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Kulturhavn Gilleleje.
Baggrund:

I samarbejde med nuværende ejer Kulturhavn Gilleleje A/S, projektudviklingsselskabet Innovater A/S  
og Gribskov Kommune har Skovhus Arkitekter, udarbejdet et skitseforslag for første etape i det samlede 
projekt Kulturhavn Gilleleje.

Første etape er placeret mellem Søborg Kanal og Gilleleje Stationsvej, langs med Kystvejen. Bebyggelsen 
er en blanding af butik, erhverv og boliger og indeholder ca. 5.700 m². 
Anden etape er kulturinstitutionerne med kultursale, biografer og bibliotek/museum mm. er placeret 
midt på grunden. Kulturhuset bygges op omkring den eksisterende varmecentral med skorstenen som 
vertikalt midtpunkt. Tredje etape er en kommende bebyggelse langs Søborg Kanal ved den nuværende 
Irma-ejendom.

Der er en række væsentlige faktorer, der har inspireret udformningen og arkitekturen.
Byens proportioner og volumener har sammen med den maritime nærhed i bymiljøet været en inspira-
tionskilde. Området, ja faktisk hele Gilleleje er en by, hvor den mindre skala er fremherskende, husenes 
facadelængder og højder mod vej, bør tages i betragtning, så den ikke brydes radikalt. Terrænet, som 
falder kraftigt langs med Kystvejen, fra Gilleleje Stationsvej og ned mod kanalen, er ligeledes en vigtig 
faktor.





BASE TILPASSES

Bygningen giver plads for kultur, ankomst og optimal vareindlevering fra syd.
Basen indeholder dagligvarer, butikker og bibliotek/museum

Adgang sker via gård og parkering, koncentreret sammen med kultur

MATRIKEL

Udgangspunktet er en hjørnegrund i Gilleleje bymidte.
Mod øst afgrænses den af Søborg Kanal, Kystvejen mod syd og Gilleleje Stationsvej 
mod vest.
Grunden har en rigtig god eksponering.

ADGANG PÅ BASE

Ved at etablere trapper mod sydvest skabes adgang på basen.
Der skabes umiddelbar, let aflæselig base.
Dagligvarernes bagsider optages i terrænet.



FUNKTIONER PÅ BASE

Funktionerne på basen lægges adskilt med godt flow omkring.
Optimale adgangs, flugtforhold og opholdsarealer.
Lette glaspavilloner tilbyder sig på basen.

BOLIG STÆNGER

Boliger lægges i nord/syd retninger, jfr. lokalplan.
Gavlmotiverne passer ind i Gillelejes bycentrum.
Det er disse der tegner områdets arkitektur.
Basen og erhvervs “pavilloner” ligger som grundlag og ryg i projektet.

Hoveddisponering

Projektets længde langs Kystvejen, har medført en tredeling af bygningens hoveddisponering. Vi har 
i det reviderede forslag arbejdet med tre fokusområder: Byen, havnen og vandet. Mod vest har vi 
”strammet” arkitekturen op mod Gilleleje Stationsvej, med gavlmotiver der let lader sig henføre til den 
eksisterende arkitektur, der råder i Gilleleje Centrum. Byens hus indeholder i underetagen en Fakta-
butik og i overetagen muligheden for fitnesscenter el. lign. Huset understreger den bevægelse der er 
på taget af Fakta ‘en. Adkomsten sker via en bred trappe fra rundkørslen. 
Den ”øvre” gade, giver med adgang til lægehuset, boligerne og et eventuelt kommende bibliotek/mu-
seum. Den midterste del af huset har fundet sin inspiration i det oprindelige miljø ved havnen i Gilleleje, 
bådværfterne. De karakteristiske gavle, vil henføre betragterens sind til tidligere tiders genkendelige 
bygninger i Gilleleje Havn. Desuden vil denne del af bygningen, få en anelse ”industriel” karakter, der 
forbinder det fint med et kommende Kulturhus, bygget op omkring kedelbygningen. 
Vi har knyttet den østlige del til vandet. Biblioteket der ligger langs Søborg Kanal, kommer med sine 
åbne transparente facader i et tæt samspil med livet rundt Kanalen, både når man er ude og inde i 
bygningen. 
Ved at arbejde med denne tre deling, opnår vi ikke kun en dynamisk arkitektur i en mindre nedbrudt 
skala, men også en enkel og defineret forståelse af det område huset er placeret i. Det nye hus langs 
Kystvejen kommer på alle måder at være en del af den kontekst det bygges i og vigtigst af alt er, at når 
de næste etaper bliver realiseret, vil det samlede billede kun blive endnu stærkere.

