
NOKKEN OG PROMENADERNE

Havnen er allerede et udflugtsmål for alle. Udviklingspla-
nen skal gøre besøg på havnen til en endnu bedre oplevel-
se. Udbygningen af Nokken vil give havnens promenader 
nye kvaliteter. Her bliver også anløbsmuligheder for større 
skibe og skonnerter, blot de ikke stikker for dybt. 

INDSEJLING OG HAVN

Havnen er ikke kun parkeringspladser for både. På broer, 
jollepladser, ramper og ved klubberne udfolder sig et rigt liv, 
hvor man er sammen om de mange maritime aktiviteter, der 
har hjemsteder på havnen. Indsejlingen er et særligt livfuldt 
sted på havnen, hvor der er altid noget at se på. Udviklings-
planen skal understøtte alt dette. Billederne viser inspireren-
de eksempler fra andre havne. 

STRANDEN

Badelivet er blevet en helårsoplevelse hvor samvær, na-
turoplevelser, helse, idræt og motion er kommet i fokus. 
Udviklingsplanen skal åbne for, at badelivet får helt ny mu-
ligheder, både med en kvalitetsudvikling af den nuværende 
strand og en udbygning af bademulighederne med en ’klip-
peø’.     
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KONTAKT OG INFORMATION

På grund af Corona-restriktioner afholdes dialog og borgermøder om 
projektet digitalt. Alle med interesse for Rungsted Havn og strand er 
velkomne i dialogen og borgermøderne. 

Der planlægges afholdt tre borgermøder. Borgermøderne er ens, 
men er lagt på forskellige tidspunkter, således så mange som muligt 
har tid og mulighed for at deltage. 

I kan læse mere om, hvornår møderne afholdes, og hvordan I tilmel-
der jer borgermøderne på www. rungsted-havn.dk. 
Er der spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Havnekontoret på 
Rungsted Havn.

RUNGSTED HAVN OG STRAND 

FAKTABOKS

786 bådpladser

Ca. 800 på venteliste til en bådplads

13 år tager det i gennemsnit at få en bådplads 

10 maritime klubber og foreninger

3500 både kommer på besøg og overnatter i løbet af året

20 lokale kapsejladser hen over sommeren.

15 kapsejladser og stævner

1 årlig havnefestival samt flere arrangementer og events

250 helårsarbejdspladser 

7 virksomheder inden for bådservice, udstyr, salg mm.

12 restauranter, boder og kiosker

8 butikker

1000 parkeringspladser på havnen om sommeren

400 parkeringspladser om vinteren

8.000 bruger trailerrampen til søsætning/ optagning
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•      Havnens hjemmeside: www.rungsted-havn.dk
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HVORFOR EN UDVIKLINGSPLAN?

Rungsted Havn og strand blev bygget i starten af 70-erne, som en fornyel-
se og stor udvidelse af den oprindelige lille ø-havn, der lå i forlængelse af 
Rungstedvej. Den nye havn er nu selv blevet gammel og i årenes løb slidt 
af havets tand. Den trænger til gennemgribende renoveringer – ud over 
de løbende vedligeholdelser. 
Havnebestyrelsen forudser udgifter til nødvendige renovering på omkring 
30 mio. kr. Det er til at istandsætte de ting, der er slidte, udtjente og nød-
vendigvis skal fornyes - broer, flydebroer, dele af molerne, pæle, ramper 
mm.
Det ville være ærgerligt at lade denne chance for en mere gennemgriben-
de modernisering gå forbi. Skal de nødvendige, omfattende fornyelser 
åbne for nye muligheder på havnen?  

HVORDAN BRUGES HAVNEN OG STRANDEN?

Havnen blev bygget for at skabe bådpladser, servicevirksomheder, klub-
huse mm. Havnen var engang primært for sejlere, men har gennem årene 
udviklet sig til et udflugtsmål for rigtigt mange mennesker, som vil ud til 
vandet, og opleve naturen, badelivet, udsigterne og det maritime liv. Hav-
nen og stranden er et af kommunens største aktiver med over 1.5 mio. 
besøgende om året.
Det giver udfordringer for trafikken og for brugerne. Anvendelsen af områ-
det har ændret sig, men det har havnen og stranden ikke. Alle holder me-
get af havnen, men kan også få øje på dens mangler. Det skal vi med en 
ny udviklingsplan have rettet op på.

