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1. Skitseprojekt – ”Kom og vær med” - introplanche 
 

  



 

2. Liste med input og ideer fra borgermøder og BorgerLab  
 

  Overskrift på input og 
ideer  

Beskrivelse af input og ideer 

1 Synlig markering af 
bådpladsernes bredde 

Markering af bådpladsers bredde 

2 Buggy service Buggy service  
3 Opholdssteder for de unge Opholdssteder for de unge som alligevel samles på havnen og 

stranden... 
4 Udvikling af Rungsted Havn, 

specielt sydstranden 
Baggrund: 
Rungsted Havn blokerer for den nordgående sandtransport i 
området. Den nordgående transport foregår ved saftig vind og 
bølgepåvirkning fra SØ-lige retninger, hvilket også medfører 
lavvande i Øresund. Derfor er der ikke noget vand inde under 
kysten i disse situationer, således vil sandet ikke aflejres som 
en sandtrekant langs stranden, men i stedet er sandet aflejret i 
et revlesystem tværs over bugten. Derfor har vi den lavvandede 
lagune ud for sydstranden. Denne situation giver anledning til at 
løsrevet tang (ålegræs) aflejres i det lave vand, hvor det 
rådner og medfører lugtgener. Andre steder langs Øresundskysten 
er der også tangaflejringer, som er et naturligt fænomen, men 
hovedsagelig i form af strandvolde på stranden, som tørrer ud og 
derfor ikke giver lugtgener. 
 
Det er således havnen der er årsag til de problematiske forhold i 
bugten syd for havnen, derfor har havnens ejer også et vist 
ansvar for at forholde sig til disse problemer. Alt andet lige, 
vil udbygningen af havnen imod øst sandsynligvis forværre disse 
forhold en smule, hvilket gør det endnu mere vigtigt at 
addressere disse problemer i forbindes med udvidelsen af havnen. 
 
Andre problemer i området er opskyl af bølger og dønninger på 
roklubbens forplads i situationer med højvande under nordlig 
kraftig vind 
 
Forslag til løsninger: 
 
Måske kommer det ikke ind under havneprojektet, men så bør det 
tages op i andet regi. 
 
Den bedste og mest naturlige løsning på det det lavvandede område 
er at fylde bugten op med sand, hvilket imidlertid støder på 
problemer med grundejerne syd for roklubben. Men en lokal 
sandopfyldning i hjørnet ud for klubberne vil medvirke til at 
løse problemet med det kystnære lavvande områder, og mindre 



generende tangaflejeringer.  Stranden vil ligeledes reducere 
opskyller af bølger under højvande ud for klubberne. 
 
Det nye aktivitetsområde, "klippeøen": 
 
Jeg er nervøs for at det ujævne forløb af perimeteren, med en 
indlagt bugt øst for det nye Vinterpalads, vil sande til og give 
anledning til tangansamlinger. Pladsen kunne måske udvides ind i 
havnebassinet i stedet, for at få så jævnt et forløb af den 
sydlige perimeter som muligt. Man kunne også forestille sig en 
egentlig badeanstalt, med vinterbadning og offentlig badning, 
udspringstårn, solpladser m.m., udbygget ud på den rene sandbund 
på det SØ-lige hjørne af havnen. I gamle dage var der jo også en 
badeanstalt i forbindelse med havnen. 
 
Det kedelige område i havnens SV-lige hjørne: 
 
Kunne dette område ikke udlægges til P-plads, måske med en ekstra 
indkørsel fra strandvejen og videre ind på sydmolen, det ville 
aflaste hovedindkørslen til havnen og give let adgang til 
sydmolen og sydstranden. Dette område er for dårligt beliggende 
til udvikling af nyt lege/aktivitetsområde. 
 
Cafe: 
 
Kunne der blive plads til en cafe/ restaurant med aftensol et 
eller andet sted på den nye havn, det ville være populært 

5 Indsejling til Rungsted Havn Med den nye placering af Nordmolen, bør der tages hensyn til 
indsejling til havnen ikke kommer for tæt på Vandskibroen og dem 
der benytter broen til badning, 
 
Kan der lægges en serie orange bøjer ,der klart definer badevandet fra 
indsejlingen til havnen? 
 
Vandski broen bør være for vandski klubben og der bør laves en bro til 
badene der ikke ligger op af indsejlingen til havnen for at undgå 
ulykker. 
 
Hvordan  tages der hensyn til farten  nærmere end 300 m fra kysten ? 

6 Toiletfaciliteter ved 
Nordmolen 

Toiletfaciliteter ved Nordmolen 

7 Aktiviteter ved vandet Det brede spekter af muligheder for aktiviteter ved vandet 

8 Mere dybde i havnen Dybde i havnen, så store gamle træsejlbåde eller kongeskibet kan 
besøge. 

9 Flere toiletfaciliteter Toiletfaciliteter generelt - ved stranden og molerne - og 
RENGØRING af dem :-) 



10 Er traveliften tidsvarende? Traveliften - kranen som kan køre - den nuværende ser træt ud. 
Kan den holde mange år endnu eller er det tid til at skifte? En 
moderne travelift i Rungsted Havn skal gerne kunne løfte f.eks. 
en 65 fods sejlbåd med en bredde på 5,62 meter og en vægt på ca 
30 tons. Hvem skal eje, betjene og indtjene på traveliften? 

11 Parkering ved stranden skal 
fungere bedre 

Parkering nede ved stranden (Strandvejen/græsplanen) skal kunne 
fungere bedre. 

12 Grillpladser grillpladser til sejlere og gæster på havnen 
13 Rekreativt område ifm. 

stenkastning 
Rekreativt område ifm. stenkastning til badebroer, udspring, 
solbadning på terrasse (uden sand), snorkling, hav-/ open 
water-svømning mm. som ved Skovshoved Havn. Kan placere udenpå 
moler på dybere vand. 

14 Café med aftensol Kunne der blive plads til en cafe med aftensol, det tror jeg er 
et stort ønske 

15 Flere vandaktiviteter flere vandaktiviteter - surfere, kite, vandpoloområde 
16 Siddeterrasser på yderside af 

moler med badebroer og til at 
lægge an 

Siddeterrasser på yderside af moler med badebroer og til at lægge 
an med SUPs, kajakker, robåde og joller på ydersiden af/ som en 
del af moler som i Skovshoved Havn, der er en enkel og billig 
løsning. 

17 Shuttlebus mellem havn og by På borgermøde den 8. marts blev der talt om shuttlebusser. For at 
få havnens gæster rundt i området. 
 
Det kunne også være el-løbehjul, cykler eller cykeltaxaer i 
højsæsonen. Test det af i en sæson - vigtigt at gæsterne 
inspireres til hvad de skal se. 

18 Gode parkeringsmuligheder HUSK! Parkering, parkering, parkering, parkering, parkering, gode 
muligheder for parkering 

19 Udsigtstårn(e) på mole(r) Udsigtstårn(e) på mole(r), så man kan se ud men også se ind på 
havnen. Meget enkel løsning er ved Oceankaj, den nye 
krydstogtsterminal i Nordhavnen. Kunne evt. kombineres med 
mole-fyr/ -lys. 

20 Bedre wifi Bedre wifi på havnen/stranden 
21 Tårn til service tårn til service af master 
22 Inderbassin bag mole-ender Inderbassin bag mole-ender og evt. stenkastning udenfor moler 

(banan), så skvulp i havnebassiner mindskes. Er den valgte model 
i Skovshoved Havn og se modelanalyser i helhedsplan af juni 2011. 

23 Udspringstårne God ide med udsprings plads, der også vil kunne fjerne 
u-autoriserede udspring fra molehovederne 

24 Gør Nokken mere interessant Nordsiden af nokken er ret kedelig. Kunne godt tænke sig, at den 
gøres mere interessant, så man også får lyst til at bruge den 
side af havnen/gå derover. 
 
Tang er et problem på stranden samt den ikke direkte adgang til 
vand. 

25 Flere badesteder Flere badesteder eller -broer på nordmolen og på stranden. 



26 Re-etablering af Rungsted 
Søbad 

Stor moderne badeanstalt. 

27 Rungsted Roklub Bedre adgang til vandet fra Roklubben. 
 
Der burde opsættes en bedre rampe op, så der ikke er tunge løft, 
når bådene sættes i vandet. 

28 Stenkastning udenfor moler Stenkastning udenfor moler - også kaldet en banan. Bør 
undersøges, da denne løsning siges at give mindre tilsanding og 
dermed færre vedligeholdelsesomkostninger til udgravning/-dybning 
af sejlrende og havn. Er den valgte model i Skovshoved Havn. 

29 Masterkran til løft af master 
og mindre både være 
velfungerende 

Masterkran til løft af master og mindre både bør renoveres/ 
udskiftes samt sikres at den kan løfte op til min 5 tons eller 
gerne 7 tons, kunne betjenes som nu af bådejere samt kryds være 
til rådighed. 

30 Parkering i to etager Kan man tænke sig et parkeringsareal i 1-2 etager som en overbygning 
på det bestående parkeringsareal? 

31 Fjerne vinteropbevaringen Lad os fjerne vinteropbevaringen ved at leje en opbevaringsplads 
inde i land. 

32 Mulighed for brusning efter 
vandgang 

Flere muligheder for brusning efter vandgang samt flere toiletter 
spredt i området 

33 Bevar vandskibroen Kan man lave en særskilt badebro og vandskibro på nordmolen. 
Badebro på nordmolen skal bevares. 

34 Gode infotavler Gode infotavler - så man kan se, hvad der ligger hvor - og måske 
også gerne hvis der er arrangementer eller aktiviteter. 

35 Havnen er også en 
arbejdsplads 

Man skal være opmærksom på, at den nordlige side af havnen også 
er en arbejdsplads, hvor man to gange om året har behov for at 
spærre et område af, når bådene skal i/op af vandet. 

36 Naturlig lagune Udnyt at der alligevel er en naturlig lagune og gør Rungsted 
strand til en værdig konkurrent til Hornbæk strand. 

37 Toiletfaciliteter Flere toiletter - ikke blot til sejlere - men også til besøgende 
og strandgæster. 
 
HUSK rengøring - de få toiletter der er i dag på stranden bliver 
ikke vedligeholdt og rengjort tilstrækkeligt i højsæsonen. 

38 Isbod og toiletter ved 
stranden 

Vi skal have isbod og toiletter ved sydstrand/klippeø. Men vi 
skal drøfte hvor stort et facilitetscenter, vi skal have. Vi skal 
ikke ødelægge det nuværende miljø på promenaden. 

39 Bad & toiletfaciliteter? I præsentationen fremgik det ikke hvorvidt der er indtænkt 
toiletter og badefaciliteter i udvidelsen. Vejen til et bad og et 
toilet bliver temmelig lang, hvis man ligger på sydmolen. 
Strandgæsterne kan sikkert også bruge et toilet i ny og næ 

40 Fitness i vand Hvis I kender ekstremløb som nordic race eller toughest, så tænk 
fitness anlæg i vandet a la det, man ser der. 



41 Molerne længere ud dvs. mod 
øst og særlig den nordlige 
mere ret på kysten 

Molerne længere ud dvs. mod øst og særlig den nordlige mere ret 
på kysten. Dette giver mere plads=volumen og kapacitet i havnen, 
som kan anvendes til flere aktiviteter, mere vand og/ eller flere 
bådpladser. 

42 Vandmiljø i havnen skal sikres Vandmiljø i havnen skal sikres. Qua lille udskiftning af vand 
særlig længst inde i havnen, næringstoffer og sommersol har 
vandmiljøet nogle år som sommeren været meget dårligt og 
luftgener har forekommet, hvilket gerne skal undgås i fremtiden. 

43 Bedre badefaciliteter Bedre badefaciliteter for alle der bader og svømmer fra havnen. 
Vandskibroen er en skøn oase, kan vi gøre det endnu bedre? Med 
bedre badebro, omklædning, sauna osv.? Et badeanlæg. Vi kunne fint 
lade os inspirere at Svaneke og Hullehavn. 

44 Udspringstårn for enden af 
stranden 

Udspringstårn for enden af stranden - måske endda flere 
udspringstårne, så vi undgår de uautoriserede udspring fra 
molehovederne. 

45 Udspringstårn på ydermole Lav et udsprings tårn 5m + 3m + 1,5m på ydermolen mod øst hvis 
havdybden tillader det. Det vil tiltrække de unge og sikre at de 
ikke springer ud andre steder på molerne. 
 
se Svaneke Havn på Bornholm. Stor attraktion hver sommer! 

46 Ishus(e) ved stranden Ishus(e) ved stranden. Og bedre overblik over restauranterne. 
47 Større sammenhæng mellem 

stranden og resten af havnen 
Større sammenhæng mellem stranden og resten af havnen 

48 Flere uformelle 
spisemuligheder 

På en varm sommerdag er stranden for lille - havnen kunne måske 
have gavn af mindre strømlinede tilbud, som fx mindre uformelle 
spisemuligheder. 
 
Mere børnevenlige spisesteder, hvor man nemt kan få lidt frokost. 
Evt. "streetfood" 

49 Petanque-baner Petanque baner er til stor glæde for gamle og unge 
50 Kajakpolo-område Kajakpolo område – evt. sammen med andre sportsgrene 
51 Undervandslegeplads Undervandslegeplads a la Havheksen på Amager 
52 Antal bådpladser bør drøftes Antal bådpladser bør drøftes. 1.000 bådpladser, har nogen nævnt, 

er maksimum for hvad en havn kan være/ bære. Lystbådehavnen Port 
Vauban i Antibes, Frankrig fungerer glimrende med 1.642 faste 
bådpladser + 250 gæstepladser. Port Vauban er en fantastisk havn, 
som desuden kan håndtere både på 170 meter og med max dybde på 
7 
meter, men kyst forholdene og kundegrundlaget er dog ikke på det 
niveau i Rungsted (endnu). 

53 Udspringstårne Udspring med 1, 2, 3 og 5 meter som Svaneke Havn 
54 Græsplæne ved stranden Man kunne undersøge muligheden for på at anlægge en græsplæne 

ved 
stranden ved sydmolen i stedet for sand og klitter. 



55 P-zone til bådejerne Der bør være en p-zone reserveret til sejlerne, som har plads på 
havnen. Vi har oplevet at måtte opgive at sejle i vores båd, da 
man ikke kunne parkere. Det er trods alt bådejerne der betaler 
det meste til havnens drift, så må det også være rimeligt at man 
altid kan parkere når man vil sejle. Det er trods alt en 
lystbådehavn, og til det formål havnen er bygget. 

56 Multibane nær stranden En multibane med basketkurve og små fodboldmål o.a. til 
streetbasket, street football mm på et afgrænset areal - kan 
placeres på det grønne areal op mod Strandvejen. 
 
det vil give de unge noget aktivt at tage sig til på 
havnen/stranden og kan benyttes af både børn, unge og voksne. 

57 Hyggekroge og opholdssteder Jeg kan godt lide, vi tænker mange opholdssteder og hyggekroge 
rundt i hele havneanlægget. Rigtig god ide med læringsmiljøer til 
brug for dagtilbud, skoler og børnefamilier. 

58 Fleksibel indretning på 
Nokken øst 

Nokken øst skal være fleksibelt indrettet. Gerne med 
niveauforskelle så der både er et amfiteaterområde og et 
udsigtspunkt. 

59 Automatisk betaling for 
trailerbåde 

Trailer både, for mange udenbys brugere, det må kontrolleres 
bedre og mere betaling. 
 
Man kunne overveje automatisk betaling (via registrering af 
nummerplade). P.t. mangler kontrol af om folk har betalt. 

60 Biltrafik på havneområdet Det vil være en god ide at lave ensrettet trafik langs bagsiden 
af restauranterne, og retur på nordsiden af parkeringspladsen. 
Det vil sandsynligvis løse trængselsproblemerne, især hvis 
kantstensparkeringen langs indfaldsvejen langs parkeringspladsen 
sløjfes, og der laves gennemkørsel i de enkelte parkeringsbaner. 
 
Det vil samtidig betyde, at det er unødvendigt med en tilkørsel 
direkte til sydmolen fra Strandvejen. En sådan tilkørsel vil 
genere færdslen på Strandvejen og vil ødelægge følelsen af at man 
på havne- og strandområdet befinder sig på et lukket område. 

61 Ishus ved stranden Et ishus ved stranden, så man ikke skal gå så langt for at købe 
en is 



62 Dug-out for beskyttelse af 
helårsbaderes tøj 

For helårsbadere er det rart at have en bænk, hvor man kan sidde 
ved omklædning og hvor man kan lægge sit tøj under badning. Ved 
”vinterpaladset” kan omklædning foregå indendørs. Men er man ikke 
medlem af Vinterbadelauget eller ønsker at bade fra et andet sted 
fx nordmolen, kan det i den kolde årstid med regn- eller snevejr 
give problemer. 
 
En løsning er at overdække bænken fx som det ses på stadions, 
hvor udskiftningsspillere sidder på en bænk med halvtag. 
Halvtaget over bænken behøver ikke være bredere end bænken og 
højden ca. 90 cm over bænken. For helt at undgå, at et sådant 
halvtag skæmmer, kan det, som det ses på nogle stadions, graves 
et trin ned, et egentligt dog-out. 
 
Jeg foreslår ikke at sætte halvtag over alle bænkene, blot nogle 
enkelte. 

63 Gør plads til nogle mindre 
restaurationer på stranden 

I forhold til skitsen, gør stranden 20 meter bredere, så der kan 
blive plads til nogle mindre restaurationer, som kan være åbne 
selvom det ikke er strandvejr. Kan bruge inspiration fra Cote 
d’azur. 

64 Caféområde ved stranden Ved stranden: et cafe-område med strandstole og borde, mulighed 
for at få kaffe, is, øl osv. 

65 Strandbar med forplejning En 'strandbar', tæt på strandgæster, hvor man kan få lidt at 
spise og drikke 

66 Bedre forhold for 
gæstesejlere 

Bedre forhold for gæstesejlere 

67 Multifunktions-installationer Tænk ind at de tekniske installationer min. skal have 2 eller 
flere funktioner (skaterrampe=regnvandsbassin=skøjtebane) 

68 Mere sand på stranden Vores strand danner et L ud for roklubben - er det helt umuligt 
at smide mere sand på i hjørnet og på den måde måske undgå al 
tang samler sig der? 

69 Moletårn med udsigt Evt. et moletårn som udsigtspunkt, måske ikke på Nokken øst men 
på ydermolen som belønning for at tage gåturen ud til enden. 

70 Grønne P-pladser med 
ladestandere 

P-pladser med ladestandere til elbiler, elcykler, elscootere mv. 

71 Flere toiletfaciliteter ved 
stranden 

(Flere) toilet- og omklædningsfaciliteter i direkte forbindelse 
med stranden 

72 Multi-klubhus Bedre klubhus for søspejdere, klubhus for sejlklub, køkken og 
ophold for gæstesejlere. 

73 Større minimumsstørrelse på 
bådpladserne 

Gør de mindste bådpladser større, f.eks. 30 fod. Dermed undgår 
man de mange vrag der ligger på pladserne i dag. Samtidig lav 
nogle af de største pladser større, så der kommer nogle mere 
imponerende både i den største kategori. 

74 Flere aktiviteter på 
nordmolen 

kan man få flere aktiviteter placeret ved nordmolen - alt er 
centreret mod syd. Det vil fordele aktiviteterne mere. 



75 Grav p-pladserne ned i jorden Man kunne løse p-pladsmanglen ved at grave en del af p-pladserne 
ned - tænk stort, når nu projektet er stort og skal række langt 
frem i tiden 

76 Inspiration fra internationale 
havne 

Hent inspiration fra verdens bedste havne: 
 
OneOcean Port Vell Marina, Barcelona 
 
Yacht Haven Grande, St. Thomas 
 
Porto Montenegro 
 
Port Vauban, Frankrig 
 
Port Tarraco, Spanien 
 
Grand Harbour Marina, Malta 
 
Port Hercule, Monaco 
 
Porto Mirabello, Italien 
 
Vilanova Grand Marina, Barcelona 
 
Limassol Marina, Cypern 
 
Se særligt: https://www.portomirabello.it/en/harbour/map/ 

77 Med kommunale penge kan 
havneprojektet ikke ses 
isoleret 

Hørsholm Kommune skal meget grundigt sikre, at havnens projekt 
samtænkes med områdets øvrige udfordringer. Det må være en 
betingelse for kommunale penge. 
 
Det fine projektudkast er en oplagt mulighed for at samtænke 
havneprojekt, badestranden, tangproblemer, ro- og kajakklubbens 
adgang til vandet og ikke mindst de aktuelle kystsikringsplaner. 
 
Hvis dette ikke kan løses sammen, så må kommunen lade haven 
betale for havneprojektet selv og i stedet sætte gang i at få 
løst de andre udfordringer. Når pengene først er gået til 
havneprojektet, så bliver resten ikke i vores tid. 

78 Uddybning frem til 
optagningsstedet 

Påtænkes det at uddybe dele af havnen så havneprojektet 
tilgodeser både med dybgang indtil 3 meter med hensyn til 
indsejling, bådpladser og optagning? 

79 Bruser på stranden Mulighed for at blive skyllet af før og efter strandbesøg. 
80 Bedre faciliteter ved stranden Bedre faciliteter. Kølige drikkevandsfontainer ved stranden. 

Brusebade ved stranden. Toiletter ved stranden. 



81 Fokus på sejlsport Der skal mere fokus på sejlsport på havnen. Det skal tænkes ind i 
projektet, hvordan øger man sejlsportsaktiviteterne på havnen, 
både for børn, unge, voksne, og havnens konkurrencefaciliteter? 
Tænk også på tilskuerfaciliteter på molerne, f.eks. så man kan 
holde konkurrencer tæt på tilskuerne. 

82 Tårn til service af master Vi fik nye stativer så bådene kunne beholde master på. Men savner 
tårn ell. lign til at servicere i toppen af master 

83 Kobling mellem Rungstedlund 
og havnen 

Åbning af adgangsforhold fra den side af havnen, så man nemmere 
kan komme over til Rungstedlund 

84 Flere "Klitmøller"-aktiviteter Jeg holder meget af at der er liv på havnen, men har et ønske om 
flere unge på havnen evt. via flere "Klitmøller" aktiviteter 

85 Bedre muligheder for bådsalg Bedre muligheder for bådsalg 
 
Hvis man gerne vil have forretningsdrivende, skal det gøres attraktivt 
/fordelagtigt. Huslejen er høj. Under Corona har det vist sig, at flere 
forretninger klarer sig godt med websalg. Man kunne finde andre 
beliggenheder med bedre logistik ift. levering/afhentning af varer. Hvis 
det ikke er fordelagtigt at være placeret på havnen, kan man frygte at 
nogle typer af butikker/erhvervsdrivende finder andre lokationer end 
Rungsted Havn. 

86 Frisk fisk - ikke friture Mulighed for at købe frisk fisk og mad fra havet, som ikke 
primært har været i en friture 

87 Større udvalg i restauranter 'Havnestrøget' med butikker og restauranter. Ønsker mig dog 
større udvalg i restauranter - ikke kæder, pizza mm. men mere 
cafe med strandmiljø - fx som i mange byer ved Vesterhavet 

88 Faciliteter til kørestolsbrugere Tænker man faciliteter til kørestolsbrugere ind? 
89 Mulighed for at leje 

dykkerudstyr 
Mulighed for at leje dykkerudstyr (måske endda en padi shop) 

90 Iskiosk ved stranden Kiosk/isbod i direkte forbindelse med stranden 
91 Zoneopdelte områder Zoneopdelte områder til forskellige målgrupper og sikre digital 

kommunikation der kan anvise god adfærd for og nyheder for at 
sikre god respekt for forskellige interesser. 



92 Den kommende strand Projektet omkring stranden kan nok ved første øjekast virke lidt 
Tivoli-agtigt, og man må spørge sig selv, om arkitekten 
overhovedet har besøgt området. Hvis det er tilfældet, må det 
have været på en dejlig sommerdag uden vind. 
 
Det karakteristiske ved stranden i dag er, at den på nordsiden er 
afgrænset mod molen/vejen/fortovet med et læhegn, ligesom der er 
adskillige læhegn ude på stranden. Dette medfører dannelse af 
mindre klitter, som sammen med læhegnene giver en fin opdeling af 
stranden. For virkeligheden er jo, at det ofte blæser rigtig 
meget på stranden, hvorfor det er nødvendigt med disse hegn. 
Længst mod vest mod Strandvejen mangler disse læhegn, hvilket 
medfører sandflugt på tværs af molen over i havnebassinet. 
 
Arkitekten foreslår en slynget sti på stranden. Det er lidt 
arkitekt-window-dressing og helt unødvendigt. Man kan som i dag 
benytte et fortov bag læhegnet ud mod vejen, og så gå ind forskellige 
steder. Stien vil blot optage plads og i øvrigt blivedække t af sand. 
 
Endvidere foreslås et soppe/badebassin med indpumpet havvand. Det 
lyder som noget, der vil medføre en væsentlig 
vedligeholdelsesomkostning for Havnen/kommunen. Selvom det er 
havvand, skal det, som stillestående vand, hyppigt renses eller 
skiftes, ligesom der formentlig vil ende papiraffald i bassinet 
og flyve sand i bassinet. En bedre løsning end et kunstigt bassin 
er en naturlig strand. Dette kan opnås ved opfyldning med sand 
langs sydsiden af stranden nedenfor stenene fra roklubberne og ud 
langs stranden. Adgangen hertil kan være ad trapper ned fra 
badebroerne. Området er i forvejen meget lavvandet, og en 
sandopfyldning kunne eventuelt tillige løse noget af problemet 
med indskyllet ålegræs. 
 
Og så er der "klippeøen". Burde den ikke være kaldt det den er, 
nemlig betonøen. Det har vi ikke brug for i Rungsted. Det er jo 
ikke Nørrebro eller Brøndby Strand. Vi har brug for naturlige 
sten (dem til molerne), sandstrand og de naturlige klitter. 
 
Det vil være fint med toiletfaciliteter evt. i forbindelse med 
Vinterpaladset, ligesom brusestandere på stranden ville hæve 
standarden. 
 
I projektet omtales også krabbefangst og krabbevæddeløb ved 
stranden. Det bliver ingen succes. Lad det blive hvor det er. 
Grunden til at den nuværende placering er en succes er, at 
fiskerne har krabber med ind fra Sundet, ligesom der smides 
fiskeaffald i vandet. Dette holder krabberne til. Endvidere 
henter børnene madding i fiskeforretningen. Der vil formentlig 
ikke være en eneste krabbe ved stranden. 



93 Dyb og stor nok til, at den kan 
håndtere større både 

‘Dyb og stor nok til, at den kan håndtere større både.' 
 
Formålet er at tiltrække større både fast eller som gæster, som i 
dag ikke kan komme ind i Rungsted Havn pga. for lav dybgangen og 
at molepladserne er for små. 
 
Med større både tænker jeg på f.eks. Kongeskibet, Swan 98 og 
IMOCA60. 
 
