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PROJEKTGRUND

KULTURHAVN GILLELEJE 
ETAPE 3

Etape 3 er beliggende ved den 
nuværende Irma-ejendom og er 
planlagt til at indeholde café  og 
specialbutikker i stueetagen samt 
boliger og plejehjemsboliger på  de 
øvrige etager. 

Visionen er at skabe en bebyg-
gelse, der på samme tid inte-
greres i Gilleleje by, skaber et nyt 
og levende sted for byen og binder 
by og havn tættere sammen. Det 
er tanken, at projektet skal afslutte 
Kulturhavn Gillelejes nye strøgfor-
løb langs Søborg Kanal og dermed  
skabe de bedste rammer for livet 
omkring kanalen.

Bebyggelsen udformes som en 
række mindre to-etagers huse, 
der står side om side, henvendt 
mod kanalen. Husene forskyder 
sig i forhold til hinanden og giver 
således, et varieret og afgrænset 
byrum med mulighed for ophold. 
Husene har en åben karakter i 
stueetagen, som inviterer forbi-
passerende indenfor.

Husene langs kanalen bindes sam-
men af deres formsprog og de-
taljering. De ligger som en række 

perler i en perlekæde. Facaderne 
er dog præget af en forskellighed 
i materialer. Hvert hus har sin 
materialekrakter, eksempelvis 
træbeklædning, mursten og pud-
sede overflader. Der vil i materiale-
valget også være referencer til 
havnen, således at husene er med 
til at binde by og havn sammen.

På denne måde tilpasser projektet 
sig skalaen i Gilleleje by og giver på 
samme tid en varieret og levende 
bebyggelse.

Ellen Mariehjemmet har henvendt 
sig med ønsket om en udvidelse af 
deres nuværende plejehjem for en 
udvidelse på  12-14 boliger samt 
forbedrede fællesfaciliteter.

Plejehjemmet får adgang fra det 
nuværende plejehjem fra både den 
sydlige og nordlige del. Hvor de to 
bygninger mødes, tilpasser det nye 
byggeri sig i højde og proportioner 
til Ellen Mariehjemmet. Desuden 
formidles mødet mellem bygnin-
gerne med partier af glas, der 
giver en let og elegant overgang.

Boligerne på 2. etage udformes 

som maritime rækkehuse trukket 
tilbage fra facaden. Tagboligerne 
udføres med træbeklædning og 
store vinduespariter, der giver en 
lethed og en enkelhed til husene. 
Der vil være store terrasser og 
fælles taghaver beliggende mod 
kanalen. Miljøet på taget vil trække 
spor til miljøet på havnen, både i 
matrialevalg og detaljering. Tag-
haverne vil ydermere give et grønt 
udtryk til bebyggelsen.

Så ledes skabes Kanalhusene som 
temaet for etape 3. 

Bemærk, at nærværende projekt 
ikke er et udtryk for den endelige 
arkitektur, men blot forslag til 
hvilke linjer, der kan arbejdes med i 
Kanalhusene.

GILLELEJE

PROJEKT
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ETAPE III 

SITUATIONSPLAN 1:600

ETAPE I 

ETAPE II 
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VESTERBROGADE

BIBLIOTEK OG
KULTURHUS

BYGGEFELT
BYGGELINIE

BEBYGGELSE

LOKALPLAN

TORV

BYGGEFELTER

Lokalplanens torverum 
etableres mellem 
etape II og etape III og 
skaber et godt, brug-
bart og fleksibelt ude-
rum.

TORVERUMMET
• OPHOLD
• LEG
• SCENE
• MARKED
• KONCERT
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SKALA

Projektet deles op i 
mindre enheder, der 
tilpasser sig byens ska-
la og giver en varieret 
bebyggelse.

SKALA OG VARIATION
• FARVER
• MATERIALER
• PROPORTIONER
• RYTME
• FORSKELLIGHED OG 

SAMMENHÆNG
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HØJDEKOTER/BYGNINGSHØJDER 

Lokalplanen tillader 
en max. tagkote på 
14.90. Dette overskri-
des med ca. 1,50 m.
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TILPASNING - HØJDER

Ved at nedtrappe 
bygningshøjden mod 
Kanalen og gårdhaven 
tilpasser bygningen sig 
omgivelserne.
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ELLEN MARIEHJEMMET

Byhusene på taget af 
kanalhusene er trukket 
tilbage fra Kanalen.
Taghaver giver et 
grønt udtryk til bygnin-
gen.
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ELLEN MARIEHJEMMET

Ellen Mariehjemmet 
integreres i projek-
tet. Dette giver bedre 
boliger til Ellen Marie-
hjemmet og skaber 
desuden et mere har-
monisk byrum.



10

ELLEN MARIEHJEMMET

Ellen Mariehjemmet 
udvides til hele 1. salen 
i projektet og skaber 
herved mulighed for 
12-14 boliger.
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HAVERUMMET

Bebyggelsen trækker 
sig tilbage opefter og 
slipper sol ned i gård-
haven.
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PLAN OG SNIT 1:400
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ETAGEPLANER 1:500
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HUSENE OMKRING KANALEN

VIEW  A

VIEW  A 

ETAPE III
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ETAPE III

FOTOS FRA STEDET

04 VESTERBROGADE

03 VESTERBROGADE

02 HAVNEVEJ

01 GILLELEJE HOVEDGADE
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FOTOS FRA STEDET

PROJEKTNU

02 HAVNEVEJ

01 GILLELEJE HOVEDGADE



17

PROJEKTNU

FOTOS FRA STEDET

04 VESTERBROGADE

03 VESTERBROGADE
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ALTERNATIV TAGFORM

Tagboligerne kan al-
ternativt udføres som 
gavlhuse med sadel-
tag. Dette giver varia-
tion i taghøjden, men 
en højere tagkote.
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VOLUMENMODEL   ALTERNATIVER

PROJEKT  ALTERNATIV - GAVLHUSEPROJEKT  - FLADE TAGE

02 HAVNEVEJ

01 GILLELEJE HOVEDGADE
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BESKRIVELSE

ETAPE III

Projektet er i tråd med lokalpla-
nens formål. Kanalhus projektet 
lægger dog op til dispensation fra 
lokalplanen for bebyggelsens højde 
og tagform samt for bygningens 
fodaftryk.