HVORNÅR SKER DER NOGET?

Rungsted Havnebestyrelse og Hørsholm Kommunalbestyrelse samarbej-
der nu om at skabe et udviklingsprojekt, så vi kan fastholde et attraktivt 
havnemiljø og samtidig skabe endnu bedre plads til gaster og gæster, der 
gerne vil nyde livet på, ved og i vandet. 

Hvis projektet bliver til virkelighed, kan havn og strand i en fornyet og bed-
re skikkelse stå færdig i 2024.

Inden da vil vi gerne have at alle, der har interesse i havnens udvikling, 
kommer med deres gode ideer og input til projektet – så vi kan skabe den 
bedst tænkelige havn og strand. Vi inviterer derfor til dialog og borgermø-
der om projektet i løbet af januar.

 

 

•  Vinteren 2020/21. Planerne for havn og strand udvikles i tæt dialog med 
interessenter, borgere, foreninger m.fl.– læs mere om projektet på www.
rungsted-havn.dk 

• Foråret og sommeren 2021. Med udgangspunkt i de indsamlede ideer 
udarbejdes et konkret oplæg til et udviklingsprojekt, som skal behandles 
af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Rungsted Havnebestyrelse i august 

• I løbet af 2021/22. Hvis der er politisk opbakning til udviklingsprojektet, 
vil der blive udarbejdet et reelt udviklingsprojekt. Der skal gennemføres 
myndighedsbehandling, herunder også offentlig høring omkring projektet. 

• Første halvår 2023. Anlægsarbejder sendes i udbud.

• Forsommeren 2023. Anlægsarbejder på havnemoler og strandområdet 
starter. 

•  Forsommeren 2024. Havn og strand kan tages i brug.

•  Afsluttende arbejder fortsætter frem til årsskiftet 2024/25.        

TIDSPLAN

Over 1.5 mio. (ca.) besøger havn og strand hvert år 
til sammenligning: 

Louisiana 730.000 mio., 

Zoologisk Have 1.2 mio., Legoland 1.7 mio., 

Karen Blixen Museet 100.000



VISIONEN FOR HAVNEN

EN HAVN FOR ALLE

Den gode havn er en havn for alle, og hvor det maritime liv trives - i 
alle dets facetter. 
Der skal være plads til sejlerne, men også til besøgende.

For sejlerne skal der være let adgang til bådene og til havet. Sej-
ladsen i havnen skal fungere sikkert, når de mange forskellige både 
mødes i havnens indsejling og havnebassiner. Klublivet og livet på 
broer og kajer skal understøttes. Havnen skal både være funktionel 
og hyggelig. Havnen skal være et godt sted at komme, sommer og 
vinter. Og havnen skal beskytte bådene mod den voldsomme natur, 
når efterårets og vinterens storme raser med bølger og højvande.

For de besøgende er der også mange grunde til, at man sætter pris 
på at komme på havnen – promenaderne, butikker, restauranter og 
mødet med naturen og det maritime liv. Årstidernes skiftende stem-
ninger er en vigtig del af oplevelsen. De stille sommeraftener er vid-
underlige på havnen. Dramaet når stormene kommer forbi, er også 
en oplevelse. Lyset og himlen skifter hele tiden karakter. Solopgan-
ge over Øresund er magiske – der er aftenernes måneopgange 
også.

OGSÅ FOR DE NÆSTE GENERATIONER AF SEJLERE  

Havnen skal være et sikkert sted at have sin båd, også selvom den 
ligger i vandet hele året – også for de næste generationer. 

Ved at omlægge indsejlingen og gøre molerne bredere og højere, 
kan de modstå det voldsommere vejr, som vil være en del af frem-
tidens klima. Indsejlingen gøres mere sikker mod at bølger og døn-
ninger fra Øresund trænger ind i havnen, når det stormer fra nord. 
Et nyt havnebassin lige inden for indsejlingen, vil beskytte havnens 
indre og bådene bedre end i dag. 

Klimasikringen af molerne nødvendiggør et helt nyt og bredere mo-
ledesign. Bredere moler giver mulighed for lidt flere parkeringsplad-
ser tæt ved bådene og stranden.

