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INDLEDNING
Løkken og dermed Hjørring Kommune, står, lige som
mange andre kommuner, overfor en række store udfordringer i forbindelse med de kommende års planlægning.
Flytning fra land til by, klimaforandringer og økonomisk
krise er blot nogle af de udfordringer, som kommunerne i
deres planlægning skal tage højde for.
Løkkens mange kvaliteter og attraktion som turistby er
koblet til byens særlige beliggenhed i Jammerbugten ved
Vesterhavet. Her er åbne vidder, store bølger, horisont og
en fantastisk sandstrand – men her er også salt i luften
og ofte hård vind fra vest. Og ligesom stranden på en
solskinseftermiddag indbyder til liv, ophold og leg i sand
og bølger, kan den på en efterårsdag være en stor oplevelse, men også en udfordring når man mærker naturens
stærke kræfter.
Byens interessante kulturhistorie afspejler sig fortsat i
byens planlægning og arkitektur. I arbejdet med Løkkens
planlægning er det derfor af stor betydning, at bevare det
unikke historiske bymiljø i midtbyen og de store landskabelige herlighedsværdier, men samtidigt også give plads
til at byen kan udvikle sig dynamisk og fremadrettet kan
tilbyde nye tiltag. Tiltag som kan tiltrække turister og tiltag som er interessante for og kan fastholde de fastboende borgere.

delsesmuligheder. Vores byer og byrum danner rammerne om det liv, som vi gerne vil leve. Så den måde vi
planlægger vores byer på påvirker i høj grad vores udfoldelsesmuligheder. Værdien i at arbejde målrettet med
byplanlægningen i Løkken er, at det giver byen og kommunen mulighed for at definere værdier og pejlemærker
i den strategiske proces samt disponere ressourcerne for
en længerevarende periode forankret i en række konkret
fokusområder.
I Løkkens blå, grønne og urbane rum er det vigtigt at tage
udgangspunkt i og forstærke de væsentlige, stedbundne kvaliteter som det levende kystmiljø og nærheden til
vandet, de bevaringsværdige byhuse og de landskabelige kvaliteter som klitområdet og de hemmelige stier er.
På samme tid skal der skabes plads til udvikling, så turisme, erhvervsliv og kulturliv trives, og forudsætninger
som krav til ophold, leg og bevægelse, tilgængelighed og
parkering kan tænkes ind i planlægningen og bruges som
aktiver i forhold til at fastholde og tiltrække lokale men
også internationale gæster.
I arbejdet med at udvikle Løkken By og byens fysiske
planlægning har vi derfor, i tæt samarbejde med VisitNordjylland, Hjørring Kommune og Løkkens borgere, taget udgangspunkt i disse stedbårne kvaliteter og udfordringer.

I arbejdet med at udvikle byer er det også vigtigt at en
levende by er en by, der optimerer menneskers udfol-
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BAGGRUND OG RAMMER
især samhandelen med Norge, der skaber byen. De første
huse lå på den åbne strand - kulturfænomenet klitter kom
først langt senere – så derfor blev de bygget med gavlene
mod havet og den fremherskende vestenvind. Af praktiske grunde blev husene bygget sammen til dobbelthuse
og rækkehuse.

HISTORIE
For at bevare men samtidig også forny og videreudvikle Løkken er det vigtigt med et afsæt i Løkkens historiske rammer og Løkkens egenopfattelse. I Lokalplan nr.
4.3.0.0. for byområdet vest for omfartsvejen i Løkken og
i den bevarende lokal plan for Løkken 4.2.0.0, som begge
er lavet af Hjørring Kommune, er der beskrivelser af Løkkens historiske udvikling og kulturarv:
Den første bebyggelse i Løkken bliver bygget i 1678, hvor
tre familier slår sig ned i 1678 på Furreby Løkke, græsningsarealet for landsbyen Furreby, for at leve af ”Olsalg
og andet”. Fire årtier senere i 1716 er der 15 huse og
op gennem 1700-tallet udvikler bebyggelsen sig, så der
er et indbyggertal på over 200 med flere skudehandlere
og skippere. Skudehandelen på Vestvendsyssels kyst er
begyndt i 1600-tallet, og ved Løkken var der adgang til
stranden med et frugtbart bagland med det nødvendige
kornoverskud, så en handel kunne komme i stand. Det er
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I 1800-tallet er Løkken først og fremmet en handelsby
med skudehandelen, som det centrale erhverv, men der
er også begyndende industri som jernstøberi og reberbane. Byen bestod fortrinsvis af lave huse med tage i strå,
pap eller tegl. Tegltagene har forskælling (teglstenene er
kittet sammen med mørtel), som er kalket hvid.
I 1900-tallet ophører skudehandelen og fiskeriet tager
over, ligesom badelivet opstår med ombygning af de
gamle skudehandlergårde til badehoteller. Fiskerne bygger nye boliger med store udhuse til deres udstyr. Løkken
bliver en stationsby, og jernbanen anlægges øst for den
gamle by. I mellemrummet opstår en ny bydel med beboelse af murmesterhuse og servicefunktioner som station,
posthus og apotek i huse bygget specielt til funktionerne. På hovedgaden må en del af etplans husene vige for
huse i to etager. I 70´erne kommer parcelhuskvartererne
til, og i dag er byen præget af turismen i områder med
sommerhuse, campingpladser, store dagligvarebutikker
og sommerbutikker.
Det særlige i Løkken er, at trods de mange forandringer