Oprindeligt var det tanken at 
“kopiere” arkitekturen fra det 
nuværende Ellen Marie Hjemme. 
Ved i stedet at arbejde med 
arkitekturen kan sammenhæng-
skraften mellem det nuværende 
og kommende Gilleleje udtrykkes 
med en maritim bebyggelse, der 
forstærker Gillelejes DNA.

For boligerne på 2. og 3. etage er 
der vist to forslag. Det ene forslag 
er lavet med flade tage med pent-
house lejligheder i to etager. Dette 
forslag er karakteristisk ved sin 
enkle, moderne fremtoning med 
boligerne liggende som forskudte 
kasser beklædt med træ. Store 
vinduespartier bryder facaden op, 
og giver rytme til den. Boligerne 
har deres egne haver på taget i 2. 
sals højde. Haverne vil med deres 
varierede beplantning blive et kara-
kteristik element for husene, også 
set nede fra kanalen. 

Det andet forslag har taget det 
direkte tema fra havnens beby-
ggelser med det maritime udtryk 
med gavltrekanter men også 
dermed lidt højere byggeri. Bo-
ligerne udføres med velkendte 
materialer som murværk, træ 
og glas. Hver bolig skal være sit 
“eget” hus ved havnen.

Meget vigtigt for bebyggelsen er 
stemningen langs kanalen, idet 
dette er sammenhængen mellem 
Gilleleje Torv og Kulturhuset i 
etape 2.

Promenaden udformes som en 
forlængelse af promenaden langs 
kanalen fra Torvet mod Havnen 
med granit, træer og bænke til 
ophold.

I lokalplanen er udlagt en torve-
plads, som med nærværende 
projektforslag rykkes til placering 
mellem etape 2 og 3. Kanaltorvet 
bliver meget vigtig for overgangen 
mellem de 2 etaper og skal danne 
plads for ophold, torvemarked og 
sceneplads for udendørs arrange-
menter. Anvendelsen af Kanaltor-
vet sker i et samarbejde mellem 
Kulturhusets aktører og café og 
butikker i etape 3.

Kulturbroen mellem øst- og vest- 
Gilleleje lander netop ved Kanal-
torvet og skaber sammenhæng til 
Snedkeriet og det østlige Gilleleje 
med adgang til de gamle fisker-
huse og stræderne eller videre til 
det kommende Gilleleje Museum 
og Skibshallerne.

 LOKALPLANEN HAR TIL FORMÅL : 

• At der gennem byomdannelse og fortætning 

kan opføres ny bebyggelse til centerformål i 

Gilleleje.

• At skabe rammerne for et område med nyt 

byggeri og en blanding af boliger og andre 

funktioner, der gør det til et livligt og at-

traktivt bymiljø med trygge og indbydende 

mødesteder.

• At skabe rammer for kulturelle aktiviteter, 

der kan være med til at fastholde liv i Gilleleje 

hele året.

• At Gillelejes østlige og vestlige del bindes 

bedre sammen gennem udnyttelse af 

Søborg Kanals rekreative potentiale og inte-

gration i området.

• At skabe mulighed for, at der kan opføres en 

bro, en biograf og en udstillingsfoyer inden 

for området.     

PROJEKT
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VOLUMENMODEL SET FRA HAVNEVEJ

SKALA OG VARIATION
• FARVER
• MATERIALER
• PROPORTIONER
• RYTME
• FORSKELLIGHED OG 

SAMMENHÆNG
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ALTERNATIV VOLUMENMODEL SET FRA HAVNEVEJ

SKALA OG VARIATION
• FARVER
• MATERIALER
• PROPORTIONER
• RYTME
• FORSKELLIGHED OG 

SAMMENHÆNG
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VOLUMENMODEL SET FRA GILLELEJE HOVEDGADE
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ALTERNATIV VOLUMENMODEL SET FRA GILLELEJE HOVEDGADE
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VOLUMENMODEL SET FRA KANALVEJEN

FRA VESTERBORGADE
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Bebyggelsens facadematerialer og farver er 
inspireret af de materialer, man ser på husene 
og havnen i Gilleleje - Muret byggeri i jordfarver, 
træbeklædning, elementer i zink og cortenstål 
samt pudsede overflader i jordfarver og grå og 
hvide nuancer.

MATERIALER, UDTRYK, STEMNING

ZINK, CORTEN MV.

MURSTEN

PUDS

TRÆ
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VARME FARVER

TRÆ OG  GLAS

HIMLEN OG HAVET

MATERIALER, UDTRYK, STEMNING

               STOFLIGHED
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BYEN OG DET 
GRØNNE

TAGHAVER

GRØNNE FACADER

Beplantning på Torvet, på taghaver 
og i byrummet mod kanalen bløder 
området op og skaber læ. Beplant-
ningen kan bestå af egnstypiske 
arter som birk, fyr, havtorn, græs-
ser o.l.

BYRUM OG BEPLANTNING
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Ole Rømers Gade 42
DK 8000 Aarhus C

tel +45 4020 3232
mail@skovhusarkitekter.dk

Store Kongensgade 34
DK 1264 København K

tel +45 2033 6480
min@momentumrd.dk


