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Luftfoto over Ramsherred 10, Svendborg.
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GRUNDLAG

Dette skitseprojekt er udført for Svendborg kommune, i dialog 

med BaggårdTeatret. Baggrunden er Erhvervs- , Beskæftigelses- og 

Kulturudvalgets beslutning om at få belyst muligheden for visionen 

om et teatersamarbejde i midtbyen. 

Skitseprojektet belyser mulighederne for, at samle og skabe en 

ny teatersynergi på Ramsherred 10 med BaggårdTeatret som 

Egnsteater i spidsen. 

Huset på Ramsherred 10 blev bygget i 1990 til kulturproduktion 

(TV2/Fyn), og har med sin nærhed til Svendborg Teater, Krøyers 

Have, Scala Biografen, Centrumpladsen, Borgerforeningen og 

Torvet alle muligheder for, at skabe et kulturelt epicenter i 

samhørighed med disse. 

Til grund for skitseprojektet ligger et facilitetsprogram udarbejdet 

af BaggårdTeatret. Facilitetsprogrammet indeholder de nødvendige 

rumligheder og funktioner, der er brug for i forbindelse med et nyt 

og moderne teater. 

Projektet er udarbejdet på baggrund af umiddelbart tilgængeligt 

materiale om den eksisterende bygning. Til grund er således lagt 

de tilgængelige oprindelige tegninger og forskellige tegninger fra 

ombygninger samt besigtigelse af bygningen udenfor åbningstid, 

dette uden iværksættelse af destruktive indgreb og lignende. 

Det tegningsmateriale der findes på huset i forvejen, er ikke 

umiddelbart et fyldestgørende materiale der belyser bygningens 

karakter, konstruktion og opbygning, hvorfor der er sammenstykket 

et nyt sæt tegninger af bygningen via en sammenholdelse af 

fotoregistrering, de tilgængelige gamle tegninger og en overordnet 

registrering ved besigtigelsen. Der er i forbindelse med opgaven 

således ikke foretaget en landmåleropmåling eller -scanning og de 

angivne mål, arealer m.m. er derfor vejledende. 

Placeringen af enkelte funktioner er blevet indledningsvist 

drøftet med myndighederne. Bygningen er blevet gennemgået 

på et  overordnet niveau med henblik på en fremtidig 

brand- og flugtvejsstrategi. Skitseprojektets indretning skal 

efterfølgende gennemgås, viderebearbejdes og godkendes af 

brandmyndighederne, arbejdstilsynet, m.m. i forbindelse med 

en viderebearbejdning af projektet. Der er i projektet foretaget 

indledende statiske vurderinger af husets bærende konstruktioner 

og overordnede statik; i en evt. kommende fase vil der være behov 

for yderligere undersøgelser af husets struktur og opbygning.

Billeder fra - og omkring Ramsherred 10, Svendborg.
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ET LYSENDE OG LIVLIGT TEATERHUS
Huset placerer sig på hjørnet ved Ramsherred Passage, og 
orienterer sig mod Svendborg Teater, Krøyers Have, Scala 
Biografen, Centrumpladsen, Borgerforeningen og Torvet. 

Huset åbner sig op mod dets omgivelser, og inviterer  
publikummer og forbipasserende indenfor. Placeringen af et 
lysende og livligt teaterhus på Ramsherred 10, er et bymæssigt 
stærkt greb, der vil samle Svendborgs teater- og kulturliv, 
og herigennem skabe et kulturmiljø, hvor nye initiativer og 
oplevelser kan opstå, både i og udenfor husets scene.

NY FACADE MOD RAMSHERRED TORV
Husets facader gennemgår en nænsom transformering, hvor 
husets farve ændres fra gul til grå. Den grå tone lægger sig op 
ad Svendborg Teaters gråtone og Borgerforeningens jordfarver. 

Facadens fremtoning spiller en vigtig rolle i bybilledet, i kraft 
af husets centrale placering. Den grå farve skaber et tydeligt 
slægtskab med Svendborg Teater og Borgerforeningen, og 
bidrager derved til en harmonisk helhed. 

Stueetagens vinduespartier udskiftes til dørpartier, hvilket åbner 

huset op, og bryder med den eksisterende horisontale 
opstribning. Huset bliver imødekommende i den bynære skala. 