Kongeskibet 
https://da.wikipedia.org/wiki/Kongeskibet_Dannebrog_(A540,_1932-) 
 
Længde 78,43 meter. 
 
Dybgang 3,62 meter. 
 
Swan 98 https://www.nautorswan.com/yachts/models/swan98/ 
 
Længde 29,8 meter. 
 
Dybgang 4,40 meter med standard køl. 
 
IMOCA60 https://en.wikipedia.org/wiki/IMOCA_60 
 
Udbredt klasse for større kapsejladsbåde på højt niveau. 
 
Længde 18,3 meter. 
 
Dybgang 4,50 meter. 
 
Samlet betyder dette et krav om 4.5 - 5 meters dybde, og den 
såkaldte 'Langelinjekaj' er 80 meter. 
 
Måske kan Kongeskibet stikke 10-15 meter ud over kajen og længden 
af 'Langelinjekaj' reduceres tilsvarende, men det vil jeg lade 
arkitekt og andre kyndige om. 

94 Flere siddepladser Flere siddepladser - bænke og udsigtspladser 
95 Bedre faciliteter ude på 

molerne 
liv ude på molerne, så der er toiletter og bademuligheder ude på 
molerne 

96 Bådhotel bag ShipShape Bådhotel bag ShipShape - til at opbevare bådene 
97 Flere skraldespande Flere skraldespande med sortering ift. at sikre bevidsthed om at 

være klimabevidste. 
98 Dykker- samt 

snorklingsmuligheder 
Orienteringsbane til dykning og snorkling 



99 Forslag til havneafgift for 
gæstesejlere 

Der kan ofte være travlt i havnebassinerne om sommeren, når 
gæstesejlere kommer ind og skal finde en plads i havnen. Det kan 
være et problem for de store både, især når mindre både lægger 
sig på de brede pladser, hvilket er med til at skabe trafikken i 
havnebassinet. Det kunne løses ved, at afgiften der skal betales 
på pælepladser er udfra bådpladsens størrelse og ikke som nu 
udfra bådens størrelse. 
  

100 Flere p-pladser til el-biler Flere p-pladser med mulighed for at lade el-biler 
101 Havnen må ikke blive for 

Tivoliagtig 
Havnen skal ikke blive for Tivoli-agtig. Husk at bevare freden og 
åndehullet. 

102 Grøn energi ved solceller grøn energi ved solceller på bygninger og lign. 
103 Søsætningsmole Tilbud til motorbåde med en "søsætningsmole", så både kan sættes 

i vandet for en dag 
104 Toiletfaciliteter på sydmolen Toilet/Badefaciliteter længere ude på Sydmolen 
105 Bedre adgang til vandet Mere tilgængelighed. Vi har virkelig brug for bedre adgang til 

vand. Hvis ikke vi kan udvikle adgang på nordsiden vil jeg 
foreslå at man kan have et bassin nede i vandet ved nordmolen så 
børn også kan bade. Nordmolen er ikke børnevenlig derfor bassin. 

106 Ferskvandspool ved stranden Ferskvandspool ved stranden som set i Sydney 
107 Havnemolerne Det er vigtigt, at de nye moler ikke bliver højere end i dag. Det 

er en væsentlig værdi for Rungsted Havn, at man har udsigt til 
vandet. Fra sydmolen har man et fantastisk vue helt fra 
Øresundsbroen over Turning Torso, Barsebäck, Landskrona, Hven og 
videre til Helsingborg og Kronborg. For at forstå værdien af 
dette behøver man blot at tage en gåtur på den tilsvarende mole 
på Vedbæk Havn. Der er man lukket inde. 
 
Hvis man alligevel i lyset af eventuelle fremtidige 
havvandsstigninger ønsker højere stensætninger mod havet, så er 
det vigtigt, at asfaltvejen på indersiden løftes op, så man 
stadig kan kigge ud, når man går på molen. Det er ikke nok med 
enkelte terrasser og fiskepladser. 

108 Kunstige rev Kunstige rev som vil gøre snorkling fra stranden mere interessant 
109 Bæredygtig tangrensløsning Bæredygtig tangrensløsning. Lugt er et stort problem. Man har 

ikke engang lyst at gå på date i det dejlig restaurant-område, 
når der lugter for meget :0( 

110 Flere toilet- og badefaciliteter Flere toilet- og badefaciliteter 
111 Aktivitetsplads til yoga mm. Plads til sunde strandaktiviteter til alle aldre. En sund måde 

for folk at mødes på. Gymnastik, yoga, tai chi og lignende. 
112 Skøjtebane Skøjtebane om vinteren, hvor man kan være aktiv 
113 Øget tilgængelighed til mad 

på stranden 
Skabe faciliteter, der gør det interessant at blive på stranden - 
fx tilgængelighed ift. sandwich, drikkevarer mv. 

114 Ladepladser til el-biler Flere pladser til opladning af elbiler 
115 Wastebins - omtalt i 

bådmagasinet 
I bådmagasinet blev omtalt de her Wastebins - det ville være 
rigtig godt 



116 Musikanlæg Ordentligt musikanlæg og plads til strandkoncerter/ underholdning/ 
folkemøder på stranden. 

117 Bevaring af fredelige 
åndehuller 

Ønsker at der fortsat er fredelige åndehuller/oaser på havnen. Fx 
At nord-bassinet er dejlig frit for "liv" dvs. en oase med fred 
og ro. 

118 Fitness og legepladser fitnessområde og legepladser 
119 Open Air film At kunne se udendørsfilm via parkeringspladsen. 
120 Flere affaldsspande Der er meget affald og alger i vandet ved bro 3 og 5 i dag - få 

introduceret en masse https://seabinproject.com/the-seabin-v5/ - 
Seabins 

121 Beachvolleyområde beachvolleyområde - mere af det 
122 Flere tilbud ved stranden Mange flere tilbud ved stranden - fra udendørsbrusere til 

'dyppezoner', flydende sauner, stor sammenhængende badebro, 
strandshelters osv. Mange af de mere nye og moderne tiltag, men 
som er virkelig lækre. Sætte Hørsholm på landkortet som 
kystkommune 

123 Tiltrække større skibe Et antal fleksible bådpladsen tæt ved Nokken, så Havnen vil kunne 
tiltrække større skibe/flåder? 

124 Overvågning bedre overvågning af havnearealer 
125 Hæng-ud sted til de unge At vi også tænker de unge ind - at der kan et sted for dem, fx 

også om aftenen (også set li lyset af den snak der lige kom om 
LTF og andre episoder) 

126 Klare 
kommunikationsbudskaber 

Klare kommunikationsbudskaber der er interaktive der viser 
vandtemperatur, rødt flag, stormvarsel, vær beviste om grøn 
adfærd, respekter regler m.m. 

127 Inspiration fra Ofelia Beach Ofelia beach like oplevelser 
128 Isfri havn Med flere både i vandet om vinteren, og ønske om flere 

aktiviteter om vinteren evt. inkl. vintersejlads, skal der måske 
retænkes isfri havn og måske et nyt bobleanlæg? 

129 Lokalebooking Mulighed for at booke mødelokaler som i Trommen eller andre 
steder i kommunen. 

130 Starbucks café Starbucks ude ved en af molerne ;0) 
131 Bedre trafikforhold Bedre trafikforhold til og fra havnen. Og på havnen. 
132 Spred aktiviteterne ud på 

forskellige steder 
Man kunne evt. sprede aktiviteterne til hele havnen for at skabe 
liv, eksempelvis vinterbadning. Evt. "streetfood" ved stranden i 
højsæsonen og underholdning. 

133 En lund af kirsebærtræer Kirsebærtræernes blomstring i april er forårets bebuder. Hvad med 
at vi på Rungsted Havn etablerede en smuk lille lund af 
kirsebærtræer, som kunne tiltrække besøgende og gæster fra nær og 
fjern? Smukke fotomuligheder og et trækplaster uden lige :-) 

134 Grillområder Flere og bedre grillområder 
135 Fiskefaciliteter Fiske faciliteter. Er virkelig hot for mange unge. Stort ønske 

herfra :0). F.eks. i synergi med tilknyttet hus med undervisning 
eller andet funderet omkring fiskeri. 

136 Mere tilgængelighed til 
molerne 

Holder af at bade både fra syd og nordmolen. Men alt for lidt 
tilgængelighed. 



137 Begivenheds-/event-pladsen 
mest mulig åben og fleksibel 
samt terrasse 

Begivenheds-/event-pladsen mest mulig åben og fleksibel til, hvad 
fremtiden byder og med øjer i beton, så telte, pæle mm. kan spændes 
forsvarligt fast. I starten af pladsen eller på den ene side placere en 
terrasse i beton eller beklædt med træ, som vil give niveauforskel, 
dynamik og rumfornemmelse samt en tribune a la amfiteater. 

138 Flytte aktiviteter op på 
ridebanen 

Hvorfor skal alting være på Rungsted havn? Ridebanen i Hørsholm 
er tom og kedelig, og gågaden ved siden af er ved at dø ud 

139 Tryghedsskabende faciliteter tryghedsskabende faciliteter hvor brugerne tager ejerskab og dermed 
bliver en del af vagtværnet 

140 Bagsiden af restauranterne Vigtigt at der også arbejdes med bagsiden af restauranterne, så det 
fremstår fint og med blik for æstetikken 

141 Varmtvandsbassin Kan man have varmtvandsbassin indbygget et sted så man kan bade 
hele året? 

142 Bredere bådpladser Flere brede bådpladser med større dybgang. 
143 Fremtidens grønne havn Fx. solceller på havnens tage, lille vindmølle(r) på mole, 

energi-effektivisering af havens bygninger. 
144 Moderne medborgerhus på 

stranden 
Et 'moderne' medborgerhus på stranden som kan huse flere aktiviteter 
- strandbar, fredagsbar en gang om måneden til de unge, sommer-
ferieaktiviteter, udlejning af paddelboards osv. A la Kajakbar i 
København 

145 Udlejning af 
opbevaringspladser 

Små huse/skurer i stil med havnens øvrige arkitektur til udlejning til 
opbevaring af vandsportsudstyr, fx. surfboards, paddleboards, vandski, 
fiskeudstyr. 

146 25 meter bane To broer med 25 meter i mellem med mulighed for at opsætte 
banetorv til 5-6 baner det ville kunne tiltrække DM i issvømning som 
tidligere har været afholdt i Gilleleje 

147 Streetfood mulighed for streetfood vogne på stranden og mobile iskiosker 
148 Foodtrucks ved stranden Har foodtrucks ved stranden været en ide? 
149 Lavvandede områder 

medvirker til ansamlinger af 
tang 

Et stort problem ved havnen er det lavvandede område i bugten syd 
for havnen, som jo skyldes tilstedeværelsen af havnen. Det 
lavvandede område er også medvirkende til ansamlinger af tang, som 
ligger og rådner i det lave vand. 
 
Vi bør forsøge at løse problematikken med tang, nu vi skal i gang med 
en større projekt. 

150 Tænk alle problematikker ind i 
projektet 

Kommunal samtænkning af havneprojekt, kystsikringsprojekt, 
lavvandssump med tang og ro- og kajakklubbens problemer med 
adgang til vandet. 

151 Flydende musikscene Flydende scene der kan bruges til musik etc. - Kunne være fantastisk 
hvis Rungsted havn fik en musik profil 

152 Kroge man kan ligge i på 
stranden 

Stranden. Adgangen til vandet fra stranden. Bedre områder og kroge 
man kan ligge i. 

153 Bedre toiletforhold ved 
stranden 

Bedre bade/toiletteforhold sydmolen 



154 Shelters til at overnatte på 
stranden 

Shelters som dem i skoven så man kan overnatte på stranden. Måske 
som udlejning. 

155 Bedre offentlig forbindelse Bedre offentlig forbindelse mellem Hørsholm centrum og Havnen 
156 Flere opholdspladser Opholdspladser - grillpladser mv. for bådejere og gæstesejlere 
157 Bredere moler Bredere moler til at opholde sig på. 
158 Bredere bådspladser Parkering og bedre mulighed for nutidige både med brede over 4 

meter 
159 Plads til de unge mennesker Plads til de unge mennesker på havnen og stranden 
160 Elektroniske skilte på broerne Vi kunne godt drømme om elektroniske skilte på broerne, så man 

nemt kan oplyse hvornår man er tilbage med båden. 
161 Bedre parkeringsforhold Absolut parkeringsforholdene. Vi har oplevet at ville ud at sejle i vores 

båd, men der var problemer med parkering. Jo mere attraktion man 
gør havnen, jo større vil problemet blive. 

162 Beplantning på molerne Mere miljø med beplantning ud af molerne - a la Skovshoved 
163 Badning i dybt vand Flere muligheder for badning i dybt vand - og udspringsfaciliteter 

164 Etablering af Klatrevæg/ 
bouldervæg med faldzone i 
blødt sand 

Klatring på lave vægge der ikke kræver udstyr - bouldering - er en af de 
hurtigst voksende idrætsgrene på verdensplan og også herhjemme. 
Det er også en fantastisk uformel fysisk og social aktivitet - både for 
udøvere, tilskuere og forbipasserende. For børn og unge såvel som 
ældre. 
 
Et eksempel på hvordan en udendørs boulder kan se ud fra 
Stadsparken i Lund: https://27crags.com/crags/stadsparken/topos 

165 Flytte vandskiklubhus rykke vandskiklubbens klubhus ud på nordmolen 
166 Fiskepladser, snorkling og 

kunstige rev af 
genbrugsmaterialer 

Fiskepladser som dem der findes på Skovshoved havn placeret i 
området markeret med orange på luftfoto. 
 
For at give pladserne mere liv i form af især torsk, havørred, hornfisk 
og fladfisk, ville det være fordelagtigt at lave kunstige rev på det lyse 
område som hovedsageligt består af sandbund. 
 
Kunstige rev kan laves ved at genbrug og overskudsmaterialer fra 
havneprojektet i form af sten, træ og beton placeres på bunden. 
Meget gerne indenfor 50-100m af fiskepladserne. Selvfølgelig skal der 
tages højde for sejlere således at revet markeres og i øvrigt ikke skal 
udgøre en fare for sejlere. 
 
Ved den gule markering kan evt placeres et vrag, betonkonstruktion 
eller andet som kan udgøre et interessant sted at snorkle. 

167 Grillpladser Pladser til at grille ved stranden 



168 Ishus og streetfood ved 
stranden 

Ishus og streetfood vogne ved stranden - der er ingen der “orker” at gå 
i badetøj med børn og pakkenelliker hele vejen op til den anden side af 
havnen for en is eller sandwich og stå i sit badetøj blandt frokost-
gæster på restauranterne. 
 
lav et “det fedtede hjørne” som i Hornbæk - det kræver minimalt med 
plads og der kan løbende skiftes ud i food trucks. Og stilles en kaffe-
vogn op a la Kalles kaffe. 

169 Udspringstårn En ide kunne være at have et udspringssted som på Kalvebod Brygge, 
hvor man kan springe i fra 3 meter og 5 meter 

170 Et bageri på havnen Et godt bageri som Hart Bageri eller Meyers Bageri :-) 
171 Fiskeplads - som i Skovshoved Den nye sydmoles placering på 4-5m vand vil gøre den til en fantastisk 

fiskeplads og fiskepladser som i Skovshoved vil gøre det sikkert at fiske 
fra havnen 

172 Bedre forhold ved 
trailerrampe 

Gode forhold omkring trailerrampe, mulighed for at parkere bil og 
trailer, "korttidsparkering" af båden ved mole 

173 Overdækkede terrasser Klub faciliteter - eller overdækkede terrasser for bådpladsejere 
174 Plads til de unge De unge vil gerne kunne hoppe i vandet, have siddepladser og plads til 

"hænge ud" 
175 Børnebassin Var der ikke et børnebassin integreret i projektet? Tegn fisk, krabber 

mv. på bunden, så børnene skal ned at røre ved dem - og få hovedet 
under vandet. 

176 Bedre restauranter - hele året Der skal være bedre restauranter, som ikke kun trækker folk om 
sommer fordi man kan sidde udenfor i det gode vejr, men også fordi 
det gastronomisk er interessant for folk at komme om vinteren 

177 Mere sand! Der er langt flere borgere i kommunen uden båd end med båd så fokus 
på sandstrand, strandmiljø og ikke beton som skitseret på “klippeøen”. 
 
Der er i forvejen begrænset plads på stranden så ved at lave 
klitlandskabet som foreslået så bliver der endnu mindre plads til bade-
/solgæster. 
 
om muligt: flyt roklubben længere ud på en af molerne - så kan man 
tilføje ekstra sand i L hjørnet og måske undgå al rang samler sig hvis 
der ikke er en skarp L vinkel. Det vil give børnefamilierne mulighed for 
at gå direkte ud i vandet med de små som i stedet søger til Vedbæk 
strand eller Nivå strand hvor ungerne kan lege trygt i sandkanten og 
ikke styrte i vandet fra en badebro. 
 
der skal alligevel smides sand på fra Bukkeballevej til Mikkelborg - 
hvorfor så ikke på Rungsted strand hvor der rent faktisk er parkerings-
muligheder som der ikke er på Strandvejen? 

178 Knust granit på Klippeøen Kan klippeøen ikke laves af elementer støbt af knust granit. Det vil ikke 
være pænt med ren beton, som i en ghetto. 

179 Flere parkeringspladser Det er et problem, når vejret er godt. 



180 Cph Jazz Festival i Rungsted 
Havn 

ja hvorfor ikke udvide Copenhagen Jazz festival til Rungsted 

181 Bedre parkeringsforhold Bedre parkeringsforhold, evt. parkering mod betaling for gæster 
182 Mødested for bådejere Sted/klubhus/mødested der kan bruges af bådejere når vi gør bådene 

forårsklar 
183 Flere små spisesteder på 

stranden 
Jeg synes, at der mangler et lille spisested med fx sandwich og lidt 
drikkevarer på stranden. 

184 Anduvningsbro Anduvningsbro yderst på havnen for gæstesejlere som ligger tæt på 
havnekontor som guider gæster til ledige pladser 

185 Strøm nok til havnen og både Strøm nok. Fremtiden bliver mere elektrisk, hvor det skal sikres at der 
er strømtilførsel nok til havnen samt til bådene, som i fremtiden også 
får el-motorer og derfor kræver mange amperer (megen strøm) ifm. 
opladning. 

186 Faciliteter for dykkere Faciliteter for dykker og undervandssport... 
187 Toiletter og pop-up ishus ved 

stranden 
toiletter og pop-up spisning/ishus 

188 Udform broer som gevir Gør havnen til et vartegn for Hørsholm ved at lade udformning af 
broer være inspireret af geviret fra Hørsholm kommunes logo. 
 
Det vil udgøre det bedste blikfang man kan tænke. Alle der ser et 
luftfoto af Nordsjælland vil vide at her ligger Hørsholm eller få pirret 
deres nysgerrighed. Ingen andre kommuner vil have et flottere aftryk 
på landkortet. Jeg kan ikke forestille mig en bedre reklame for et 
Hørsholm der gerne vil begejstre ���� 

189 Facilitet til opbevaring af SUP, 
kajak m.v 

En facilitet a la på Vedbæk havn hvor man kan opbevare udstyr til 
vandsport. Det vil skabe en nemmere adgang til at benytte udstyret og 
dermed skabe højere aktivitetsniveau omkring havnen. 
 
og så kræver det kun en lille investering! 

190 Faciliteter til gæstsejlere Faciliteter til gæstesejlere, så de føler sig velkomne og har gode 
indbydende faciliteter som f.eks. Anholt Havn. Evt. en gentænkning af 
Nokken, som jo er sejlklubbernes hus, men i dag kun anvendes meget 
begrænset og af en klub alene. 

191 Parkeringspladser på 
strandvejen 

Kunne man lave parkeringspladser ved Strandvejen, så man ikke 
behøver køre ind på selve havnen? 

192 Julemarked I tråd med øvrige tema-markeder kunne man holde et julemarked. 
Det er oplagt. 

193 Sænke et vrag - til dykning Der har tidligere været forslag om at sænke et vrag ud for havnen 
til dykning 

194 Område til vandpolo Mulighed for at spille vandpolo i et indhegnet bassin 
195 Udendørs fitness-redskaber - 

Ja tak! 
Opbakning til etablering af udendørs fitness-redskaber. 



196 Bredere moler Bredere moler, så skrå-parkering og dobbeltrettet biltrafik er mulig 
samt cykelparkering ved siddeterrasser, strand og rekreative områder. 
En mulighed er også at lukke molerne af for biltrafik undtagen arbejds-
kørsel og så man skal gå fra p-plads, hvilket også vil fremme 
motivationen for at cykle til havnen. 

197 Et kunstigt rev kan 
understøtte biologitimen 

Kunstig rev eksempelvis inspireret af Københavns havn. Kunne være 
nyttigt i forhold til biologiundervisningen. 

198 Samlingssteder med grill ved 
stranden 

Steder man kan samles og med mulighed for fx grill – primært ved 
strandområdet 

199 Professionelle 
anduvningsforhold for 
gæstesejlere 

Ved anløb bør der være meget enkel og brugervenlig adgang til at 
lægge til - yderst på havnen og med få meter til et bemandet havne-
/servicekontor, der direkte anviser liggeplads og udleverer relevant 
information. I travle perioder gerne med en marshall på vandet, der 
gelejder besøgende på plads og evn. hjælper med fortøjning. Dette er 
et af de mest stressende tidspunkter for sejlere på tur. En god 
oplevelse her vil gøre havnen til en meget attraktiv destination for 
mange cruisene og langturssejlere 
 
Har sejlet på cruise til havne mange steder i europa og i caribien - og 
oplevet de kommercielle havnes gode service.  

200 Vipper og platforme til 
udspring 

Vipper og platforme til udspring på 1, 2, 3 og 5 meter, som vil skabe liv, 
mod og glæde. Gerne nogle stykker forskellige steder så behov 
dækkes. Ikke alle samlet et sted. Gerne enkle løsninger som en rå 
planke, hvorved ‘at gå planken ud’ får nyt liv lokalt. Eksempler på 
velfungerende løsninger er Skovshoved Havn og Svaneke Havn. 

201 Udendørs fitness område Fitness område med fx. pull-up bar mm. 
202 Badebro man kan hoppe i 

vandet fra 
En badebro, hvor man kan hoppe/springe i vandet. Så dybden skal 
være min. 2 meter eller lign. 

203 Prioriteret parkering for 
bådejere 

Kan man lave en slags prioriteret parkering, så bådejere er bedre sikret 
parkering i nærheden af en på land stående båd i foråret ifm. 
klargøring af båd? 

204 Ponton til udspring Ponton i vandet gerne på dybere vand med vippe 
205 Badebroer - Flere og større Flere badebroerne på både nord og sydmole. Broerne må meget gerne 

være længere og større 
206 En lille boldbane En lille boldbane, hvor man kan dyrke sport / basket /volly o.l. Det kan 

bidrage til at skabe god stemning og landsport i området 
207 En unge café En café drevet af unge mennesker. Fx. i en container, som gør det 

muligt at flytte den til forskellige steder på havnen/stranden ifm.  
forskellige events. 

208 Bedre og klarere skiltning Handler om at sikre, at de unge (og andre) ved, hvad man må og ikke 
må ift. fx badning og udspring. Fx på molen. Det handler om sikkerhed 
på havnen. 

209 Bedre trafikale forhold Bedre trafikale forhold for både kørende og gående, som første 
prioritet. 



210 Interaktive hjælpemidler Flere interaktive hjælpemidler til undervisningen. 
211 Flere badebroer Flere badebroer - fx.  som dem der allerede er nævnt i konceptet. 
212 Øget sikkerhed på broerne Vi oplever ofte at der løber børn rundt på broen alene medens 

forældrene sidder på restauranterne, kun et spørgsmål om tid før et 
barn falder i og i værste fald drukner. jeg vil foreslå at man sætter 
låger op til broerne som man ser syd for grænsen. 

213 Nokken skal være for alle - 
ikke kun de unge 

Vigtigt at Nokken bliver udformet sådan et det ikke kun bliver for de 
unge mennesker - men for alle aldersgrupper 

214 Nokken som stedet for events 
og aktiviteter for alle 

Synes at ideerne om Nokken som et sted for aktiviteter/events for 
alle aldersgrupper lyder godt 

215 Nordre mole Jeg vil tilslutte mig ideen om læskærme på Nordmolen. De vil også 
skærme lidt for nysgerrige blikke og eller flere broer, hvor den ene kan 
være for nøgenbadning. Vedrørende brolængde, skal man være 
opmærksom på, at flere både sejler tæt. 

216 Mulighed for at følge med i 
kapsejlads 

Jeg kunne godt tænke mig at der fra Nokken Øst var kig ud over sundet 
så man kan følge med i en kapsejlads lige uden for havnen, evt. 
suppleret med elektroniske skærme, der viser positionen af de kap 
sejlene både 

217 Mekanisk 
bundrensningsanlæg 

Afsætning af plads til et mekanisk bundrensningsanlæg for både 

218 En legeplads til børnene Legeplads skal der være - fx med maritimt udtryk, med fiskenet og 
pæle. 

219 Vintermarked Rungsted Havn kunne være vært for temamarkeder, fx vintermarked, 
efterårsmarked. På den måde kan vi skabe liv på havnen hele året 
rundt. 

220 Klubhus til Rungsted Sejlklub Klubhus til Rungsted Sejlklub, hvor medlemmer kan opholde sig 
221 Vipper og udspring Vipper ved klippeøen vil være en god ide… Vipper og udspring, 

masser af og høje !!! 

  



3. Liste med input og ideer fra medarbejdere og ledere i kommunen 
 

  Beskrivelse af input og ideer 

1 Havnen skal åbne op og invitere ind 
 
Havnen fremstår som lukket land og mest for sejlere. Man bliver mødt af en mur af både om 
vinteren, når man kommer ind fra Strandvejen. 

2 Der skal åbnes op ind til badestranden, så den inviterer ind, og der skal laves adkomstareal, fx 
med iskiosk, cykelafsætning og andet 

3 Der skal laves en logisk og sikker trafikafvikling Det skal være tydeligt for enhver, hvor trafikken 
afvikles. 

4 Der skal være opmærksomhed på hvordan Rungsted Strandvej på dette sted forskønnes 

5 skabes forbindelse til Rungstedlund, hvis muligt 

6 Der skal laves opholdsmuligheder på nordsiden, hvor der er aftensol 
 
Fx en promenade eller badetrapper  

7 Opmærksomhed på udsigten til vandet fra kysten, dvs. ikke for høje moler 

8 hvorfor skal der være en mur af både om vinteren ud mod Strandvejen 

9 En Dome på havnen? som kan være en midlertidig generator for byliv og aktivitet 

10 Havnens succes skal udbygges og understøttes - dvs bedre mulighed for samvær uden at det 
behøver at være havnerelateret 

11 Plads til mødesteder for besøgende - ikke kun sejlere 

12 Give adgang for alle på molerne, så ældre og handicappede kan køre ud 

13 Mange mennesker = udvikling af mobilitets, moderne, el, tænk lette trafikanter før bilisme 
 
Tænke over hvad er mætningspunktet ift. besøgende? Hvem og hvor mange besøgende vil vi 
gerne tiltrække? Vi skal dimensionere arealerne på havnen alt efter hvem og hvor mange 
besøgende vi ønsker.  