Blandede funktioner

Blandingen af funktioner, giver husene en forskellighed etage for etage. Bygningens horisontale niveau-
er får således tre forskellige udtryk. Butiksdelen i den nederste etage optræder som en ”plint”, der for 
halvdelens vedkommende forsvinder ind i terrænet mod vest.
Plinten understøtter erhvervsdelen på første sal og bliver til og med et by-møbel, hvor borgene i hjørnet 
af Gilleleje Stationsvej og Kystvejen, kan benytte ”plinten” som siddetrappe og gå ad denne op til læge-
hus eller fitness mv. og videre til erhvervsarealer og bibliotek/museum. Byen får en ”hævet gågade” 
med udsigt over mod Kulturhuset. Foran fitnesscenteret etableres et torv, der bl.a. kan bruges til 
udendørs motion.
På anden sal har vi åbnet mulighed for at etablere op til 6 -10 boliger. Boligerne vil kunne få en fantas-
tisk udsigt. Hver enkel bolig får desuden både en taghave mod øst og mod vest. Unikke boliger der kom-
mer til at ligge fredfyldt, på toppen af byen og alligevel i hjertet. Boligerne giver desuden sammen med 
erhvervs bebyggelsen, de karakteristiske gavlmotiver, også kendt fra havnemiljøet i Gilleleje. De bland-
ede funktioner på de forskellige etager, understøtter således ønsket om arkitektonisk mangfoldighed.
Projektets åbenhed fra Kystvejen og ind i området omkring Kulturhuset, understreges af de syd/nord 
vendte gavle, husets transparens og yderligere på tre steder. Ved rundkørslen mod vest bevæger man 
sig let op på plinten, der kun er et par meter høj og derfor bliver let tilgængelig fysisk, men også visuelt 
vil den lavt placerede dagligvarebutik give en god visuel kontakt mellem Kulturområdet og Kystvejen/
stationen. Langs kanalen kan man ligeledes let og uhindret bevæge sig langs med denne og på den 
måde når Kulturhuset etape 3 og Gilleleje Torv. Den tredje mulighed er, at man vælger at gå igennem 
det åbne bibliotek i en gade der er overdækket.

LYS OG LUFT

Fælles haveanlæg mellem stænger giver gode ophold mod øst og vest, og bebyggelsen 
tilbyder ophold, morgen middag og aften.
Udsigt mod nord og syd.
Bygningen markerer sig i byen ved ankomst ad Kystvejen.



BYEN, HAVNEN OG VANDET

Vi tilpasser byggeriet byens skala.
Det urbane og bymæssige i Gilleleje Stationsvejs husrække og Imercohuset.
Havnens lidt industrielle arkitektur og skala markerer sig mod Kystvejen.
Bibliotek, museum og kulturhus kobles på vandet og Søborg Kanal.



