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Tilbygning til eksisterende fiskehus fra 1773 og en 

helårsbeboelse til Allan Rudi Jensen og Gitte Schou 

Petersen.

Den gamle del af Gilleleje fiskeleje fremstår som en 

tæt lav bebyggelse, bestående af Fiskehuse fra 1700 

tallet, større murermester huse fra 1800 samt en del 

nye huse, der er bygget fra midt 1900 til nu.

Udgangspunktet for projektet er en komposition 

bestående af 3 elementer; et i glas og to i tradi-

tionelt murede og hvidpudset mur. Disse 3 element-

er hæfter sig på fiskehuset, med et mellemrum af 

glas. Mellemrummet af glas, er valgt for at hæfte til-

bygningen på fiskehuset, så nænsomt som muligt. 

Derudover er glasmellemrummet rykket indad på 

grunden for at fritholde østgavlen på fiskehuset. 

Denne gavl er meget synlig når man kommer ned 

ad Havnevej og er dermed et vigtigt element i Gil-

lelejes bevaringsværdige bygningsmasse. Ydermere 

er hæftningen på Fiskehuset, via glas, medvirkende 

til at man vil kunne se Fiskehusets facade når til-

bygningen står færdig. Tilbygningens 3 elementer 

trapper gradvist opad, væk fra Fiskehuset og gade-

facaden.
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HAVNEVEJ

N

Grund og kontekst

Havnevej 16 er en lang smal grund der strækker sig 

indad fra Havnevej mod Gilleleje hovedgade, på den 

anden side af bydelen. Grunden er på i alt 490 m2. Alle 

husene i denne del af Gilleleje, ligger meget tæt med 

en del variation i bygnings højder og typologier.

Projekt (mørkegrå)

På grunden ligger der i dag et bevaringsværdigt fiske-

hus, der bliver liggende. Tilbygningen er placeret i skel 

mod øst og vinkelret på fiskehuset, som beskrevet i 

lokalplan. Selve tilbygningen er opdelt i 3 volumener 

i forskellig størrelse, der forskydes indad på grunden, 

hvoraf det største derfor ligger 15m væk fra vejskel. De 

3 volumener refererer til den hærskende typologi i Gil-

lelejes gamle bydel; hovedhus med tilbygninger og et 

gårdrum/ have. Som det ses på situationsplanen, er de 

omkringliggende bygninger placeret på en lignende 

måde.

Disponering af uderum

Belægningen i gårdrummet tilhører på sin vis byen og 

det gamle fiskehus. Belægningen binder gårdrum og 

glasmellemrum sammen med fiskehuset og byen.

Terrassen udføres som et trædæk, der favner den nye 

bygning. Dækket skaber rum til en læ krog, samt et 

1.5m bredt bånd ned langs stuen, der fungerer som 

mindre opholds- og gangareal. Foran soveværelset ud 

til haven og om til soveværelset, ender terrassen i en 

mindre sydvendt opholdsplads, med trin.

Ved at opdele tilbygningen i 3 dele og forskyde dem, 

opnås en optimal udbnyttelse af grundens uhen-

sigtsmæssige form. Både tilbygning og haverum 

får dagslys. I denne forskydning opstår der dels et 

gårdrum, en terrasse og et haverum. Materialemæssigt 

holdes tilbygningen i hvid pudset mur og et gråsort 

tag, der refererer til husene omkring grunden.
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Projekt
Sag: Havnevej 16, Matr.nr. 28a

Dato:    24.06.13

Mål  :    1:500

Tegning: Situationsplan
Tegning: 
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View fra havens sydlige ende mod nord. Sommer.

View mod havens syd-østlige ende; mur og hegn i skel samt nabo be-
byggelse der ligger på et højere niveau.

View mod havens syd-vestlige ende; hegn i skel samt bygning i to etager View mod vest; hegn i skel. Rastaurant Gilleleje Havn’s baghus samt kig 
til gavl Havnevej nr.12

Fiskehus ses mellem den11m høje gavl i nr.14, Rastaurant Gilleleje Havn 
og nabo i nr.18 med en gavl på 9m. Vinter.

Forrest ses mur i skel til nr.18, med en 9 m høj gavl
Baghus gavl 6m høj. Vinter

Den meget lange og smalle grund, opleves især i haven, hvor nabo-
husene ligger helt tæt op ad have muren på begge sider. Gavlene er 
allestedsnærværende. 
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Der er en ganske smal passage på hver side af fiskehuset.

Havnevej 16 _ Matr. 28a  Gilleleje

Fiskehus placering mellem nabobygninger



N

Projekt set i fugleperspektiv med havet i ryggen (Rev. 09.0913)

Vue over Gillelejes tage og gavle, taget fra altan i nr.12, øst forHavnevej 16Havnevej 16 _ Matr. 28a  Gilleleje

Vue over Gillelejes tage ved Havnevej
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Sag: Havnevej 16, Matr.nr. 28a Tegning:

Dato:    24.06.13
Rev :    09.09.13
Mål  :    

Tegning: Skygge diagram Projekt

Skygge diagrammer viser sollys på grunden.

Der er valgt 2 ekstremer: juni / december.

Tilbygning placeres i skel mod øst:

Dagslys eftermiddag og aften, langs tilbygningen mod 

syd/vest, således at dagslys udnyttes så meget som 

muligt hele året rundt.

Skyggediagram
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Havnevej set fra stejlepladsen, i øjenhøjde, imellem nr.18 og nr. 16

Vue fra Havnevej set fra stejlepladsen, i øjenhøjde, med nr.14 i højre side
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Sag: Havnevej 16, Matr.nr. 28a Tegning: 1.0
Tegning: Volumenstudie Projekt

Volumenstudie

Dato:    24.06.13
Rev :    09.09.13
Mål  :    
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