fra 1600-tallet og op til i dag, så er der bevaret fine eksempler på kulturarven fra alle epokerne, som fortæller
historien om Løkken.
TIDLIGERE ANALYSER
Hjørring Kommune udviklede i samarbejde med rådgivningsfirmaet Bascon et proceskoncept for Løkken med
henblik på at skabe overblik over helhedsindsatsen og
de enkelte indsatsområder, som samlet set skal bidrage
til Løkkens udvikling. Altså at italesætte problemstillinger
og mulige løsninger. Analysen peger på, at Løkken har
mange kvaliteter, særligt dens landskabelige placering
og den velbevarede bymidte. Men byen har også udfordringer, idet antallet af primært beskæftigede er faldet
med 21%, at der kun bor 1,3 person pr. boligenhed mod
landsgennemsnittet på 2,1, og at Løkkens indbyggertal
er faldende; særligt har byen svært ved at tiltrække og
fastholde børnefamilier.
Der blev på baggrund af analysen og et borgerinddragelsesforløb formuleret fire indsatsområder:
• Aktiv turisme tæt på naturen – nye turismeprojekter
med fokus på naturbaserede aktiviteter
• Kulturarvsbaseret byudvikling – skal være med til at
skabe en mere sammen-hængende og smukkere by.
• Ankomsten til Løkken skal være mere indbydende
• Orientering og mødesteder – det skal være nemt at
orientere sig ift. pejlemærker, attraktioner og mødesteder

PLANFORHOLD
Løkken er en del af den i 2007 sammenlagte Hjørring
Kommune med omkring 66.000 indbyggere. Løkken er
den sjette største by i kommunen med ca. 1500 indbyggere faste indbyggere. Løkken er også en ferieby, hvor
indbyggertallet i højsæsonen midt på sommeren vokser
til det mangedobbelte.

I indeværende potentiale- og udviklingsplan er vi blevet
bedt om at komme med et indspil til en ny lokalplan for
bymidten. Vi har desuden taget udgangspinkt i lokalplan
lokalplan 600.4110-L06 Bycenter for Jyllandsgade.

I arbejdet med Løkkens planlægning er det derfor af stor
betydning, at bevare det unikke historiske bymiljø i midtbyen og de store landskabelige herlighedsværdier, men
samtidigt også give plads til at byen kan udvikle sig dynamisk og fremadrettet kan tilbyde nye tiltag. Tiltag som
kan tiltrække turister og tiltag som er interessante for og
kan fastholde de fastboende borgere.
Kommunen har en række mål, som harmonerer godt med
udviklingen af Løkken by. Man ønsker bl.a. at sikre Løkken som attraktiv kystby med helårspræg, og at byen
spiller en vigtig rolle i kommunens satsning på turisme.
Samtidigt ønsker kommunen at den fremtidige byudvikling planlægges med fokus på sammenhæng til både by,
kyst og land og at bruge kulturarven som ressource, specielt med fokus på at udvikle de kvaliteter, der ligger i
det karakterfulde, byggede miljø. Kommunen specificerer
også at byens rum, torve og pladser skal fastholde kystbypræget, og at det er vigtigt at forskønne velkomsten til
Løkken.
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LØKKEN - BYEN VED HAVET

INFRASTRUKTUR
Løkkens infrastruktur er præget af geografien og historien. Ankomsten til Løkken sker for billister primært via
Løkkenvej, når man kommer fra nord eller syd og via
Vrenstedvej, når man kommer fra øst. På Løkkenvej er
det ved rundkørslerne - i nord ved Actionhouse og i syd
ved Strandgaard eller ved Danmarksgade. Ankommer
man med bussen er det via Løkkensvej og så videre ind
ad Søndergade og Jyllandsgade eller Harald Fischersvej
til busterminalen ved Brugsen på Jyllandsgade.
Cyklister kan ud over de beskrevne ankomstveje ankomme via Vestkyststien, og for de gående er der vandreruten Nordsøstien. Begge stisystemer fortsætter hele Norden rundt omkring Nordsøen.
Lokalt i Løkken er der også et fint net af små stier og
smøger på tværs af byen. Stisystemerne er ikke koblet
sammen vha. skiltning eller anden kommunikation, og
Ankomstpunkter

Landevej

Dagligvarebutikker

Rundkørsel

Kultur og fritid
Leg og idræt
Offentlige institutioner
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+
+

Primær ankomstvej
Veje
Vestkyststien

Parkering

Nordsøen vandrerute

Grønne områder

Stier

1:10.000

når man kommer gående eller cyklende er der ingen særlig information om Løkken og byens interessante kulturhistorie.
BRUGSMØNSTRE
Løkken har ingen egentlig parkeringsstrategi, så bilisterne parkerer dels på de større parkeringsarealer ved
Asylvej, Toldbodvej, Damgårdsvej, Jyllandsgade eller ved
Norgesvej/Sdr. Strandvej. Og kører dels ind i midtbyen
og holder i de forholdsvis smalle, gamle gader. En parkeringsstrategi for midtbyen og en kommunikationsstrategi
for parkering og stiforløb i Løkken kan være med til at
styre brugsmønsteret og fordele de besøgende ift. behov
og efterspørgsel, herunder også tilgængelighed og midlertidige aktiviteter på parkeringsarealer og torve.
Turistbyen Løkken fylder meget i en kystby med ca. 1500
indbyggere, der mangedobler indbyggertallet i de hektiske sommeruger, når danske og udenlandske turister
besøger den gamle, historiske by, molen og stranden,
sommerhusområderne, campingpladserne og de store
dagligvarebutikker. Torvet i den gamle del af byen er fortsat et centralt omdrejningspunkt. Og fremadrettet vil det
planlagte moleprojekt trække stor aktivitet til området.