BEBYGGELSEN SET FRA RUNDKØRSLEN



PLANER 1:400
 NIV 0 + 1



PLANER 1:400
NIV 2

Arealoversigt

Niveau 0, stueplan 2 dagligvarer, butikker, etape 2  2.944 m²

   Heraf etape 2 bibliotek/museum     288 m² 
   Heraf dagligvarer   2.000 m²

Niveau 1, 1.sal  Lægehus, butikker, fitness, etape 2 2.168 m²

   Heraf etape 2 bibliotek/museum     344 m²

Niveau 2, 2. sal  6 - 9 Boliger        552 m²
                                                                                                                                    
Areal i alt  Niv 0 + 1 + 2    5.664 m²



FACADER 1:400
TRE VERSIONER



BEBYGGELSEN SET FRA DET INDRE TORV



FACADE SYD 1:200

Terræn og samhørighed

Terrænets fald fra Gilleleje Stationsvej skaber udfordringer. Men i dette projekt har vi forsøgt at vende 
udfordringen til noget positivt for bebyggelsen. 
Dagligvarebutikker har en naturligt indbygget problematik: De vil gerne fremstå som venlige og åbne 
mod ankomstsiden. Derimod bliver ryggen ofte meget tillukket og derfor en anelse fjendtlig over for et 
følsomt bymiljø.
”Plinten” eller basen, hvori de to dagligvarebutikker er placeret, er nedgravet fra 2 til 3,5 meter, så der 
mod den vestlige ende af Kystvejen kun ses ca. 1,9 m af ”plinten”. Terrænet bliver således en meget 
positiv bevægelse for projektet og dermed også for byen. Jo højere plinten bliver ned mod Søborg 
Kanal, jo mere åben er den. Den kulminerer med et flot højdepunkt på hjørnet af Kystvejen og kanalen 
i en dobbelthøj glasfacade, hvor bibliotek/museum er placeret. Et flot landmark for ankomsten til Gil-
leleje via Kystvejen fra øst. 
Mod Syd optræder huset mere som et terrassehus, med sine blandede funktioner. Placeringen af gul-
vkoten i dagligvarebutikken giver som før nævnt store fordele mod Kystvejen. Mod nord får kunderne 
på denne måde niveaufri adgang til butikkerne, hvilket er en stor fordel for ældre og gangbesværede, 
samt kunder med vogne. Sikkerheden og overblikket på parkeringsarealerne, trygt og overskueligt. 
Terrænet, som umiddelbart syntes at være temmelig problematisk, er i projektet vendt til en yderst 
positiv ressource. Dels er de lange lukkede dagligvare facader trykket ned under terræn, dels skaber vi 
en naturlig offentlig adgang på første salen. Vi får skabt et funktionelt, sikkert og overskueligt miljø mel-
lem butikker, bibliotek/museum og øvrige kulturinstitutioner.





FACADE ØST 1:200
Tilpasning, volumener og proportioner

Projektet Kulturhavn Gilleleje er et stort og vigtigt projekt i byens absolutte centrum. Det er derfor 
meget afgørende, at man forholder sig til den øvrige bys proportioner. Kulturhavn Gilleleje bliver bindel-
eddet mellem flere vigtige elementer i den eksisterende bystruktur. 
Søborg Kanal er den første af disse elementer. Den løber gennem området og afstedkommer en 
lang række af muligheder for at skabe det ”gode liv” omkring sig. Arbejdet er allerede påbegyndt med 
etableringen af de arbejdende værksteder på østsiden. Broer, kultur, trappeanlæg, begrønning, caféer 
og mange typer af funktioner bør tænkes ind i den videre bearbejdning af projektets samhørighed med 
kanalen. Som en blå åre løber kanalen ned mod havnen, der er det andet vigtige element for Kultur-
havn Gilleleje. Selvom afstanden er større, kan de i fremtiden blive to ligeværdige elementer. To steder, 
hvor folk ynder at opholde og bevæge sig. To poler med en handelsgade i mellem sig – det tredje ele-
ment. Gode byer har netop disse bevægelser, naturlige fixpunkter og steder man opsøger af forskellige 
årsager. 
Der opstår på denne måde et hierarki i byen. Være og opholdssteder og forbindelserne mellem disse, 