Den eksisterende solafskærmning udskiftes, og dens bevægelse 
og foranderlighed er med til give facaden et dynamisk udtryk. 
Den grå tone lægger sig i baggrunden som et bagtæppe eller 
lærred, som kan iscenesættes og belyses ved arrangementer, 
forestillinger og premiere aftener. På den måde vil husets 
facade afspejle det liv der sker i huset, aktivere byrummet og 
vække nysgerrigheden blandt forbipasserende.  
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Eksisterende Forhold Ramsherred 10, Svendborg.
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’Privat’ adgangsvej 
For personale, vareindlevering 
og skuespillere. Trappen bruges 
som intern trappe bl.a. ved 
forestillinger, og går direkte fra 
kunster-garderoberne til husets 
sale. 

Adgangsvej for publikummer 
Trappen kobler sig på alle husets sale, 
og har i tilknytning toilet- og garderobe 
faciliteter på hver etage.

Vare-elevatoren 
skaber en vertikal forbindelse i huset, og gør 
det bl.a. nemt for værkstedet, at køre tung 
last og sceneopsætninger fra én etage til en 
anden. 

Borgerforeningen

Svendborg 
Teater

Krøyers Have:
Med mulighed for at teatret kan 
bruge haven som scene

Passage

Amfiscene 

Gadeteater, karneval, filmfestival

Rådhuset

Teatergade

Skolegade

Biograf, Scala 
Svendborg

Det nye Svendborg 
Egnsteater

Ramsherred

Situationsplan 
Fremtidige forhold

BaggårdTeatret  

Svendborg Teater  

Borgerforeningen 

Mulighed for alternativ 
teaterforestilling
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INGEN BAGSIDER  -  KUN FORSIDER

Ramsherred 10 markerer sig som en hjørnesten i byen, som man 

bevæger sig omkring, forbi og under. Den nye placering af teatret 

er et bymæssigt stærkt greb, der vil samle Svendborgs teater- og 

kulturliv, og herigennem skabe et kulturmiljø hvor nye initiativer 

og unikke oplevelser kan opstå, både i og udenfor husets scene. 

Placeringen skaber en god mulighed for at aktivere og indtage 

byens offentlige rum på en ny måde. 

Huset har med sin nærhed til Svendborg Teater, Krøyers Have, Scala 

Biografen, Centrumpladsen, Borgerforeningen og Torvet gode 

muligheder for at skabe et stærkt kulturelt epicenter i samhørighed 

med disse. Med et lysende og livligt teaterhus strategisk placeret 

ved Ramsherreds søjlegang, vil byrummene Centrumpladsen, 

Ramsherred og Torvet ligeledes blive bundet sammen med 

potentiale til at blive en levende del af den GRØNNE TRÅD.

Huset vil kunne rumme alt fra professionel teaterproduktion, 

kunstnerisk forskning på internationalt niveau, undervisningstilbud 

indenfor drama, dans, præsentation og performance til borgere 

i alle aldre  – og en 180 graders Foyercafé mod Krøyers Have, 

Centrumpladsen, Ramsherred og Torvet. 

Husets hovedgreb består af en tredeling, der er bygget op omkring 

den  store teatersal, en funktionskerne og teatrets foyer. En samlet 

og overskuelig struktur der gentages og underbygges af en vertikal 

infrastuktur, i form af en elevator og to trappekerner.

Det nye scenekunstneriske hus skal ses som en byudvikling og en 

konsolidering af den herboende og blivende svendborgensiske 

kultur – for fremtidens Svendborg. Teater i Ramsherred 10 kan 

danne ramme om teater og scenekunstneriske aktiviteter, hvis 

niveau afhænger af aktørernes evne til at fylde rammerne med. 

VISIONEN OM EN NY TEATERSYNERGI

Knytter byen og byliv sammen

Foyer 
som griber ud i en 180 
graders vifte, og inviterer 
indenfor.

