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SØF - NYT SØFARTSMUSEUM 

Det nye museum for søfart er 

opført i den 60 år gamle tørdok, 

som var en del af Helsingør 

Skibsvært. Bygningen ligger derfor 

reelt under jorden, og gulvniveauet 

er 8 meter under havets overflade. 

Adgang til museet foregår fra 

terræn ned ad skrånende broer. 

Herover ses en af broerne. 

Egetræsgulvene og lofterne er 

udført med dobbeltkrum geometri, 

og konvektorriste og lofter er 

fremstillet af søvandsbestandigt 

aluminium.  

Huset består af en museumsdel på ca. 6.000 m², 

administration på ca. 500 m² og lager o.a. på ca. 300 

m². 

Museet er indrettet således, at turen starter i plan -1, 

hvor man så at sige går rundt om dokken ad en lang 

rampe og ender i plan -2. 

Stålbroerne ligger af på såkaldte ’kattepoter’ og 

bevæger sig i alle retninger ved termikken og 

belastning. Værste sted løfter broerne sig 90 mm og 

kan have en nedbøjning på 115 mm. 

Bygherre: 

Maritimt Museumsbyg ApS 

Byggeår: 2012-2013 

Entrepriseform: Storentreprise i part-
nering 

Omfang: 6.800 m2 

Arkitekt: BIG 

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S 

 

Nybyggeri og kompletteringsarbejde 
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SØF - nyt søfartsmuseum, fortsat 

Gennemgående for projektet er, at der, stort set, ikke er 

nogen vandrette eller parallelle flader, hvilket spiller øjet et 

puds i forhold til dybderne i rummene. 

Karakteristika på bygningen er det simple materialevalg: 

Aluminium, egetræ og beton. Endvidere skal de skarpe linjer 

og de frontale sammenstød mellem broer og dok samt de  

store glasfacader fremhæves. 

Jakon havde til opgave at udføre glasfacader, 

aluminiumsbeklædninger, vægge, lofter, trapper og 

inventar. Projektet var i sig selv en stor udfordring, og det at 

bygge ’under jorden’ var også meget anderledes og med 

andre udfordringer. 

De mange skæve vinkler og krøllede hjørner i bygningen har 

i udførelsesperioden medført hovedbrud for at sikre de 

bedste, endelige løsninger, som dog har efterladt et meget 

smukt resultat. 

Der har været store udfordringer i at få huset tæt, da det 

egentlige museum er nystøbning op ad den gamle dok 

samtidig med, at bevægelserne skulle kunne optages i 

membranløsningerne. Enormt komplekst byggeri, 

udfordrende arkitektur og mange uprøvede løsninger og 

uprøvede kombinationer af materialer.  