14 Tydelige adgangsvej for gående 

15 kan man inddrage p-pladsen vest for strandvejen rekreativ til havnen? 

16 ombygge lyssignalet til en rundkørsel på de lette trafikanters præmisser 



  Beskrivelse af input og ideer 

17 badetrappe langs nordmole ligesom i Malmø 

18 kunst ind i miljøet ligesom Malmø 
19 kan man sætte bådene på den kommunale plads på den anden side af vejen og bruge vandsiden 

til det rekreative? 

20 Der skal være fokus på et samlende kvalitetsfyldt design - en design manual - Så det udstråler og 
bygger videre på Hørsholm kvalitet. 

21 Inspiration - bo 01 i malmø ift. strandpromenade 

22 kig på solorienteringen ift aftenaktiviteter 
23 aftensol til badende 
24 Bebyggelse på "Nokken" kan skabe bedre mikroklima 

25 Bro eller tunnel over eller under strandvejen 
 
Eller en passage med anden belægning, som markerer en naturlig overgang fra Blixen museet til 
havnen. 

26 en hævet flade med funktioner der skaber fokus på ankomsten 

27 Badetrapper på nordmolen (der hvor aftensolen er) - ligesom i Malmø 

28 promenade på nordsiden 
29 Bedre sandstrand 
30 Små bebyggelser på Nokken øst, hvor man kan opholde sig  

Og gå i ly for blæst, vind/vejr 
31 Nordmolen har aftensol og skal derfor udnyttes til publikumsrelaterede funktioner som fx 

badning, ophold, spisning mv. 

32 kan man lave "opholdsrum", som man kunne gå ind i og nyde sin medbragte mad, evt. med 
grillplads 

33 Midlertidige opholdsrum på molerne, som gør det attraktivt at opholde sig - fx som på Papirøen 

34 Styrke forbindelsen ml. Rungstedlund og havnen. Fx ved at lave en synlig promenade der krydser 
vejen, hvor man som bilist tydeligt mærker en forskel på underlaget. 

35 flytte kajak og roklub ind i havnen 
36 man kommer ind ad bagindgangen 
37 stenrev og undervandsskulpturer, der både giver dyreliv og noget at dykke efter 

38 tænk i forsider og invitere ind 



  Beskrivelse af input og ideer 

39 En mere attraktiv hovedindgang til havneområdet. I dag er det som om man kommer ind ad 
"bagindgangen"  
 
En naturlig indgang for bløde trafikanter 

40 En dome, som kan forlænge sommeren  
Ligesom i Århus 

41 Selvstændig promenade fra strandvejen og ned til havnen, så folk bliver draget ind på 
havneområdet 

42 stenrev 
43 lave noget overdækning, der kan sættes op ude på Nokken, der kan give liv i de koldere måneder 

44 der er bagside på vejen ind til havnen  
 
Gøre indgangen til havnen mere indbydende og dragende for gæster. Evt skabe en promenade 
med start på Strandvejen, som leder en ind de rigtige steder på havnen. 

45 god trafikal løsning 
46 åbne op, så havnen inviterer ud 
47 Gøre det trygt for gående at komme ind på promenaden 

 
Lad os friholde molerne for biler. 

48 naturlige stop langs molerne 
49 Åbne op og lave forside, der inviterer ind  

 
Man skal kende havnen godt i dag, for at vide, hvor man skal gå hen, når man først er inde på 
havneområdet.  

50 uformelt rekreativt mødested 
51 læring, biologi og fauna 

52 mulighed for midlertidighed 
53 Passage langs kaj med frit udsyn (højde på stensætning mm)  

 
Så man som fodgænger går på en "sti" væk fra kørebanen - tættere på vandet. Inspiration kan 
hentes i Svanemøllen havn 

54 Kunne gå rundt, så man ikke skal gå samme vej tilbage. Et ishus eller andet mål for en tur. 

55 appel for mange brugere, både kultur og naturtilbud 

56 Mulighed for at private kan opmagasinere grej (eks. SUP-boards). Så man nemt kan komme ned, 
finde sit grej og komme i/på vandet. Inspiration: små stribede badehuse. 

57 Tangophobning - forsøg med rev (biodiversitet) og dyrkning af ålegræs for at forhindre 
tangophobning? 



  Beskrivelse af input og ideer 

58 Eller mindre aflåselige skabe - så kan dem der bader alene låse deres værdigenstande inde. Har 
selv måttet passe på en sød mands ejendele mens han badede 

59 en flydebro til at svømme ud til 

60 Hvis udviklingen giver bedre adgang, er det et klart plus 

61 Få defineret nogle rolige områder, hvis man tager til vandet for roens skyld og ikke ønsker tivoli 

62 Smuk badebro noget, varemærke 

63 Ved at give plads til flere og større events i et spændende miljø, kan det bidrage til at flere får 
kendskab til byen helt generelt 

64 Parkering om vinteren bliver måske et problem, da bådene om vinteren står på 
parkeringspladserne 

65 klimatilpasning af havnen - hvilken tidshorisont er indtænkt? - Er der kun tænkt på "grå" 
løsninger, hvor vandet holdes ude - eller er vand indtænkt i havens design og gjort til en fordel?  
 
Dette skal også ses i et læringsperspektiv  

66 Enklere ankomst for bløde trafikanter, der giver lyst til at gå videre og ved hvor aktiviteter er. I 
dag kommer du ind bagfra? 

67 Indtænk havnens påvirkning på sandtransport allerede nu i den indledende fase 

68 busrute til havnen, måske  
Cykler i bymidten, på stationen og på havnen, så man kan komme rundt 

69 Stisystem langs kajen til de rolige gåture 
70 mødesteder, f.eks. picknic-pladser 
71 Bådbygger værksted intro til håndværk og historie. Er der historie på stedet? 

72 ishus til kikker på bådeturen eller badeturen 

73 flydeponton til at svømme ud til og springmulighed  
 
Vi skal være OBS på driften og ansvaret, hvis der etableres udspringstårn på pontoner 

74 Maritimmuseum a la "fregatten Jylland"? 

75 udsigtspladser - helt generelt 
76 Flere badebroer på nordmolen 
77 bedre skiltning og infotavler om badning 



  Beskrivelse af input og ideer 

78 Bådbygger værksted, intro til historie og håndværk 

79 Bedre adgang for gående - fjerne hegnet 

80 Legeplads  
fx som i Hornbæk havn - enkelt men meget brugt - her er også lavet træskulpturer 

81 På Nokken - midlertidighed: julemarked, kunstudstilling, loppemarked 

82 By-cykler, så man let kan komme til resten af byen, hvis man gæster havnen 

83 Udlejningsfunktion: SUP-board, kajak... Inspiration: Tisvilde 

84 Bedre sammenhæng til Rungsted Lund 
85 undervisningspost til skolerne (låst kasse med materiale, skiltning, lille læskur mm)  

Inspiration fra Helsingør havn 
86 Vigtigt at overveje, hvad mætningspunktet skal være - hvor mange gæster vil man egentlig gerne 

have ned/ind på havnen 

87 det hele skal ikke være aktivitetscenter, der skal også være plads til ro 

88 Hvad mætningspunktet skal være - og skal det være at få flere hen til havnen - eller at få de som 
kommer der til også at får kendskab til/benytte resten af byen? (kultur/idræt osv.) 

89 Det kunne være rigtig godt, hvis der skabes steder, hvor de unge kan hygge sig - men uden at SSP 
o.l. skal "på banen" oftere. 

90 gå/løbeture med udgangspunkt fra havnen 
91 dykkerbane 
92 duftehaver/sansehaver - Med fx krydderurter, som sejlerne kan bruge til aftensmaden 

93 minigolf 
94 gode cykelparkeringsforhold for at mindske trafikken 

95 obs på hvordan de fysiske rammer inviterer til fællesskaber af forskellig størrelse og indhold. Eks. 
både åbne og mere afskærmede miljøer 

96 Familiehuset vil nok benytte tilbuddene som inspiration til aktiviteter til de af vores familier, der 
har brug for inspiration til, hvad de kan lave med deres børn, der (måske) ikke koster penge 

97 indelukket havbad som også kan være skøjtebane 



  Beskrivelse af input og ideer 

98 Pop-up spisesteder som papirøen, a la Storms pakhus i Odense 

99 Udsigtspunkt med angivelser af afstand til steder man kan se fra havnen (Skilte-stang) 

100 kajakpolo 
101 vandpolo 
102 faciliteter til stand up paddle 
103 Turistinformationen er jo nedlagt, og måske får kroen lov at nappe pavillonen og have noget info 

blandet med is-salg derfra, men er der tanker om hvordan man kan binde havnen og byen 
yderligere sammen? 

104 petangue 
105 aktiviteter også for yngre børn - eks. krabbefangning, hvis der altså er krabber :-) 

forhindringsbaner mm 

106 Fx Kort med gang og cykelstier. Oversigt over andre seværdigheder; Blixen, Arboretet, 
Slotsområdet, centeret, Tromme mm. 

107 KULTUR - måske vores gode forening Aktiv Kunst kan give gode input Handler om at skabe fysiske 
elementer, som er eller understøtter kunsten - fx "staffelier", hvor man kan sætte sit lærred op 
eller farver på asfalt (tænker grøn kile i Kbh.) 

108 Beach volley 
109 Flere aktivitets- og samlingsmuligheder til de unge. Hvad med støjen? 

110 Streetfoodtrunks 
111 Borgerne på Åstedet er blevet spurgt i dag og deres ønsker er flere borde og bænke hvor man 

kan spise medbragt mad og bålplads udendørs fitness faciliteter, minigolf, flere toiletter og 
friluftsbad 

112 vinterbadning for alle 
113 klatrestativ/parkour a la Amager Strandpark 
114 oplevelsescenter - hvad er der i vandet - fiskenet i vandet etc. 

115 badeadgang for handicappede/dårlig gående - kørestolsvenligt, også på stranden! 

116 Handicapvenlig adgang til faciliteterne - men måske også se handicapvenlighed mere bredt  
 
Offentlige anlæg har en forpligtelse til at indtænke tilgængeligheden for fysiske handicap, så de 
gangbesværerede også kan have adgang. Men måske kunne man måske også overveje f.eks. 
synshandicap. Hvordan finder man rundt i havnen i skumringstid, hvis man ikke ser så godt? Det 
kunne måske være små greb, som gjorde det mere overskuelig. 
Synskonsulenter/patientforeninger har måske konkrete ideer. 



  Beskrivelse af input og ideer 

117 Handicapvenlighed kan være mere en fysisk tilgængelighed  
 
Nogle borgere med psykiske udfordringer har brug for, at der også tænkes ind i mindre miljøer, 
da nogle meget nemt bliver sansemæssigt overstimuleret. For dem kan det virke uoverskueligt at 
forholde sig til hele havnen. Men måske kan man godt overskue en mindre del, som er let 
tilgængelig. 

118 turistinformationen skal være synlig igen, på/ved havnen 

119 shuttlebus 
120 aktiviteter som binder hele byen sammen 
121 følg de røde prikker - kultur tur til ….fx. biblioteket, Aboretet, Rungsted Lund, Midtpunktet… 

122 rikshaw - fra og til byen/havnen/museum 
123 digitale skattejagter til de større børn fx i samarbejde med Nordsjællandsmuseum 
124 god asfalt til rulleskøjter 
125 udlejning af kano/kajak/paddleboard etc. 
126 vigtigt ikke at 'klemme' det etablerede foreningsliv - at de forskellige grupper (foreninger, 

selvorganiserede, borgere, gæster) kan sameksistere 

127  Giv mulighed for, at man kan se reparationsarbejdet under vandoverfladen - fx via en 
"glasklokke/KO-øje, andet. 

128  Plads til fx at mødes som mødregruppe (sidde muligheder o.l.) 

129 Dyppezoner 

130 Haveksperimentarium - med fokus på sand, bølger, dæmninger mm. 

131 Maritime nyttehaver - vandborde til udforskning og klappefisk. 

132 Lavtvandsbassin med havets dyr 
133 Soppe/krabbe-bassin til de mindste 
134 Redskabsrum/Grejdepot til de mindste (fiskenet, redningsveste etc.) og de største (SUP) 

135 vandsportsfaciliteter - fx havkajak og lign. som læring 
136 Bevægelsesaktiviteter 
137 Madpakkehus/overdækning med borde- og bænke 

138 En legeplads som er indhegnet, måske en indhegning på stranden så børnene bliver inden for et 
område, et fint krabbe fiske sted, en strand hvor man kan gå direkte til vandet uden kant og store 
sten. 

139 Lækre og sikre hæng-ud steder for unge. Ikke mindst til weekend-/ferie brug 

140 Udekøkken - mobilt køkken 



  Beskrivelse af input og ideer 

141 maritim læring - historik (DK som søfartsnation), navigation, bådebyggeri med mere 

142 Afskærmet område for de mindste børn, så institutionerne let kan have styr på børnene/at de 
ikke falder i vandet 

143 (husk; politi og SSP) 
144 Det kunne jo være en natur legeplads med bål og madpakkehytte 

145 Badebroer med ferskvandsbrusere 
146 offentlige toiletter 
147 bålpladser til unge, med brænde (så vi undgår diverse materiale afbrændinger) 

 
Obs på sikkerheden og tryghed fx via belysning og SSP-rundering, så det ikke giver anledning til 
utryghedsskabende adfærd 

148 overdækkede samlingsområder til læring og fx madpakkespisning 

149 Cablepark til de unge 
150 Klatrevæg 
151 sejlerskole /sejler-linje 
152 Et haveksperimentarium, hvor man kan føle, se og lugte havnemiljøet + lege sandet 

153 En hoppepude (ligesom i Helsingør) 
154 En udfordringsbane til løbere 
155 Bedre tilgængelighed for borgere, der har funktionsnedsættelser - mulighed for at 

kunne komme i vandet uden at skulle kunne gå på trappe (kørestolsrampe f.eks.). 
Bedre mulighed for parkering og indkørsel på havnen.  

156 Overdækkede siddepladser – mulighed for at spise medbragt mad 

157 Faciliteter der lægger op til friluftsliv og fysisk aktivitet på havnen – feks legeplads til 
de små, aktivitetsbane til de større børn og en træningsbane a la den rooftop bane, 
der er i Nordhavn til unge og voksne. 

158 Beachvolley – lille fodboldbane på græs 
159 Både der kan tilgås af handicappede – har de også i Nivå havn 

160 Parkour-installationer i stedet for fitness redskaber 

161 Gode fiskemuligheder (med fiskestang) også om vinteren 

 

  



4. Liste med input og ideer fra de kommunale fagudvalg 
 

Idéindsamling fra Social- og Seniorudvalget til udviklingen af Rungsted Havn (22. marts 2021) 

• Tilgængeligheden er vigtig, så vores ældre borgere kan komme frem og rundt på havnen 
• Havnen skal skabe kvalitet og værdi for alle borgerne 
• Masser af sydvendte bænke med læ og så altså tilgængelighed 
• Senioradgang til stranden – hvordan kan vi tænke det ind? Ramper, broer, mv. 
• En strand hvor man kan benytte kørestol og komme meget tæt på vandet 
• Bedre tilgængelighed til nordmolen og badebroen på nordmolen – kan vi fjerne bommen? 
• Thorkild skal lave en strandbar - han ville være god i rollen som Tom Cruise i Cocktail 
• Stranden skal være tilgængelig for ældre og der skal være rolige områder både der og andre steder 

på havnen med bænke.  
• Toiletforhold skal sikres på ydermoler. Også gerne omklædningsmuligheder ved stranden. 
• Understøttelse af Seniorfællesskaber m.fl.: et ”byens hus” eller ”byens rum” med attraktive 

faciliteter, som kan anvendes af både yngre og ældre (f.eks. Kammerhuset, plejehjem, børnehaver, 
skoler mm). Kunne kommunen få et lokale som kan bruges af alle byens borgere 

• Mindst én badebro til kørestolsbrugere, så de kan bade under trygge forhold 
• Busholdepladser til kommunes busser fra institutioner, skoler, plejehjem mm., eventuelt tæt på 

molerne for dem, som er gangbesværede 
• Mulighed for skygge (fx skyggesejl) på de små opholdssteder, der skabes med havneudvidelsen 
• Der er pt for langt fra stranden til forplejningsmuligheder (is, sandwich o.l.) – man kunne f.eks. 

tilbyde de erhvervsdrivende på havnen en form for mobil stadeplads.  
• Et lokale som kan bruges til undervisning og lign. 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Idéindsamling til udviklingen af Rungsted Havn (23. marts 2021) 

• Turisme: hvordan kan vi fremme turismen i kommunen?  
• Tiltrække besøgende langvejs fra 
• Tiltrække byens besøgende til havnen og omvendt. Lave et (stærkere) link/sammenhæng mellem 

havnen og byen. Skulpturer, skattejagter, events, mm. Det skal hænge sammen og skabe synergi. 
• Mere liv om aftenen på havnen – fest, koncert mm. Selvfølgelig under hensyntagen til beboerne 

dernede. 
• En-dags-turister som kommer i båd – kan vi lave nogle tilbud til dem, så de kan komme op i byen? 

Så resten af byen kan få glæde af dem også 
• Kan der laves et ”Læ-hul” med amfiteater e.l. – en festplads med mobileenheder/scene og boder 
• Butikken med sejlsportsudstyr er utrolig vigtig, fordi de har et stort udvalg til børn og voksne, og 

mange tager til Rungsted Havn, fordi de har det brede og gode udvalg. 
• Havnerelateret erhverv skal bevares på havnen (sejlerudstyr) 
• Inspiration fra København:  

o Et shelter på tømmerflåde, som kan lejes til overnatning – den er meget populær! Den kan 
fx ligge på en ledig bådplads. Det er meget populært i disse friluftstider.  

o Tømmerflåde med musik/koncerter: ikke nødvendigvis store navne/bands, men bare 
stemningsmusik, som tiltrækker mennesker. 



• Kulturelle indslag: Kan vi lave et samarbejde med Trommen. Fx en smagsprøve på havnen på 
kommende koncerter i Trommen. 

• Shelter-overnatning: Fx en forlænget weekend med Sov i byen (gågaden), Sov i skoven (Rungsted 
Hegn) og Sov på vandet (Rungsted Havn) 

• Mere handel eller restaurantliv på havnen kunne skabe mere liv. 
• Lad restauranterne have aktiviteter efter kl. 22 (mere gøgl) – opfylder et behov hos de unge. Gode 

perspektiver for byens unge. 
• Rekreativt område på havnen, som også kan tiltrække borgere fra udenbys.  
• Sejlture/tour-både: flere muligheder for at tage ud på små sejlture til Hven og andre havne 
• Vandflyver som aktivitet 
• Linke havnen mere til Karen Blixen museet og Rungstedlund 
• Paddletennis, sub/paddle, kajak – hvor man lejer sig ind på timebasis 
• En fast lille karrusel til børnene et sted på havnen. 
• Understøtte (sjov) infrastrukturen så folk nemmere kan komme mellem havn og by (segway, el-

løbehjul, elektrisk tog mv.). 
• Hvordan får vi tilgodeset børnenes behov? Lave nogle aktiviteter der appellerer til børn. Sejlere der 

har børn med ombord (BOB), er altid på udkig efter legeaftaler og ting at lave. 
• Til 1-dags turisterne: Hvad med elektrisk tog, der kører mellem fx. byen, Idrætsparken og havnen. 
• Stærkere link ml Idrætsparken og Havnen – så børn/unge naturligt bevæger sig ml. de to dele af 

byen (fx også ifm. stævner o.l.) 

 

Sport, Fritid og Kulturudvalget - Idéindsamling til udviklingen af Rungsted Havn (24. marts 2021) 

• Borgernes havn som appellerer til alle og hvor der er plads til alle (diversitet) 
• Et godt eksempel er Malmø Havn (BO01) med gode/brede ”strøg” og møde-

/opholdssteder/terrasser   
• Vigtigt at borgerne kan se sig selv i projektet – særligt fordi der er så stort et projekt  
• Funktionerne skal være /udformes så de er tilgængelige for alle/så mange som muligt – og ikke kun 

tilhører en udvalgt gruppe (hvilket præger flere bygninger/funktioner i dag).  
• Et attraktivt sted for familier med børn 
• Legepladser 
• Vigtigt at de eksisterende foreninger og klubber fortsat får den plads/de rammer, de har i dag (fx 

sejlrende til roerne). 
• Det skal være smukt/æstetisk i sit udtryk. 

 

Miljø- og Planlægningsudvalget - Idéindsamling til udviklingen af Rungsted Havn (24. marts 2021) 

• Vigtigt at der findes en god balance ml. havn, ”tivoli” og forretninger – og det kræver ekstra plads 
• Der skal være respekt for både dem med både og dem uden 
• Parkeringen er et problem, der skal løses ifm. en udvikling af havnen 
• En ensretning af trafikken kunne være en god idé 
• Godt med udviklingsprojektet, der gør den guldfugl, som havnen er, endnu større 



• Bør overvejes om ikke vandscooterne kan flyttes til at gå i vandet uden for havnen, så de generer 
andre med larm og ”ræs” inde i havnen. 

• Vigtigt at udviklingen af havnen understøtter mange gode aktiviteter for alle borgere. 

 

Sundhedsudvalget - Idéindsamling til udviklingen af Rungsted Havn (25. marts 2021) 

• En god ting at bruge haven til at fremme sundhed 
• Vigtigt at finde en god balance i udviklingen, så der sikres en fortsat god sameksistensen mellem sejlere 

og de øvrige gæster på havnen 
• Cyklisternes forhold på havnen kan forbedres og der kan ifm. udviklingen slås et slag for de sunde 

transportformer til og på havnen, fx bedre cykelparkering 
• Vil være godt med bedre toiletfaciliteter ved stranden 
• På sigt kan det overvejes, om der også skal gøres noget for at mindske rygning på strandområdet. 

 

Børne- og Skoleudvalget - Idéindsamling til udviklingen af Rungsted Havn (25. marts 2021) 

• Undervisningsfaciliteter på stranden 
• Også gerne noget læring ift. sejlads 
• En mere venlig strand ift. børn og unge 
• Bedre mulighed for at få lidt forplejning på strande (fx is o.l.)  
• Godt hvis havnen i endnu højere grad kan understøtte skolernes læring- og trivselsaktiviteter, fx også 

en styrket sammenhæng til Karen Blixen og Rungstedlund (Rungsted Skole bruger fx stranden ift. 
trivselsaktiviteter og nærheden til Rungstedlund ift. litteratur i udskolingen) 

• Bruge havnen som et udendørs læringsrum for både dagtilbud og skoler, en slags satellit 
• En familievenlig strand: god affaldsløsning, gode toiletforhold og omklædning, brusere, skygge, adgang 

til drikkevand til at fylde drikkedunke mm, skygge, spiseplads, sikker badning, gode badebroer 
• En ungevenlig havn og strand, som kan bidrage til at holde på de unge både i dag og aftentimerne. 
• Beachvolley og bålpladser til unge 
• Et 'byens rum' (hus) der kan anvendes som skolestue for både skoler og dagtilbud, et sted hvor man 

kan søge ophold, spise frokost og få undervisning. Skal kunne bruges af både børn og ældre. Kunne 
også være udflugtsmål for kammerhuset, plejehjem mm. 

 
  



5. Sammendrag af spørgeskemaundersøgelse på Facebook 
 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er sammenfattet på de følgende sider, og de er gengivet i 
grafer ol.  

  



Rungsted Havn og Strand
Undersøgelse om mulige forbedringer

Februar 2021



Spørgsmål Antal svar Betingelse

Q1 Hvor ofte bruger du Rungsted Havn eller strand? 235 Alle respondenter

Q2 Hvordan bruger du Rungsted Havn eller Strand? 202 Bruger Rungsted Havn eller Strand

Q3 Hvilken klub er du medlem af? 47 Er medlem af en klub

Q4 Hvordan benytter du typisk Rungsted strand? 117 Benytter stranden

Q7 Relevans af forslag til forbedring af Rungsted Havn og Strand 235 Alle respondenter

Q8 Prioritering af forbedringsforslagene 235 Alle respondenter

Vinterbader/Vinterbader ikke

112 respondenter vinterbader svarende til 48%

123 respondenter vinterbader ikke svarende til 58%

2



Hvor ofte bruger du Rungsted Havn eller strand?

14%

37%

34%

12%

3%

0%

Dagligt

Flere gange om ugen

Flere gange om måneden

Ca. én gang om måneden

Sjældent

Aldrig

Base: Alle respondenter (235) 3



Hvordan bruger du Rungsted Havn eller Strand?

87%

85%

58%

55%

25%

23%

19%

8%

Jeg besøger restauranter og/eller butikker

Jeg går tur

Jeg benytter stranden

Jeg vinterbader

Jeg dyrker motion

Jeg er klubmedlem

Jeg sejler

Jeg deltager i særlige arrangementer, stævner mv.

4Base: Bruger Rungsted Havn eller Strand (202)



Hvilken klub er du medlem af?

77%

19%

17%

13%

6%

6%

4%

4%

0%

2%

Rungsted Havbad

Hørsholm-Rungsted Vikingelaug

KDY

Rungsted Roklub

Rungsted Sejlklub

Rungsted Kyst Vandskiklub

Rungsted Kajakklub

Open Watersvømmere

Søspejderne DDS

Anden klub

5Base: Er medlem af en klub (47)



Hvordan benytter du typisk Rungsted strand?

89%

85%

54%

48%

16%

4%

12%

Jeg bader

Jeg går tur

Jeg ligger på stranden og nyder solen

Jeg vinterbader

Jeg dyrker anden strandsport eller motionerer

Jeg spiller strandvolley

Andet

6Base: Benytter stranden (117)



Relevans af forslag til forbedring af Rungsted Havn og Strand
Nedenfor ser du en række forslag til forbedring af Rungsted Havn og Strand.
Du bedes nu vurdere relevansen af hvert enkelt forslag på en skala fra 1-10, hvor 10 er meget vigtigt og 1 er slet ikke vigtigt.