Teatersal
med fleksibel 
sceneopsætning og 
kontakt til begge byrum

Kerne
der gentages på hver etage

Det lyse og mørke rum

Borgerforeningen

Torvet:
Teater på torvetGadeteater, karneval, filmfestival
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FACILITETSPROGRAM

Foyer

Mulighed for bar, ophold, bespisning, 
toiletter og garderobe til ca. 200 
mennesker.

Desuden lagerrum til øl/vin mm, 
pantry/opvakerum, køle-/fryserum.

Teatersal/blackbox

ca. 200 publikummer

-  fleksibel
-  kraftig strømudtag
-  akustiske overvejelser
-  mørklægning
-  ophæng af lys
-  adgang til kælder

Andet:
Må gerne kunne åbnes op ud til Ramsherred/
Torvet/Krøyers Have - mulighed for og adgang 
til åbne udendørsscener.

Adgang til af- og pålæsning for lastbil ifm. 
gæstespil.

Scenografilager

Gerne i nærhed til værkstedet

Værksted

Skal være af betydelig størrelse. Her 
bygges scenografier der skal passe ind i 
salens dimensioner. De samles dog først 
i salen. 

Værkstedet skal installeres med en del 
tunge maskiner, diverse udsug, trælager, 
metalopbevaring, malerafdeling, 
rekvisitlager mm., port til gaden er et 
krav, adgang til toilet, strømudtag, ekstra 
vand, trykluft osv. 

Nem adgang til teatersal, samt 
af- og pålæsning ift. gadeplan er en 
nødvendighed. 

Prøvesale

To prøvesale til forestillinger, 
undervisning mm. Den ene sal 
med dansegulv. Den anden 
sal med evt. mulighed for 
filmstudie

Administration og kontormiljø

-  3-4 kontorer med 8 pladser.
-  mulighed for delt administrationsmiljø 
med samarbejdspartnere som 
Borgerforeningen, B&U Teatret, 
Fritidsteatret, Luna Park Scenekunst mm. 

-  Artist in Residence: 3-4 arbejdspladser

Andet
-  kopifaciliteter
-  papir/plakat opbevaring
-  køkken
-  mødelokaler

Renovationsplads

Udendørs, gerne 
i nærhed til 
værkstedet.

Systue/skræddersal:

Med mulighed for 
arbejdsplads til 2-3 
syersker.

Gerne med nærhed til 
mindre kostumelager og 
vaske-/tørrerum.

Undervisningslokale:

-  oplæg
-  foredrag
-  tavleundervisning

Kunstnergarderober

4-6 stk. med plads 
til 1-3 skuespillere i 
hver.
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Billeder fra bygningen på Ramsherred 10 - nuværende forhold.

Billeder fra bygningen på Ramsherred 10 - nuværende forhold.

Publikummere m.v. på BaggårdTeatret i 2015/16:
Egenproduktioner, gæstespil, BørneBaggård, turné:         20.273 publikummere
Svendborg Skoleteater:               2.809 publikummere 
Antal forestillinger:                         63 på BaggårdTeatret 
Belægningsprocent i Svendborg:              83%

Fremtidige placering, Ramsherred 10, 5700 Svendborg

Nuværende placering i Rotrefælden, Caroline Amalie Vej 26, 5700 Svendborg
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PLANTEGNINGER

Scene Scene
Scene

Sceneopstilling 1
168 stole 

Sceneopstilling 2
204 stole 

Sceneopstilling 3
218 stole

Sceneopstilling 4
ca 200 stole 

UDVALGTE VERSIONER AF SCENEOPSTILLINGER

HUSETS HJERTE

Den nye teatersal vil blive husets omdrejningspunkt og husets 

hjerte. Salens enkle geometri og opbygning skaber plads og rum 

til mange forskellige og alternative sceneopsætninger, og giver 

mulighed for udfoldelse af en særlig scenekunst. 

Den nye teatersal er udformet som en blackbox-scene med fleksibel 

opbygning til ca. 200 publikummer og ”state of the art”sceneteknik,

 

og vil sammen med to nye prøvesale, give større fleksibilitet og 

bedre mulighed for samarbejde mellem byens scenekunstaktører. 