Dagligvarebutikker

Veje
Veje

Aktive byrum - hele året

Primær ankomstvej

Aktive byrum - sæsonbestemt

Vestkysstien

Parkering

Nordsøen vandrerute

Grønne områder

Stier

1:5.000
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TEMPERATUR PÅ LØKKEN

BYEN OG HAVET

MOLEN OG STRANDEN

BYEN OG DENS HUSE
8

FACADER OG DETALJER

BYINVENTAR

FARVER OG BELÆGNINGER
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TEMPERATUR PÅ LØKKEN

BYRUM - SØNDRE STRANDVEJ

BYRUM - TORVET

STIER OG SMØGER

BYRUM - JYLLANDSGADE

NORDLIG RUNDKØRSEL
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SYDLIG RUNDKØRSEL

POTENTIALER OG
FOKUSOMRÅDER
Løkken står, som tidligere nævnt, overfor en række udfordringer som befolkningsudvikling og sæsonbestemt turisme. Men også Løkkens placering i en relativt tyndt befolket og geografisk stor kommune, og den kendsgerning at
Løkkens befolkning er så forskellig sommer og vinter, gør
det nødvendigt at prioritere og fokusere på udvalgte udviklingspotentialer. Udviklingspotentialer som der arbejdes med i kommunens og byens fremtidige planlægning.
Hvis Løkken fremadrettet skal kunne fastholde og tiltrække aktive befolkningsgrupper, så skal midtbyen løbende
udvikles med respekt for de stedbundne værdier. Det er
vigtigt, at det er en aktiv by, og at der knyttes aktiviteter
til byens rum, som fastholder og udbygger bylivet i Løkken. Sdr. Strandvej er et oplagt område at kigge på, fordi
vejen er den primære kobling byen og stranden imellem;
hvilket også involverer det kommende moleprojekt, som
er planlagt. Moleområdet kan videreudvikles og revitaliseres med nye faciliteter til ophold og fritidsaktiviteter
ved vandet.

A
B
C
D
E

SØNDRE STRANDVEJ
TORVET
BYENS NORDLIGE PORT
JYLLANDSGADE
HEMMELIGE STIER

E

C

A B
D

Sdr. Strandvej leder via Søndergade til Torvet, byens historiske center, som danner ramme om mange aktiviteter i løbet af året. Torvets indretning understøtter ikke
i tilstrækkelig grad behov og aktiviteter og er sammen
med et nyt og også meget besøgt byrum, området på Jyllandsgade ved Brugsen, taget med som fokusområder. En
kobling og udvidelse af stisystemerne, der kan være med
til at binde byen sammen, samt forskønnelse af byens
nordlige port, den vigtige adkomst ved Actionhouse, er de
sidste to fokusområder.
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A

SØNDRE
STRANDVEJ

Søndre Strandvej og den store p-plads syd for vejforløbet har en
helt særlig placering i Løkkens landskab. Det forbinder byen på
tværs, igennem grønklitten og ned mod molelejet. Stedet har et
stort potentiale, også set i sammenhæng med planerne for Løkkens Moleleje, men har samtidig en række udfordringer.
I dag fremstår området som en meget stor grusbelagt plads der
anvendes til parkering. Og mens selve Sdr. Strandvej skråner ned
mod stranden og havet, skråner gruspladsen modsat, med det
resultat at man oplever parkeringspladsen som et meget synligt
træk i byen. Det meget store areal er langt fra resten af Løkken
bys skala med små læskabende gader og byrum og er meget
vindudsat. Langs Sdr. Strandvejs og pladsens nordlig-østlige side
ligger spise- og musikstedet ”Peder Baadsmand” samt cafèen
Smedjen og ”Kvisthuset”. Mod vest og oppe i grønklitten ligger
Strandpavillionen. En del af p-pladsen, tættest ved Strandpavillionen, er privat ejet mens resten er kommunalt areal.
Vi foreslår, at opdele pladsen i to områder, svarende til de forskellige ejerforhold på området. Samtidig afspejler opdelingen
pladsens placering. En del ligger hævet op i relation til den grønne klit og en del ligger nede på kanten af byen. Parkeringen på
den private, højtliggende del bibeholdes, mens resten af området bliver ”Klitpladsen” med mulighed for forskellige aktiviteter
og lejlighedsvis parkering. Vi foreslår både at sænke terrænet på
”Klitpladsen” , så det kommer i niveau med resten af Løkken by
og lægge pladsen så der skabes en ”gryde” som man kender den
fra klitterne, og dermed opstår et vindbeskyttet område i læ for
vestenvinden.
Niveauforskellen mellem den højtliggende del og ”Klitpladsen” optages i en blanding af store siddetrin og blød skråning tilplantet
med marehalm, så klittens landskab og beplantning møder byens
kanter. Vi foreslår at Sdr. Strandvejs funktion som ”shared space”
hvor biler færdes på fodgængernes præmisser, styrkes med en ny
belægning, som også kan binde moleleje og ”Klitplads” sammen.
Der er i Løkken overvejelser omkring mulighederne for at etablere
en p-kælder under p-pladsen på Sdr. Strandvej. Forslagets opdeling og niveauforskel vil kunne fungere fint i sammenhæng med
etablering af eventuel p-kælder under pladsens højtliggende del,
men det er vores klare anbefaling at en eventuel p-kælder etableres så det eksisterende terræn intetsteds hæves. Grønklittens
form og udtryk, er et vigtigt vartegn og særkende for byen.
Belægning og detaljering på ”Klitpladsen” og i resten af Løkken
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Opdeling j.f. ejerforhold og landskabstræk