Ændringerne af de eksisterende moler ønskes sammentænkt med 
en udvidelse af havnen med ca. 200 nye bådpladser. Det vil også 
nedbringe ventelisten væsentligt. I dag skal man vente mange år på 
en ledig bådplads. Der er stor efterspørgsel efter pladser, og udvi-
delsen vil at flere yngre familier kan komme til. Det har betydning for 
bl.a. ungdomsarbejdet på havnen. 

På havnen kan også bygges nye broer og ramper til gavn for vand-
sporten – både vandski og sejlsport, småbåde mm.

Endelig vil en ny indsejling og opførelse af nye moler, som strækker 
sig længere mod øst, give plads til en udvidelse af Nokkens landa-
realer mod øst.  Der skabes på den måde en stor, åben plads, som 
kan anvendes til mange forskellige rekreative formål, fx i forbindelse 
med kapsejladser, til events, markeder, fester mm.
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NYE MOLER

1. Molefyr og kærestebænke
2. Ny mole
3. Ny indsejling
4. Vendeplads

NORDMOLEN

1. Baner til vandaktiviteter
2. Nyt badested
3. Vandskibro

VINTEROPBEVARING OG PARKERING

Veje omlægges
Vendeplads
Jolleplads

SYDSTRANDEN

1. Klubberne sikres
2. Omdannelse af stranden
3. Klippeøen
4. Nye bademuligheder
5. Havsvømmebane
6. Strandlegeplads
7. Outdoor fitness

NOKKEN

1. Forhavn
2. Skonnertkaj
3. Åbent rekreativt område og eventplads
4. Kanoner
5. Flagbatteri
6. Gæste/stævnebro
7. Jollerampe

Eksisterende mole

Eksisterende mole
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Nokken efter en udvidelse mod øst. Promenaden på 
bryggen får her en afslutning med flagbatteri, jolleram-
pe, gæstekaj for store skibe og plads større events. 
Her er der vist, hvordan en markedsdag kan udfolde 
sig. Det bliver et sted med masser af liv og en afslap-
pet atmosfære – og måske målet for turen på havnen.
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UDVIKLING AF STRANDEN OG EN ’KLIPPEØ’

Rungsted badestrand er lille, men et meget søgt rekreationsmål, tæt på byområdet og havnen, som tiltrækker besøgende 
fra nær og fjern. Hørsholm Kommunalbestyrelse ønsker at styrke og udvikle stranden til gavn for alle. På disse skitser giver 
vi et bud på, hvordan stranden kan udvikles, så den bliver et væsentligt større aktiv for de mange brugere. Udviklingsplanen 
viser de mange muligheder, men vi vil gerne høre dine ideer!

UDFORDRINGER PÅ STRANDEN I DAG

I dag bruges stranden mest til badning, solbadning og afslapning, primært fordi faciliteterne er begrænsede. Der er ikke en 
rigtig strand. Det lavvandede område ind mod land er en udfordring, specielt i de situationer hvor der sker ophobninger af 
ålegræs. Adgangen til vandet, hen over stensætningerne, er ikke god nok. Broerne er der for få af, og trængslen kan være 
stor. De skal være mere attraktive og kunne bruges sikkert af børn, gangbesværede. Desuden er der et ønske om, at ad-
gangen til området forbedres. 

UDVIKLINGSPLAN FOR STRANDEN

Den nye strand kan rumme flere aktiviteter - idræt, motion, leg, læring og afslapning for alle aldersgrupper - børn, unge, 
voksne og seniorer. Med en udbygning af sydmolen, bliver der mulighed for at skabe en helt ny strand. Den eksisterende 
kan forbedres, og mød øst kan der, sammen med en ny mole bygges et helt nyt miljø, som bliver unikt for Rungsted – en 
’Klippeø’. På vandet kan der komme en udspringsplatform, en lille svømmebane og en langdistancebane for havsvømmere. 
Der kan komme flere badesteder, som kan give stranden helt nye miljøer ved vandet – yderst, ved det dybe vand lægges 
broer og opholdssteder for morgen/vinterbadere. Klippeøen kan blive det rolige sted, hvor solen kan bage i lune kroge. Her 
kan lægges et hjemsted for morgen/vinterbaderne. I grænsen mellem klippeøen og den nuværende strand lægges et lavt 
småbørnsbassin med indpumpet havvand. I vandkanten skabes en biologisk oplevelsesbro, hvor livet under vandoverfla-
den kan opleves tæt på. På land kan der bygges en let overdækning, som kan bruges af børneinstitutioner, skoler m.m. Her 
bygges også et toilet. På den eksisterende strand kan der lægges en strandlegeplads. En promenadesti føres gennem om-
rådet.
  
