 

forskellig vis har været involveret i forsøget på Store Torv. Formålet 

har været at få interessentgruppernes tilbagemelding på, hvordan 

forsøget er forløbet. Hvad er gået godt, og hvad kan forbedres? 

 

• De otte interessentgrupper, som har modtaget et spørgeskema er: 

Aktivitetsgruppen på Store Torv, De Torvehandlende, Grønne 

Rønne, Rønne Byforening, Rønne Handelstandsforening, Rønne-

Knudsker Byting, BAT og Center for Teknik og Miljø.  

 

• Teknik og Miljø har tillige gennemført trafiktælling og 

hastighedsmålinger af trafikken hen over Store Torv i april og 

september.    



Fem emner - Hvad er godt/hvad kan forbedres? 

Spørgeskemaundersøgelsen bestod af fem spørgsmål: 

1. Mere byliv. Er ambitionen om at skabe mere byliv 

blevet indfriet?  

2. Torvets indretning. Hvad er jeres oplevelse af 

indretningen i praksis?  

3. Trafikregulering. Hvorledes har de trafikale ændringer 

påvirket livet på torvet? Hvordan oplever I 

trafikmængde og trafikstøj sammenlignet med tidligere?    

4. Aktivitetsniveau. Er der særlige typer af 

arrangementer, der skulle være flere/færre af?  

5. Udvidelse af markedsdage. Hvordan har løsningen 

fungeret i ugens og sommerens løb?  



1. Mere byliv - ambitionen 

 

Da startskuddet gik i juni var det i stor enighed om, 

at torvet skal være et smukt, livligt og rart sted at 

opholde sig. Mere grønt, mindre støj, mere 

sikkerhed og mere liv og handel. Mere plads i det 

offentlige byrum til at mennesker kan mødes og 

være sammen. Målet var at skabe rammer for et 

godt og aktivt liv for alle på den store plads i 

Rønne centrum. 



1. ”Mere byliv” – udvalgte udsagn 

• ”De mange aktiviteter har skabt liv, hvilket har været rigtig positivt. Torvet 

har været et bedre sted at opholde sig, uden tvivl”. Rønne 

Handelsstandsforening.   

• ”Vi har ikke objektive data, men det er vores oplevelse at der gennem hele 

sommeren generelt har opholdt sig flere mennesker på den nordlige del af 

torvet. Måske fordi der er skabt lidt mere intime opholdspladser end før”. 

Center for Teknik og Miljø.  

• ”Musikprogrammet var ok, og mange er blevet sidende på bænke og 

hyggede sig på Torvet”. De torvehandlende. 

• ”Torvet har været et bedre sted at opholde sig. Uden tvivl”. Rønne 

Handelsstandsforening  

• ”Mange har ytret, at de ikke synes det er hyggeligt at være på Torvet 

længere. Løsningerne bærer præg af at være ”forsøg”, der ikke er 

gennemtænkt og ikke i særlig grad indtænker borgerens og aktiviteternes 

behov”. Aktivitetsgruppen.  

• ”Mere grønt – absolut nej!” Rønne-Knudsker Byting 

 



1. Mere byliv - konklusionen 

6 ud af 7 mener,  

at ambitionen om at skabe  

mere byliv på Store Torv  

helt eller delvist  

er indfriet. 

  
Hvorfor?  

Det giver de efterfølgende spørgsmål svarene på. 



2. Torvets indretning - ambitionen 

 

Den hidtidige vejbane er nu integreret med den 

øvrige del af torvet for at give mere plads til byliv 

og understøtte, at torvet er en samlet helhed fra 

facade til facade. Der er også indrettet mange små 

minimiljøer med granit-kajsten, grønne bænke og 

stålkummer med prydgræsser. Materialerne er 

valgt robuste, vedvarende og smukke for at skabe 

et indbydende Store Torv. 