gør at projektet fremstår som en naturlig del af den samlede struktur og samtidig blive til en del af 
Gillelejes ”ånd”, er det vigtigt at projektet ikke forlader ”fællesskabet” og samhørigheden med øvrige 
bebyggelse. 
Vi har tilstræbt at skabe en moderne bebyggelse men med klassiske elementer, i fuld respekt for eksis-
terende proportioner og størrelser der i dag rummes i den centrale del af Gilleleje. Huset brydes gang 
på gang ned i mindre stykker, så den lange bebyggelse hele tiden byder på nye oplevelser, hvilket de tre 
gavle understreger. Gavlene og mellemrummene byder på variation, inddelinger, ind og udtrækninger. 
Alt sammen for at bevare rytmen i byen, så den forholdsvis store bebyggelse ikke fremstår som et 
fremmed element i en bystruktur som Gillelejes. 
Udover arbejdet med former i arkitekturen, vil vi i tekstur og materialer efterstræbe en rigdom, varia-
tion og autencitet, der kan understrege den lille skala. Arbejdet med volumener og proportioner er på 
mange måder blevet et ”mantra” i opgaven, ligsom det er anslået i lokalplanarbejdet. Hovedstrukturen 
underbygger detaljen, og detaljen skal støtte helheden i projektet.



FACADE VEST 1:200FACADE VEST 1:200



FACADE NORD 1:200



Projektstade og fremdrift

Nærværende skitseprojekt er endnu i sin absolutte opstart for så vidt angår det fuldt udbyggede pro-
jekt. Vi har været fokuseret på udviklingen af etape 1, men har dog skelet til etape 2, 3 og 4 for at sikre 
sammenhængen i hele projektet. Derfor har behandlingen af arealet mellem etape 1 og 2 afstedkom-
met, at vareindleveringen til butikkerne er flyttet om på den nordlige side af bebyggelsen langs med 
Kystvejen. En sammenblanding af børn til bibliotek/museum, unge til Kulturhuset, handlende, cyklende 
og bilister er rigeligt. At begynde og trække 16 meter lange lastbiler gennem dette levende område, 
vil af sikkerhedsmæssige årsager være særdeles uhensigtsmæssigt. Løsningen blev i stedet en let og 
smidig vareaflæsning mod Kystvejen hvor sammenblandingen af forskellige trafikanter er minimal.  
Selvom mange af vore tanker og ønsker om at skabe et flot og veltilpasset projekt ligger i det samlede 
områdes muligheder, har vort fulde fokus været omkring etape 1. I den videre bearbejdning af projek-
tet skal sammenhængen mellem første og de kommende etaper sikres, så helhedsoplevelsen når det 
gælder bevægelserne i området, materialer, farver, belysning, beplantning og arkitektur forbliver et 
samlet hele.
Vi vil skabe en varieret bebyggelse, fyldt med overraskelser, finurlige oplevelser, tryghed i og omkring 
bebyggelsen. Kvalitet i materiale og i detaljer, uanset funktion, om det er butikker, vareindlevering, 
kundevogne, lægehus, fitness, eller boligerne med deres taghaver, vil efterstræbe kvalitet og funktiona-
litet. Når huset står færdigt som et arkitektonisk veltilpasset hus, som alle der har sin gang i Gilleleje vil 
kunne forstå, at dette hus er bygget til denne by, dette sted og disse mennesker. Huset skal fra dag et 
gerne fremstå som en fuld integreret enhed i fremtidens Gilleleje.