Havet, klitten og byen

Snit gennem Sdr. Strandvej vest-øst, i baggrunden Strandpavillionen

Klitlandskabet trækkes ind som ramme om pladsen

FRA P-PLADS TIL KLITPLADS

Situation idag - P-plads

P + plads

Vindbeskyttet plads

Én stor skrående flade i byen

Rumlig opdeling i 2 pladser - niveauspring og kant

Niveauspring og grøn kant og skaber “gryde” og læ

Niveauspring - siddekant og trin

Siddekant kombineret med grønt

Grøn kant omkring biler
Ny disponering af privat p-plads giver plads til grønt

’shared space’, ny belægning

PLAN OG SNIT
NY INDRETNING

+ ++

+

+

skal ses i sammenhæng med både stedets helt særlige karakter i
overgangen mellem vand og land og molelejets materialitet. Med
inspiration fra hav, sand og tjære foreslår vi en belægningsstrategi baseret på beton (elementer og pladsstøbt) og grus eller asfalt
med forskelligt tilslag. Belægninger der er ”flydende” som sandet
og vandet, som er robuste og som stadig er smukke, når sandet
er føget ind over og ligger i hjørnerne.

+
++

++
+

I den videre bearbejdning af ”Klitpladsen” kan principperne for
siddemuligheder i skråningen yderligere udvikles, i sammenhæng
med en eventuel scenefunktion på pladsen. Pladsens særlige karakter kan styrkes ved etablering af en stemningsskabende belysning, med lyspunkterne placeret i en lav højde så hverken solnedgang eller stjernehimmel forstyrres af for meget lys.

+
+
+
+

+

max. omrids evt. p-kælder

Den nye disponering af området skaber mulighed for at nye aktiviteter kan opstå. I forbindelse med musiklivet på ”Peder Bådsmand” virker det oplagt at bruge området til fx udendørs koncerter men pladsen kan også have mange andre funktioner i byen.
Vi forestiller os en plads med en høj grad af fleksibilitet, hvor alt
fra minifestival, marked, scene, events og hverdagsparkering kan
foregå. I den videre bearbejdning skal der derfor arbejdes særligt
omhyggeligt med placering af eventuelt fast inventar, så fleksibiliteten fastholdes samtidig med, at der skabes en klar rumlig
disponering.

Planskitse 1:500

+

++

+
+ ++
+

+
+

+
+

+

+

++

+

+

+

+

+ +
+

+

Tværsnit vest-øst
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Højtliggende privat p-plads - niveauspring - ”Klitpladsen”

NY BRUG AF PLADSEN

60

Scene opstilling

Markedsplads

Dans/scene + parkering

P-plads: 36 stk

P-plads: 36 stk

P-plads: 60 stk
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B

TORVET

A-A

NØRREG

ADE

Torvet er Løkkens historiske centrum med en central placering i den ældste del af Løkken by. Torvet ligger tæt på
Sdr. Strandvej og dermed vejen ned til molelejet og vesterhavskysten. På torvet ligger flere af byens cafeer og
butikker, og nogle af byens mest statelige gl. bygninger
omgiver torvet. Torvet er også stedet, hvor der holdes
asfaltbal i august, arrangeres sørøverdag i efterårsferien,
tændes juletræ i december, serveres morgenmad til pinse
og afholdes koncerter i juli.
Torvet, et rektangulært og relativt lille byrum, er i dag
præget af en ret urolig og uregelmæssig flisebelægning,
mange forskellige slags byinventar og udstillingsstativer,
der stilles spredt op på tværs af torvet i sommerhalvåret.

bænk

TORVET

Det giver et lidt rodet indtryk og opfordrer ikke til ophold
og møder på tværs. Torvet har dobbeltrette trafik fra 1.
oktober til 1. maj, og er bilfri resten af året. En del biler
parkerer desuden på Torvet.

SØNDERGADE

lysstander

Torvet i dag 1:500

Stille dag i juni

Udenfor turistsæsonen

Markedsdag

Sportsarrangement

Asfaltbal i august

Pinse morgenbord

B-B

C-C

Ingen fælles linje mht. gadeinventar.

1. juli kl. 10

1. september kl. 10

Et lidt rodet indtryk.

1. juli kl. 12

1. september kl. 12

Mange forskellige belægninger og ujævne overgange.

1. juli kl. 16

1. september kl. 16

Dobbeltrettet trafik giver dårlige muligheder for ophold på Torvet.

Ved at ensrette trafikken skabes nye muligheder.
Dobbeltrettet kørebane 5 m
Ensrettet kørebane 2,5 m
Opholdszoner

Et studie af skygge og solforhold i henholdsvis sommer
og sensommer, viser tydeligt, at der i den nordlige side af
Torvet altid er mulighed for sol, og at der sidst på dagen
er gode solmuligheder i Torvets østlige side. Opholdszonen er derfor placeret i den nordlige del af Torvet.
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DET NYE TORV

A-A

Ensrettet trafik vil give bedre muligheder for ophold på
og møblering af Torvet. Det bør overvejes om parkering
på Torvet skal være tilladt. En rolig belægning, hvor et
klart defineret opholdsområde med store, smukke belægningssten, en vandkunst, punktvis grøn beplantning og
siddeplinte i træ kan tilføre Torvet et naturligt centrum /
fokuspunkt og rammer, der indbyder til ophold, uformelle
møder og leg.
Opholdsområdet foreslås udformet som en rektangulær
rolig flade, der placeres i Torvets nordlige side, hvor der
altid er mulighed for sol. Den enkle form er valgt, så den
kan harmonere med det kraftige mønster i den eksisterende belægning, i den periode hvor det kun er fase 1,
der er realiseret. Vandkunsten på Torvet er integreret i
den store rektangulære flisebelægning og vandstrålerne
kan varieres, ligesom det om vinteren kan slukkes helt,
hvilket forenkler driften.
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café-område
TORVET

vandkunst
flytbar scen
e

svingbane for biler

Kommunens fint gennemarbejdede Gågaderegulativ følges som udgangspunkt. Lysarmaturer og krav til parasoller, m.v. er der faste regler for. Dog foreslås det at overveje mindre skraldespande, gerne af samme type som de
nuværende. Kravene til løst inventar udenfor butikker, o.l.
bør strammes, og man kunne overveje andre læskærmsløsninger, ligeledes i glas og metal. Hvis de erhvervsdrivende kan blive enige om en fælles linje for borde og stole, vil det også være med til at samle helhedsindtrykket
af Torvet.