2. Torvets indretning – udvalgte udsagn 

• ”Minimiljøerne med stålkummer, grønne bænke og kajsten har fungeret 

godt”. Grønne Rønne   

• ”Opdelingen med kummer og bænke samt siddemiljøerne i klynger rundt 

omkring har fungeret godt”. Rønne-Knudsker Byting 

• ”Minimiljøerne på pladsen syntes at virke godt”. Rønne Byforening 

• Der er en udbredt holdning til, at miljøerne med metalkummer ikke er 

hyggelige. Aktivitetsgruppen 

 

• ”Kajstenene er for lave til at sidde på og ikke smukke”. De Torvehandlende 

• ”Granitklodserne foran scenen er ikke optimale  - noget  med lidt bedre 

siddekomfort”. Rønne-Knudsker Byting.  

 

• ”Godt at stålkummer og bænke har været flytbare og ikke boltet fast”.  De 

Torvehandlende 

• ”Sten og bænke er blevet flyttet rundt af brugerne, og det har skabt et rodet 

indtryk”. Teknik og Miljø  



2. Torvets indretning - konklusionen 

 
Minimiljøer med bænke og  
metalkummer fungerer godt (6 ud af 7)  
  
Granitsten er ikke gode at sidde på ved scenen 
 
Øje for funktion, formål og at det var et forsøg 
 
Smag og behag er forskellig: 
Rustkasser vs. stålkummer 
Pjusket græs vs. prydgræs vs. blomster 
Skulptur vs. udeservering vs. luft 

Men ikke et sammenhængende byrum endnu... 



3. Trafikregulering - ambitionen 

 

Den nye indretning af Store Torv har haft et 

ændret trafikbillede i sigte. Ved indkørslerne til 

torvet bliver den kørende trafik nu mødt med 

strategisk placerede plantekummer, der indbyder 

til sænket hastighed og mere trafiktryghed for 

brugerne af torvet. Vi har valgt at sidestille 

fodgængere, cyklister, bilister og busser. 

Alternativet kunne være at lukke helt eller delvist 

for biltrafik på Store Torv.  



3. Trafikregulering – udvalgte udsagn 

• Positivt med 15 km/t fartbegrænsning. Grønne Rønne 

• ”Meget positivt, at der er lagt vægt på den ruteplanlagte offentlige bustrafik 

over Store Torv. Alternativet ville have voldsomme økonomiske, 

driftsmæssige og kunderettede negative konsekvenser”. BAT  

• ”Positivt, at der kan køres ind over torvet.” Rønne-Knudsker Byting 

• ”Det giver trafikale problemer. Sikkerheden er ikke optimal. Svært for 

bilisterne at se over/forbi rustkasserne”. Rønne-Knudsker Byting   

• ”Vejbaner for biler og cykler konflikter med kummernes placering og den 

tilsigtede slalomkørsel. Cyklister forvirres og generes”. Rønne Byforening  

• ”Trafiksikkerheden er ikke blevet bedre. Billisterne har ikke forstået 

fartgrænsen - der bliver kørt alt for stærkt hen over torvet.” Rønne 

Handelsstandsforening 

• ”Hensigten om at skabe en gågade, hvor bil- og bustrafikken foregår på de 

gåendes betingelser, er ikke blevet indfriet. Kørebaneområdet har fortsat 

været et areal for busser og biler.” Teknik og Miljø  

• Shared space er sympatisk, men det duer ikke så længe byen er 

trafikmæssigt indrettet, som i dag. Torvet er et trafikknudepunkt . Rønne 

Handelsstandsforening 

 



Trafik – før og efter Shared Space 

• Hovedpunkter 

• Trafikmængde konstant 

• Ca. 3.000 biler i døgnet 

• Hastighed reduceret 

• Før ca. 30 km/t i snit 

• Efter ca. 20 km/t i snit 

 



3. Trafikregulering - konklusionen 

Godt bilerne kører langsommere – mere ro 
 
Biler og busser har fortsat forrang –  
vi er ikke i mål med shared space og ét byrum 
  
Slalomkørsel 
Problemer med udsyn   
 
Svært at afkode – fodgængerfelter og kantsten 
 
Fodgængere skal have forrang -  
   men hvordan?  



4. Aktivitetsniveauet - ambitionen 

 

 

 

Der er opført en midlertidig scene til aktiviteter og 

optræden arrangeret af aktivitetsgruppen og af 

byens borgere. På pladsen foran scenen ligger 

kajsten, der indbyder til ophold, leg og liv på 

pladsen. 