OVERVIEW FRA SYDVEST



ANKOMST AD PETER FJELSTRUPS VEJ



PARKERING

I ovenstående er der tilmed ikke indregnet forskudt anvendelse af P-pladserne, hvor 
“dagligdagsbehovet” traditionelt kan regnes uden kulturinstitutionerne qua typisk 
aftenaktiviteter.
Det er i ovenstående heller ikke indregnet, at de samme besøgende i bil naturligt 
vil benytte sig af mere end én funktion ad gangen i området. F.eks. vil handlende i 
Fakta også typisk gøre et par indkøb i Irma og omvendt, ligesom besøgende i f.eks. 
et fitness-center vil klare indkøb efter træning. Der er derfor mange pladser som 
vil blive benyttet til flere funktioner samtidigt. Dertil kommer, at ansatte i butikkerne 
sædvanligvis henvises til at parkere længere væk for netop at tilgodese kunderne de 
bedste pladser. For eventuel yderligere parkeringsbehov i fremtiden vil det fortsat 
være muligt at etablere parkering under terræn ved ”Irma-grunden”. Det skal dog 
bemærkes, at der grundet grundvandsforhold og generelt ringe funderingsforhold er 
meget høje omkostninger forbundet hermed.

Opstilling af parkeringsbehov

Parkeringsbehovet er opstillet nedenfor. Beregningen er foretaget på baggrund
af nærværende volumuner.

Funktion Areal m2 antal m2 pr. p‐plads Antal p‐pladser
Etape 1 (omr. 1 og 2A):
Fakta 1200 25 48
Irma 800 50 16
Udvalgsvarer 300 50 6
Serviceerhverv mv. 1925 50 39
Boliger 600 75 8
Evt. bibliotek 800 50 16
Total behov 5625 133

Antal p‐pladser jf. situationsplan 130
Antal tilkøbte p‐pladser udenfor LP‐område 85
Antal P‐pladser leveret totalt 215

"P‐plads"‐overskud til opfyldelse af behov v. fremtidige etaper 83

I ovenstående er der tilmed ikke indregnet forskudt anvendelse af P‐pladserne, hvor "dagligdagsbehovet" traditionelt
kan regnes uden kulturinstitutionerne qua typisk aftenaktiviteter. 

Opstilling af parkeringsbehov

Parkeringsbehovet er opstillet nedenfor. Beregningen er foretaget på baggrund
af nærværende volumuner.

Funktion Areal m2 antal m2 pr. p-plads Antal p-pladser
Etape 1 (omr. 1 og 2A):
Fakta 1400 25 56
Irma 1000 50 20
Udvalgsvarer 300 50 6
Serviceerhverv mv. 1925 50 39
Boliger 600 75 8
Evt. bibliotek/museum 800 50 16
Total behov 6025 145

Antal p-pladser jf. situationsplan 130
Antal tilkøbte p-pladser udenfor LP-område 85
Antal P-pladser leveret totalt 215

"P-plads"-overskud til opfyldelse af behov v. fremtidige etaper 71

I ovenstående er der tilmed ikke indregnet forskudt anvendelse af P-pladserne, hvor "dagligdagsbehovet" traditionelt
kan regnes uden kulturinstitutionerne qua typisk aftenaktiviteter. 



