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Introduktion
Lokalplan 

L5.039

Trafikplan

Hornbæk 2016

Nationalparkplan 

2020-2026 

Kongernes Nordsjælland

Havneudvidelse 

Hornbæk Havn

Maritimt 

Samslingshus

Ansøgning til 

forsøgsordning

Kyst- og naturturisme

Hornbæk i verdensklasse

2015

Potentialeplan Hornbæk

Hornbæk i verdensklasse

2013-2014

Denne helhedplan er udarbejdet over 
vinteren 2021/2022 af BOGL og ViaTrafik 
for BYLAB, afdeling for byudvikling, 
Helsingør Kommune. 

Helhedsplanen står på skuldrene 
af en række planer, herunder blandt 
andet lokalplaner, trafikplaner, 
nationalparkplaner, samt igangværende 
projekter om bl.a. havneudvidelse af 
Hornbæk Havn og ønsket om et maritimt 
samlingshus. 
Udarbejdelsen af helhedsplanen sker 
i forlængelse af en dialogproces med 
Hornbæks borgere og interessenter udført 
af Helsingør Kommune, hvor der er kortlagt 
vigtige input og ønsker til helhedsplanen.  

Forudsætninger og proces

maj-juni 2021
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input til helhedsplan
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indhentning af tilbud og 
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Byrådet

 Forudgående planer og projekter

 Tidsplan og proces for udarbejdelse af helhedsplan 2021-2022
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Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand - projektområde 

 Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand - Projektområde
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Hornbæk havn og strand
Hornbæk rummer store kvaliteter. Og særligt der hvor havet, byen og havnen 
mødes, er koncentrationen høj. Her finder man nogle af landets smukkeste 
sandstrande og historiske skovplantninger. Man finder bækkene Vestre 
og Østre bæk der løber fra by til hav, og det gamle fiskerleje på kanten af 
stranden, der danner en autentisk ramme om Hornbæk Havn. Her er en fin 
blanding af kultur og natur og Hornbæk har på mange måder alt det, man 
kan ønske sig: en hyggelig og aktiv lystbådehavn, en variation af kulturtilbud, 
en levende vandsportkultur, et autentisk bymiljø som alt sammen ligger 
i smørhullet mellem storslåede naturoplevelser. Det er umuligt ikke at 
forelske sig i stranden hvor man oplever det særlige lys, der også har betaget 
og optaget nogle af de største danske malere. Derudover ligger det gamle 
badehotel som et arkitektonisk ikon med en unik beliggenhed og selve byen 
emmer af idyl med fine stræder og en stærk kulturhistorie som gammelt 
fiskerleje. 

Helhedsplanen for Hornbæk havn og strand søger at styrke og iscenesætte 
netop disse kvaliteter og skabe et smukt, landskabeligt og naturligt 
møde mellem by, havn og strand. Der skal skabes bedre forbindelser 
mellem Hornbæks mange attraktioner og destinationer og flere gode 
opholdsmuligheder. Der skal være plads til nye landskabs- og byrum, og nye 
destinationer der bygger videre på de eksisterende kvaliteter. 

Ønsket er at få Hornbæks mange eksisterende kvaliteter i spil i et enkelt 
og stedstilpasset greb, der giver plads til både hverdagslivet og det 
ekstraordinære, til vandhundene og landkrabberne, til de lokale og turisterne. 
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Situationsplan
1:1500
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<1800
Fiskerleje

1800tallet
Sommerhuse

Badeby

1857
Vester- og 

Østerbækken 
afgrænser byen

1908-1917
Privatbanen åbner

Horneby sand 
plantage udstykkes 

til sommerhus

1875
Hornbæk Havn

Indvies
Kunstnerkoloni

1950
Havneudvidelse

Parcelhuse
 Vigtige fortællinger om Hornbæk; 

Byens oprindelse, de vejrbidte fiskere, 
plantagerne og sandflugten, sommer-
badebyen og kunstnerkolonien.  Udvikling i Hornbæk

Hornbæk Plantage

Horneby Sand

HORNBÆK

Hornbæk
Fiskerlejet på sandflugtskysten
Hornbæk er rig på historie. Fiskelejet 
har spor tilbage til middelalderen, 
hvor man især fangede sild og torsk 
og i senmiddelalderen blev fiskerlejet 
i Hornbæk til en mere permanent 
bebyggelse, hvor lokalbefolkningen ikke 
blot fiskede, men også drev handel. Bådene 
blev hevet i land direkte på stranden og 
stejlerne der i dag står øst for havnens 
fiskerhuse, vidner herom. 