4. Aktivitetsniveau – udvalgte udsagn 

• ”Torvet har i forsøgsperioden bidraget til et øget aktivitetsniveau i bymidten 

og et mere levende folkeliv.” Grønne Rønne 

• ”Arrangementerne har været gode, og der har været en fin variation. Stor 

ros til alle, som har ydet en indsats her. Man kan altid ønske sig mere af det 

hele, men det har været flot i år. Bytinget har givet et meget flot tilskud.” 

Rønne Handelsstandsforening  

• ”Aktiviteterne fra scenen har været gode. Det har været et godt og bred 

repertoire gennem sæsonen.” Rønne-Knudsker Byting 

 

• ”Mere i august og september”. De torvehandlende.   

• ”Scenen har ikke en tilfredsstillende fremtoning. Men det var vist, hvad der 

var muligt grundet forsinket proces og begrænsede midler.” Rønne 

Byforening. 

• ”Miljøet omkring scenen er ikke tilfredsstillende. Der bør arbejdes på 

løsninger, der er meget mere praktiske, så der er flere siddepladser ”. 

Aktivitetsgruppen.   

• ”Der er forskellige aktører og behov på torvet, der gør det svært at være 

målrettet og arbejde med udviklingen af aktiviteterne”. Aktivitetsgruppen.  



4. Aktivitetsniveauet - konklusionen 

 

 

 

 
Godt med en scene – men den er ikke pæn… 
  
Godt varieret program med effekt (dvs. flere 
mennesker på Store Torv) denne sommer 
 
Ønske om flere og bedre sidepladser  
– når der er behov 
 
Behov for fokus på økonomi og organisering 



5. Markedsdage - ambitionen 

 

 

 

Et større areal end tidligere er blevet anvendt til 

aktiviteter, torvehandel og udeservering på Store 

Torv. Torvetiden er udvidet til også at omfatte 

fredage.  



5. Markedsdage – udvalgte udsagn 

• ”Vi synes det fungerer rigtig fint, og vi kan vældig godt lide den 

mangfoldighed og forskellighed, der er og skabes på torvet af de 

torvehandlende.” Rønne Handelstandsforening 

• ”Det har været meget positivt, at der har været plads til alle. Det har været 

med til at skabe en mulighed for mange forskellige arrangementer, 

aktiviteter og handlende”. Rønne-Knudsker Byting 

• ”Det har fungeret fint og uden problemer. Vi er meget glade for den 

udvidede torvetid og scenen med aktiviteter - god synergi med torvehandel 

på pladsen”. De torvehandlende 

• ”Der mangler ofte en sammenhængende struktur for boderne - tit bliver der 

ikke skabt et godt miljø mellem boderne.” Teknik og Miljø 

• ”Organisation og kvaliteten af markedsdagenes indhold trænger til et løft. 

Og det er noget rodet, hvor vogne og boder står og stiller sig, kabler der 

ligger hen over brosten m.v.” Aktivitetsgruppen  

• ”Skulpturen er et problem for indretning af pladsen – den faste servering er 

for tæt på”. Rønne Byforening 



5. Markedsdage - konklusionen 

 

 

 

 
Positivt bidrag til Store Torv 
 
Mangfoldighed, god synergi ml. de handlende 
 
 
Behov for: 
Øget fokus på struktur, indhold og areal 
Plan og planlægning 
Stillingtagen til skulptur og udeservering 



Evaluering af forsøg maj-oktober 2017 samlet set 

• Det var et forsøg med en ny indretning af Store Torv i 

Rønne. 

• Forsøget var båret af visionen om Store Torv som plads 

for mere byliv, 

• og fokuseret omkring et koncept – shared space. 

• Fokus var på mere og mindre.  

• Evalueringen viser, at der er kommet mere byliv og 

aktivitet. Mere byrum til at mennesker kan mødes og 

være sammen. Mindre støj.  

• Forsøget havde dog begrænsninger – tid, ressourcer og 

muligheder. Trafiksituationen er ikke løst, og der kan 

fortsat blive mere grønt.  

• Vi fik prøvet noget af – men selvfølgelig er vi ikke i mål. 