Her vil kunne spilles mere end én forestilling, udvikles, undervises 

og prøves på samme tid, til kunstnerisk inspiration teatrene 

imellem - med et større, mere synligt og varieret udbud til gavn og 

glæde for publikum.
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Toilet

Toilet

HC. toilet

Teknik

BaggårdTeatret - skitseforslag, Ramsherred 12, Svendborg

Tegning: stueplan
Mål: 1:200
Dato: 01.11.2016

Eksisterende forhold

Svendborg Teater
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Stueplan
Fremtidige forhold 0 m 100 m 

0 m 0,5 m 

0 m 5 m 

0 m 50 m 

0 m 1 m 

0 m 10 m 

1:5

1:50

1:500

1:10

1:100

1:1000

0 m 20 m 1:200

0 m 40 m 1:400

0 m 30 m 1:300

Foyer

Blackbox

Adgangsareal

Toiletter og garderober Snit BB  -  Fremtidige forhold

Teatersalen
Salen orienterer sig og åbner sig op mod 
Ramsherred Torv og Krøyers Have. Dette 
giver mulighed for, at teatret kan rykke ud 
af huset og indtage byens rum.

Salens enkle geometri og opbygning 
skaber plads og rum til forskellige 
sceneopsætninger.

Den åbne facade giver fleksibilitet ift at 
finde de nødvendige flugtveje i forbindelse 
med forskellige sceneopsætninger, samt 
at transportere store emner ind og ud af 
huset. 

Kerne
Husets midte består af en kerne med en 
intern trappe, en publikumstrappe og 
en ny vareelevator. På hver etage er der 
toilet- og garderobefaciliteter, der knytter 
sig på publikumstrappen. 
Dette gør det nemt at orientere sig i huset. 

Foyer
I stueetagen folder teatrets foyer sig ud 
i en 180 graders vifte, og bliver et synligt 
rum i gadebilledet, uanset hvilken vej man 
kommer fra.

Af- og pålæsning af materialer 
og scenografier.

IndgangIndgang

Indgang

Vareindlevering og 
personaleindgang

BB

 9,5 m

 1
2 

m Blackbox til ca. 200 
publikummer

Blackbox
275 m2
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Toilet

Forrum

Toilet Print/kopi

Print/kopi

Teknik

Mødelokale

BaggårdTeatret - skitseforslag, Ramsherred 12, Svendborg

Tegning: 1. sal
Mål: 1:200
Dato: 01.11.2016

Eksisterende forhold

Skybar

Balkon i Blackbox

Adgangsareal

Toiletter og garderober Snit BB  -  Fremtidige forhold

Kunstnergarderober

Teatersalen
Salens rum er ca 5 m højt, og strækker 
sig over to etager. På 1. sal er der, langs 
scenens ene side, en balkon, som bl.a. kan 
indtages som scene, bruges af teknikken 
mm. 

Kunstnergarderober
Garderoberne har en tæt placering til 
scenen og en intern trappe der fører 
frem  til alle husets sale. Det gør det 
nemt for skuespillerne at komme til og fra 
garderoberne under en forestilling.

Skybar
Skybaren en forlængelse af foyeens rum 
i stueetagen. Rummet kan bruges til 
netværksmøder, bespisning af en større 
gruppe mm. 
Rummet lægger sig op ad 
kunstergarderoberne, og vil derfor være 
oplagt til foredrag eller introduktioner før 
og efter en forestilling.  

BB
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1. sal
Fremtidige forhold 0 m 100 m 
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Teknik

Toilet

Toilet

Køkken

Køkken

BaggårdTeatret - skitseforslag, Ramsherred 12, Svendborg

Tegning: 2. sal
Mål: 1:200
Dato: 01.11.2016

Eksisterende forhold

Prøvesal 1

Prøvesal 2

Adgangsareal

Toiletter og garderober Snit BB  -  Fremtidige forhold

Administration

Prøvesal 1 og 2
De to prøvesale gør det muligt at have 
flere forestillinger i huset på samme 
tid. Salene kan bl.a. også bruges til 
undervisning, filmstudie, dansesal eller til 
teaterprøver. Elevatoren giver mulighed 
for at transportere scenerekvisitter fra én 
sal til en anden. 

Administration
Kontorpladser til husets medarbejdere 
samt til værkstedet. Her vil der være 
mulighed for delt administrationsmiljø 
med flere samarbejdspartnere. 
Desuden kopifaciliteter, mødelokale og 
fælleskøkken.