21%
18%
16%

24%
18%

28%
26%

20%
14%

9%
17%

22%
14%

29%
26%
27%

31%
30%
27%
26%
26%

29%
32%
29%

21%
24%

6%
6%
6%

5%
13%

10%
14%

14%
14%

23%
14%

23%
24%

25%
24%

17%
28%
30%

34%
33%

18%
32%

40%
23%

39%
54%

77%
76%
76%

65%
66%

58%
52%
53%

57%
58%

49%
44%

47%
41%
40%

26%
35%
37%
36%

29%
15%

20%
25%

13%
21%

15%

8,8
8,6
8,5
8,2
7,9
7,5
7,3
7,3
7,2
7,1
7,1
6,7
6,6
6,4
6,3
6,2
6,1
6,0
5,8
5,5
5,4
5,0
4,9
4,9
4,8
3,8

8%
2%
5%
9%
3%
5%
4%
8%
2%
5%

11%
6%
6%

14%
7%

40%
8%
6%
6%
7%

46%
16%
9%

49%
12%
10%

Vinterbad med direkte adgang til vandet
Tang-fri strand

Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser
Flydebro til sommerbrug

Sandstrand helt ned i vandkanten
Flere toiletter

Borde, bænke og picnic område
Børnebro

Brusere
Sauna

Bedre affaldshåndtering
Flere parkeringspladser

Streetfood – fx strandcontainer med madudsalg
Dyppezone

Sportsplads – udendørs træning
Flere bådpladser

Børne aktivering/legeplads – fx klatrestativ
Omklædningsrum

Udspringstårn og vipper
Træningsapparater

Mere sikker indsejling
Fiskesteder

Yoga indelukke
At flere både kan blive i vandet hele året

Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø og eksperimenter om vand
Shelter til overnatning

1-4 5-7 8-10 Ved ikke

7Base: Alle respondenter (235)

Gennemsnit 



Prioritering af forbedringsforslagene
Hvis du skulle vælge/prioritere 3 af forbedringsforslagene, hvilke tre skulle det så være?
Markér de 3 forbedringsforslag som du syntes ville betyde mest for havnen og strandens udvikling. 

37%
29%

25%
23%

21%
17%

14%
13%
13%

12%
11%
11%

11%
8%
8%

8%
6%

5%
5%

4%
4%

3%
3%
3%

2%
1%

Vinterbad med direkte adgang til vandet
Sandstrand helt ned i vandkanten

Tang-fri strand
Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser

Streetfood – fx strandcontainer med madudsalg
Borde, bænke og picnic område
Sportsplads – udendørs træning

Flere parkeringspladser
Flere toiletter

Sauna
Flydebro til sommerbrug

Flere bådpladser
Brusere

Børne aktivering/legeplads – fx klatrestativ
Udspringstårn og vipper
Bedre affaldshåndtering

Fiskesteder
Omklædningsrum

Mere sikker indsejling
Træningsapparater

Yoga indelukke
Børnebro

Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø og eksperimenter om vand
Dyppezone

Shelter til overnatning
At flere både kan blive i vandet hele året

8Base: Alle respondenter (235)



Prioritering af forbedringsforslagene
For henholdsvis vinterbadere – og ikke vinterbadere 

50%
33%

28%
21%

19%
18%

14%
12%
12%

11%
11%

10%
9%

8%
7%

6%
6%

5%
4%
4%

4%
3%

2%
2%

1%
0%

Vinterbad med direkte adgang til vandet
Sandstrand helt ned i vandkanten

Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser
Streetfood – fx strandcontainer med madudsalg

Sportsplads – udendørs træning
Tang-fri strand

Sauna
Flere parkeringspladser

Brusere
Flere toiletter

Udspringstårn og vipper
Flydebro til sommerbrug

Flere bådpladser
Borde, bænke og picnic område

Bedre affaldshåndtering
Fiskesteder

Træningsapparater
Børne aktivering/legeplads – fx klatrestativ

Mere sikker indsejling
Yoga indelukke

Omklædningsrum
Shelter til overnatning

Børnebro
Dyppezone

At flere både kan blive i vandet hele året
Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø…

32%
26%
26%

24%
21%

20%
15%

15%
14%

13%
11%
11%

10%
10%

8%
7%

6%
5%
5%
5%
5%

3%
3%

2%
2%

1%

Tang-fri strand
Vinterbad med direkte adgang til vandet

Borde, bænke og picnic område
Sandstrand helt ned i vandkanten

Streetfood – fx strandcontainer med madudsalg
Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser

Flere toiletter
Flere parkeringspladser

Flere bådpladser
Flydebro til sommerbrug

Brusere
Børne aktivering/legeplads – fx klatrestativ

Sportsplads – udendørs træning
Sauna

Bedre affaldshåndtering
Omklædningsrum

Udspringstårn og vipper
Fiskesteder

Mere sikker indsejling
Børnebro

Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø…
Yoga indelukke

Dyppezone
Træningsapparater

At flere både kan blive i vandet hele året
Shelter til overnatning

Vinterbader Vinterbader ikke

9Base: Alle respondenter; Vinterbader (112), Vinterbader ikke (123)



Relevans og prioritering af forbedringsforslagene
Re

le
va

ns

Prioritering

  1  -  Vinterbad med direkte adgang til vandet

          Tang-fri strand

          Sandstrand helt ned i vandkanten

          Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser

  2  -  Flydebro til sommerbrug

          Borde, bænke og picnic område

Streetfood – fx strandcontainer med madudsalg

          Sauna

          Brusere

          Flere parkeringspladser

Sportsplads – udendørs træning

          Bedre affaldshåndtering

          Flere bådpladser

          Børnebro

3  - Børne aktivering/legeplads – fx klatrestativ

          Udspringstårn og vipper

          Dyppezone

          Omklædningsrum

          Mere sikker indsejling

          Træningsapparater

          Fiskesteder

          Yoga indelukke

          Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø og eksperimenter om vand

          At flere både kan blive i vandet hele året

          Shelter til overnatning

10Base: Alle respondenter (235)



Relevans og prioritering af forbedringsforslagene – Vinterbadere
Re

le
va

ns

Prioritering

  1  -  Vinterbad med direkte adgang til vandet

          Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser

  2  -  Sandstrand helt ned i vandkanten

          Tang-fri strand

          Flydebro til sommerbrug

Streetfood – fx strandcontainer med madudsalg

          Sauna

Sportsplads – udendørs træning

          Brusere

          Borde, bænke og picnic område

          Bedre affaldshåndtering

          Flere parkeringspladser

  3  -  Børnebro

          Udspringstårn og vipper

          Flere bådpladser

          Dyppezone

          Træningsapparater

          Omklædningsrum

Børne aktivering/legeplads – fx klatrestativ

          Mere sikker indsejling

          Yoga indelukke

          Fiskesteder

          At flere både kan blive i vandet hele året

          Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø og eksperimenter om vand

          Shelter til overnatning

11Base: Vinterbader (112)



Relevans og prioritering af forbedringsforslagene – Er ikke vinterbadere
Re

le
va

ns

Prioritering

  1  -  Tang-fri strand

          Vinterbad med direkte adgang til vandet

          Sandstrand helt ned i vandkanten

          Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser

          Borde, bænke og picnic område

  2  -  Flydebro til sommerbrug

          Flere toiletter

          Flere parkeringspladser

          Brusere

          Flere bådpladser

          Bedre affaldshåndtering

          Børnebro

          Sauna

Børne aktivering/legeplads – fx klatrestativ

Sportsplads – udendørs træning

  3  -  Omklædningsrum

          Dyppezone

          Udspringstårn og vipper

          Mere sikker indsejling

          Fiskesteder

          Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø og eksperimenter om vand

          Træningsapparater

          Yoga indelukke

          At flere både kan blive i vandet hele året

          Shelter til overnatning

12Base: Vinterbader ikke (123)



6. Sammendrag af spørgeskemaundersøgelse blandt bådpladslejere og venteliste til 
bådplads 

 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er sammenfattet på de følgende sider, og de er gengivet i 
grafer ol.  

  



Rungsted Havn og Strand
Undersøgelse om mulige forbedringer – runde 2

Marts 2021



Spørgsmål Antal svar Betingelse

Q1 Hvor ofte bruger du Rungsted Havn eller strand? 526 Alle respondenter

Q2 Hvordan bruger du Rungsted Havn eller Strand? 450 Bruger Rungsted Havn eller Strand

Q3 Hvilken klub er du medlem af? 165 Er medlem af en klub

Q4 Hvordan benytter du typisk Rungsted strand? 163 Benytter stranden

Q7 Relevans af forslag til forbedring af Rungsted Havn og Strand 526 Alle respondenter

Q8 Prioritering af forbedringsforslagene 526 Alle respondenter

Vinterbader/Vinterbader ikke

53 respondenter vinterbader svarende til 10%

473 respondenter vinterbader ikke svarende til 90%

2



Hvor ofte bruger du Rungsted Havn eller strand?

Base: Alle respondenter (526) 3

14%

46%

30%

6%

3%

0%

Dagligt

Flere gange om ugen

Flere gange om måneden

Ca. én gang om måneden

Sjældent

Aldrig



Hvordan bruger du Rungsted Havn eller Strand?

4Base: Bruger Rungsted Havn eller Strand (450)

78%

77%

64%

37%

36%

15%

13%

12%

Jeg besøger restauranter og/eller butikker

Jeg sejler

Jeg går tur

Jeg er klubmedlem

Jeg benytter stranden

Jeg dyrker motion

Jeg deltager i særlige arrangementer, stævner mv.

Jeg vinterbader



Hvilken klub er du medlem af?

5Base: Er medlem af en klub (165)

45%

25%

24%

5%

3%

2%

2%

2%

1%

5%

KDY

Rungsted Sejlklub

Rungsted Kajakklub

Rungsted Havbad

Open Watersvømmere

Rungsted Roklub

Hørsholm-Rungsted Vikingelaug

Rungsted Kyst Vandskiklub

Søspejderne DDS

Anden klub



Hvordan benytter du typisk Rungsted strand?

6Base: Benytter stranden (163)

85%

66%

45%

21%

17%

2%

17%

0% 50%

Jeg bader

Jeg går tur

Jeg ligger på stranden og nyder solen

Jeg dyrker anden strandsport eller motionerer

Jeg vinterbader

Jeg spiller strandvolley

Andet



28%
27%
24%

18%
22%

28%
27%
27%
25%
27%
24%

16%
18%

20%
24%
24%
23%

29%
25%
24%

16%

17%
17%

17%
17%

26%
19%
20%

26%
24%

25%
23%

22%
25%

25%
27%

26%
26%

29%
27%

32%
32%

56%
52%

49%
47%

46%
44%

35%
43%

41%
41%

39%
38%

40%
36%

31%
30%

29%
31%

25%
28%

26%

7,3
7,1
7,1
6,9
6,6
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
6,2
6,2
6,2
6,0
5,8
5,8
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4

9%
6%

12%
9%

10%
13%
27%
7%
6%

12%
13%
14%
15%
10%
15%
15%
15%
20%
24%
11%
18%

Tang-fri strand
Flere parkeringspladser

Toiletforhold for stranden
Flere toiletter på havnen

Flere bådpladser
Flydebro til sommerbrug

Mulighed for mastecheck via godkendt kran
Bedre kørselsforhold

Borde, bænke og picnic område
Sandstrand helt ned i vandkanten

Grill og hyggepladser for sejlere
Børnebro

Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser
Brusere

Børne aktivering/legeplads – fx maritimt klatrestativ
Flere cykelstativer

Bedre affaldshåndtering
Vinterbad med direkte adgang til vandet

Mindre sandflugt fra stranden ud på bådene
Mere sikker ind- og udsejling

Opmagasineringsrum på havnen

1-4 5-7 8-10 Ved ikke

7

Gennemsnit 

Base: Alle respondenter (526)

Relevans af forslag til forbedring af Rungsted Havn og Strand
Nedenfor ser du en række forslag til forbedring af Rungsted Havn og Strand.
Du bedes nu vurdere relevansen af hvert enkelt forslag på en skala fra 1-10, hvor 10 er meget vigtigt og 1 er slet ikke vigtigt.
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20%

18%

24%

21%

21%

14%

24%

19%

29%

25%

25%

30%

31%

26%

22%

28%

24%

23%

15%

22%

31%

38%

32%

36%

36%

32%

35%

34%

33%

37%

39%

41%

45%

44%

47%

45%

48%

44%

57%

54%

23%

33%

20%

21%

20%

21%

22%

18%

16%

16%

19%

20%

23%

17%

13%

14%

16%

11%

15%

10%

5,3

5,3

5,1

5,1

5,0

5,0

5,0

4,9

4,9

4,7

4,7

4,6

4,5

4,3

4,1

4,1

4,1

3,8

3,6

3,4

19%

7%

20%

17%

18%

23%

22%

21%

29%

22%

18%

18%

16%

16%

17%

17%

17%

28%

12%

21%

Flere gæstepladser

Streetfood – fx strandcontainer med madudsalg

At flere både kan blive i vandet hele året

Roligere yderbasin

Sejlerstue til bl.a. gæstesejlere

Dyppezone

Bedre muligheder for afholdelse af store internationale kapsejladser

Bedre forhold ved indsejling for sejl

Bedre forhold for jollerne

Bedre svajeplads i yderbasin

Fiskesteder

Sportsplads – udendørs træning

Sauna

Udspringstårn og vipper

Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø og eksperimenter om vand

Omklædningsrum

Træningsapparater

Optagningsfaciliteter for både over 50 fod

Shelter til overnatning

Yoga indelukke

1-4 5-7 8-10 Ved ikke

Gennemsnit 

Base: Alle respondenter (526)

Relevans af forslag til forbedring af Rungsted Havn og Strand
Nedenfor ser du en række forslag til forbedring af Rungsted Havn og Strand.
Du bedes nu vurdere relevansen af hvert enkelt forslag på en skala fra 1-10, hvor 10 er meget vigtigt og 1 er slet ikke vigtigt.



Prioritering af forbedringsforslagene
Hvis du skulle vælge/prioritere 3 af forbedringsforslagene, hvilke tre skulle det så være?
Markér de 3 forbedringsforslag som du syntes ville betyde mest for havnen og strandens udvikling. 

9Base: Alle respondenter (526)

32%
18%

16%
15%

14%
13%

13%
13%

11%
10%

10%
9%

9%
8%

7%
7%

6%
6%
6%

6%
5%

5%
5%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

3%
3%
3%
3%

3%
3%

2%
2%
2%

2%
1%

0%

Flere bådpladser
Flere parkeringspladser

Mere sikker ind- og udsejling
Mulighed for mastecheck via godkendt kran

Tang-fri strand
Sandstrand helt ned i vandkanten

Grill og hyggepladser for sejlere
Flere toiletter på havnen

Streetfood – fx strandcontainer med madudsalg
Toiletforhold for stranden

Bedre kørselsforhold
Flere gæstepladser
Roligere yderbasin

Borde, bænke og picnic område
Fiskesteder

Vinterbad med direkte adgang til vandet
Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser

Brusere
Opmagasineringsrum på havnen

Bedre forhold ved indsejling for sejl
Mindre sandflugt fra stranden ud på bådene

Shelter til overnatning
Udspringstårn og vipper

At flere både kan blive i vandet hele året
Bedre forhold for jollerne

Børne aktivering/legeplads – fx maritimt klatrestativ
Sportsplads – udendørs træning

Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø og eksperimenter om vand
Bedre muligheder for afholdelse af store internationale kapsejladser

Børnebro
Flydebro til sommerbrug

Sauna
Bedre svajeplads i yderbasin

Bedre affaldshåndtering
Flere cykelstativer

Sejlerstue til bl.a. gæstesejlere
Træningsapparater

Optagningsfaciliteter for både over 50 fod
Omklædningsrum

Yoga indelukke
Dyppezone



Relevans og prioritering af forbedringsforslagene
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Re
le

va
ns

Prioritering

  1  -  Flere bådpladser
          Flere parkeringspladser
          Tang-fri strand
  2  -  Flere toiletter på havnen
          Mulighed for mastecheck via godkendt kran
          Toiletforhold for stranden
          Sandstrand helt ned i vandkanten
          Bedre kørselsforhold
          Mere sikker ind- og udsejling
          Borde, bænke og picnic område
          Flydebro til sommerbrug
          Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser
          Brusere
          Børnebro

Streetfood – fx strandcontainer med madudsalg
          Vinterbad med direkte adgang til vandet
          Flere gæstepladser

Børne aktivering/legeplads – fx maritimt klatrestativ
          Opmagasineringsrum på havnen
          Mindre sandflugt fra stranden ud på bådene
  3  -  Flere cykelstativer
          Bedre affaldshåndtering
          Roligere yderbasin
          Bedre forhold ved indsejling for sejl
          At flere både kan blive i vandet hele året
          Fiskesteder
          Bedre muligheder for afholdelse af store internationale kapsejladser
          Bedre forhold for jollerne
          Sejlerstue til bl.a. gæstesejlere

Sportsplads – udendørs træning
          Bedre svajeplads i yderbasin
          Dyppezone
          Sauna
          Udspringstårn og vipper
          Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø og eksperimenter om vand
          Træningsapparater
          Omklædningsrum
          Shelter til overnatning
          Optagningsfaciliteter for både over 50 fod
          Yoga indelukke



7. Spørgeskemaet og de åbne besvarelser fra spørgeskemaundersøgelse blandt 
bådpladslejere og venteliste til bådplads 

 

På de næste sider er det udsendte spørgeskema gengivet.  

Efter skemaet er der en liste over svar på de åbne spørgsmål, henholdsvis spørgsmål 5 (Q5), spørgsmål 6 
(Q6), spørgsmål 9, 10, 11 og 12. 

  



Introtekst:  

Som du måske ved, påtænkes Rungsted Havn og strand moderniseret og evt. udvidet. For at skabe det 
bedst tænkelige grundlag for renoveringen, spørger vi brugerne af havnen og stranden, hvordan vi skaber 
den bedst mulige havn og strand. Dine svar er naturligvis anonyme. 

Numerisk 
Sp. A Hvad er din alder? (Valgfrit) 
Noter____________ 
 
Enkeltsvar  
Sp. B Hvad er dit køn? 
 

1. Kvinde 
2. Mand  

 
Numerisk 
Sp. C I hvilket postnummer bor du? 
Noter____________ 
 

Q1. Enkeltsvar  
Hvor ofte bruger du Rungsted Havn eller strand? 

1. Aldrig  
2. Sjældent  
3. Ca. én gang om måneden  
4. Flere gange om måneden 
5. Flere gange om ugen  
6. Dagligt   

Q2. Flersvar – hvis Q1=2-5  
Hvordan bruger du Rungsted Havn eller Strand? Angiv gerne flere svar.  

1. Jeg sejler 
2. Jeg er klubmedlem 
3. Jeg deltager i særlige arrangementer, stævner mv. 
4. Jeg besøger restauranter og/eller butikker 
5. Jeg går tur 
6. Jeg dyrker motion 
7. Jeg benytter stranden 
8. Jeg vinterbader 

Q3. flersvar – hvis Q2=2 
Hvilken klub er du medlem af? 

1. KDY 
2. Rungsted Sejlklub 
3. Rungsted Kyst Vandskiklub 
4. De Muntre Helårs Vinterbadere 
5. Rungsted Havbad 
6. Rungsted Roklub 



7. Rungsted Kajakklub 
8. Søspejderne DDS 
9. Open Watersvømmere 
10. Anden klub  

Q4. Flersvar – hvis Q2=7  
Hvordan benytter du typisk Rungsted strand? Angiv gerne flere svar.  

1. Jeg ligger på stranden og nyder solen   
2. Jeg vinterbader  
3. Jeg spiller strandvolley  
4. Jeg dyrker anden strandsport eller motionerer    
5. Jeg bader 
6. Jeg går tur  
7. Andet   

Q5. Halvåbent  
Er der steder i havnen du holder særligt meget af? 

1. Ja, notér venligst hvor: ____________________ 
2. Nej 
3. Ved ikke 

Q6. Halvåbent  
Er der steder i havnen som du syntes fungerer dårligt? 

1. Ja, notér venligst hvor: ____________________ 
2. Nej 
3. Ved ikke  

Q7. Batteri  
Nedenfor ser du en række forslag til forbedring af Rungsted Havn og Strand. 

Du bedes nu vurdere relevansen af hvert enkelt forslag på en skala fra 1-10, hvor 10 er meget vigtigt og 1 er 
slet ikke vigtigt.  

1. 1 Slet ikke vigtigt  
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. 5 
6. 6 
7. 7 
8. 8 
9. 9 
10.  10 Meget vigtigt  
98. Ved ikke 

 

  



Både og sejlads  

1. Mere sikker indsejling   
2. Flere bådpladser   
3. At flere både kan blive i vandet hele året  

Strand  

1. Udspringstårn og vipper   
2. Sandstrand helt ned i vandkanten   
3. Brusere   
4. Børnebro 
5. Dyppezone 
6. Sauna    

Badefaciliteter  

1. Vinterbad med direkte adgang til vandet  
2. Tang-fri strand 
3. Flydebro til sommerbrug  
4. Flere åbninger i moler med badebroer og terrasser   

Motion  

1. Sportsplads – udendørs træning   
2. Yoga indelukke   
3. Omklædningsrum 
4. Træningsapparater   

Infrastruktur  

1. Borde, bænke og picnic område 
2. Flere parkeringspladser   
3. Bedre affaldshåndtering 
4. Flere toiletter 
5. Børne aktivering/legeplads – fx klatrestativ   

Diverse   

1. Fiskesteder  
2. Undervisningslokaler til formidling om vandmiljø og eksperimenter om vand   
3. Shelter til overnatning    
4. Streetfood – fx strandcontainer med madudsalg    

 

Q8. Flersvar  
Hvis du skulle vælge/prioritere 3 af forbedringsforslagene, hvilke tre skulle det så være? 
Markér de 3 forbedringsforslag som du syntes ville betyde mest for havnen og strandens udvikling.  

Vis liste fra Q7. Max tre svar.  

 

Q9. Halvåbent  
Har du synspunkter ift. handicapforholdene på havnen? 



1. Ja, venligst notér: _________________________________ 
2. Nej 
3. Ved ikke  

Q10. Halvåbent  
Har du ideer til forbedring af miljøforholdene på havnen og stranden? 

1. Ja, venligst notér: _________________________________ 
2. Nej 
3. Ved ikke  

Q11. Halvåbent  
Har du ideer til forbedring af sikkerheden på havnen og stranden? 

1. Ja, venligst notér: _________________________________ 
2. Nej 
3. Ved ikke  

Q12. Åbent 
Hvis du har yderligere synspunkter eller kommentarer omkring hvordan forholdene på Rungsted havn og 
strand kan forbedres, er du meget velkommen til at skrive dem her.    

1. Notér venligst:  _________________________________________________ 
2. Nej, ingen yderligere kommentarer 

 
Afslutningstekst  

Tak fordi du brugte tid på at svare på spørgsmålene. Dine svar vil indgå i den videre planlægning af 
udviklingen af Rungsted Havn - en havn for alle.  
 
Med venlig hilsen  
Rungsted Havns bestyrelse og Styregruppen.   



[Q5] Er der steder i havnen du holder særligt meget af?
Gender Age Q5

Kvinde 40 Badebroen. Men nogle gange er der trængsel - særligt på solskinsdage. Jeg oplever nu at de fleste tager det med et smil:)
Kvinde 50 Vandskibroen
Kvinde 59 Rungsted Vikingelaug. Butikker og restauranter.
Kvinde 50 Vandski broen
Kvinde 41 Hele “torvet” med restauranter og glade mennesker
Kvinde 54 Vandski broen til badning 0g glæder mig til at få adgang til saunaen ifm. medlemsskab af Rungsted havbad
Mand 61 Vikingelaugets bro på sydmolen og det nye Havbad på Nordmolen
Kvinde 57 Vandskibroen, vikingebroen og restauranterne

Kvinde 45
Restaurantgaden og lystbådeområdet - særligt ved fiskemanden hvor der er aftensol. Badebroen (vandski) - særligt med den nye sauna 
og stranden om sommeren.

Mand 38
Jeg holder særligt af Nordmolen til badning. Her er der mere "luft" omkring mig og ikke så tæt af mennesker. Fiskehandleren der har 
udeservering kan jeg også lide da det virker mere originalt og ligetil, end nogle af de mere "polerede" restauranter på promenaden.

Kvinde 53
Er rigtig glad for stranden og synes havnen er meget hyggelig at gå tur på og besøge restauranter og butikkerne. Også fiske butikken. Jeg 
er opvokset i Rungsted og har familie i området, hvilket er årsagen til jeg kommer ofte.

Mand 47 Fiskehandel og iskiosk

Kvinde 49

Badebroen Nord for havnen, da det er nærmest eneste sted, man kan bade, jeg har hørt, at man må bruge vandskiklubbens bro, når de 
ikke bruger den og jeg har meldt mig ind i havbadet. Et større område med badning er et stort ønske. Syd for havnen er forholdene ikke 
ret gode, og man hører ofte om den dårlige / urene vandkvalitet

Kvinde 60 Kan lide både nord- og sydmolen og selve havneområdet
Mand 63 Vandskimolen på nordmolen, som benyttes til badning både sommer og vinter
Kvinde 71 Holde meget af hele havnen
Kvinde 50 Badebroerne
Kvinde 36 Promenaden, strandområdet og begge vinterbadesteder
Kvinde 58 Jeg kan lide det stille i Nordhavnen og livet ved butikker.
Mand 40 Vandskibroen Gumpel Restauranterne

Kvinde 47

vandski klubbens badebro. Dejligt sted at ligge og solbade, hoppe i vandet fra. Børnene kan lide at lege ved/de store sten. Vi holder også 
af, at gå ture på de store moler (nord og syd molerne) og "vende" omkring fyret.  jeg synes også det er sjovt at gå en tur foran butikker og 
restauranter hvor man ofte møder venner og bekendte.

Kvinde 49 Vandskibroen og stranden, samt kajområderne
Mand 57 Vandskiklubben og min båd
Mand 45 Den yderste mole stille mod havet.   Inderhavnen med liv og restauranter og leben
Kvinde 56 'Strøget' med butikker og restauranter, den offentlige strand, stranden nordpå, fiskerikajen
Mand 40 Fiskebutikken, krabbefiskeriet, Havbad
Mand 65 Vandskibroen, når den ikke er fyldt med larmende, højtspillende og fulde teenagere.

Kvinde 53

nordstranden, ville dog være fantastisk hvis der blev fjernet noget af al det tang der dynger sig op hver år. går der med hunden og 
paddleboarder, samt bader fra vandskibroen. og så synes jeg restauranterne er skønne, ville være godt med flere restauranter med aften 
sol (som Fiskekajen) der kommer jeg meget!

Mand 54 Ved restauranterne og butikkerne. Det er også meget hyggeligt at kunne gå ud af broen og kigge på både.
Kvinde 42 Sydmolen og stranden; vandskibroen
Mand 69 Krabbebassinet, Fiskerikajen, No 22, Sticks & Sushi og Club Riva

Kvinde 47 Hjørnet ved fiskehandleren,  fiskekutteren og hvor man kan fange krabber. Det er hyggeligt, autentisk og ikke overrendt.
Mand 49 Hele havnen. Nordsiden er lidt “tam”. Men nyder at slentre en tur både ved butikkerne, men også ud på begge moler.

Kvinde 56
Sydmolen. Vinterbader fra Vikinge Laugets bro, går/løber ud ad sydmolen og tager tid til en pause, hvor jeg nyder udsigten ud over, vand, 
Hven og Øresund.