I slut 1700tallet blev Hornbæk Plantage 
øst for byen og Horneby Sand vest for byen 
systematisk plantet til for at dæmpe den 
store sandflugt langs kysten og skærme 
byen. Plantagerne blev plantet til med 
forskellige fyrretræer, og mens Hornbæk 
Plantage stadig står smuk og tæt langs 
vandet, er Horneby Sand siden blevet 
udstykket til sommerhusområder.  

I slutningen af 1800tallet blev havnen 
indviet, hvilket fik afgørende betydning 

for byens udvikling og den er siden vokset 
støt. Med den store sandflugt vidste man 
allerede ved havnens anlæggelse at det 
ville være ”imod naturen” at bygge en havn 
netop her.

Det var også i slutningen af 
1800tallet at Hornbæk blev en yndet 
sommerbadedestination for det bedre 
borgerskab og i denne periode at 
byen husede kunstnerkolonier med 
bl.a Kristian Zahrtmann, P.S Krøyer 
og Holger Drachmann. Malerne var 
betaget af stedets særlige lys, de brede 
sandstrande og vindblæste træer. De 
første sommerhusgrunde blev udstykket 
og Hornbæk udviklede sig til en velbesøgt 
badestrand, hvilket kun blev mere 
populært og tilgængeligt med åbningen af 
jernbanen i 1906. 
Flere af disse fortællinger er lette at for øje 
på i Hornbæk i dag, mens andre ligger gemt 
og venter på at blive fortalt.
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Hornbæk
Attraktioner og destinationer i dag
I dag er Hornbæk en fantastisk kystby 
på ”den danske riviera”. Og havn og 
strand rummer mange attraktioner 
og destinationer. Her er fantastiske 
naturoplevelser i form af de storslåede 
strande, den vandrende ”Store klit” der 
ligger vest for havnen, Østre og Vestre 
Bæk og Hornbæk Plantage. Det autentiske 
gamle fiskerleje, det livlige havneliv med 
sejlads, serveringsteder og butikker, et 
af landets bedste surfspots og byen med 
liv og handelsgaden. Her er en velbesøgt 
strandlegeplads, sunspot med ishus 
og badefaciliteter, Det Fedtede hjørne 
og snart et nyt museums-projekt med 
kunsthal og kultur. 

Hornbæk har næsten det hele, og ved at 
styrke og binde de eksisterende kvaliteter 
sammen, ser vi en stor mulighed for at 
skabe en større sammenhængskraft 
mellem funktionerne for både de lokale 
og for sommerhusejerne, men også 
med tanke på at styrke Hornbæk som 
turistdestination og attraktion. For 
Hornbæk har et stort potentiale for netop 
bæredygtig kyst – og turismeudvikling, 
såvel som at det lokale hverdagsliv 
forbedres i og omkring stranden og 
Havnen. 

 Værdikortlægning / attraktioner og destinationer i Hornbæk i dag Hornbæk en vinterdag februar 2022
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Helhedsplanens greb

Helhedsplanen fokuserer på en række 
tiltag som her er beskrevet trin for trin. 

Ankomst
Ankomsten til strand og havn markeres 
med tre pladsdannelser ved de tre 
ankomster af hhv. AR Friis vej, Havnevej og 
Ole Piis vej. Pladserne spænder på tværs af 
gaderummet og styrker koblingen mellem 
by, havn og strand.    