fælles opho
ldszone

1:500

Skitseforslaget er udformet, så
Torvet kan bruges til forskellige aktiviteter i løbet af året.
Den mobile scene stilles op til
koncerter eller gøglerunderholdning, når det er markedsdag. Til jul bliver byens store
juletræ tændt første søndag i
advent i Løkken.

Koncert på flytbar scene

Markedsdag med parasoller

Juletræsfest i december

TORVETS ELEMENTER
Til den nye indretning af Torvet foreslås to belægningstyper: en med store markante granitfliser til opholdsområdet, der kan være med til at fremhæve og tydeliggøre
opholdszonen. Og en anden belægning af relativt små og
billige betonfliser, der tilfører resten af Torvet en ensartet
og rolig baggrund for de forskelligartede aktiviteter, som
der er gjort plads til. Som byinventar foreslås træplinte,
plantekummer med en form for beplantning af græsser,
og som fikspunkt og dekoration en vandkunst bestående
af dyser monteret i belægningen sammen med belysning.
Vandkunstens sprinkling skal kunne programmeres og
belyses nedefra.

Træplinte

Ensartede, fleksible læskærme

Vandkunst centralt element

Begrønning og rumdanner

Markant belægning til ophold

Belægning til aktivitet og færdsel

Torvets nye indretning kan give mulighed for det uformelle møde hele året rundt.

Gennemførelsen af Torve projektet kan deles i tre faser,
hvor opholdszonen inkl. inventar og to ekstra lysarmaturer
laves i fase et. På resten af
Torvet skiftes belægningen i
fase to, og i fase tre kan belægningen på de, op til Torvet
tilstødende arealer, skiftes.

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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INDUSTRIVE

Området omkring rundkørslen er helt domineret af de meget store bygninger i stærke farver med yderst markant
skiltning, som ses på lang afstand. Bygningerne ligger i
den nordlige ende af Løkkens erhvervskvarter og giver
sammen med den noget kønsløst udformede rundkørsel
en trist og rodet ankomst til en af Nordjyllands smukke,
gamle kystbyer. Faktisk kan man godt komme til at køre
forbi uden at bemærke at Løkken pga. den megen visuelle støj.Vi foreslår, at der arbejdes med tre virkemidler,
så indtrykket af området og det første indtryk af Løkken, når man kommer fra nord, bliver mere harmonisk og
sammenhængende. Nemlig beplantning, bygningsfacader
og skiltning. Tiltag som skal ske i et samarbejde mellem
kommunen og de private bygningsejere.

KEN

TIL LØK

LØ

Adkomsten til Løkken sker primært ad de tre adkomststeder: Løkkenvej/Harald Fischervej, Løkkenvej/Ny Strandvej, som begge er rundkørsler, i nord og syd og så Løkkenvej/Danmarksvej mod øst. Som fokusområde er udvalgt
byens nordlige port – rundkørslen ved Løkkenvej/ Harald
Fischervej.

SV

EJ

Porten er den besøgendes første indtryk af byen, og kan
være med til at gøre den besøgende nysgerrig på hvad
byen rummer af muligheder. Porten kan hjælpe de besøgende med at orientere sig og huske de forbikørende på,
hvad de kan vende tilbage til.
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TRÆRÆKKE MED
EGETRÆER

BEPLANTNING
VOLD

Vi anbefaler med hensyn til beplantningen en krins løsning (en beplantning af solitære træer i cirkulær formation), som er med til at definere et rum og styre det visuelle indtryk i rundkørslen. Foroven afgrænses rummet af de
solitære træers trækroner og forneden af en lav vold, der
beplantes med Havtorn eller alternativt Klitrose.
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FYR OG GRAN
BEPLANTNING

Træbeplantningen består af egeplanter med en højde på
60-80 cm som plantes i tre rækker med 125 cm mellemrum. Planterne skal løbende tyndes ud, så de bedste
træer bevares. Første gang de tyndes er når planterne
er 5-6 meter høje efter ca. 7 år (det er i forhold til de
særlige klimaforhold i Løkken). Efter ca. fem år, når de er
2-3 meter høje kan man begynde at stamme dem op. Der
graves en rende på ca. en meter, som fyldes med muldjord og erstatter den sandholdige jord. Og efter ca. 10 år
er der en krins beplantning klar med solitære træer, som
kan modstå klimaet samt den saltholdige jord og luft nær
ved Vesthavet.

MIDTERRABAT
PRIVAT MATRIKEL

ACTIONHOUSE

VEJBANE

Jordvolden anlægges så den er ca. en meter høj med en
topbredde på en meter og 1:2 fald på begge sider. Det
øverste lag udlægges som muldjord.

SKILTNING
CYKELSTI

ACTIONHOUSE

Forslaget følger ligesom alternativet med allébeplantning Vejdirektoratets anbefalinger mht. oversigtsforhold i
rundkørsler (vejregler). Trafikafviklingen ændres ikke, og
der er ikke ændret på belysningen og skiltning.
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BENZINTANK

Egetræ
Klitrose

BEPLANTNING

Egetræ

Quercus petraea

Ved at arbejde med beplantningen kan det første indtryk af Løkken, når man kommer fra nord, blive mere harmonisk og sammenhængende.