Kvinde 52 Restaurant / butiks strøget har en super hyggelig stemning.  Molerne hvor der fiskes
Kvinde 60 Caféerne, molerne hvor man kan gå.
Kvinde 58 For enden af molen
Kvinde 46 Stille områder uden alt for mange mennesker samlet på en gang og udsigt over vandet
Kvinde 77 Ikke specielt men dejligt at gå tur på molerne
Mand 47 Promenaden m restauranter
Kvinde 71 Nord og sydmolen
Kvinde 60 Vinterbadebroen mod syd Promenaden foran alle restauranterne
Mand 34 Stranden, Krabbebassinet, offentlige spiseplader, legepladsen (omend den kunne vaare meget bedre),
Mand 61 Ved stranden, vikingebroen og vandskibroen

Kvinde 40
De to badebroer som der godt kunne være flere af da de bliver benyttet af så mange at der meget ofte er ventetid på at bruge dem.  Og 
stranden om sommeren.

Kvinde 43 De to badebroer der er
Mand 14 Jeg holder især af vandskibroen, da der om sommeren er en fed stemning og jeg elsker at stå på vandski
Mand 48 Molerne
Kvinde 52 Jeg synes restaurant livet er skønt. Jeg nyder de 2 badebroer og ville ønkse der var flere - for de er til tider med besøgt.
Mand 63 Bade-broer/moler
Kvinde 49 Nordmolen/vandskibroen især i sommerhalvåret Sydmolen/Vinterpaladset/vikingebroen især i vinterhalvåret
Kvinde 29 Nordmolen, stranden og promenaden
Kvinde 72 Fiskehandleren
Mand 50 Vandskibroen, butikker og restauranter

Kvinde 48
Butik/restaurant ‘strøget’ med de gide udendørs pladser og sol muligheder. Kunne godt ønske lidt flere ‘siddepladser’ som ikke et 
afhængige af butik/madservering.   Bruger legepladsen -men den erfor lille .   Bruger stranden

Mand 74 Promenaden, fiskerikajen



Mand 52

Jeg er bådejer, medlem af KDY og Rungsted Havnebad. Om sommeren sejler vi og vinteren vinterbader jeg ... havnen betyder utroligt 
meget for vores liv og er et kæmpe aktiv for hele familien - vi elsker stedet. Jeg elsker specielt bro 1 hvor vi ligger, samt miljøet omkring 
KDY. Det er rart med livet fra restauranterne, men jeg synes kvaliteten er for lav. Bortset fra Sticks er resten ikke imponerende - ville 
ønske der kom folk med list større ambitioner til.

Kvinde 65
Jeg holder meget af vores havn - og vil nok påpege, at det, at der er så mange forskellige muligheder for at bruge området - det er det, 
der er attraktivt.

Mand 74 Promenaden med restauranterne samt Vinterpaladset.  Er vinterbader Spiser jævnligt på et par af restauranterne

Kvinde 68
Indsejlingen til havnen og badning fra begge broer bordet er muligt:-) Gåture på begge moler,( vigtigt at gående og kørende trafik 
indtænkes adskilt i fremtiden)

Kvinde 50
Bade broerne - både vinter og vandski broen. Der er dog så mange vinterbadere så der ikke er nok kapacitet... Butikkerne og 
restauranterne er også fantastiske...

Mand 43 Promonaden
Kvinde 58 Ja hvor restauranter og butikker er.  I sær nordmolen hvor jeg bader hele året fra vandskibroen.
Kvinde 64 Roklubben, stranden, krabbekajen
Kvinde 31 Restauranterne og nordmolens badebro
Kvinde 61 Jeg kommer til at holde af den nye sauna, og ellers restaurant og butiks mole

Kvinde 39
Den store badestrand ( omend vi mangler en bruser og evt toiletfaciliteter til om sommeren). Her fanger vi krabber m ungerne og bader 
og hygger. Ellers Nordmolen og badebroen der, som er dejlig afsides.

Kvinde 38 Det lille strandområde på sydsiden af havnen.
Kvinde 66 Fiske handelen og ikke mindst restauranten ved siden af - Meget hyggeligt, god mad og kan sidde helt tæt på vandet.
Kvinde 57 Restauranterne

Kvinde 47 Dejligt havneliv, gode butikker og restauranter, området ved fiskehandleren og krabbebanen. Kan godt lide de autentiske spots,
Mand 44 Restauranterne, og selvfølgelig vores båd plads og båd

Kvinde 60
Promenaden og Spidserne af nord og syd molerne, der giver et smukt syn udover Øresund men også havnen i sig selv og så vores egen 
båd bro på nordsiden.

Kvinde 45
Vandskibroen - der er skønt at komme med børnene og hoppe i det dybe vand.  Vinterbadebroen hele året rundt når jeg bader alene.  
Restauranter og butikker er utrolig hyggeligt hele sommeren, og også vinter - når de er åbne.

Kvinde 47 Vinterbaderbroen på syd molen og vandski broen på nord molen
Kvinde 43 Nord molen ( vandskibroen ) og Promenaden ( dog ikke i højsæsonen, hvor hele vestegnen indfinder sig )
Mand 42 Sejlklubben

Mand 51 Strækningen med restauranter er helt unik i forhold til andre havne i DK. Det er tydeligt, at den også tiltrækker folk fra oplandet
Mand 62 Har bådeplads, så Bro 7, og vandskiklubbens platform hvor jeg bader fra er favoritter
Mand 52 Vandskibroen

Kvinde 49
Benytter primært restauranter, butikker og fiskebutikken. Savner en cafe eller vinbar.  Synes havnen er hyggelig men den kunne 
selvfølgelig godt trænge til at blive renoveret lidt ved restauranter og butikker. Så der er en rød tråd.

Kvinde 53 Båden og badebroen ved vandskiklubben.
Mand 52 Nordmolen vandskiplatformen
Mand 74 Strand, promenade, klubhus og selvf. broområderne.
Kvinde 55 molerne, og også restauranterne :-) vikingelauget/broen, stranden ... stemningen af både og mennesker ...
Mand 50 holder af haven, men der er plads til forbedringe
Kvinde 45 At bade fra vandskibroen fordi der ofte er dybt
Mand 64 Restauranterne og slæbestedet.
Kvinde 38 Stranden, fordi der er fredeligt. Fiskehandleren, de lækre restauranter.
Kvinde 54 Fiskerikajen
Kvinde 51 Begge badebroer, restauranter, butikker.
Mand 70 Nordhavnen, da der er fredeligt uden restauranter og anden gøgl
Mand 64 Kan rigtig godt lide havnepromenaden med alle restauranterne samt fiskeforretningen
Kvinde 5 Molerne
Kvinde 55 Broerne man kan vinterbade fra, molen med forretninger og restauranter

Kvinde 70
Rungsted Havn indeholder mange kvaliteter, der er dejligt at gå tur, spise, Cafe besøg.  Jeg bruger ikke stranden, den er dårlig for mindre 
børn.

Mand 55 Ja vandski molen som badebro.
Kvinde 65 Trives godt med at vandre langs molerne og på stranden. Holder meget af vinterbadningen
Mand 65 Bro 5, hvor jeg har bådplads.
Kvinde 57 Nordmolen og ved broen til vinterpaladset (“  vikingbroen “)
Mand 72 Nordmolen på vandskibroen
Kvinde 34 Den fine promenade med restauranter og caféer
Kvinde 19 Især nordsiden - denne er genial til Open water svømning!
Kvinde 49 Ja jeg er vild med nordmolen, holder af at bade der og sidde i roen og nyde udsigten helt ude på spidsen
Mand 34 Pladsen ved ankeret og promenaden
Mand 57 Bro 11
Kvinde 70 I min båd
Kvinde 44 Alt i havns område

Kvinde 43
Nordmolen vandski broen er bedste badested. Jeg kan godt lide st spise frokost på de store sten langs Nordmolen. Jeg kan også lide at 
ligge på stranden på sydmolen, men synes der er for lidt plads og alt for lavvandet til at det er rart at bade.

Mand 39 Det sidste stykke af molen efter stranden

Kvinde 58
Vinterbademolen, naturligvis og stranden ‘Promenaden’ med butikker og restauranter med kik over bådene i havnen Det at jeg kan købe 
frisk fisk

Kvinde 40 molerne

Kvinde 49 Nordsiden - modsat promenaden med restauranter  Her er mere ro og hyggeligt at følge skolebådene , fiskemand og krabbefangerl



Kvinde 46 the sea and the boats
Kvinde 48 Vandskibroen og stranden
Kvinde 66 Stranden og butikker
Kvinde 55 "Strandpromenaden" med restauranter og butikker, og isboder
Kvinde 75 Restaurationsmiljøet og butikkerne gåture på molen og den hyggelige strand om sommeren
Kvinde 66 Nordmolen - Hørsholm Rungsted vikingepalads og dertil hørende badebro
Kvinde 67 Vandskibroen
Kvinde 43 Promenaden
Mand 55 Nordmolen - der er mest fred og den bedste udsigt.
Mand 44 Stranden
Kvinde 47 Hele promenaden, vinterpaladset, gåturene langs kajen
Mand 44 Restaurantområdet, strand, moler og omkring fiskehandleren
Mand 54 Strand, vinterbadning fra vandsk broen, promenaden
Mand 70 promenaden foran butikker/restauranter
Mand 53 Området ved Fiskerikajen - der burde være flere spisesteder der
Kvinde 40 sydstrand, nordmole og forretnings-strøg
Kvinde 51 Stranden. Alle de gode restauranter. Havnen generelt. Mm.
Kvinde 51 Faktisk det hele; Nord- og Sydmolen men også ‘butik-tangen’
Kvinde 50 Nordmolen hvor der er sol om aften mangler at blive udnyttet.
Mand 54 Sydmolen
Kvinde 48 Promenaden og de to badebroer
Mand 51 Fiskerikajen, KDY faciliteterne, vandskibroen til svømning, restauranterne.
Kvinde 19 Resturanterne, med den skønne udsigt.
Kvinde 34 Kajens fisk.
Mand 47 Nordmolen og syd badebro og havsvømning
Kvinde 41 Vinterbaderbroerne og gåture ud på molerne og restaurant gaden
Mand 54 Badning - vandskibroen
Kvinde 59 Nordmolen
Kvinde 59 Gåtur langs molerne

Mand 60
Jeg holder af det live som restauranter og butikker tilfører havnemiljøet. Det er danmarks bedste havn for dem der ikke har en båd! 
Fiskehuset på nordsiden er også et scoop.

Kvinde 53 Stranden, badebroerne, havet

Mand 51 Jeg er glad for at kunne svømme fra vandskibroen fordi vandet nord for havnen egner sig bedre til havsvømning end syd for havnen.

Mand 48

Nordmolen. Der er aftensol og rigtig mange der bader. Der ville det være super hvis der kom nogle træterrasser på stensætningen. Jeg er 
arkitekt og kan godt hjælpe. Jeg har fine referencer fra som jeg ligger op på FB . Jeg mener mange  bruger Nordmolen til en hurtig 
dukkert og der kunne godt laves lidt mere ud af faciliteterne end det der er tegnet.

Mand 42 Vandskibroen
Mand 49 Holder meget af området ved restauranter og stranden. Elsker at gå tur ud til havneindsejlingen
Kvinde 52 Hele havnen

Mand 44

1. Jeg holder meget af at bade på vandskibroen (Nordmolen) også stranden (Sydmolen), idet at strømmen afgør hvilken ende af havnen 
der er god at bade på.  2. Jeg holder meget af Fiskerikajen (Eller hvad den restaurant nu hedder), den er en fornøjelse for os lokale. Det er 
et hyggeligt sted uden bling-bling og bande-folk, samt udsigt til sejlklubbens dejlige børn.  3. Jeg holder meget af stranden på sydmolen, 
og den store strand der er tilgængelig for alle de unge mennesker. Sæt gerne flere skraldespande op, idet der altid er overfyldte 
skraldespande i "høj sæson". Sæt også gerne skraldespande op til grill, idet at folk der griller ikke ved hvor de skal gøre af deres v

Kvinde 61 Yder molerne giver fantastiske og afvekslende udsigter. Livet på havnen i det hele taget
Mand 48 Nordmolen, hvor der ikke er Dyrehavsbakke-lignende tilstande
Kvinde 45 Strand, badebroer, restauranter og butikke.

Kvinde 50
Promenadestemningen om sommeren.  Peoplewatching fra et udebord ved én af restauranterne. Aftenbademulighed (sommer) fra 
vandski broen.  ... også glæder jeg mig som en sindsyg til at "min" nye sauna åbner, som tager vinterbadningen til nye højder.

Kvinde 37 Vandskibroen  Restauranterne  Krabbebroen  Stranden (er dog ikke så vild med konstruktionen)



[Q6] Er der steder i havnen som du syntes fungerer dårligt?
Gender Age Q6

Kvinde 40 Om sommeren ville jeg ønske at der var parkeringsmuligheder tættere på stranden.
Kvinde 44 Stranden

Kvinde 50 Vikingelaugets badebro som de holder meget fast på er deres og ikke medlemmer ingen adgang har.
Kvinde 59 Stranden er for lille
Kvinde 41 Bedre stabil badebro og bedre adgang til vandet ønskes. Det er også et problem at vandkvaliteten er dårlig.
Kvinde 50 Omklædningsfaciliteter

Kvinde 41 Stranden

Kvinde 54 Parkeringsforhold ‐ der er ikke nok om sommeren

Kvinde 57

Toiletfaciliteter om vinteren er for ringe. Indkørslen til selve butiks”broen” altså vejen med parkeringsafmærkninger og 
faktisk kun plads til en bil kørende , den er for smal. Det at vandskibroen faktisk kun er for vandskiklubben, frustrerer og 
skaber farlige situationer om sommeren.

Kvinde 57

Der mangler broer, man kan bade fra, uden at skulle på stranden. Aktuelt er de to broer fortrinsvis forbeholdt 
vinterbaderne og vandskiklubben.

Kvinde 53 Vejen fra lyskrydset og ned forbi p‐pladser og restauranter. Meget dårligt udsyn i sving på vejen
Kvinde 45 Jeg synes der mangler gode toiletter ved stranden.
Mand 55 Parkering om  vintertid

Mand 38

Promenaden virker noget kønsløs og poleret. Butikkerne og restauranterne er helt ok, men man kunne godt gøre det mere 
attraktivt med flere pop‐up restauranter og vinbarer og events.

Kvinde 53

Stranden er ikke tilgængelig for kørestol. Det ville være rart med nogle gangarealer af fx træ også helt ned til vandet. KAn 
også bruges af barnevogne mm. Hvis I nogensinde har prøvet at trække en barnevogn/kørestol i sand, så ved I hvor svært 
det er.

Kvinde 49 Generelt for få og små steder at bade, da det meste af kyststrækningen jo desværre er låst af og spærret af af private
Mand 63 Der er ved at være trængsel på vandskimolen på grund af stadigt flere badende.

Kvinde 50 Badebroerne ‐ der er for få badebroen og for få helårsbadebroer og de er for langt inde ‐ vandniveauet er for lavt

Kvinde 36

Vinterbadeområdet ved nordmolen. Der mangler afskærmning (havde 25+ mennesker som heppekor forleden da vi skulle i 
vandet🥴) og generelt mere egnede forhold til at gå i vandet derfra.

Mand 59 Flere broer på nordmolen eller sydmolen yderst til badning etc.
Kvinde 58 Sydstranden.

Kvinde 47 Dårlige badefaciliteter og alt for få broer til vandet
Mand 40 Vanddybden ved stranden

Mand 42

Ja den kort strækning vej fra Shiphape ned mod iskiosken. Der er ikke plads til biler kan passere hinanden pga. 
parkeringspladserne i de ene side.

Kvinde 47

Stranden. Den er meget ubrugelig! der er ingen mulighed for at bade i ferskvand/bruser, der er ingen mulighed for "leg i 
strandkanten" m boldspil, skovl/spand, bygge sandslot osv. Der er for lavvandet og uhumsk. Der lugter dårligt, og sandet er 
ulækkert både i vandet og på stranden. Jeg bruger den ALDRIG og har heller ikke gjort det da børnene var små. Tog hellere 
til Nivå strand, Peder Mads' strand i Humlebæk og Hornbæk strand.

Kvinde 50 Der er for meget tang ved stranden/kajak og ro klubben

Kvinde 49

Stranden. Tilgangen fra broerne er ikke god og der er for lavt, hvor man kommer ud. Stranden er også generelt pakket af 
mennesker, af samme årsag vil jeg ikke ligge der ‐ så gerne mere plads og området virker ramponeret. Det ville være rart 
med en stor, bred bro med mange nedgange. Gerne i dybt vand, så alle ikke skal kappes om vandskibroen.

Mand 57 Toilet på syd og nordmole  Parkering i spidsbelastning Trailerparkering  fylder og burde have eget område

Mand 45 Enden ved søspejderne er lidt tam.

Kvinde 56 Parkering, den offentlige strand, kørsel, udvalg af restauranter
Mand 65 Stranden om aftenen, hvor mange unge desværre fester, når man må, men desværre efter glasskår og affald.
Mand 54 Kørsel og parkering. Lille strand og ikke specielt praktisk.

Mand 25

Før svinget ved Valentin‐cafeen er der etableret p‐pladser i vejbanen, hvilket resulterer i hårde opbremsninger og kørsel på 
cykelstien/fortov, for at kunne passere modkørende trafik oppe fra strandvejen.

Kvinde 47

Der er for mange restauranter med tarvelig mad og uden æstetik, som ligger tæt på den nye isbod, samt ved siden af 
provianten.

Kvinde 56 Nordmolen er forblæst og kedelig

Kvinde 60

Det skal være klart, hvor de offentlige toiletter er, om de er åbne. Man skal let kunne orientere sig. Der mangler en 
legeplads.

Kvinde 55 Stranden bør udvides og rengøres, den virker aldrig rigtig frisk og tillokkende.

Kvinde 46 P plads når både er oppe.  Gerne mere strandkant til vand. Det kan være svært med børn eller ældre med trapper
Mand 47 Parkering og vejforløb, lille park v Strandvejen

Kvinde 60

Hjørnet ved roklubben er tilgroet og mørkt. De mange m2 kunne anvendes meget bedre. Vejen på havnen er for smal til 
den slags biler, der kører der.

Mand 34

Restauranterne er for meget kæderestauranter og mangler sjæl og lokalt ejerskab og diversitet... Det kunne være skønt 
med en uformel Bodega/værtshus hvor man kunne spille pool og drikke en flaskeøl... Legepladsen kunne være meget bedre 
og der kunne være en fantastisk legeplads på stranden (f.eks. tæt ved kajakklubben).



Mand 61

Vandet ved stranden og vikingebroen er som regel så lavt, at man skal gå langt ud for at bade. Mange søger til 
vandskibroen, da vandet er bedre dér. Men der er som regel for mange mennesker om sommeren.

Kvinde 40 Parkeringsområdet tit ret kaotisk
Kvinde 43 Badebroerne. Der er for få. Der mangler broer med trapper især til om vinteren

Mand 14

Stranden. Stranden føltes som et kæmpe Mekka. Man skal komme tidligt for at få en god plads, og det er ikke et sted de 
unge vil hænge ud

Kvinde 66

Stranden er ikke egnet til små børn og handicappede Der mangler også gode badeforhold til kommunens alm. borger.  
Borgere som ikke er medlem af vinterbadere, saunaklub osv Ærgerlige med alle de specialtilbud til borger som er “medlem 
af klubben”

Kvinde 52 Parkering og badebroer
Mand 63 Stranden.

Kvinde 49 Toilet faciliteter hhv nord og sydmolen

Kvinde 59 Området nede ved sejlsportsbutik kunne godt opgraderes mht til atmosphære og liv.Virker meget industriagtig.
Mand 16 Badebroerne Hundelorte på fortovet ved restauranterne
Mand 47 Jeg synes at den nordlige del af havnen godt kunne være mere spændende.

Kvinde 72 Parkering i weekenden er ofte umuligt

Mand 50

Sydmolen inkl. stranden er bare ikke lækkert ‐ sandet virker beskidt og det er i det hele taget ikke et sted jeg eller min 
familiære ønsker at søge ophold ‐ vandet er også ret lavt og bunden opleves sumpet og fyldt med gas.

Kvinde 48

Legepladsen ‐  for lille og mest til små børn.  Hvis flere besøgende bliver der brug for flere toiletter.  Rengøring af toiletter 
mangelfuld.  Bedre vand til at bade i !!  Flere badebroer der går lidt længere ud af ‘Plummer vandet’

Mand 45 Restauranters køkkenindgange og skraldespande ud med vejen ind til havnen burde skærmes bedre af.
Kvinde 37 Kunne tænke mig mere strand

Mand 52

‐ Parkering er nogle gange kaotisk. ‐ Der er for mange middelmådige restauranter (Cafe Valentin, Captain etc) ‐ Det er utrygt 
omkring Burgen jointen og det virker som om der bliver solgt stoffer omkring toiletterne bagved af "Bande" typer

Mand 48 Parkering En havn er for sejlere og søjlerne skal prioriteres

Mand 51

Vinterbadning/helårsbadning bør kunne foregå uden "ikke‐vinterbader‐tilskuere. Et separat område a'la Charlottenlund 
badeanstalt dog i mindre størrelse således at det passer til havnen og til antallet af medlemmer i vinterbade laugene. I 
øvrigt burde de to vinterbadelaug fusioneres til ét ifm. havneudvidelsen.

Mand 74 Alt for mange bådtrailere (af de store) der ofte generer med parkering på må og få langs Strandvejen (nede på havnearealet)

Kvinde 68

Bedre forhold til parkering af cykler og lidt flere handicap P‐pladser  Bedre mulighed for kørestolsbrugere til at få en dukkert  
 fra badebro/strandkant

Kvinde 50 For lidt kapacitet for vinter baderne
Mand 43 Havnen er meget opdelt i områder

Kvinde 58 Ja stranden, vandet er meget lavt og uklart
Kvinde 64 For få grillområder

Kvinde 31 Stranden, da jeg ikke synes den er børnevenlig, og vi derfor tager til andre strande
Kvinde 61 parkering om sommeren

Kvinde 39

Jeg synes helt klart der er forbedringspotentialer ved badestranden. Der mangler en badebruser, 
legeplads/træningsområde/krabbefangning mv. klientellet mangler også forretninger som sælger kvalitets is ( som i 
Vedbæk Social Foodies) og kaffe. Fx en kaffevogn

Kvinde 38 Meget få P‐pladser i den periode hvor bådene ligger på land
Kvinde 66 Stranden kunne godt være større  ‐ til de mange mennesker der opholder sig der om sommeren.

Kvinde 57 Lugten fra tang

Kvinde 47 Stranden er trist og kedelig. Måske flere lækre bænke og borde‐bænke sæt rundt omkring. Sådan generel opgradering.

Mand 44

Det kunne være givtigt for havnen, hvis der blev anlagt et større og bedre område til Fx grill, med borde, det ville være godt 
for gæste sejlere, og tror det kunne få flere børne familier til at besøge havnen, så man kan spise/lave sin mad der nede, og 
oplagt ville det laves hvor der også kunne laves en bedre legeplads.

Kvinde 60

‐ parkeringsforhold og trafik generelt ‐ Alt for lidt strand og for mange biler på promenaderne ‐ mangler flere 
opholdspladser bænke og sidde pladser generelt ‐ med udsigt over havnen og Øresund ‐ alt for lidt plads og forkert brug af 
ydermolen (unge der hopper i vandet etc.)

Kvinde 34 Stranden

Kvinde 45

Ind og udkørsel i bil pga parkering på kørebanen  Kunne være hyggeligt hvis restuaranternes bagside var mere aktivt 
udnyttet, så man kunne gå en rundtur i stedet for frem og tilbage  Også rundturen om det gamle Nokken er lidt trist

Kvinde 47

der kan være for mange badere på vinterbader broen på syd om vinteren og for mange badere på nordmolen om 
sommeren, så flere broer ville være skønt. På nordmolen om sommeren er der også en del rod med madpapir og flasker og 
dåser, det er øv.

Kvinde 43 Slæbestedet til nord er for småt til olympiske både
Mand 42 Slæbestedet for motorbåde

Mand 51 Nordmolen er meget død i forhold til resten af havnen ‐ det er faktisk synd
Mand 62 Ja, P‐pladser, for få, eller restriktioner for ikke‐betalende gæster, ville hjælpe

Kvinde 49 Generelt synes jeg vejen ind og ud er trang. Der er mange som moser sig frem i de smalle vognbaner.
Kvinde 43 Der er meget trafik på 'strøget' i højsæsonen og så er det altid et issue med parkering.



Kvinde 50 Parkering Toiletter
Mand 52 Fastfood

Mand 74 Tilstrækkelig plads til bådene på land om vinteren.

Kvinde 55

der mangler kvalitets cafeer med kvalitetskaffe, is, brød, kager osv. Og kunne være rart, at butikkerne/cafeerne kun lejes ud 
til firmaer, som holder åbent hele året (og ikke lukker ned i vinterhalvåret).

Mand 50 stranden,  Nord & Syd Tang lugte... meget vigtig at der findes en løsning
Kvinde 45 Trafikken i de uger hvor bådene ikke er kommet i vandet ‐ marts og april
Kvinde 46 Parkering

Mand 64 Parkering med trailer kan være udfordrende.

Kvinde 38

Der er ikke så mange steder man kan sidde, hvis man ikke er på en restaurant.  Trafikken. Det er svært for bilerne at komme 
forbi hinanden når man skal til/fra parkeringspladserne. Det er ofte også svært at finde parkering.

Kvinde 54 Vejen ud ad mod Mash. Mokket.

Kvinde 51 Der mangler flere badebroer, meget lavt vand ved stranden.

Mand 70

Sydbassinnet hvor restauranterne ligger på stribe og starter ovnen med helstegt oksesteg kl 10 om formiddagen hvor man 
godt vil være i sin båd og nyde stilheden.  Parkeringspladserne er ofte fyldt op sikkert med dem der arbejder på 
restauranterne. Man burde lukke af for parkering for alle andre end bådpladsejerne og så evt lave en parkeringsplads for 
besøgende, hvor der idag står både langs Strandvejen, selvfølgelig kun om sommeren.

Mand 64 Der mangler tit P‐pladser i vinterhalvåret, når bådene er på land.
Kvinde 5 Parkering

Kvinde 55 Stranden hvor der ikke er direkte adgang til vandet, få bruger til vinterbadning
Kvinde 70 Stranden drikke god for børn og der mangler broer og dybde.

Mand 57 P‐pladser. Flere af dem eller max 3 timers parkering. Passer med en strandtur, en kort sejltur eller et besøg på restaurant.
Mand 55 Lige nu er der mange både på parkeringspladsen

Mand 35

Afstanden fra stranden til havnen/toiletter har altid virket meget lang. Ligeledes bruger strandgæsterne ofte sejlernes 
vandslanger. Der kunne godt være en kombineret bruser og vandhane til strandens gæster. Ligeledes et toilet ville være 
lækkert inkl pusleplads.