Promenade
Der etableres en sammenhængende 
promenade langs hele Øresundsvej, 
der forbinder de tre pladser og skaber 
attraktive og trygge rammer for bløde 
trafikanter

Fyrretræer 
Den eksisterende beplantning af fyrretræer 
ved Hornbæk Plantage trækkes med ud og 
danner et grønt bælte langs promenaden 
der skaber en tydelig karakter i mødet med 
stranden og klitterne

Natursti
En ny fast stiforbindelse udlægges i 
klitområdet mellem vandet og byen, der 
forbinder vigtige destinationer/attraktioner 
langs strandområdet og havnen. 

Netværk
Nyt netværk af netværk, byrum og 
destinationer
Samlet set skabes der et nyt netværk der 
forbinder både eksisterende byrum og 
destinationer i området og skaber plads til 
nye.  3 ankomstbyrum  Samlende promenadestrøg Ankomst til havn og strand

 Fyrretræer som karakterskabende grønt bælte  Natursti  Netværk af eksisterende og nye destinationer, 
by- og landskabsrum
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Oversigtsplan
Mødet mellem by, havn og strand

1:2750
Helhedsplanen fokuserer på at forbedre 
de problematiske områder som er vigtige 
at tage fat på for at kunne få det fulde 
udbytte af Hornbæks mange potentialer og 
kvaliteter. 
Heri ligger der en vigtig opgave i at 
forbedre mødet mellem byen og stranden.  
Ankomsten til Hornbæk havn og strand 
er mange steder præget af åbne vej- og 
parkeringsarealer, fremfor mødet med den 
storslåede natur og strand, som ellers er 
kendetegnet for Hornbæk. Vi vil derfor med 
helhedsplanen arbejde for at kvaliteterne 
og identiteten af Hornbæk er netop det 
man møder, når man ankommer. 
Når man kører ad AF Friisvej mod stranden, 
og fortsætter videre ad Øresundvej, 
opleves byrummet uforløst og uafklaret. 
Et bredt vejareal med parkeringspladser 
afløses af den store parkering nærmere 
havnen. På lignende måde mødes man af 
et stort, åbent og uafklaret ”asfaltrum” når 
man kommer til havnen fra Havnegade. 
Også pladsen foran det gamle badehotel, 
opleves opløst og usammenhængende. 

Hele mødet mellem byen, stranden 
og havnen kan gøres meget mere 
imødekommende og repræsentativt 
for Hornbæk. Så man ved, ”nu er jeg 
her!” Ankomsten skal være en positiv og 
sanselig oplevelse som lever op til hvad 
byen rent faktisk byder på. 
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Situationsplan
1:1500

De tre ankomstpladser (A) etableres 
i mødet med stranden og havnen og 
udlægges i klinker som reference til 
Nordsjællands teglværkshistorie. 
Pladserne skaber tre veldefinerede byrum 
der sammen med fyrretræer, siddepladser 
og cykelparkering, markerer mødet med 
stranden. Pladsen mellem havnen og 
Havnevej, som er et af byens centrale 
handelsstrøg, definerer et større byrum 
mellem det gamle badehotel og havnen. 
Klinkepladserne er forbundne med 
naturstien (N), der løber nede i klittene 
og kobler de tre pladser sammen med 
havnen, stranden og strandens forskellige 
destinationer. Fra Nordkyststien i vest, til 
Sunspot, over Vestre bæk til ”Store klit”s 
udkigspost, forbi nye omklædnings- og 
aktivitetsskure ved havnen og videre på 
tværs af havnen hvor stien fortsætter på 
østsiden og forbinder stejlepladsen med 
legepladsen, og et nyt solopgangsdæk 
og surfspot,  og derfra videre mod øst 
over Østre bæk hvor der kobler sig på 
Nordkyststien og Hornbæk Plantage. 