ACTIONHOUSE

trærække

vold

cykelsti

vejbane

rundkørsel
midterrabat
med klitrosebeplantning

vejbane

beplantning

vold

cykelsti

trærække

skiltning
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beplantning

PRINCIPSNIT A-A 1:500

Klitrose som bunddække

BYGNINGSFACADER
OG SKILTNING
For at forskønne området ved den nordlige rundkørsel,
Løkkens nordlige port, er det væsentligt at bearbejde facader og skiltning på Actionhouse, den største af bygningerne ved rundkørslen. Bygningerne er i dag malet
eller pudset i relativt stærke gule nuancer, og direkte på
facaderne er der monteret store og meget iøjnefaldende
skilte.
Vi foreslår, at der arbejdes med såvel facadefarver som
skiltning. Facaderne foreslås malerbehandlet ensfarvet
og i en relativ mørk farve, som koksgrå, som er med til
at samle facadeudtrykket og samtidigt danner en rolig
baggrund for indkørslen til Løkken by. Der bør indhentes
tilbud på malerbehandling, som tager højde for facadematerialer og klimaforhold.
For Actionhouse som privat virksomhed, er det vigtigt tydeligt at kunne skilte hvad der foregår i bygningen og
samtidigt vise vej for de besøgende. Derfor foreslås en
skilteløsning i form af pyloner, som placeres foran bygningen. Pylonerne udformes som kvadratiske skilte med
fire sider, som kan ses fra alle sider, når man kommer kørende. Pylon skiltene er 4-5 meter høje og har en bredde
på 80-100cm (alle fire sider). De vil således være meget synlige, lige meget hvilken siden de forbipasserende kommer fra. På pylonerne kan der skrives med store
typer og anbringes fotos, som viser hvilke aktiviteter Actionhouse tilbyder. Samtidigt er skiltningen koncentreret
og kan fremstå som to elegante og slanke pyloner, der
ikke dominerer hele omrdet.

Visualiseringen viser hvad det betyder for Actionhouse at skifte facadefarve og skiltning.
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TRÆRÆKKE MED
EGETRÆER

VOLD

En alternativ beplantning til den foreslåede krins løsninger kan være en allé beplantning, som er med til at markere rundkørslen, som er Løkkens nordlige port. Allébeplantningen skaber dog ikke, som krins beplantningen, et
visuelt rum, der styrer det visuelle udtryk i rundkørslen.

TIL

LØ
K

KE

N

FYR OG GRAN
BEPLANTNING

Træbeplantningen plantes som egeplanter med en højde
på 60-80cm højde i huller med 2-3 planter i hvert hul.
Planterne skal løbende tyndes ud, så de bedste træer bevares. Første gang når de er 5-6 meter høje efter ca. 7
år i Løkken. Efter ca. fem år, når de er 2-3 meter høje
kan man begynde og stamme dem op. Hullerne graves
en meter dybe og fyldes med muldjord i stedet for den
sandholdige, lokale jord, før beplantningen. Og efter ca.
10 år er der en allébeplantning klar med solitære træer,
som kan modstå klimaet samt den saltholdige jord og luft
nær ved Vestkysten.

MIDTERRABAT
PRIVAT MATRIKEL

Jordvolden anlægges så den er ca. en meter høj med en
topbredde på en meter og fald på begge sider 1:2. Det
øverste lag udlægges som muldjord. Jordvolden kan udelades i det alternative forslag.

ACTIONHOUSE

VEJBANE

SKILTNING
CYKELSTI

ACTIONHOUSE

Forslaget følger ligesom alternativet med krinsplantning
Vejdirektoratets anbefalinger mht. oversigtsforhold i
rundkørsler (vejregler). Trafikafviklingen ændres ikke, og
der er ikke ændret på belysningen og skiltning.
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Egetræ
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Klitrose

ALTERNATIV
BEPLANTNING

Egetræ

Quercus petraea

Ved at arbejde med beplantningen kan det første indtryk af Løkken, når man kommer fra nord, blive mere harmonisk og sammenhængende.
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PRINCIPSNIT A-A 1:500

Klitrose som bunddække
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JYLLANDSGADE
Den store parkeringsplads syd for Brugsen, omgivet af Jyllandsgade, Danmarksgade og Løkkensvej er et vigtigt sted
i Løkken. Med opførelsen af den nye bygning, der skal rumme apotek og turistkontor, og omlægningen af busterminalen, skabes her et nyt centralt byrum i Løkken - for både
fastboende og turister. Derfor skal stedet kunne fungere på
alle årstider – fra en blæsende efterårsdag, hvor der ikke er
mange parkerede biler, til en dag midt i sommersæsonen,
hvor turister parkerer, besøger turistkontoret og/eller sommerhusudlejningen i Danmarksgade og bevæger sig videre
ud i byen og ned mod stranden.
Samtidig er området også et af de første steder en turist
møder Løkken ved ankomst i bil. Hvis man ikke er drejet
ind mod Løkken fra den nordlige eller sydlige rundkørsel på
Løkkensvej vil Danmarksgade være den oplagte vej til byen
og stranden.
Parkeringspladsen ligger indplaceret i det store, grønne
strøg som dannes af beplantningen langs omfartsvejen –
stedet ligger lidt i læ af byen og det er muligt at få mindre
træer til at gro og trives, ligesom der på Løkkensvejens
østside vokser store gran- og fyrretræer. Langs parkeringspladsen ligger Løkkenvej hævet ca 1 m i forhold til det omgivende terræn, og det betyder at p-pladsen også opleves
som meget synlig. Den bliver forgrunden for det smukke
kig mod Sømærket, ind over tagene i Løkken by. Under den
hævede vej er ført en gang-cykelsti, der er en vigtig forbindelse mellem Løkkens nyere kvarterer og den historiske by
og havet.