Mand 65

Badeforhold for sejlere/gæstesejlere er ikke tidssvarende. Parkeringsforholdene / for mange biler. Antallet af biler kunne 
reduceres, f.eks. ved parkeringsafgift på havnens område. Cykelparkering ‐ om sommeren er der alt for få cykelstativer ‐ der 
bør etableres cykelparkering flere steder (bag "havnefronten"), og med tydelig skiltning.

Kvinde 57

Færdsel som cyklist og fodgænger ok Som bilist er vejbanen der parallelt med kongevejen lige efter svinget for “ smal “ når 
der som nu er tilladt parkering i højre side ‐ hvilket betyder mange biler ender med at køre ind over cykelstien i den 
modsatte side = farligt for cyklister

Mand 72 Tilsandingen af sydstranden
Kvinde 34 Stranden ‐ lugter nogle gange af tang

Kvinde 19

Også nordsiden, desværre. Der er en del trafik her, hvilket gør det besværligt og farligt at være Open water svømmer når vi 
er nødt til at gå i vandet så langt ude....

Mand 34 Det er svært for to biler at passere hinanden på vejen. Der mangler en lille plads til børn (legeplads).
Mand 57 For crodwdy
Kvinde 70 Alle restauranterne. Vi har ikke brug for Rungsted Nyhavn
Kvinde 44 Stand

Kvinde 43

Badning ved sydmolen Tang v sydmolen  Tang v Nordmolen  Vandskibro v Nordmolen er alt for lille og burde ikke blandes 
med badende ‐ alt for crowdet, alt for farligt.  Manglende toiletter ved Nordmolen  Manglende toiletter ved stranden  
Stranden v sydmolen er for lille  Vanddybden ved stranden for lav.

Mand 39

Der er flere steder, hvor det kunne være skønt at sidde men manglende sidepladser gør det svært og manglende 
afskærmning for vinden kan ødelægge selv den bedste solskinsdag. Læs bænke med afskærmning ville være dejligt. A la 
Vedbæk Havn der har det en smule

Kvinde 58 Trafikken ‐ vejen til/fra ‘bunden’

Kvinde 40 parkering, og stranden er ikke særligt velfungerendeda der mangler steder at opholde sig og det er ikke en naturlig strand.

Mand 41

Det ville være super hvis havnen fik et mere klimavenlig tilgang for eksempel en masse solceller. Det ville sende et super 
godt signal. Envidere er der alt for få havnepladser og hvor man er på ventelisten er ugennemskueligt.

Kvinde 46 it would be great to have an exercise area like in Vedbaek
Kvinde 48 Den store triste p‐plads og alt for lille vandskibro
Kvinde 55 Vejen ned mod restauranterne er for smal. Der kan ikke passere to biler samtidig

Kvinde 75 Der mangler mulighed for let servering om sommeren i nærheden af strande   vand softdrinks is mm

Kvinde 66 Nord for havnen er den ellers så fine strand helt ødelagt af store bunker tang, som aldrig bliver fjernet.

Kvinde 71 Der er ikke udsigt fra restauranterne på grund af de alt for store både, som ligger lige foran. De bør ligge et andet sted.

Mand 55

Adgangsforholdene er upraktiske for bilister, da den primære vej (ved normal belægning af parkerede biler) er for smal til at 
to biler kan passere hinanden. Drømmen er en ensrettet, halvbred vej, så der bliver bedre plads til også de blødere 
trafikanter på cykelsti og fortove. Med en "stor sløjfe" og en "lille sløjfe" burde dette kunne ordnes uden at folk behøver at 
køre ret meget længere end i dag.

Mand 54 Stranden og vinterbadenes klub



Kvinde 23 Den første del på Venstre hånd kunne godt gøres mere attraktivt med en cafe eller isbod blandt sejlbutikkerne
Mand 70 trafikken bør ensrettes som foreslået
Mand 56 Parkering

Kvinde 53

Stranden har altid fungeret dårligt mht badning, pga det lave og stillestående vand. Dét at man ikke føler at vandet bliver 
cirkuleret ordentligt, virker ulækkert.

Kvinde 40 Den hænger ikke så godt sammen logistisk
Kvinde 59 Stranden, og adgang til havet via badebro

Kvinde 51

Nord molen.  Hele stykket fra stranden og ud i vandet, kunne bruges og benyttes langt bedre.  Med større og bredere broer  
ligesom i Humlebæk. Platform/flyder som i Vedbæk.  Iskiosk. Toilet mm.  Liv liv liv. 💕

Kvinde 50 Nordmolen

Mand 54 Yderste molehoved ved fyr er slidt. Synes der mangler bådpladser til flere større både
Kvinde 48 Ja stranden er ikke så lækker, ofte beskidt og den store bunke tang udfra roklubben lugter slemt.

Kvinde 55 For mange dårlige restauranter
Mand 51 Ville være dejligt med mere plads ved vandskibroen til at hoppe i vandet.
Kvinde 34 P‐pladsen
Kvinde 46 Parkering Der mangler små oaser for dem som ikke er på restaurant.  Sammenhæng til strand

Kvinde 59

Tanglugt ved og omkring strand. Parkering ‐ burde være eet sted og ikke alle mulige steder med dårlig parkeringer og 
trafikkaos til følge.

Mand 47 Der er behov for udvidet badebro og rekreative områder til badning og div vandleg nord og syd

Kvinde 41

Molerne. Den officielle vinterbaderbro bruges af turister selvom de ikke må her i corona, giv vinterbaderbe direkte egen 
nedgang langt væk fra udsigtspunkter. Lav mere spadserevenligt gåtur på molerne. Meget betontung mole, få grønne 
bæredygtige planter og mange flere siddepladser i små klynger mangles hvor man kan spise sin take away mad. Mangler 
udsigtstrapper man kan sidde på. Stranden ‐hvis sand flyder rundt og skaber uhensigtsmæssige forhold. Fjern sand og erstat 
med græs! Mangler stormsikre vinterbaderbroer, med så mange nye gæster der er. Mangler udendørs brusere til at skulle 
forurenet vand af efter badetur. Bedre sorterings skraldespande med ordentlig dyresikre låg. Mangler børnevenlig solsejl 
man kan skærmes på m sommeren og gå under i regnvejr. Mangler narturlegeplads til børn fx med udskårne sæler, fiskenet 
som klatrestativ som i Hundested havn.mangler toilletter v sydmolen der er åbne året rundt. Mangler vipper ude på p

Mand 60

Jeg synes at stranden er i en trist forfatning. Dekan ikke være rigtigt at vi i 2020/21 , i en af Danmarks mest velstillede 
kommuner, har et strandmiljø der ligner noget fra en glemt tid. Alt er forsømt på stranden og det er tydeligt at ingen har 
interesse for at skabe et godt miljø for de der benytte stranden. Den nye udviklingsplan ser ud til at tage hensyn til dette og 
at der kommer fokus på strandmiljøet. Jeg vil også foreslå at der anrettes en p‐plads til autocampere, på en del af p arealet, 
gerne med indhegning og gode faciliteter.

Kvinde 53 Badebroerne er for små. Man må ofte vente i kø for at komme i vandet pga covid‐19 og afstandskrav.

Mand 51

Jeg synes generelt at faciliteternr for de mange helårsbadere er meget ringe på hele havnen. Der er rigtigt mange som 
helårsbader og svømmer.

Mand 48 Nordmolen kunne godt ændres i lokalplanen så der kunne komme en cafe eller et sommer udskænkningssted.

Mand 42 Parkering

Mand 46 Parkering

Kvinde 50

For få Parkering og  bådene behøver ikke fylde p‐pladsen om vinteren. De kunne stå på land andre steder om vinteren.  
Hørsholm Rungsted og Rungsted havn skulle have en lille strandbus, så by og strand hænger sammen.

Mand 49 Ved stranden er der en slem slem lugt

Kvinde 47 Vi vinterbadning bør være tilladt for alle. På den officielle vinterbader bro må man kun være hvis man er medlem.

Kvinde 52 Kun badning på nord siden, hvor der mangler plads

Mand 44

1. Udenfor "høj sæson" er havnen lidt kedelig. Og det er ærgeligt for alle parter. Hvordan laver vi en havn med helårs 
helårsaktiviteter?  2. Jeg savner en badefacilitet for de unge. Jeg har flere gange set Københavns havn, som i havnen har lagt 
en bade facilitet tegnet af BIG. Dette kunne være en mulighed for at servicere de unge.

Kvinde 61 Parkering er en nødvendighed, men er ikke et visuelt aktiv. Kan det gøres bedre? Offentlige toiletter ‐ gerne flere.

Mand 48 Strandområdet er elendigt, og det er trist, det nye initiativ til en sauna for vinterbadere er blevet parkeret inde i havnen.
Kvinde 45 Der bør ikke luftes hunde på stranden,  og der mangler sådan et skilt.

Kvinde 33

Som relativ ny bruger af havnens faciliteter, har jeg fundet det svært at finde/besværligt at komme på toilet/skifte tøj ved 
strand‐ og havnebesøg. Og så kunne jeg godt savne en kiosk/isbod i synlig afstand fra stranden, så børn selv kan løbe op og 
købe en is, uden man skal forlade ting uden opsyn eller jage alle med, hvis man er eneste voksen

Kvinde 50

Parkeringen ... enten er den fyldt op med både eller fyldt op med lidt færre både! Desuden irriterer det mig, at når man i 
sommerhalvåret ENDELIG finder en p‐plads, så er der en mindre dagsrejse til fods for at komme på stranden.



[Q9] Har du synspunkter ift. handicapforholdene på havnen?
Gender Age Q9

Kvinde 57 Det er tosset, at der er flere handicappladser ved vinterbadehuset, jeg har ALDRIG set en handicapbil der om vinteren!

Kvinde 53

Ja de er dårlige på stranden. Selve havnen er ok ved restauranter mm, men stranden er under al kritik. Se fx på Nivå havn 
som er langt bedre. Der kunne også etableres handicap p pladser helt ude ved stranden, og så gang"broer" der også gik ud 
i vandet, så man kan køre badestol ud. Bemærk skal ikke være lige ved siden af heftige børneområder med larm mm. I det 
hele taget er Hørsholm kommmune præget af fx dårlige handicap ppladser på fx brosten hvilket er en besynderlig 
kombination af dårligt gående og brosten. De

Mand 63 Det er vigtigt, at havnen også kan bruges af handikappede, så alle tiltag bør tage højde herfor.
Kvinde 56 Der bør være adgang for rullestole på strande, fx en 'kørebane'
Mand 54 Der skal være adgang for at handicappede kan bade.
Mand 69 Kun at det selvfølgelig skal være handicapvenligt.
Kvinde 60 De skal helt generelt forbedres.
Kvinde 77 Bademuligheder for handicappede er vist ikke til stede i øjeblikket
Mand 47 HØJ PRIORITET. Inkluder så mange handicappede som muligt i dette.

Kvinde 72 Det er nemt for kørestole at komme frem og tilbage, hvis der ellers er handicapparkeringsplads, vil det være lettere
Mand 50 De har meget fine adgangsforhold ‐ andet bør prioriteres nu!
Kvinde 65 Selvfølgelig skal tilgængeligheden være optimal for handicappede ‐ det er vist også et lovkrav?
Mand 74 Jeg syntes forholdene er udemærket...Men er eje heller selv handicappet
Kvinde 68 Generel hensyntagen til adgangs‐og opholdsmuligheder når nye tiltag etableres

Kvinde 61 De kunne klart være bedre så der var mulighed til at køre direkte til en bro med mulighed for at komme direkte i vandet.
Mand 44 Der skal selvfølgelig være gode forhold for alle

Kvinde 45

Ja ærgerligt at der skal være tre handicappladser ved vikingernes badehus. Ser benyttes max én af gangen som jeg har set 
det. Flyt dem længere væk fra huset. Om vinteren er det vigtigt at parkere tæt på broen af hensyn til at minimere afkøling. 
Giver desuden mange sure sammenstød. Behold en enkelt og flyt de to andre.

Mand 50

de overholde loven, håber jeg med der skal være plads til alle, måske bedre muligheder for at kunne komme ud på alle 
broerne

Kvinde 5 Adgang til vandet
Kvinde 70 Ok

Kvinde 57 Burde nok opprioriteres

Kvinde 58

Der er adskillige handicap‐p‐pladser på den sydlige mole. Jeg har aldrig set en bil med handicapskilt parkere der. Er de 
placeret det rigtige sted på havnen?

Kvinde 66 En trærampe på stranden til kørestolsbrugere som i Hornbæk.

Kvinde 54

Der er dårlige forhold for handicappede. Restauranter er alt for tæt pakkede med stole og borde, så det er svært at komme 
ind med stok rolator og kørestol. Desværre

Kvinde 46 no

Kvinde 55 Flere handicap p‐pladser
Kvinde 75 Flere handicap park pladser ved stranden

Kvinde 51

Det kunne jo være en fantastisk og fuldstændig unik mulighed. Hvis man havde mulighed for at hejse, rulle handicappet 
kørestolsbruger ned i vandet om sommeren. Sikke en fantastisk og unik oplevelse vi kunne give de ældre mennesker. ❣

Kvinde 50 Synes det er vigtig at alle kan nyde stranden og det tilbud der er ved vores strand
Mand 47 Skal være der i et eller andet omfang

Kvinde 53 Der burde være lettere adgang for gangbesværede at komme i vandet i form af lavere trin f.eks.
Mand 44 Nej.



[Q10] Har du ideer til forbedring af miljøforholdene på havnen og stranden?
Gender Age Q10

Kvinde 40 Der bør være mulighed for affaldsortering
Kvinde 50 Affaldssortering

Kvinde 41 Jeg har ingen ideer, da jeg desværre ikke ved noget om området, men det ville være dejligt med bedre vandkvalitet.

Kvinde 57 Skraldespande hvor skraldet ikke kan tages af fugle. Mere fokus på oprydning/rengøring af området hele året.

Mand 38

Der burde laves kunstige rev ud for stranden som der er gjort i Hundested, Hunderevet. Det er en kæmpe gevinst for 
diversiteten i vandet og det skaber en masse liv, til glæde for fiskere, undervandsjægere, fugle osv. I Hundested fik de 
granitblokke fra Norge, gratis.

Kvinde 53

Handicap p plader helt ude ved stranden etableret på normalt stabilt underlag. Husk god plads bag til, hvis der bruges lift.  
Gang‐arealer hvor kørestole og barnevogne kan køre og også gerne en slags rampe lign ud i vandet. evt nogle skygge 
områder til fx. børn der skal sove.

Kvinde 49 Flere affaldsspande
Mand 63 Er ikke ekspert, men emnet bør have høj prioritet.

Kvinde 49

En flot, arkitektonisk bro, som folk ville køre efter, som på Amager, og hvor der er masser af plads til, at man kan gå i vandet 
‐ og helst i både dybt og lavt vand. Det kunne være en stor rund bro, som på den måde tilbød begge dele. Rungsted havn er 
i forvejen et attraktivt sted. Markant arkitektur ville sætte prikken over i'et.

Mand 45 Elbåde opladning
Kvinde 56 Affald, særligt ved stranden og hvis der kommer picnic områder

Kvinde 53 flere toiletter og skraldespande
Mand 54 Bedre affaldssortering.
Mand 25 Flere skraldespande og dedikeret bål og grill‐pladser
Kvinde 47 Rydning af tang
Kvinde 60 Flere genbrugsstationer til aflevering af affald.
Mand 47 Undgå løse hunde

Kvinde 66 Affaldssortering og skraldespandenes som er lukkede således at måger og andet fugle ikke kan sprede affaldet

Kvinde 52

Jeg synes det kunne være rart hvis den nye sauna kommer UD AF HAVNEN og placeres på en fast platform på en af 
ydermolerne.

Mand 63 Flere affalds'spande' ‐ husk låg!!
Kvinde 49 Flere skraldedpande
Kvinde 29 Gratis is for en pose skrald samlet på stranden/havnen

Mand 50

Hvis det er muligt bær i gøre noget ved bundforholdene, og jeg håber også at i vil udnytte nordmolen ‐ den er bestemt et 
fantastisk sted med helt rent vand

Kvinde 48

Bedre indsats på st finde årsag til vandforurening ‐ problem med højereliggende vådområder der lugter af kloak /hvor kloak 
flyder over kunne være relateret?

Mand 74 Desværre er nok brugerne, som ikke forstår at holde rent
Mand 52 Bedre parkeringsforhold ville give et mindre katotisk miljø

Mand 74

Jeg syntes modsat børn, at der bliver smidt for mange sten i vandets... Hvordan skærmer man muligheden dor det af... 
Åbenbart umuligt at lære forældrene det...så endnu sværere at få børn til at forstå det. (Det var ikke tænkt som alle ikke 
har forstået det)

Kvinde 68 Affaldskurve ved bænke

Kvinde 61 Flere affaldsspande
Kvinde 38 Forurening af vandmiljøet fra defekte kloakker (e‐coli) bør stoppes.

Kvinde 60

Promenaderne skal gøres bredere, der skal være beplantning med hypen roser mv. Der skal være bedre forhold for 
bådejere i form af nemme tankningsforhold, vandpåfyldning og septiktank tømning.  Gerne pladser til istandsættelse og 
vedligeholdelse af både. Gerne større plads til arrangementer. Fiskepladser til børn og voksne. Klublokaler /overdækket 
terrasser/bålpladser til bådejere, der ikke er medle

Kvinde 34 Billig mulighed for udlejning af vandsport udstyr
Kvinde 45 Cigaretskodder er er slemt problem. Lav skodbeholdere og nudging ‐ eller en røgfri havn med rygezoner.
Kvinde 43 Flere rlige plastik indsamlingsdage. Og på tider hvor sejlere ikke har stævner

Mand 42

Der skal ikke lukkes så mange biler ind. Måske bomme som i andre havne  hvor faste brugere har adgang og mulighed for at 
parkere udenfor til gæster.

Kvinde 49 Vandcykler i sommerhalvåret. Tursejlads med el eller solcelle både. Hvis der etableres badefaciliteter så solcelleopvarmning.

Kvinde 55

Få hundeejere til at samle deres hundes efterladenskaber op, og undgå at hunde, som oftest løber løse på stranden, som nu 
besørger på stranden, hvor børn leger hele året.  Miljøspande til affald (sortering af plastic, pap osv.)  Flere el‐ladestandere 
på p‐pladserne, så flere el‐biler tiltrækkes

Mand 50 ja. fin en løsning så vi kan få den tang lugt væk, den er pinlig
Kvinde 46 Se på Vedbæk strand på nordsiden. De har skabt rigtig fint miljø.  Sauna i Skovshoved fungerer rigtigt godt
Kvinde 65 Savner flere og større affaldscontainere, især om sommeren

Mand 65

Beholdere til affaldssortering, herunder miljøfarligt affald (m. tilhørende tydelig skiltning og sorteringsvejledning), bør 
opsættes flere steder på havnen. Det bør ske, så affald (også f.eks. spildolie, snavsede maleruller og ‐ pensler) fra 
forårsklargøring kan sorteres forsvarligt.

Kvinde 57 At skraldecontainere bliver tømt oftere i spidsbelastnings perioder



Mand 34

Forsøg at undgå de store mængder tang som ligger og rådner. Gode toilet forhold. Flere p‐pladser forbeholdt elektriske 
biler samt flere lade‐standere til el‐biler.

Kvinde 70 Færre restauranter med lugtgener
Kvinde 43 Nudging af unge der sviner efter fester. Rensning af afløb syd for stranden v Christiansgave

Mand 39

Miljø som i atmosfæren så helt klart mere mulighed for ophold andre steder end blot på stranden.  Miljø som i 
bæredygtighed så helt klart mere fokus på grønne løsninger, vedvarende energikilder, showcase et sundt vandmiljø

Kvinde 58

Meget bedre affaldsordning. Skraldespandene flyder over, der ligger affald og flyder efter sommeraftener og der mangler 
mulighed for sortering i nogle få enkle fraktioner.

Mand 41 Krav om miljøvenlig bundmaling til både. Solceller. God affaldssortering

Kvinde 66

At vinterbadeklubben flyttes længere ud af molen, så den ligger mere isoleret af hensyn til vandstand og ikke medlemmer 
af klubben.

Kvinde 75 Nej.   Kun fjernelse af tang  regelmæssigt

Kvinde 67 Tang

Mand 55

Stort behov for flere toiletter som er åbne og renholdte hele året. Her må kommunen træde til, det kan ikke kun være 
havnens opgave, når så mange gæster bruger stedet uden beregning.

Kvinde 23

Indgå et samarbejde med Os Om Havet, så kan de holde oprydnings event så Rungsted havn kan blive tømt for skrald og 
affald både på land og vand! Kontakt: kontakt@osomhavet.dk

Kvinde 51 Nord molen. Skrevet som før ;)
Kvinde 48 Flere skraldespande og tømning af disse dagligt.
Kvinde 46 Affaldsortering

Kvinde 41

Græs i stedet for sand på molen. Bedre skraldespande til sortering og dyresikre. Flere naturlige plantekasser med fx 
naturgræs til at give mere natur og hyggepladser i asfaltjunglen. Bruser til at skylle forurenet vand af sig. Udsæt muslinger 
til at rense vandet.

Kvinde 53

‐ Flere og større skraldespande og daglig tømning, især om sommeren, hvor det sviner næsten hver morgen med 
pizzabakker, tomme flasker mv. ‐ Dispensere med hundelorteposer. ‐ Indfør renholdsregler og skilt med dem: Uddel bøder 
til folk der ikke samler hundelorte og skrald op efter sig.

Mand 48 Lav stor nedgravet skraldebeholder

Mand 44

Ja, havnen har til tider meget affald i vandet.  1. Giv de unge mennesker en opgave hver lørdag i sommerperioden, hvor de 
får en pose, og så får de 50 dkk for hver 1kg skrald de samler op af vandet.

Kvinde 61

Tang gener bør løses ifm projektet Involver skoler/gymnasier/DTU i miljøforbedrende projekter ‐ prioriter også 
kommunikation

Kvinde 45

Problemer med vand forurening fra kloakvand øst for havnen skal løses. Stranen skal helst gøres ren6 regelmæssigt,  altså 
der er cigerretskød og andet affald i sandet. Man kunne organisere folk at komme og samle affald 2‐3 gange om året, med 
poser, redskaber til rådighed og måske snaks og drikkevarer  til deltagerne.

Kvinde 50 Flere skraldespande evt til forskellige typer affald (plastik, glas, restaffald)



[Q11] Har du ideer til forbedring af sikkerheden på havnen og stranden?
Gender Age Q11

Mand 59 Vandskibroen forbeholdes vandski med ny ekstra bro
Kvinde 50 Livreeder

Mand 57 Vagter og kameraer

Mand 65 Livredder i sommerferien

Kvinde 53 havnevagt der går rundt om aftenen / natten, livredder om dagen

Kvinde 52

Det vil være dejligt med livreddere og patruljering om aftenen for at sikre ro/orden.  Det bør ikke ende som et Tivoli som 
unge valfarter til og dermed bliver til et usikkert sted om aftenen.

Mand 47 Forgængerovergange v parkering

Kvinde 40

Bedre infrastruktur er alfaomega hvor biler og fodgængere er mere adskilt. Som det er nu er fodgængere tvunget til at 
krydse et meget stort ustruktureret parkeringsområde og indfaldsvej hvor der kører rigtig mange biler som ikke har plads til 
at køre i begge retninger. Det er tit kaotisk.

Kvinde 43 Nyere badebroer. De gamle er meget skidte
Kvinde 46 Måske livredder om sommeren

Mand 45 Sæt kameraer op. Der er tyverier fra parkerede biler om sommeren.

Mand 52

Der er for mange bande og rocker typer ‐ Det er fint der er vagter, men når man snakker med dem får man indtryk af at der 
går mange kriminelle typer rundt, hvilket gør en utryg som bådejer.  Man burde overveje at spærre broerne af med hegn og 
låger. Personligt ville jeg sætte stor pris på hvis min båd ikke var tilgængelig for andre end dem som lå på broen. Sådan er 
det mange steder i udlandet

Kvinde 68 Tydelig afstribning mellem gående og kørende trafik Anvisnings og forbudsskiltning ‐ gerne med humoristisk islæt

Kvinde 64 Skridsikre slæbesteder

Kvinde 57 Flere kameraer

Mand 42 Færre biler der køre frem og tilbage. Ensrette havnen så man undgår den parkerings kaos.

Kvinde 49

Lav nogle idiotsikre løsninger så ikke sejl‐kyndige forvilder sig steder henvhvir de kan komme til skade. Ex. Hsr der været 
skriverier om st man kan skære sig ved ramper. Så sæt et adgang forbudt op eller en bom.

Mand 74 Videoovervågning, men det er der allerede i et vist omfang.

Mand 50

sikkerheden i haven er iorden, med er sikkerhedstjek af et pro. firma er sikker en god ide.   men sikkerhed starter der 
hjemme, skolerne & i klubberne ‐ for så tilbage var der altid i DR OBS, med korte informationer, suppleret men folder og 
uddandelse  i skolerne

Kvinde 45 Kaos med biler til tider
Kvinde 51 Livsredder om sommeren.

Mand 70

Lukning for gennemkørende trafik, fartdæmpende foranstaltninger eller helt lukke for gæster på havneområdet ved at 
etablere anden parkeringsmulighed  Som nævnt tidligere.

Mand 65

På vejen fra havnekontoret til Ship‐Shape er der i højre side af vejen en relativt bred asfalteret cykelsti (eller er det et fortov 
?) Omdan den til kombineret cykelsti og fortov: En stribe på midten, fodgængerpiktogram til højre og cykelpiktogram på 
asfalten til venstre.  På den modsatte side af vejen (siden med afmærkede parkeringsbåse) findes også en cykelsti. De, som 
benytter parkeringsbåsene, forveksler ofte cykelsti med fortov. Der bør males cykelpiktogrammer på cykelstien.

Mand 34 Kameraer ved promenade, livvagt ved stranden i højsæson for badning og mere patruljering af politiet.

Kvinde 43

Livreddere og egen bro til badning på Nordmolen hvor vandski ikke er tilladt. Gør det forbudt at bade ved indsejlingen og 
ved sydmolens fyr.  Sørg for at broerne ikke så glatte at bade fra

Mand 39

Bedre badebroer og flere af dem. Gerne langt ud i vandet så der er nem og sikker adgang til dybere områder. Synligt 
redningsudstyr over alt

Mand 41

Ja risiko for at glide og falde på vandski broen. Belysning af vandski bro samt vinterbadebro.   Legeredskaber og fllydeø I 
havet ved vinterbadebro. Træningsredskaber i vandet

Kvinde 75 Nej

Kvinde 67 Tang

Mand 55

Trafik: Ensrettet kørsel på den primære vej. Parkering kun ved afmærkning og aldrig på den primære vej. Håndhævelse af p‐
regler via privat p‐selskab.  Strand: Opsyn, evt. med video, så nattefesterne ikke fører til hærværk m.v.