BB
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2. sal
Fremtidige forhold0 m 100 m 
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Teknik

Teknik

Toilet

Toilet

BaggårdTeatret - skitseforslag, Ramsherred 12, Svendborg

Tegning: 3. sal
Mål: 1:200
Dato: 25.10.2016

Eksisterende forhold

Undervisning

Balkon

Adgangsareal

Toiletter og garderober Snit BB  -  Fremtidige forhold

Skræddersal

Balkon i prøvesal og undervisning
Mod vest et lokale til undervisning eller 
møder. Fra rummet er der kig ned til den 
ene prøvesal. 
Mod øst en balkon til ekstra siddepladser 
eller en alternativ sceneopsætning.

Skræddersal
Med plads til 2-4 syersker i nærhed til 
kostumelager samt vaske og tørrerum. 
I skræddersalen vil der være et 
ovenlysvindue over arbejdspladserne, der  
giver et godt arbejdslys.
Elevatoren gør det nemt at få kostumerne 
rundt i huset. 

BB
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3. sal
Fremtidige forhold 0 m 100 m 

0 m 0,5 m 

0 m 5 m 

0 m 50 m 

0 m 1 m 

0 m 10 m 

1:5

1:50

1:500

1:10

1:100

1:1000

0 m 20 m 1:200

0 m 40 m 1:400

0 m 30 m 1:300



17SVENDBORG KOMMUNE  .   SKITSEPROJEKT FOR RAMSHERRED 10   .   PRAKSIS  ARKITEKTER  .    02.01.2017

Rengøring

Garderobe

Toilet

Arkiv

EDB-rum

Teknikrum
Arkiv

Elevator
teknikToilet

Toilet

Arkiv

Ikke udgravet

BaggårdTeatret - skitseforslag, Ramsherred 12, Svendborg

Tegning: kælder
Mål: 1:200
Dato: 01.11.2016

Eksisterende forhold

Værkstedet
I kælderen er den del af værkstedet placeret, 
hvor der er behov for grove arbejdsstationer 
som kræver særlig udluftning, såsom rum med 
maskiner, spray-rum og lager.

Værkstedet kobles på en ny stor vareelevator, 
der er dimensioneret efter et teater med 
lignende forhold. Den vertikale forbindelse 
fortsætter op gennem huset, og gør 
det nemt at transportere materialer og 
sceneopsætninger fra én etage til en anden. 

I værkstedets sydvendte hjørne foreslås 
rummet dobbelthøjt. I stueetagen bliver 
forbindelsen til værkstedet i kælderen aflukket 
med vægge af glas. Vinduerne i stueetagen 
bliver således værkstedets egne og vil trække 
direkte lys ned i kælderen. Fra stueetagen og 
gaden, vil hjørnet skabe en visuel forbindelse 
til sceneværkstedet, samt optræde som en 
lysende lanterne i rummet. 

Desuden toilet, bad og garderobefaciliteter. 

Teknik

Værksted Snit AA  -  Fremtidige forhold

Adgangsareal

Toiletter og garderober

AA
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Kælderplan
Fremtidige forhold0 m 100 m 

0 m 0,5 m 

0 m 5 m 

0 m 50 m 

0 m 1 m 

0 m 10 m 

1:5

1:50

1:500

1:10

1:100

1:1000

0 m 20 m 1:200

0 m 40 m 1:400

0 m 30 m 1:300



SVENDBORG KOMMUNE  .   SKITSEPROJEKT FOR RAMSHERRED 10   .   PRAKSIS  ARKITEKTER  .    02.01.201718

VISUALISERING FRA HUSETS 180-GRADERS FOYER
Indgangen til teatersalen sker gennem den røde galleri-gang, som er placeret centralt i rummet.
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SNIT

BaggårdTeatret - skitseforslag, Ramsherred 12, Svendborg

Tegning: Snit AA og BB
Mål: 1:200
Dato: 01.11.2016

BaggårdTeatret - skitseforslag, Ramsherred 12, Svendborg

Tegning: Snit AA og BB
Mål: 1:200
Dato: 01.11.2016

Snit AA
Eksisterende forhold

Snit BB
Eksisterende forhold
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BaggårdTeatret - skitseforslag, Ramsherred 12, Svendborg

Tegning: Snit AA og BB
Mål: 1:200
Dato: 01.11.2016

BaggårdTeatret - skitseforslag, Ramsherred 12, Svendborg

Tegning: Snit AA og BB
Mål: 1:200
Dato: 01.11.2016

Prøvesal
Dobbelthøjt rum 
med nyt ovenlys.
Den ekstra sal gør 
det muligt, at have 
flere forestillinger i  
huset samtidig. 