N

N

N

N

A
A

A
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Nye forbindelser
Øresundsvej strandpromenade
Øresundsvej spiller en central rolle i at 
skabe sammenhæng mellem by, havn og 
strand. Her foreslås at der etableres en 
reel promenade på strandsiden. Vejen 
udlægges i asfalt, som en samlet flade 
uden niveauspring, der møder klitterne i 
et enkelt møde, hvor klitterne lander på 
promenaden. Grupper af fyrretræer løber 
langs promenaden og signalerer markant 
at man er ankommet til stranden. En række 
af træstolper markerer skiftet mellem 
promenade og vej og danner samtidigt 
en subtil markering af promenaden der 
forbinder og viser vej langs hele byens 
møde med stranden. Langs promenaden 
opstår naturligt små lommer mellem 
klitterne, hvor der er trådte stier til 
stranden. Her etableres små bænke 
og cykelparkering, så man let kan tage 
sandalerne af, inden man trisser gennem 
klitterne ned til stranden. 

For at roliggøre Øresundsvej sænkes 
kørehastigheden til 40km/t og vejen 
ensrettes mod vest fra Havnevej til AR 
Friisvej, med cyklister i begge retninger. 
Parkeringspladser der i dag afskærer 
stranden fra byen nedlægges og der 
etableres i stedet punktvis langsgående 
kortidsparkering  ind mod byen i den 
sydlige side af vejen. 

Promenaden vil danne et smukt og 
naturligt strøg og skabe et naturligt møde 
mellem by og strand. Vejen nedtones, 
mens klitterne og fyrretræerne i stedet 
dominerer og på den måde placerer byen 
sig igen på kanten til klitterne, i et næsten 
flydende møde. Ligesom det fiskeleje 
og de fiskehuse der engang stod på 
strandkanten, ned mod vandet. 
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Nye forbindelser
Naturstien mellem klitterne
Naturstien udlægges i og tilpasses 
klitterne, følger terrænet og skaber en 
mere tilgængelig fast sti hvor man kan 
bevæge sig gennem klitlandskabet. Stien 
forbinder strandens hovedattraktioner 
og sammen med promenaden skabes 
der et loop der samler byen, stranden og 
havnen. Et attraktivt strøg som gør det 
nemmere at finde rundt og bevæge sig i 
strandområdet omkring havnen. Særligt 
forbindelsen mellem parkeringspladsen 
vest for havnen og til den vestlige strand 
vil skabe et vigtig nyt strøg i Hornbæk. 
Ligesom pladsdannelserne, foreslår vi 
at naturstien etableres med klinker, et 
materiale der i farvesætning og tekstur 
passer godt til strandens farver og som 
har en fin reference til Nordsjællands 
teglværkshistorie og geologi.

 Indledende skitse af naturstien på tværs af Hornbæks strand og havn Naturstiens stemning og materialitet. Midterste billede, samt nederste til ven-
stre: Vesterled, Vestjylland  
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Nye forbindelser
Trafikafvikling
Det skabes gode forhold for cyklister 
og gående med en klar forbindelse 
af Nordkyststien langs Øresundsvej 
strandpromenade. Gående kan desuden 
bevæge sig langs naturstien der 
forbinder havn og strands eksisterende 
destinationer og attraktioner samt 
skaber plads til nye. Sammen med 
Øresundsvej Strandpromenade 
danner netværket af forbindelser et 
loop, der gør det let at orienterer sig 
og attraktivt at bevæge sig rundt. 
Langs hele netværket, der forbinder de 
eksisterende opholdsmuligheder, skabes 
nye pladsdannelser og destinationer, 
samt gode opholdsmuligheder. Langs 
Øresundsvej etableres cykelparkering i et 
enkelt udtryk.    