Kvinde 59

Da der mangler badebroer er vandskibroen overbelastet med vandski folk, havsvømmere og andre badende. Det giver 
trængsel og ind imellem er sikkerheden dårlig

Kvinde 50

Ikke sikker på hvad i mener. Sikkerhed i forholdt til færdsel af både og biler eller sikkerhed i forhold til badegæster og 
robåde, både mm, sikkerhed i for af livredder....?

Kvinde 48

Der skal opsættes en stige ved krabbe fiskezonen, så man kan kravle op, hvis man er faldet i vandet. Min søn faldt en gang i 
og min mand kunne dårligt kravle op af vandet med ham, da der både er net man vikles i  og ingen trappe.

Kvinde 46 Færdsel er helt åndssvagt, men det taget jeg for givet er en af de åbenlyse ting der skal kigges på
Kvinde 41 Dyppezone

Mand 60 Med en bedre strand, med nye facilteter bør der også indtænkes et livredder tårn.
Kvinde 53 Overvågningskameraer på nordmolen og hyppigere patruljering af vagtværn/politi.



Mand 44

Ja, vi bør have en gruppe af mennesker der cirkulere på området for at sikre sikkerheden er i top.  Jo lækrere havnen bliver, 
jeg mere vil den også tiltrække ballademagere.  Der er mange ballademagere der også besøger havnen i løbet af sæsonen, 
og endda bandegrupperinger fra lokalområdet. Og vi skal sikre at de 99,9% andre unge undgår at blive trynet af den 0,001% 
ballademagere. Det er vigtigt, og et vigtigt signal for havnen af sende.  Københavns havn har politiet i orange gummibåde, 
der cirkulere i weekenden. Bør vi have det samme?  Det ville også være en god mulighed for politiet at være tilstede, og 
skabe rolige omgivelser, og "vær

Kvinde 45 Camera overvågning om aftenen og tit patruljering af vagtene om aftenen.
Kvinde 50 flere parkeringspladser, én i nærheden af stranden, udvidelse af den i nærheden af vandskiklubben.



Gender Age Q12

Kvinde 40

Badeforholdene for vinterbaderne er super gode! Særligt kurvene er et rigtig godt tiltag. Flere lignende badebroer ud af 
samme mole ville være godt ‐ særligt i disse afstandstider, så badegæsterne kan fordele sig bedre og ikke klumper sammen.

Mand 47 Tak for indsatsen ‐ den er værdsat.

Kvinde 45 Der er utroligt mange mennesker på vandski broen for at komme i vandet så en større eller mange flere broer ville være godt
Mand 38 Kunne man lave en undervandssti som i Snekkersten og andre steder, som man kan snorkle langs?
Kvinde 53 Synes overordnet Rungsted havn er et dejligt sted at komme.

Mand 63

Har fremsendt nedenstående forslag til Styregruppen for udvikling af Rungsted Havn og strand, som jeg vil opfordre 
Rungsted Havnebad at støtte op om.   Kære styregruppe for udviklingen af Rungsted Havn og strand  Jeg har den store 
fornøjelse som badende ofte at benytte vandskibroen på nordmolen både sommer og vinter. Det er der tillige rigtig mange 
andre, som gør, og det er jo meget dejligt, at så mange udover bådfolket har glæde af havnens faciliteter. Vandskifolket er 
meget flinke og imødekommende, idet de lader os bade, selv når de benytter deres bro til at stå på vandski fra, om end det 
ikke umiddelbart er en god kombination med badende og hurtige både i samme farvand. Men det går faktisk fint.  Med det 
fortsat stigende antal af badende – både almindeligt badende og medlemmer af det nyligt opstartede Rungsted Havnebad 
såvel sommer som vinter både om morgen og i løbet af dagen/aften – må det påregnes, at der vil komme et stigende pres 
på brugen af vandskibroen. Der vil derfor være behov for en betragtelig udvidelse af dens nuværende størrelse eller 
etablering af flere lignende broer på ydersiden af nordmolen, hvis der skal blive plads til alle – vandskifolket, 
havnebadsmedlemmer og almindeligt badende.  Jeg vil derfor venligst opfordre til, at en udvidelse af sådanne brofaciliteter 
(f.eks tre‐fire gange større end nu) vil indgå i jeres overvejelser i.f.m. den planlagte havneudvidelse, selv om det nok vil koste 
et par ekstra millioner kroner. Disse penge vil imidlertid være givet rigtig godt ud, så havnen kan blive et endnu mere 
attraktivt sted for endnu flere af kommunens borgere – og ikke kun for klub‐/foreningsmedlemmer eller sejlere.  Held og lykk

Kvinde 45

Vi har et kæmpe havneområde og promenaden med restauranter er skøn, men jeg synes det ville løfte helt fantastisk med et 
streetfood område a la ‘Det fedtede hjørne’ i Hornbæk hvor man kan nyde den sidste aftensol og høre musik. Et sted hvor 
både unge, børnefamilier og festglade mennesker kan mødes på hvert deres niveau. Musik man kan holde ud at lytte til, en 
legeplads til børnene evt minigolf. Vi har sådan et fantastisk sted og alligevel er det begrænset udnyttet.

Kvinde 50

Bedre og mere infrastruktur til vinterbadere. Der er så mange som vinterbader nu, at det er svært at komme til. Der er brug 
for flere badebroer og længere ud på dybt vand. Der er brug for brusere ved i nærheden badebroerne.

Mand 59 Kabelpark til wakeboard nord for havnen
Mand 42 Det er super god havn, og respekt for at der er så meget liv omkring butikker og restauranterne

Kvinde 47

Jeg synes, at man skulle lade sig inspirere af "promenaden" som ligger nord for Helsingborg Havn. Det er et fantastisk 
område m plads til badere, børn, motionister, picnic/bålpladser, boldspil, legeplads, musik, madboder, hundeluftere osv. 
Yderst ligger desuden en badeanstalt (m sauna) adskilt i køn. En til to gange om ugen er badeanstalten åben for familier, og 
sauna‐afdelingerne kan kombineres så familier kan opleve det sammen.  Desuden sker der altid noget sjovt i selve 
havnebassinet i Helsingborg Havn, der er kajak‐roer, vandscootere, optimister, gamle skonnerter osv. Der er meget plads i 
havnen, så det er ikke noget som generer hverken beboere eller sejlere. Det er bare sjovt at der sker noget!

Mand 45

Det skal være een lang sammenhængende forløb fra restauranter til sejlerliv til badeliv. Ala italienske rivera hvor man 
langsomt kan cykle igennem og se livet udfolde sig.

Kvinde 56

Vi kan markedsføre Rungsted/Hørsholm som 'kystkommune' og virkelig gøre noget ud af vores miljø langs kysten. Fx satse 
på en stor og lækker udbygning/renovering af havnen, stranden osv.

Mand 54

Renovering at havnens gamle broer og hegn. Det tiltrækker formentligt gæster. Derudover ville streetfoodmarked være en 
god idé og ville helt klart blive en succes.

Mand 38 Søg inspiration ved eks. Den nordlige del af Skovshoved havn, samt Nordhavn.
Kvinde 56 Flere områder med mulighed for læ for vind og vejr i vinterhalvåret

Kvinde 52

Havn og strand bør være et naturligt og hyggeligt sted, ikke et Tivoli eller overnatnings område. God variation at butikker og 
restauranter og ikke ‘billigt fastfood’ Naturligt miljø med fiskeri, badning, fodring af ænder .. ja som i dag :)

Kvinde 60

Der er for mange mænd i havnebestyrelsen og havneudvalget. Jeg synes, at I skal gøre noget for at sikre en bedre 
kønsmæssig repræsentation.

Kvinde 40 Flere badebroer til vinterbadning og adgang til sauna ville være fantastisk

Kvinde 66

For mig er det vigtig der bliver gode badeforhold til alle borgere i kommunen.  Synes det er helt skævt med div klubber.  
Sidste skud er sauna, som egentlige er betalt at “coronapenge”, med kun henvender sig til lille skare borger.

Kvinde 52

Jeg kan ikke se der skal være store legestativer mm. Der er bygget et super flot legeslot på Nattergalevej. Ting som dette 
hører IKKE hjemme på en havn. Det skal ikke laves om til forlystelses område. Det ville være så forkert.

Mand 63 Lidt sand'flytning' så man hurtigere kan komme ud og svømme. Altså så der ikke er så lavt så langt ud som nu.

Kvinde 72

Tang har været et problem i 20 år. Dels lugter det grimt om sommeren og det er ikke godt at bade i. Det kunne køres væk 
hver dag‐ det gør man på de franske strande

Kvinde 46 Ville være fedt med flydeplatforme, trampoliner eller isbjerg man kunne svømme ud til
Kvinde 48 Mere sandstrand hvor folk kan ligge.

[Q12] Hvis du har yderligere synspunkter eller kommentarer omkring hvordan forholdene på Rungsted havn og strand kan forbedres, er du meget 
velkommen til at skrive dem her.



Mand 45

Undgå borde‐bænke sæt og picnic steder med fx grill. Dette har ødelagt flere andre udeområder nord for København, som i 
dag bliver "beslaglagt" af meget store familier med anden etnisk herkomst end dansk.

Mand 74 Permanent vagtordning om sommeren

Mand 52

Vi har en fantastisk havn ‐ Vi skal bare have flere bådpladser. Det er tragisk at man skal vente 20 år på en stor bådplads, 
hvorefter det ikke er relevant når man endeligt får den. Det er nu mine børn vil sejle med mig, og nu jeg har behov for den 
store familiebåd, men pladsen kan jeg sikkert først få når ungerne er flyttet hjemmefra

Kvinde 65

Jeg kender flere i Hørsholm, der ikke har egen bil. De synes, det er besværligt at komme ned til havnen, fordi man skal skifte 
og vente på bus på Rungsted station. Så direkte busforbindelser vil være en god ide ‐ fra Hørsholm centrum til havnen.

Mand 74 Måske endnu bedre skiltning ‐ selv om det ikke er kønt
Mand 43 Udvide sydmolen

Kvinde 58

For mig er det vigtig at helårs badning bliver forbedret ved nordmolen. Vandet er dybere og meget renere. Vandkvaliteten er 
dårlig på stranden.

Kvinde 64 Husk de små vandsportsklubber

Kvinde 39

Helt generelt synes jeg havnen mangler en modernisering ala den som er sket i Vedbæk, så  politikken for havnen også 
matcher det klientel kommunen ønsker ( og har brug for henset befolkningssammensætningen) at tiltrække nemlig 
børnefamilierne og familier fra København, der vokser ud af lejligheden.

Kvinde 58

Jeg syntes at det burde være enhvers mulighed at bla vinterbade og komme i sauna, ikke kun for en "klub" hvor det er 
umuligt at komme ind indenfor kort tid. Jeg er helt klar over der kunne være en brugerbetaling for brug af sauna, men det 
bør være for de fleste og ikke kun for de rigeste.

Kvinde 66 Bade stranden er alt for lille ligesom der mangler toaletter i forbindelse med stranden
Kvinde 60 se tidligere.
Kvinde 45 Tænk liv hele året rundt.
Kvinde 47 område markering til jet ski, vandski, kajak, kano, badning, fiskeri, og sejlads så alle er glade.
Kvinde 43 Lav et samarbejde med de lokale fitnesscentre, så de laver holdtræning på havnen og skaber liv
Mand 42 Der mangler meget noget til børnene det vil tiltrække flere gæste sejlere
Mand 39 Bedre offentlig transport til og fra havnen

Mand 51

Havnen er helt sikkert et trækplaster for folk fra både Hørsholm kommune og også udenfor, men skal man tiltrække endnu 
flere ‐ hvad man jo gør, hvis faciliteterne bliver bedre og flere, er det vigtigt, at man i planlægningen tager højde for, at det 
ikke udvikler sig til et "tivoli" og et "badeland". En havn skal først og fremmest være et behageligt og hyggeligt miljø som 
bevarer et hensyn til de lokale.

Mand 52 Husk at faciliteter også bruges af borgere udenfor Hørsholm kommune og stop forskelsbehandling.

Kvinde 49

List allerede nu de steder hvor der er interessekonflikt ex. nordmolen som samler alt fra unge til vandski osv. med risiko for 
at nogle kommer tilskade. Del aktiviteterne op så forskellige grupper ikke skal kæmpe om pladsen.

Mand 52

Lad være med at gøre det for pænt. De bedste steder at bade er faktisk de steder, der ikke er beregnet til det. Altså 
vandskiplatformen og ydersiden af sydmolen ved indsejlingen.

Kvinde 55

1) fokus på at få nogle kvalitetscafeer ind, som har åbent hele året (Riccos, Emmerys eks. :)  2) sand helt ned til vandkanten 
på stranden (kunne ikke være 4 forsalg tidligere :)  3) Få hundeejere til at samle efterladenskaber op, og også at reducere 
alle løse hunde på stranden (børn leger der hele året)

Mand 50

udspring ‐ vil ikke være at forbedre sikkerheden ‐ skal meget langt ud for at der er dybt nok, og husk der er en del strøm i 
øresund ‐

Kvinde 46 Stop bilkørsel på sydmolen. Der er meget trafik i visse perioder.
Kvinde 38 Flere fede restauranter!
Kvinde 54 Hvis der skal være stretfood så lav et miljø med flere vogne ‐ ikke bare en vogn/container

Mand 70

Jeg ligger på bro 7 et stykke ude og er ofte vidne til at små børn løber rundt på broen alene medens forældrene hygger sig på 
restauranterne. Det ser ofte meget farligt ud og jeg har fulgt flere børn tilbage i sikkerhed, hvilket forældrene blev meget 
fornærmede over. Kun et spørgsmål om tid før et barn drukner, hvilket jeg ikke håber at være vidne til. Løsningen ville være 
at lukke af til broerne med låge med kode eller kort til pladsejerne, som man ser det i havne syd for grænsen.

Mand 55 Fokus på vandkvalitet og at der ikke udledes spildevand

Mand 35

Synes at efter provianten og rundt til Mash's udepladser er der lidt dødt, især når sejlklubben ikke har kunder udenfor. 
Måske kunne der etableres lidt bænke (med ryglæn) og picnic‐faciliteter på det hjørne (tæt ved benzinøen) med udsigt mod 
Sverige og kig til bådtrafikken osv. Der findes borde og bænke ved isboden tættest på land, men her er der ikke lige så meget 
at se på.

Kvinde 65

Forstår ikke, hvorfor tangen køres tilbage i vandet og lægges på steder, hvor den sviner badevandet og gradvist kommer ind 
igen. Hvorfor transporteres den ikke ud til diverse marker som gødning.

Kvinde 57 Læskure med halvtag til omklædning og hyggesnak når der er regn og blæst

Kvinde 34 Helt klart gerne legeplads / legeområde

Mand 34

Det er vigtig at den gode atmosfære, og det hyggelige miljø, bevares på havnen, når den udvides. Havnen tiltrækker allerede 
mange mennesker, og kan hurtigt føles meget trang om sommeren. Der må gøre være meget grønt og flot arkitektur, som 
gør havnen endnu mere indbydende. Bygninger (spisesteder) direkte ud til vandet giver en fantastisk stemning og man 
fornemmer endnu bedre livet på vandet (som hos Trekosten i Nivå havn).

Kvinde 70 Et klubhus til Rungsted Sejlklub.
Kvinde 42 Synes bare det er skønt hvis den kan udvides
Kvinde 43 Tak for at skabe fremtidens havn



Mand 39

Afskærmning for vinden hvor man kan sidde og nyde solen. Både ved strand og mellem bådene. Det ville være rart at skabe 
et miljø mellem bådene så man kan opholde sig andre steder en på "strøget" og ved stranden. Området mellem restauranter 
og stranden er meget sødt og blot en transport zone. Kunne man her have træningszone med udstyr og malede 
løbeelementer på vejen.  Kan stranden på venstre side af havnen, når man ser mod Sverige, udvides og gøres mere brugbar 
for flere?

Kvinde 58

Det er vigtigt at tænke fremtidig vedligeholdelse ind i planerne. Det hjælper ikke at anlægge flotte nye faciliteter, der ikke 
afsættes midler af til vedligeholdelsen af.

Kvinde 49 Alt er rigtig fint ‐ synes ikke der er brug for at ændre noget særligt Bevar det som der er
Kvinde 75 Nej jeg har nævnt det vigtigste for mig.  God arbejdslyst

Kvinde 67 Mener vi vinterbadere skal have vores egen private badebro  Ønsker også pontonen tilbage siden Bodil stormen

Mand 55

Sikkerhed: Tænk også på, hvordan havnen påvirker Rungsted Strandvej ‐ ofte holder folk ulovligt her, for at komme på 
stranden. Kan I være med til at undgå dette? Byggeproces: Lad så meget af ombygningen foregå via vandvejen, så vi undgår 
de mange, tunge lastbiler i området under ombygningen.

Mand 44

Plads til andre sportsgrene fx streetbasket, hockey, petange, paddeltennis, så det ikke kun er vandsport, men et sted hvor 
man kan få motion og mødes med andre lokale fra byen gamle og unge

Mand 70 lav åben teaterarena på nye Nokken
Mand 53 Udnyt KDYs lokaler/områder bedre ‐ fantastisk lokalitet hvor der sagtens kunne være restauranter/barer

Kvinde 59 Fantastisk havnemiljø og promenade. bademulighederne er ikke så gode som i Vedbæk, hvor jeg hellere kører til
Kvinde 51 Jeg vil gerne mødes. Mvh. Julie Andersen.  Indehaver af Hørsholm Helsekost.
Kvinde 51 Det ville være dejligt med en sauna på havsiden og med tilhørende omklædningsrum

Mand 51 Jeg synes, at det er vigtigt ikke at glemme sejlernes interesser og KDY, når der skal planlægges ændringer.

Kvinde 46 Glæder os meget til at se hvad der kommer til at ske

Mand 60

Jeg synes at man allerede ved kommende sæson bør udføre en let renovering af stranden på følgende måde. Læhegn / 
sandflugts heg renoveres. Der opstille læskure med ryg mod vejen ca 3‐4 stk. Der opstilles ny badebro fod fra den gamle 
vinterbaderbro placering. Flydeponton anskaffes til glæde for de unge. Caféer og provianten får plads til pop up salg på 
varme dage, direkte på stranden. Toiletforhold på stranden opgraderes og der skal være dagligt opsyn og rengøring. Cykel 
parkeringen opgraderes og grill pladsen møbleres.

Kvinde 53 Yderligere fartbegrænsning ved ind og udkørsel og skilt med det.

Mand 51

Jeg savner som sagt bedre faciliteter for de mange helårsbadere og svømmere. En badebro fra nordstranden kunne også 
være en løsning  hvis man forbedrer adgangsforholdene.

Mand 48

Jeg har tegnet container lounge med cafe som jeg har givet til Thomas Toft. I kan kontakte mig på 28895621 , Ulrik Wang   Vi 
vil gerne teste container lounge sommeren 2021 .

Mand 44

Jeg savner et god bar, som har 02‐bevilling.  Min drøm er at de unge mennesker vi har i Hørsholm Kommune kan blive i 
kommunen fredag+lørdag aften/nat, og nyde en bar/natklub, uden at skulle tage toget til andre byer.  Det bør vi kunne 
tilbyde.  (Og den vil også kunne bruges af os forældre der vil ud i weekenden og nyde en drink osv.)  Havnen er en mulighed 
for at placere sådan en "beværtning", uden at den forstyre beboere. Vi kunne bruge de huse tættest på lyskrydset til dette. 
(Jeg ved godt at der pt er butikker)  Tænk over dette.

Mand 48

Jeg synes at Gentofte kommune har gjort et fantastisk stykke arbejde i forhold til havneudvidelse og badeforhold samt sauna 
etc. på havnens nordside, så man behøver ikke at tage særligt langt for at få optimal inspiration.



8. Referater af gennemførte interview 
 

Nedenstående klubber, erhvervsliv, naboer mfl. er blevet interviewet. På de efterfølgende sider er 
referaterne af de gennemførte interview indsat. 

 

Klubber 

KDY, Rungsted Sejlklub, Rungsted Kyst Vandskiklub, De Muntre Helårs Vinterbadere, Rungsted Havbad, 
Rungsted Roklub, Rungsted Kajakklub, Søspejderne DDS, Open Watersvømmerne, Rungsted Bådelaug, 
repræsentanter for bådpladslejerne 

 

Erhvervsliv 

Erhvervsliv: ShipShape, Atlas Maridan, Side-Power, Bådmagasinet, Kutteren Teisten, MUR Shipping, OBT 
Shipping 

Restauranter: MASH, Sticks’n’Sushi, WokShop, Club Riva, Bistro No. 22, The Captain 

Butikker: Kajens Fisk og Vildt, Gumpel & Co., St. Thomas, Pistache,  

Andre: Bygningsudlejning, Henning E. Larsen, Rungsted Havn 1, Ulla Joensen 

 

Attraktioner i området 

Rungstedgaard, Karen Blixen 

 

Naboer (boliger) 

Tanglauget (repræsenterer naboerne Rungstedgaard, Weco Group, Rungsted Roklub, Rungsted Kajakklub, 
Hørsholm-Rungsted Vikingelaug, boligerne på Rungsted Strandvej 116, 114, 110, 108, 106, 104, 102, 100, 
98, 96, 94 C og Karen Blixens Vej 18),  

Fugmannsvejs og Dreyersvejs Vejlaug (repræsenterer boligerne på Dreyersvej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 st., 
10 1., 10 2., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18A, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, Kastanievej 11 og Rungsted Strandvej 151),  

Ejerforeningen Ewalds Have. 

Naboer: Rungsted Strandvej 117a og b, Rungsted Strandvej 127a og b, Rungstedvej 86-96 og Rungsted 
Strandvej 131. 

 

Naboer erhverv: 

Rungsted Kro, Pølsevognen “Foderbrættet”. 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 4.02.2021 
 
 
 
Referat af interview med KDY den 1. februar 2021  
 
Deltagere: 
Carl Erik Kjærsgaard, formand KDY 
Anders Myralf, KDY 
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• KDY har 600-670 medlemmer som er tilknyttet Rungsted Havn. 
• Bruger af havnen som klub, bådejer og deltager i meget ungdomssejlads. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
• Klubmedlem 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• KDY arrangerer forskellige kapsejladser. 
• Ved aftenmatcher fungerer havnen fint. 
• Der er trængsel ind og ud. Svajebassinet er for lille. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Det hele. Livet langs restauranterne. Det er afstressende at gå tur langs sydmolen. 
 
5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 

• Ønske om en hal til joller som den der findes i Hellerup (6-7 m høj og med plads til 10 
joller uden master). Hallen skal bruges til reparation af joller.   

 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

• KDY har ingen synspunkter på stranden. 
 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

• KDY har ingen synspunkter på stranden. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

• God idé at etablere parkering på ydermolerne. 
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9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

• Trafikken fungerer ikke optimalt. Kunne man lave en indkørsel længere mod syd og 
bruge eksisterende udkørsel mod nord, så trafikken bliver ensrettet og der ikke kommer 
prop i krydset? 

• Det er vigtigt, at problemet med trafikafviklingen løses. 
• Adgangen fra vandsiden til benzinbroen burde forbedres.  

 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Vurderer at det fungerer fint. De fleste unge bliver kørt af forældrene. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Blå Flag 
• Seabin 
• Affaldssortering for sejlerne 
• Affaldssortering for virksomhederne på havnen, selvom det ikke er et lovkrav. 

 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

• Rockernes tilstedeværelse og adfærd skaber utryghed. Det er utryghedsskabende og 
skaber konflikter med børnene. 

• Der bør være to stiger på de lange broer. 
 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

• Der er generelt gode adgangsforhold på havnen. 
 
14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 

• Erfaringerne hos KDY er at efterspørgslen for store bådpladser er stigende. Bådene 
bliver længere og bredere. 

• Det er vigtigt med et stort svajebassin. 
• Fleksibilitet er altafgørende, når der indrettes nye havnepladser. Y-bomme giver 

fleksibilitet, men er ikke stærke nok. Det er beton y-bomme til gengæld. 
• KDY vil gerne kunne arrangere større internationale jollestævner, men har ikke altid 

plads. 
• Havnehullet er lidt for snævert. Det vil gælde både for joller og aftensejladserne.  
• Kunne man rette nordmolen lidt ud?  
• Ønske om at gøre indsejlingen større fx ved at lægge en banan nord for indsejlingen. 
• Kan man bygge fleksibilitet ind i slæbestedet (for joller) fx ved at kunne udvide med et 

mobilt slæbested ved stævner og andre tidspunkter, hvor der er meget aktivitet? 
• Slæbesteder skal være bredere end tidligere (jf. A-cat og 49er – de vokser og vokser) 
• Broerne på slæbestedet skal ikke være for tæt på hinanden. 

 
15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 

gøres? 
• Rungsted Havbad er et fint initiativ 
• Der kan arrangeres/arrangeres vintersejladser for joller. 
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16. Har du andre kommentarer? 

• Hvis Hørsholm Kommune havde en ambition om at tiltrække verdensmesterskaber for 
joller (200 joller)? I dag er det ikke muligt i Østdanmark. 

• Kraftcentret for Team Danmark er i dag i Hellerup. Kunne det være en ambition for 
Hørsholm Kommune? Faciliteterne (taget, hallen og toiletterne) i Hellerup er nedslidte. 
Ønsket skal formentlig komme fra Team Danmark. Se på Århus, som har faciliteter så de 
kan afholde X Yachts Gold Cup (med 140 både). Kunne Rungsted Havn tilbyde samme 
faciliteter?  

• Er der nok krankapacitet? 
• KDY vil gerne udsende Havnens spørgeskema til sine medlemmer. 

 
BM 
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Anders Myralf, KDY 
Annett Petersen, KDY 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
KDY 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
KDY 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Indsejlingen er alt for smal ved stævner. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Bryggen med restauranter og butikker. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Nej 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Der ønskes bedre parkerings- og færdselsforhold. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Der mangler affaldssortering. Der bør lægges mere vægt på bæredygtighed, Rungsted Havn bør 
være en blå havn. Restauranterne bør rydde bedre op. Det flyder med tandstikkere og 
engangskrus. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Der er for langt mellem stigerne og der mangler belysning elle reflekser. 
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Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Mobiliteten for kørestole er god. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Bredere moler med parkeringsmuligheder er en rigtig god idé. 
Der bør tænkes på parkeringsmulighede for jollesejlere. 
God idé at flytte bedding til joller. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Boder som i Nyhavn. Bedre forhold for vinterbadere. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Stor opbakning til projektet. 
 
 
18.1.20/ken 
 
BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 19.04.2021 
 
 
 
Referat af interview med Rungsted Sejlklub den 2. februar 2021  
 
Deltagere: 
Rasmus Poulsen, sejlskolen, Rungsted Sejlklub 
Katrine Klint, aktivitetsudvalget, Rungsted Sejlklub  
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• Rungsted Sejlklub blev stiftet i foråret 2013. Der er 150 medlemmer. Har meget fokus på 
det sociale og på undervisning. Vil gerne være lidt anderledes end KDY og derved 
kunne supplere KDY. 