Beplantning omkring Løkken
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Vi foreslår derfor at arbejde med en begrønning af parkeringspladsen, j.f. lokalplanens erklærede mål med at etablere ”1 træ pr. p-plads”. Vi foreslår derudover også en række
tiltag i forhold til at forbedre forbindelserne fra p-pladsen
og videre til det øvrige Løkken. Tiltagene er foreslået med
kendskab til den vedtagne lokalplan samt projektet der p.t.
er under anlæg (marts 2014), men forholder sig også til
p-pladsen som et samlet rum, der er vigtigt i forhold til hele
Løkken.

BYRELATION
VIND - KLIMA

Typisk skala for Løkken by
Lave huse, randbeplantning og små byrum skaber læ og godt mikroklima

Sigtelinjer fra Løkkensvej over p-plads mod Løkken by

Situationen omkring Brugsen og p-pladsen
Store bygningsvolumener skaber turbulens og vinden får fart i de store åbne rum

Stisystem - forslag til styrkelse af forbindelser fra p-plads til by

Forslag til supplerende beplantning på p-plads
Nye lave træer, placeret som filter på og omkring p-plads skaber læ og forbedret mikriklima
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markering af vej til eksisterende sti

PLAN OG SNIT
NY INDRETNING
Vi foreslår en ny beplantning med mindre, salttålende træer på p-pladsen. Det er vores anbefaling, at de nuværende
lave plantekummer med marehalm skal suppleres af noget,
der skalamæssigt er større end bilerne – samtidig med at
vi skal fastholde det fine vue mod Løkkens tage. Vi foreslår at nedlægge et antal p-pladser j.f. ”1 træ pr 10 biler”
målsætningen, og evt. supplere med opmærkning af ekstra
p-pladser på del af kørebanens asfalt (som er projekteret 8
m bred) og i disse nedlagte p-arealer at etablere små ”lunde” af sølvpil, Salix Alba.

ny sti på tværs
krydsning

Sølvpilen er et meget robust og saltresistent træ, og det
lokale firma ”Pilebyg” kan levere lokale store planter, der
sættes i en højde på ca. 1 m og derfra udvikler en fin lille
krone. Sølvpilene kan beskæres og stynes, så væksten styres og sigtelinjerne ind mod Løkken kan bevares.

evt. supplerende p-plads i kant af kørebane

For at styrke forbindelserne for den gående trafik fra p-pladsen og til by og strand foreslår vi etableret en række krydsningsmuligheder, enten i form af afstribning eller som hævet del af kørebanen (skal undersøges i forhold til busser og
arbejdsmiljø).
Krydsene leder til det vestlige fortov på Jyllandsgave hvor
vi foreslår ny stiforbindelse nord for eksisterende cirkulær
parkeringsfelt og en styrkelse af den eksisterende stiforbindelse gennem boligbebyggelsen og videre mod nordvest. På
denne måde kan idéen om ”Løkkens hemmelige stier” introduceres allerede ved ankomsten og fodgængerfærdslen kan
fordeles ad flere strenge frem til by og strand. Læs mere om
stierne under afsnit E Hemmelige Stier.
Planskitse 1:100
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Tværsnit vest-øst gennem p-plads og Løkkenvej, 1:500

Parkeringspladsen får en ny beplantning med mindre, salttålende træer.

E

HEMMELIGE
STIER

I Løkken er der en række fine stier, smøger og passager,
som går på tværs af byens vejnet og af Nordsø vandreruten og Vestkyststien. Nogle af stierne er kommunale
stier, som er i regi af Hjørring Kommune. Men mange af
stierne passerer private matrikler, og retten til at passere
er gammel og hævdvunden. De hemmelige stier, som de
bliver kaldt i dette projekt, benævnes af de lokale mest
som stier og smøger.
Stierne giver adgang til ikke bare fine passager mellem
de gamle fiskerhuse og oplevelser i det karakteristiske
klitlandskab, men gemmer også på en række historier om
byens huse og tidligere beboere. Et stykke kulturarv som
forsvinder, hvis der ikke tages hånd om det.

Vestkyststien
Nordsø vandrerute

1

Stier
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Parkering

1
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Hemmelig sti
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Løkkens hemmelige stier kan være med til at binde byen
og dens potentialer sammen samt lave en kobling til såvel
Nordsøstien som Vestkyststien. Ved at styrke tilgængeligheden aktiveres stedet, og stedets eksisterende identitet
og kvaliteter bliver synlige.
I arbejdet med Løkkens hemmelige stier foreslås det, at
der arbejdes med kommunikation i form af fysisk skiltning, digital kommunikation og en mulighed for at udbygge stinettet, hvor det er relevant.
1:10.000
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SKILTNING OG MATERIALER
Et let genkendeligt ikon kan være med til at gøre opmærksom på stinettet, og det vil kunne bruges i form af
stimarkeringer, på oversigtsskilte og i en ny App. Stimarkeringerne kan være i form af træpæle eller stecileret på
fliser eller andre eksisterende overflader.

Gennemgående materialer på stierne kunne
være grus. Stimarkering laves af træ med
Løkken-ikonet stanset i toppen.
Ikonet kan tage udgangspunkt i Løkkens letgenkendelige sømærke

Stimarkør sat op ved sti

Stimarkør
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1
3

Enkelte steder kan stinettet med fordel udvides, og en del
stier trænger til vedligeholdelse. Enkelte stier er ifølge de
lokalt kendte gået tabt, og står ikke til at genetablere. På
kortet til højre var vi indtegnet forslag til, hvor stinettet
med fordel kan udvides, så det supplerer og understøtter
koblinger og færdsel i Løkken.