 Træpullerter til afmærkning og cykelparkering
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Nye forbindelser
Trafikafvikling
Øresundsvej ensrettes mod vest fra 
Havnevej til AR Friisvej og kørebanen 
udlægges i 4,5m med dobbeltrette 
cykeltrafik. Hastigheden sænkes til 
40km/t.
Parkeringen langs stranden 
nedlægges og der etableres i stedet 8 
parrallelparkeringspladser på sydsiden. 
Den eksisterende parkeringsplads 
vest for havnen optimeres med rydning 
af et beplantningsbælte samt med 
markering af pladserne i gruset, evt i 
form af brostensbånd. Parkeringspladsen 
afskærmes fra Øresundsvej af et 
fyrretræsbælte. Der står desuden enkelte 
grupper af fyrretræer på parkeringsarealet, 

men der sikres mulighed for bådparkering 
om vinteren. Således er det samlede 
parkeringsregnskab 232 (før 219). 
Parkering på havnen er uændret. 
Brandvej øst og vest for havnen bevares og 
etableres i grus. 

 Vejforløb uden kanter i asfalt
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Nye forbindelser
Trafikafvikling
Det sikres at der fortsat kan køres med 
tung trafik til og fra havnen
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Naturforhold
Fyrretræer og åbning af Vestre Bæk
Den eksisterende natur på Hornbæk strand 
respekteres og bevares. Der suppleres med 
skovfyr, pinus sylvestris, langs Øresundsvej 
Strandpromenade, træer som allerede 
findes mangfoldigt i Hornbæk plantage, 
og som er karakteristiske og skulpturelle. 
Træerne opstammes så der er synlighed 
under kroerne til vandet. Naturen i 
klitterne og omkring bækkene respekteres. 
 
Vestre Bæk åbnes helt op til Øresundsvej 
Strandpromenade hvor den markerer sig 
når man krydser den over promenaden. 
Bækken genslynges indenfor 1-2 m fra 
hver brink og hæves under Øresundsvej, 

så hastigheden i vandet øges og der 
kan skabes varierende forløb med 
både hurtigere løbende vand og mere 
stillestående områder. Vandet kommer 
samtidig tættere på, så det bliver lettere 
at interagere med og dermed også mere 
attraktivt. Bækken tydeligør mødet mellem 
byen og havet og definerer en afgrænsning/
overgang mellem parkeringen/
bådparkering og den vestre del af stranden 
og klitterne. 

S k o v f y r

K l i t  o g  h e d e

G e n å b n i n g 
V e s t r e  b æ k

 Planudsnit 1:500
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Nye destinationer
Plads til hverdagslivet og det ekstraordinære
En række nye destinationer og gode, 
uformelle opholdsmuligheder etableres 
i forbindelse med og respekt for de 
eksisterende attraktioner på Hornbæk 
havn og strand. De nye tiltag koncentreres 
primært hvor der allerede er bygget, 
så al ophold sker i respekt for naturen. 
Målet med de nye destinationer er, at 
indfri nogle af de uforløste potentialer 
og formidle Hornbæks mange natur- og 
kulturkvaliteter, samt de gemte historier 
om byen. 
Det er vigtigt at forholdende for det gode 
hverdagsliv forbedres, for helhedsplanen er 
skabt i en tro på, at det bedste hverdagsliv 
også er en af de største attraktioner for 
turister. Derfor må Hornbæk havn og 
strand tilgodeser forskellige besøgende. 
Både familieturisten, kulturturisten, 
eventyrturisten og sportsturisten. 
De nye attraktioner og opholdssteder 
tæller bl.a. gode pladsdannelser langs 
Øresundsvej Strandpromenade, en trappe 
til toppen af ”Store Klit”, omklædnings- og 
opbevaringsskure vest for havnen med 
integreret ophold, en solnedgangstrappe, 
en udvidet naturlegeplads med afsæt 
i fortællingen om fiskehistorien og 
stejlerne, et solopgangsdæk og kajak- og 
surf drop-in. Stedstilpassede og smukke 
sammenhængende by- og landskabsrum 
der passer i havn og strands skala og som 
leder den besøgende fra sted til sted.
Der kan med fordel etableres markører 

ved de forskellige eksisterende og nye 
destinationer, der formidler stedets natur- 
og kulturkvaliteter. Sammen med de 
karakteristiske fyrretræer og naturstien 
og pladserne i teglklinker, kan de skabe en 
genkendelig men subtil materialitet, der 
bliver kendetegnende for Hornbæk havn og 
strand. 