PRINCIPSNIT N - S 1:100



- § 5.6: Der henvises til opstilling af parkeringsbehovet i nærværende materiale.
- § 5.8: Vedrører parkeringen under byggeri i delområde 1. Der henvises til disponeringen af 
området, herunder anlæg af p-pladser som angivet i situationsplanen. På grund af særdeles vanskelige 
jordbundsforhold med højt grundvandsspejl og generelt meget dårlige funderingsforhold som nævnt 
ovenfor, er det ikke økonomisk muligt at lave egentlig kælderparkering. Parkering under bygningen 
vil således nødvendiggøre at man hæver koten i butikkerne, hvilket vil afføde diverse rampeanlæg og 
trapper for at møde det “naturlige” terræn i gårdrummet, sådanne er uforeneligt med færdsel med 
indkøbsvogne.
Ligeledes vil et hus med fire planer med fire forskellige funktioner blive svært rent konstruktivt.
- § 6.8: Vedrørende tvungen facadelinje mod Gilleleje Stationsvej. Her sikres en ”aktiv” facade, 
hvori adgangen til 1. salen er indbygget. Projektet tilbyder således en, for byen, bedre løsning der ar 
aktiv mod byen, og på dele overholder byggelinien.
- § 7.4: Facader mod Kystvejen og Gilleleje Stationsvej opføres som angivet i skitseprojektet. 
Dagligvarebutikkernes facader fungerer som basen, mens 1. og 2. salene opføres med store vin-
duesåbninger. Vedrørende delområde 4 fungerer dette som fælles parkeringsareal, hvor der i hvert 
fald i nærværende etape ikke påtænkes byggeri.
- § 10.1-10.2: Ved opførelsen af nærværende etape 1 anlægges tillige samtlige tilhørende 
parkeringspladser mv. som angivet. Samtidig angiver situationsplan mv. her, hvordan etapen forholder 
sig til området som helhed.
- § 10.3: Parkeringshenvisningen etableres på baggrund af nærmere drøftelser med kom-
munen om ønsker og krav hertil.
- § 10.4: Passagen langs kanalen må først forventes videre bearbejdet og etableret efter-
hånden som Kulturhuset og ”Irma-grunden” udvikles. Den del af denne ”etape 1” som er placeret i 
delområde 2a vil selvsagt udløse behovet for en præcisering af forholdene langs kanalen, såfremt 
bibiloteket/byggefeltet nærmest kanalen udnyttes. Dette vil i givet fald derfor være indeholdt i byggean-
søgningen. 

For realiseringen af etape 1 anmodes hermed også om de nødvendige dispensationer i henhold til 
ovenstående.

Bemærkninger og afvigelser
Skitseprojektet for denne etape 1 indeholder nedenstående afvigelser og bemærkninger i forhold til 
bestemmelserne i lokalplan 315.11:

- § 3.5: For de enkelte delområders anvendelse bemærkes, at der etableres terrænparkering 
jf. situationsplanen. 
- § 5.1: Vejadgangen for vareleveringen til dagligvarebutikkerne samt udvalgsvarebutikken i for-
længelse heraf håndteres via vareleveringslomme mod Kystvejen. Det er i forhold til den samlede trafik 
og især dagligvarebutikkernes behov for leverancer vurderet som det bedste alternativ frem for den 
blanding med kundetrafik, gående kunder mv. det vil skabe at have vareleveringen ad Peter Fjelstrups 
Vej. Løsningen er endvidere vurderet og anbefalet i trafiknotat fra ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard.
- § 5.3 nævner det i lokalplanen påtænkte strøg gennem bebyggelsen. Dette strøg forsky-
des mod øst, mellem bibliotek og butiks-/erhvervsdelen, således den ikke ender uhensigtsmæssigt i 
vareleveringsområdet. Ud over denne passage, har projektet en aktiv 1. sal hvor gående nemt kan bev-
æge sig gennem området, hvilket yderligere bidrager til liv på 1. salen. Adgangen sker via ”trampe” i by-
ggefeltets sydvestlige hjørne og med mulighed for adgang i bebyggelsens nordøstlige hjørne. På denne 
måde sikres en god forbindelse mellem rundkørsel/stationsområdet/Kystvejen og mod kanalen/kul-
turhuset som forbindelse til den gamle bymidte og havnen. Folk ankommer ikke midt for bebyggelsen 
på Kystvejen, men i Kystvejens krydspunker ved rundkørsel og ved Søborg Kanal. Det er her vigtigt at 
bygningen “tilbyder” og “henvender” sig i byen, og at hele komplekset er tilgængeligt i godt samspil med 
den øvrige bydel. 
Præmissen for projektet er her helt ændret, i stedet for butikker der henvendes mod Kystvejen med 
ryg og vareindlevering i gården, etableres der nu butiksfacader og gård indad til. Potentielt kan der 
således skabes en bebyggelse der er meget mere åben og gennemstrømmet, hvis kulturhuset også 
bliver åbent og tilgængeligt indad til. Således at den samlede bebyggelse ikke reelt set har en bagside.
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