5

Vi arbejder meget bevidst med en løsning, hvor der gribes
så lidt ind i natur og byrum som muligt, netop fordi at det
er små smøger og stier, en del af dem på privat grund. Så
vi mener ikke, at der skal sættes stakitter eller belysning
op. Tværtimod skal der arbejdes for at de (hævdvundne)
stier, som er blevet spærret af hegn eller stakitter, der
skal disse igen fjernes.

4

6 8
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De supplerende stier foreslås anlagt med sammen karakter, som de nuværende. 90-120cm brede med en opbygning af bundgrus, stabilgrus, strøgrus, leret vejgrus og
som toplag en lokal grustype fra en lokal grusgrav.
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Alle medtagne stier er gennemgået og kvalitetssikret af
den lokalt nedsatte arbejdsgruppe. Ligeledes er placeringen af de foreslåede oversigtsskilte.

1:5.000
Bycykler

Vestkyststien

Oversigtskort

Nordsø vandrerute

Parkering

Stier

Hemmelig sti
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Oversigtsskilt

1

Evt. supplerende stier

LØKKEN APP
Stimarkeringen og skiltningen suppleres af en digital App,
der kan indeholde oversigtskort og GPS placering, beskrivelser af de særlige steder i Løkken og alle historierne om
byens beboere, dens huse og de særlige steder i landskabet. App´en kan indeholde fotos fra stederne, af personer
og af hvordan byen og dens huse så ud i forlængst forsvundne tider. Der kan også lægges forslag ind til gåture
i byen og området – de såkaldte kløverstier. På App´en
kan man vælge om teksten skal vises på dansk, engelsk
eller tysk.
Historierne kan fortælles, udbygges og nye kan komme
til med hjælp fra de lokale Løkken-borgere. Det kan ske
på projektmøder, når projektet skal projekteres. Men det
kan også ske med hjælp fra sociale medier i en Facebookgruppe, hvor der kan skrives, debatteres og lægges
billeder ind.
Det foreslås at App`en udvikles, så den med tiden kan
udvides til at rumme nye features. F.eks. kunne det være
interessant at brugerne kan bidrage og tilføje nye oplysninger og forslag. Så fremadrettet skal der afsættes
midler ikke bare til at udvikle app´en, men også til at
vedligeholde den og videreudvikle den.
Her følger et par eksempler på Løkken-historier:

2

ROLIGHEDSVEJ - NORDRE STRANDVEJ /
ANE BRÜGGERS STI
Efter maleren og keramikeren Ane Brügger, der boede og udstillede i Løkken.

5

NORDRE STRANDVEJ - CARL JENSENS VEJ
/ LARS NIELSENS STI

Sjov kringlet sti fra Nordre Strandvej forbi ”Hans og Mines Hus”,
maleren Carlo Vognsens gamle atelier og ud på Carl Jensens
vej.

7

VED VANDTÅRNET - KLITHAVEVEJ / TJEK
JERNES STI
Fortsættelsen af stiforløbet fra Anton Basts Vej videre fra Ved
Vandtårnet og til Klithavevej ved Løkkens ældste hus ”Mikkels
Hus”, bygget i 1724 - kun 46 år efter byens første huse blev
bygget. ”Mikkels Hus” er en attraktion og giver et godt billede
af Løkkens første huse - bygget sammen med nabohuset som
øst-vest orienterede huse.

12

STI”

TORVET - MØSTINGSVEJ / ”JENS BANGS

Meget benyttet fodgængerforbindelse, opkaldt efter den kendte
Løkken-forretningsdrivende Jens Bang, hvis herreekviperingsforretning lå på Torvet og grænsede op til stien. Belægning af
brosten.

Historierne kan fortælles, udbygges og nye kan komme til
med hjælp fra de lokale Løkken-borgere. Processen kan
være en del af ”Hemmelige Stier” projektet og evt. også
foregå via sociale medier.

LØKKEN
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Eksempel på interface til Løkken App
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OPSAMLING
Løkken står overfor en række udfordinger med ændrede forudsætninger og forandringer i forbindelse med de
kommende års planlægning og byudvikling.
Udviklingen kan styrkes ved at arbejde strategisk med
planlægningen, så det er en dynamisk proces, som løbende kan tilpasses rammerne – brugere, interessenter og
det omgivende samfunds krav og tilbud. Og det således
er muligt at få mere ud af mindre.
De første skridt er taget af VisitNordjylland og Hjørring
Kommune med en samlende proces, som blandt andet
udmøntes i indeværende potentialeplan, men også i moleprojektet og det kommende områdefornyelsesprojekt.
I den relativt lille byskala, som Løkken repræsenterer, er
det væsentligt at prioritere ressourcerne og arbejde videre med de stærke, stedbundne potentialer. Og de fysiske
rammer skal suppleres af aktiviteter og tiltag, der gør det
attraktivt fortsat at bo i og besøge Løkken i løbet af året.
På baggrund af indeværende potentialeanalyse kan VisitNordjylland og Hjørring Kommune Kommune tage det
næste skridt mod realiseringen af fremtidens planlægning
og projekter, og fortsætte processen med at samle byen
og koble moleprojektet, byen og de nye byrum sammen
i Løkken. Arbejdet med en dynamisk planlægning, som
fastholder og styrker bylivet i Løkken, og definitionen af
hvilke rammer der understøtter et levende byliv, er således i gang.
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