KLUBBERNE SYD FOR STRANDEN

De to roklubber kan beskyttes bedre mod bølger, når der er stormflod. Udviklingsplanen viser en mulighed for en transport-
vej til en ny rampe i havnen, som kan bruges når lavvande forhindrer roning det lave vand ud for roklubberne. Den fremtidi-
ge, forbedrede indsejling vil også gøre det sikrere for roerne at benytte denne. 

BADNING OG VANDSPORT FRA NORDMOLEN

Nordmolen vil fortsat være hjemsted for vandski og badning. En ministrand kan give nye muligheder for badning og 
småbådsaktiviteter.

Den yderste del af den nye strand, set mod nordøst. På tegningen er vist 
nogle af de mange muligheder, der er for at udvikle stranden. 
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SYDSTRANDEN

1. Klubberne sikres
2. Omdannelse af stranden
3. Klippeøen
4. Nye bademuligheder
5. Havsvømmebane
6. Strandlegeplads

7. Outdoor fitness
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UDSEENDE FØR OG EFTER 

Efter næsten 50 år i vandet har havnen nået reparationsalderen. Rungsted 
Havnebestyrelse ønsker, i samarbejde med Hørsholm Kommune, at udvide, 
forbedre og forskønne havnen og stranden – både under og oven vandet – til 
gavn for brugere og besøgende, der gerne vil nyde livet på, ved og i vandet.

Kunsten er at skabe en ny havn, som ikke dominerer kystlandskabet mere end 
den nuværende. Derfor er udgangspunktet at havnens udvidelse præges af de 
forlængede moler mod øst, skibene og ikke af nye bygninger. 
Visuelt vil Rungsted Havn således fremstå som i dag, men den vil række ca. 
100 m længere ud i Øresund. På visualiseringerne til højre på planchen ses 
kystlandskabet med hhv. den nuværende havn og den udvidede havn set fra 
syd og nord.

TRAFIK OG PARKERING

Med over 1,5 mio. besøgende om året og op mod 13.500 biler til havnen pr. 
dag – i højsæsonen – skal ankomsten og forbindelserne til havnens prome-
nader forbedres. Kørsel på havnen er især på de travle dage bøvlet, fordi bi-
lerne skal ud og ind samme vej og søgen efter ledige p-pladser gør heller ikke 
trafikken nemmere. Udviklingsplanen viser at trafikken kan ensrettes, så der 
bliver et bedre flow. Måske kan der etableres en ny tilkørsel fra Strandvejen i 
havnens sydende?

I vinterhalvåret, hvor mange både er på land, reduceres parkeringskapaciteten, 
og det skaber parkeringsproblemer. Udvidelsen af havnen vil ikke føre til, at 
flere både vinteropbevares på land. Ensretning af trafikken vil muliggøre en lille 
forøgelse af parkeringskapaciteten.
   
Om sommeren kan der skabes flere parkeringspladser på molerne, som kan 
bruges af bådejere og morgen/vinterbadere.

KYSTEN

Mødet mellem havn og kyst ændres ikke i udviklingsplanen. Så kysten omkring 
havnen vil efter en udbygning tage sig ud som i dag.

Foreløbige undersøgelser og analyser peger på, at problemerne med ålegræs 
og sandophobning ikke forværres af udbygningen af havnen, men de forbed-
res heller ikke. Havnens udbygning vil ikke påvirke kystens stabilitet hvis sand 
der oprenses i indsejlingen tilføres kysten nord for havnen.

Der arbejdes med forskellige modeller for at adressere de eksisterende proble-
mer med ålegræs og sandophobning. 

Før - Havnen som den ser ud fra syd

Før - Havnen som den ser ud fra nord

Efter - Som havnen vil se ud efter udvidelsen fra syd. 

Efter - Havnen set fra nord. Billedet viser, hvordan havneudvidelsen vil se ud fra kysten
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Sand flytter sig langsomt fra syd mod nord påvirket af 
bølger, strøm og blæst. Den nuværende mole vil ”van-
dre” lidt mod øst.