Teatersal
med plads til ca 200 publikummer.

Dobbelthøjt hjørne
I værkstedets sydvendte 
hjørne foreslås rummet 
dobbelthøjt, aflukket med 
vægge af glas i stueetagen. 
Dette vil trække direkte lys ned 
i kælderen.

Snit AA
Fremtidige forhold

Snit BB
Fremtidige forhold

AA

BB
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NY FACADE MOD KRØYERS HAVE - DET MØRKE OG DET LYSE RUM
De nye vinduer i facaden åbner huset op, og inviterer byen og gaden 
indenfor. Facaden afslører de bagvedliggende rum. De høje mørke 
vinduer afspejler den højloftede teatersal og rummets volumen, og de 
lave vinduer ved teatrets foyer lyser op, og inviterer indenfor i et varmt 
og levende rum. Salens nære placering til Krøyers have giver mulighed 
for, at lade teatret rykke ud i grønne omgivelser og bruge haven som 
scene.

Bag teatersalens høje vinduer monteres en fleksibel mørklægning 
i form af gardiner el. lign så facaden også kan fremstå åben og 
lejlighedsvis give indblik til teatersalen. 
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VISUALISERING FRA HUSETS STØRSTE TEATERSAL / BLACKBOX
Det regulære rum giver mulighed for mange forskellige sceneopsætninger og scenografier.
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ØKONOMI

 2016024 BAGG Baggårdsteateret Dato13-01-2017

Budgetoverslag	for	Det	Nye	Svendborg	Egnsteater,	Ramsherred	10,	Svendborg

Overslag	anlægsudgifter	ex.	moms
Udenomsarealer Afsat 300.000kr																		
Håndværkerudgifter 39.000.000kr												
Inventar,	Garderobe	mm. Afsat 1.000.000kr														
Teaterudstyr	inkl.	mobiltribune Oplyst	fra	Teater,	afsat 7.000.000kr														
Byggepladsudgifter Afsat 1.800.000kr														
Uforudseelige	udgifter 20 % 9.820.000kr														
Håndværkerudgifter	i	alt 58.920.000kr												
Omkostninger	ex.	moms
fx	rådgivningshonorar,	geoteksniske	
undersøgelser	m.m. 20 % 11.784.000kr												
Anlægsbudget	i	alt	ex.	moms 70.704.000kr									

Moms 25 % 17.676.000kr												
Anlægsbudget	i	alt	inkl.	moms 88.380.000kr												

Praksis S. 1/1

 2016024 BAGG Baggårdsteateret Dato02-01-2017
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ØKONOMI 

Det vedhæftede budget-overslag er udført på baggrund af 

skitseprojektet i denne mappe og ud fra de ønsker og krav der kan 

stilles til et nyt teaterhus. Husets m2 er opgjort i brutto arealer, 

og er anslået til 2850 m2. Der er gjort en række forudsætninger 

for skitserne samt overstående arealopgørelse, der er beskrevet 

i begyndelsen af mappen. Der er i skitseprojektet angivet 

indretninger og indgreb i bygningen, der er nødvendige for at skabe 

dels det åbne rum til teatersalene, og dels en funktionel institution 

med såvel publikumsområder som backoffice, intern logistik, 

funktionalitet, opfyldelse af myndighedskrav, osv. De samlede 

inventar- og udstyrsbehov til teatersalene er defineret af 

BaggårdTeatret og der er indhentet pris fra leverandører. Det 

faste inventar er groft vurderet på dette indledende niveau. 

Præcisering af behov og omfang og dermed yderligere præcisering 

af budgetoverslaget vil kunne ske i kommende faser.
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