 Enkle og præcise markører
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Nye destinationer
Sunspot aktivitetspavillon 
Sunspot har en yderst attraktiv 
beliggenhed helt nede i klitterne og de 
gode takter med iskiosk og badefaciliteter 
kan udvides og udbygges med plads 
til flere aktiviteter, som bl.a. servering, 
udlån af strandgear og dansepavillon. 
Den eksisterende bygning kan med fordel 
transformeres, så det eksisterende 
fodaftryk bevares, men facaden åbnes op 
og skaber en flydende overgang mellem 
inde og ude. 
For enden af Sunspot er en god mulighed 
for udvide til Det Maritime samlingshus, 
så al bebyggelse i klitterne sker ét 
koncenteret sted.

 Sunspot i storhed  Eksempler på åbning af facade

 Planudsnit 1:500
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Store klit er en attraktion, der ikke bare er 
kendetegnende for Hornbæks klitlandskab, 
men fungerer også som et udkigstårn der 
tilbyder et smukt udsyn over Kattegat, 
samt over byen, havnen og stranden. 
Store klit er desuden en levende fortælling 
om sandflugtskysten og hvordan 
landskabet og naturen er på netop dette 
sted. 
Der etableres en enkel trappe fra foden af 
klitten ved naturstien, til toppen af klitten. 
Trappen giver let adgang og står, med 
sit præcise formsprog, i kontrast til den 
levende klit.

Vest for havnen etableres en række af 
skure, der står mellem havn og strand. 
Skurene giver mulighed for omklædning 
til surfere og badende, opbevaring af 
fiskeudstyr og kajakgrej, bådudstyr mm, 
der vil være til gavn for både badegæster, 
sejlende og vandsportsfolket. 

Skurene erstattter hegnet og vil skærme 
havnen mod tilsanding. Skurenes 
arkitektur refererer til de traditionelle 
fiskerhuse på havnen og der integreres 
ophold i facaderne, der vender både mod 
havn og strand.

Nye destinationer
Store Klit og skurer ved havnen

 Trappe til toppen i Sydfrankrig  Øverst de ikoniske badehuse på Bellevue
Nederst Hornbæks fiskerhuse

 Planudsnit 1:500
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Nye destinationer

Legepladsen flyttes i forbindelse med 
havnens udvidelse og etableres som 
en naturlegeplads øst for havnen med 
inspiration fra stejlepladsen og havnen.  
Der etableres en sydvendt opholdszone 
med ryggen mod havnen og en betonmur, 
der optager terrænforskellen fra havn til 
klitterne. Her er læ, sol og god oversigt over 
legepladsen. Opholdszonen forbindes med 
et trædæk på stranden, der fører til den 
centrale del af havnen.

Legeplads og sydvendt ophold

 Planudsnit 1:500
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Stik vest, forbundet med havnen 
via et trædæk, etableres en lille 
solnedgangstrappe. Her har man ideelt 
udsigt over havet og stranden, og det 
vil være byens bedste sted at nyde 
solnedgangen. 

Øst for havnen, ved det eksisterende 
badehus, etableres et trædæk med nye 
badehuse og skure. Et solopgangsdæk 
med plads til omklædning og opbevaring af 
surfudstyr og kajakker, hvor en bred trappe 
til vandet sikrer at man let kan lægge sin 
kajak i havet eller droppe sit surfboard 
direkte ved Hornbæks bedste surfspot. 
Det er samtidig et oplagt sted af fiske efter 
krabber eller bare tage sin morgenkaffe 
med ned og nyde solen stå op ved siden af 
Hornbæk Plantage.

Nye destinationer
Solnedgangstrappe 
Solopgangsdæk med surf- og kajak drop-in
Trappe til Store Klit

 Skure med ophold og til afskærmning for sandflugt vest for havnen

 Solnedgangstrappe vest for havnen  Solopgangsdæk med surf og kajak drop-in

 Trappe til Store Klit
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