• Sejlerskolen er populær. 
• Rasmus bruger og er glad for havnen og har egen båd. Er aktiv i sejlklubben og var 

også tidligere i vandskiklubben. 
• Katrine har brugt havnen siden hun var barn. Er bådsmand i sejlklubben, bruger også 

caféer, restauranter mv. Nyder at sidde forskellige steder på havnen med en kop kaffe 
alene eller med veninder. 

 
2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 

• Klubmedlem. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• Deltager i kapsejladser. 
• Savner, at der er mulighed for afslappet samvær i forbindelse med og efter kapsejladser 

også efter tirsdagskapsejladser. Vil gerne samarbejde med KDY om dette. 
• Klubben arrangerer også selv stævner fx Knarr-stævner og andre stævner. 
• Arrangerer også tursejladser. 
• Er med i Danmark Rundt Singlehand. 
• Klubben mangler et klubhus for at arrangementer, herunder udvikling ag stævner kan 

afvikles tilfredsstillende. 
 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Cafe/restaurantstriben er hyggelig, men savner, at man kan se ud på vandet. De store 
både spærrer for udsigten. 
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5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
• Klubben ønsker et klubhus, der kan fungere som base for klubbens aktiviteter og 

arrangementer. Det kunne være fælles med andre klubber.  
• Det begrænser udviklingen af nye klubaktiviteter (og klubber), at der ikke er muligheder 

for at få/låne et lokale. 
• Mangler mødesteder ved sejlskolen og for jollesejlerne, hvor medlemmerne kan sidde 

når deres aktivitet er afsluttet. 
• Vil gerne kunne sidde flere steder på havnen, savner fx et sted hvor man kan sidde på 

en bænk og se på havneindsejlingen. 
• Bænke på molerne. 
• Borde, bænke og grillområder til sejlerne, fx på broerne, evt. som flydebroer, der kan 

flyttes, placeres for enden af broerne eller på en ledig havneplads. 
• Borde, bænke og grillpladser til gæstesejlerne (4.000 pr. år), som gerne må være samlet 

på et fællesområde, så gæstesejlerne kan møde andre sejlere (jf. Anholt). Det vil både 
forbedre forholdene for gæstesejlerne men også skabe bedre forhold for havnens egne 
sejlere. 

• Sociale samlingspunkter udenfor restaurantregi. 
• En restaurant i klubregi, hvor der er ”sand på gulvet”, man kan komme iført sejlertøj og 

få god mad til en billig penge. Det kunne også være et mødested efter kapsejladser. 
 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

• Nej. 
 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

• Kunne man overveje, at stranden var med græs i stedet for sand? 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

• Ingen kommentarer. 
 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

• Trafikken er en udfordring. God idé at lave ensrettet kørsel. 
• Bådejerne vil gerne køre helt frem til deres båd fordi de har meget grej med. Det kunne 

måske transporteres på anden vis? 
• Adgangen til stranden er en udfordring. 

 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Sammenblanding af trafikarter ved stranden er en udfordring, særligt om sommeren. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Godt at have det som fokus. 
• Måske kunne affaldshåndtering fordeles bedre på havnen, så der ikke er så langt?  

 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

• Trygheden er generelt ok, enkeltstående episoder må ikke tage fokus. 
 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
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• I Hornbæk har man samarbejde med Sanatoriet om at tilbyde træning for rygskadede (i 
en mini12-er). Det er en stor succes. Noget lignende kunne måske også etableres på 
havnen. Det vil kræve et hejseværk, som kan sænke båd med person ned i vandet. Det 
vil kræve nogle ildsjæle, men er også en forretning. 

• Der kan indtænkes en plads hvor både kan lægge til, hvor der er en handicapadgang/ 
lift/ rampe, der kan benyttes, når en handicappet eller gangbesværet skal ned i båden.  

• Kørestolsramper ud i vandet kan indtænkes i planerne. 
 
14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 

• Forslag om at føre nordmolen lidt mere lige ud (opad). Det ville kunne give plads til et 
rekreativt område på indersiden (som i Skovshoved) og evt. større bassiner.  

• Udendørs motionsområde 
• Vandpolo 
• Kajak 
• Beachvolley (har de brug for klubfaciliteter?) 

 
15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 

gøres? 
• Undervisningsfaciliteter. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

• Klubben vil gerne udsende Havnens spørgeskema til sine medlemmer. 
 
BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 3.02.2021 
 
 
 
Referat af interview med Rungsted Kyst Vandskiklub den 1. februar 2021  
 
Deltagere: 
Mads Mortensen, formand Rungsted Kyst Vandskiklub 
Daniel Sylvester-Hvid, junior bestyrelsesmedlem  
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• Rungsted Kyst Vandskiklub har 65 medlemmer som er tilknyttet Rungsted Havn. Heraf 
bor ca. 75% i kommunen. Stabilt medlemstal, trofaste medlemmer. På landsplan er der 
en generelt nedadgående tendens. Måske skyldes det stabile medlemstal også at der er 
”langt” til næste klub (Nivå, med ca. 100 medlemmer). 

• Begge er brugere af havnen og vandskiklubben gennem mange år. 
• Vandskiklubben er ikke til stede på havnen fra september – maj.  
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
• Klubmedlem. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• Har aktiviteter i skolernes aktivitetsuge (2 uger i sommerferien). Aktiviteterne i den 

forbindelse kræver ikke ekstra plads. 
 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Er glade for deres klubhus, som er blevet renoveret og for dens beliggenhed. 
• Stranden og restauranterne (men klubben benytter ikke andet end deres slæbested). 

 
5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 

• Kombinationen af badende og vandski er en dårlig sammenblanding. Der har heldigvis 
kun været en ulykke, men der bør være fokus på ikke at blande disse aktiviteter sammen 
fremover. Badende har generelt for lidt respekt for vandski.  

• Når vandskiklubben kommer på havnen i maj, opstår der konflikter med vinterbadere, 
som mener, at de har ret til at benytte broen. 

• Klubben er åben for en evt. bedre placering af deres klubhus på molen, som evt. også 
kan benyttes af andre brugere. Arealbehov er nok det samme som i dag, men har ikke 
brug for 1. sal. Behov for 1-2 bad, 2 toiletter, skur til grej, stue og køkken og terrasse. 
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• Der er behov for toiletfaciliteter til sejlerne på molerne – der er langt til toiletterne. 
 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

• xx 
 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

• Stranden (område 2 på skitsen) er ikke velegnet til vandski. Det giver ikke mening at 
flytte klubben til sydmolen. 

 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

• Har tidligere måtte holde foran klubhus, men det er ikke muligt længere.  
• Det lyder fint, at der vil blive etableres parkering på molerne. 

 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

• Ingen kommentarer. 
 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Ingen kommentarer. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Ingen kommentarer. 
 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

• Der er konflikter mellem badende fra vandskibroen og badende. 
• Nogle af konflikterne mellem badende og vandski kunne løses, hvis der placeres bøjer, 

som markerer vandskibanen også når der udlægges slalombane. 
• Banen kan markeres på søkort. Det vil også gøre det tydeligt for både der ligger for svaj, 

at de ikke skal lige på vandskibanen. 
• To broer i stedet for en vil forbedre sikkerhed og konflikter mellem badende og vandski. 
• Der øves hærværk på møbler og bygning – det er ærgerligt. Måske kunne terrassen 

afskærmes. 
 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

• Der er ikke bevægelseshandicappede medlemmer i dag, som har særlige behov.  
• Adgangsforholdene vurderes at være tilfredsstillende. 

 
14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 

• Spørger til om vinklen på indsejlingen er den rigtige? 
• Vandskiklubbens placering i forslaget er mindre attraktiv i forhold til den nuværende 

placering. Med den nuværende placering bliver de ikke ramt af så mange dønninger. 
Bare et par meter betyder meget. Vil gerne opretholde den nuværende placering (hvor 
der er lavere vand).  

• Foreslår at lave to broer - en for vandski på 1,5 m vanddybde og en for badende på 2,5 
m vanddybde. 
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15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
• Afholder julesejlads, men ellers er klubben mest en sommeraktivitet. 
• Kitesurfere kan bruge faciliteterne om vinteren, men klubhuset lukkes ned, så de 

benytter det ikke. Hvis der kommer efterspørgsel, kan praksis ændres. 
 
16. Har du andre kommentarer? 

• Klubben er i gang med at udvide deres aktiviteter til også at omfatte windsurfere, 
paddleboard og kajakker og vil gerne lave flere aktiviteter. 

• Klubben ønsker et webcam, som viser vandet nord for nordmolen, for at kunne vurdere 
om forholdene er egnet for vandski. Det kan opsættes nu. 

• Klubben vil gerne udsende Havnens spørgeskema til deres medlemmer. 
 
BM 



 

 
 
 
BM-Arkitekter ApS – Borgmester Jensens Allé 22, 1. th. – 2100 København Ø – bm@bm-arkitekter.dk – mobil +45 2449 0818 – CVR 3283 8324  
 
D:\Berith arbejde\1_BM Arkitekter\1_Sager\Rungstedhavn procesrådgivning\Tekst\Referater\2021.02.12_Referat af Interview med Vinterbaderene 10.2.2021 godkendt.docx Side 1 

 

Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 12.02.2021 
 
 
 
Referat af interview med De Muntre Helårs Vinterbadere den 10. februar 2021  
 
Deltagere: 
Erling Madsen, høvding (formand) De Muntre Helårs Vinterbadere 
Kurt Elliot Larsen, De Muntre Helårs Vinterbadere 
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• Erling har været formand siden 2012. Lauget har eksisteret i 47 år. 
• Kurt er dirigent for Lurblæserne, kaldes også Lurifax den 2.  
• Klubben har 600 medlemmer, har ikke plads til flere. Der er 100 på venteliste. Har 

optaget 30 nye medlemmer i oktober. Oplever generel stor vækst i vinterbadere. 
• Bruger havnen 365 dage om året. 
• Nogle er havsvømmere, nogle svømmer lidt og andre dypper sig bare. 
• Har bygget deres egen bro, som andre gerne må benytte. 
• Benytter også nordmolen. Bader fra vandskibroen – her er vandet dybere. 
• Udvidede deres klubhus fra 12-40 m² i 2008. Huset fungerer alene som 

omklædningsrum. 
• Lægger stor vægt på humor. De har mange titler og udvalg.  
• Samarbejder med andre vinterbadeklubber bl.a. Vedbæk og Nivå. 

 
2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 

• Klubmedlem. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• Nej, men deltager i havbader-arrangementer i andre havne, fx i Skagen. Arrangerer ikke 

selv arrangementer. 
• Har også lavet en aftenbadeklub. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Det nederste trin på Dronningetrappen. 
• Som borger er der mange fine aktivitetsmuligheder på havnen. 
• Der er rart at være, pænt og ordentligt, gode butikker og restauranter. Havnen tiltrækker 

mange gæster. 
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5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
• ”Vi klubber skal blive bedre til at invitere indenfor”. 
• Vil gerne have muligheder for at kunne skylle sig efter havbad (nord + sydmolen). 
• Toiletter tættere på molerne eller på molerne. 

 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

• Nej. 
 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

• Ingen kommentarer. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

• Fungerer fint i dag, men det kan være svært at finde en p-plads. 
 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

• Den er bøvlet.  
• Fiskerne fylder meget på molen med deres trailere (måske er det bare lige nu). 
• God ide med den foreslåede ensretning. 

 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Ingen kommentarer. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Virker fint. 
• Kan man bade i havnen? 
• Der kommer meget tang ved deres bro, når sejlrenden for roerne oprenses, og det 

oprensede tang læses af tæt på land.  
 

12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
• Fungerer fint. 

 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

• Har nogle få handicappede medlemmer. 
• Har fået udarbejdet en sikkerhedsvurdering af deres klub og på baggrund heraf 

installeret en hjertestarter, tov og redningskrans og afholdt kurser. Det virker. De har haft 
en genoplivning. Kurset gentages. 

• Dronningetrappen har en bredde, så den kan fungere som redningstrappe. 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
• Det forlyder, at det er en plan der er besluttet. Jørgen, Anders og Berith fastslog, at det 

er en skitse. 
• Synes at det er fint med mange aktiviteter, men der bør nok være lidt mere afstand 

mellem områder for børn og områder for nøgenbadning. 
• Hvis deres klubhus flyttes, det er foreningen åben for, så skal broen flyttes med. Det er 

koldt at gå langt. Det skal bemærkes, at Lauget betragter havnevisionens skitse til 
Klippeøen som en ekspropriation af Laugets badebro. 
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• Klubben kunne placeres på en af udhængshylderne på ydermolen? 
• Vil gerne fortsat kunne køre ud til klubben på samme vilkår som i dag. 
• Efter mødet er Lauget efter aftale vendt tilbage med en tilbagemelding vedr. ønsket 

vanddybde, hvis klubhuset flyttes længere ud på molen. Havnen oplyste på mødet, at 
vanddybden typisk vil være 2,5 meter samt at en løsning kan være at støbe en 
undersøisk platform hvor vanddybden vil blive ca. 1,5 meter for de, der ikke vil have så 
dybt vand. Dén løsning synes Lauget efter en hurtig rundtur til bestyrelsen lyder fint. 

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
• Ingen kommentarer. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

• Vil gerne udsende Havnens spørgeskema til klubbens medlemmer. 
 

BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 3.02.2021 
 
 
 
Referat af interview med Rungsted Havbad den 2. februar 2021  
 
Deltagere: 
Otto B. Christiansen, formand Rungsted Havbad 
Kristian Scheef Madsen, næstformand Rungsted Havbad  
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• Rungsted Havbad har 1.100 medlemmer incl. venteliste, heraf bor ca. 90% i Hørsholm 
Kommune. Det er klart saunaen, der tiltrækker medlemmer. Der er stor efterspørgsel 
efter at blive medlem af en vinterbadeklub med sauna. Efterspørgslen vurderes at være 
stigende. 

• Klubben vil gerne fungere hele året. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
• Klubmedlem. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• Ingen kommentarer. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Ingen kommentarer. 
 

5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
• Hus med bad, toilet og omklædning til vinterbaderne. 
• Det kunne overvejes at etablere en permanent sauna – evt. både på nord- og sydmolen. 

Nordmolen er at foretrække. Klubben vil gerne bidrage til at betale for saunaen.  
• En permanent sauna kunne evt. indbygges i molen, bygges nedad, så den ikke tager 

udsigten og evt. skabe direkte kontakt til vandet. Saunaen bør forberedes for at kunne 
udvides. Der tages kontakt til Saunaen på Svaneknoppen som allerede er blevet 
udvidet. Klubben laver et skitseprojekt. 

• Hvis klubben får en permanent sauna, kunne den flydende sauna evt. anvendes 
sammen med gæstesejlere. 

• God inspiration at hente i Skovshoved og på Svaneknoppen. 
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6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
• Ingen kommentarer. 

 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

Nedstående ideer er indsamlet fra Facebook-siden ”Klippeøen”. Disse ideer rammer også 
nogle af de ideer, som Rungsted Havbad har til renovering af havnen. 
• Udspringstårn og vipper. 
• Sandstrand helt ned i vandkanten – evt. ”aktivitets”opdelt strand. 
• Omklædningsrum, toilet og brusere. 
• Børnebro, dyppezone.  
• Sportsplads – udendørs træning. 
• Yoga indelukke. 
• Streetfood – midlertidig container med mad ved sydstranden i sommerperioden. 
• Sauna. 
• Træningsapparater. 
• Børne aktivering/legeplads – fx klatrestativ ved sydstranden. 
• Tang-fri strand. 
• Borde, bænke picnic område. 
• Vandpoloaktivitet eller anden vandsport (som i Skovshoved, fx ved område 4 på 

skitsen). 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

• Der er en bekymring for, om der er nok parkering til stranden – kunne ”striben” langs 
Strandvejen benyttes til parkering? (ikke mulig i dag ift. lokalplanen, men her kunne 
etableres 44 p-pladser). 

• Der kunne etableres et samarbejde med Rungstedgård om at benytte deres p-pladser i 
weekenden. 

• Man kan også parkere ved svinget. 
 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

• Bredere moler, som er planlagt, vil give bedre plads både til parkering og bløde 
trafikanter. 

 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Ingen kommentarer. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Affaldshåndtering. 
 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

• Havbadere og vandski bør adskilles gerne ved hver sin bro. 
• Foreslår at tænke adgangskontrol ind ved adgang til havnen og ved adgang til de to 

måler. Der sker mange ting på nordmolen, og ikke alt tåler dagens lys. 
• Vurderer at broen på indersiden af nordmolen er fin at gå på – er dog lidt glat. 

 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
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• Handicap muligheder og faciliteter fx broer. 
• Badefaciliteter for handicappede kan tænkes ind ved Klippeø (inspiration fra Sverige). 
• Har selv indtænkt faldsikkerhed, brand ol.  
• Måske bør der etableres en hjertestarter ved Havbadet. 
• Måske mangler der en redningskrans midt på molen (udfordring er dog hærværk). 

 
14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 

• Synes at planerne er gode, men vil gerne adskilles fra vandskiklubben. 
• Forslag til gangtunnel under vandet der forbinder de to molehoveder.  
• Forslag til undervisningslokaler, formidling om vandmiljø, eksperimenter om vand. 
• Shelter til overnatning og/eller hygge. 
• Flere åbninger i moler med badebroer, terrasser og udsigtsplatforme som fx i 

Skovshoved – skal dog være stormsikkert udformet. 
• Flydebro til sommerbrug (er bestilt). 
• Vinterbad med direkte adgang til vandet. 

 
15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 

gøres? 
• Fiskesteder (som Skovshoved). 

 
16. Har du andre kommentarer? 

• Klubben vil gerne udsende Havnens spørgeskema til sine medlemmer. 
 
BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 25.02.2021 
 
 
 
Referat af interview med Rungsted Roklub den 8. februar 2021  
 
Deltagere: 
Hanne Solberg, formand Rungsted Roklub 
Karsten Andersen, næstformand Rungsted Roklub  
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

● Rungsted Roklub har ca. 130 medlemmer. Tallet er stabilt, men klubben er bekymret for, 
at de unge falder fra i en coronatid, så ungdomsafdelingen delvist skal bygges op igen.  
Antallet af klubbens unge er begrænset af de indendørs faciliteter og ungdomstrænere. 
Alle i klubben savner i denne tid fællesskabet. 

● Klubben accepterede i sin tid ikke at flytte til den planlagte plads på havnen, som 
kommunen gerne ville benytte til noget andet mod at få en aftale om, at havnen og 
kommunen ville sørge for, at klubben kunne sejle ud fra sit nuværende klubhus.  

● Hanne har været medlem siden hun var 14 år. Var med til at bygge klubhuset i 1991. 
● Karsten har været med i klubben i 5 år, bor i området. Har tidligere roet indendørs.  
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
● Hanne og Karsten repræsenterer og tegner Rungsted Roklub. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
● Ingen kommentarer. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

● Klubben er meget glade for sit klubhus og for beliggenheden. Kan ikke se sig andre 
steder på havnen, men er åbne over for alle tanker. Klubbens økonomi vil dog være en 
begrænsning, da det eksisterende klubhus er forholdsvis nyt. Klubben er også glade for 
naboskabet til kajakklubben.   

● Kommunen overtog broen foran ro- og kajakklubben for 3 år siden. Broen er ca. 15 år 
gammel. Flydedelen ca. 2 år. 

● Klubben er afhængig af kommunen, som hvert år sætter broen ud og fjerner tang 1-3 
gange inde i hjørnet/foran klubben. Det koster kommunen over 100.000 kr. Aftalen 
findes på skrift, men er gammel og ikke så detaljeret/præcis. Klubben vil gerne finde en 
fælles og holdbar løsning på problemet, så driftsomkostningerne kan reduceres. 
Rungsted Havn er forstående overfor problemstillingen vedrørende tilgang til 
tilstrækkeligt dybt vand og støtter gerne Roklubben i at få en god aftale i stand med 
kommunen om uddybning mm. 
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● Der foreligger en gammel DHI-rapport, som viser, at der sker tilsanding og 
tangophobning inde i hjørnet syd for havnen. Og rapportens forudsigelser passer med 
virkeligheden i dag. 

● Klubben vil gerne have mindre tang og mere vand. Tangproblematikken og den stadig 
lavere vandstand foran klubhuset forkorter klubbens sæson med 1½ md. 
 

5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
● Den planlagte udvidelse af havnen i østlig retning vil betyde ringere forhold i hjørnet ved 

roklubben. Vi ønsker havneprojektet samtænkt med de udfordringer samt 
kystsikringsprojektet. 
 

6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
● Stranden er en del af livet i hjørnet. 

 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

● Badevandskvaliteten bliver stadig dårligere. Sumpen (betegnelse af hjørnet) er et 
problem og vil forværres. 

 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

● Ingen kommentarer. 
 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

● Vi behov for at kunne komme ind og ud med et vogntog på ca. 18 meter, når vi 
transporterer vores lange både. 

 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

● Ingen kommentarer. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

● Ingen kommentarer. 
 

12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
● Roklubbens medlemmer bliver uddannet til sikkerhed, og hvis vi skal ud gennem 

Rungsted Havn, vil vores uddannelse blive tilpasset dette. Man skal være opmærksom 
på, at en robåd under roning fylder ca. 7 meter i bredden. Vores både er meget 
manøvredygtige. 

 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

● Ingen kommentarer. 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
● Klubben synes, at det er positivt, at der bliver gjort noget ved havnen. 
● Klubben vil helst ligge, hvor de gør. Har ikke råd eller lyst til at bygge et nyt klubhus, for 

der ligger mange frivillige timer i klubhuset. Klubhuset er en forudsætning for klubbens 
samlede virke (bådene ligger i huset).  Klubben er dog åbne for at høre ethvert godt 
forslag. Se ovenstående bemærkning om klubbens økonomi. 

● Klubben sejler ud fra broen foran klubhuset, som de deler med kajakklubben og 
kommunens øvrige borgeres småbåde. 

● Se punkt 12. 
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● Det er tungt at transportere en robåd. Derfor skal de kunne komme i vandet tæt på 
klubhuset. 

● Klubben ved godt, at de i visse situationer vil have brug for at skulle sejle ud gennem 
havnen. De benytter slæbestedet i dag, når de skal sejle ud om vinteren, men det sker 
sjældent. Der er ikke plads nok ved slæbestedet til en robåd med årer. 

● Adspurgt om hvad klubben kunne drømme om og helt uden at have forstand på 
havneudvidelser, kunne klubben forestille sig en kanal gennem sydmolen og en strand 
øst for denne kanal, hvor der er dybere vand og dermed bedre at bade? En kanal 
forventes at ville skabe mere vanddybde foran klubben. Cowi har skitseret en anden 
løsning for år siden for klubben, men der foreligger ikke noget på skrift, som vi kan se. 
Klubben tror ikke på COWIs forslag. Klubben vil gerne have en løsning ift. kystsikring på 
sigt, men det er vigtigt, at klubben fortsat kan sætte sine både i vand lige udenfor 
klubhuset. Ved ekstreme højvandssituationer er det kun lykkedes at holde vand ude af 
klubhuset ved at medlemmerne har udlagt sandsække og presenninger. 
 

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
● Ingen kommentarer. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

● Klubben ønsker et godt forhold til havnen og naboerne. 
● Vil gerne udsende Havnens spørgeskema til klubbens medlemmer, men vil selv sortere 

spørgsmål og svar inden fremsendelse til havnen. Roklubben besvarer samlet i dette 
referat, og medlemmer kan selvfølgelig udfylde spørgeskemaet som borgere, hvis de har 
særlige interesser eller forslag til projektet. 

● Roklubben vil drøfte med kommunen, hvordan udfordringer med lavt vand, tang, lugt, 
kystsikring og havneprojektet kan samtænkes. 

 
BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 1.03.2021 
 
 
Referat af interview med Rungsted Kajakklub den 8. februar 2021  
 
Deltagere: 
Knud Arnum Hansen, formand Rungsted Kajakklub 
Dorte Petermuss, næstformand Rungsted Kajakklub  
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• Rungsted Kajakklub har 311 medlemmer. Tallet er stabilt. Flest medlemmer er fra 
slutningen af 40’erne og op. Der er kommet lidt flere yngre til i det sidste år. Ventelisten 
tømmes jævnligt ved afgang af medlemmer. 1/3 af medlemmerne er vinterfrigivet (må ro 
om vinteren). Klubben har 4 paddleboards som et supplement til kajakklubbens 
medlemmer.  

• Knud har været formand de seneste 5-6 år og har roet kajak de seneste 14-15 år. 
• Dorte er født og opvokset som nabo til havnen. 
• Klubben benytter ikke i særlig grad havnens faciliteter udover jollerampen og broen ud 

for roklubben.  
• Bruger havnens faciliteter som privatpersoner. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
• Klubmedlem. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• Afholder ikke kaproning. Vandet er ikke velegnet til kaproning. Der er ofte for mange 

bølger. 
• Klubben arrangerer læringssejladser og tursejlads for medlemmer også i samarbejde 

med andre klubber. 
 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Ingen kommentarer. 
 

5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
• Klubben ønsker en bro så tæt på klubhuset som muligt med en længde, så den når ud 

over tangen. Hvis det er muligt, ønsker klubben, at broen kan benyttes hele året. 
• Til kursister, der skal træne i at gå ud fra strand kan en rampe længere østpå ad 

stranden være en god facilitet for at komme fri af tangen. 
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• Klubben benytter broen ved Roklubben om sommeren, men den tages ind af kommunen 
og kan derfor ikke bruges om vinteren. 

• Om vinteren og ved særlige vindforhold benyttes den tidligere jollesliske i havnen. Hvis 
denne rampe kunne suppleres/erstattes af en flydebro ville det være muligt at komme 
ned i kajakkerne uden at få våde fødder. 

• Når der er vind (> 6 m/s) er det vanskeligt for flere af kajakroerne at komme ud gennem 
havneindsejlingen.  

• Mange af klubbens medlemmer er hyggeroere og/eller ikke særligt øvede, og de 
benytter broen ved roklubben – som i øvrigt næsten alle gør. 

• Det begrænser klubbens aktiviteter meget, herunder uddannelse af nye kajakroere, når 
det er vanskeligt for roerne at benytte havneindsejlingen og det bliver ikke bedre med en 
havneindsejling længere ude i vandet 

• Kajakroerne ønsker en kanal gennem ydermolerne, så de kan sejle ud gennem 
nordmolen og især gerne gennem sydmolen. Det findes i Gilleleje, men der sander den 
til. 

• Der opleves ikke konflikter mellem sejlere og kajakroere hverken i havnebassinet eller 
udenfor. 

• Kajakker kan sejle på lavt vand, men kan blive fanget af den tang, som ligger inde i 
krogen ved stranden. 

• Når kommunen lægger broen ud, fjerner de også tangen langs stranden. Resten af 
sommeren er det Tanglauget, der efter behov fjerner tangen. Desværre er det blevet til 
en sump, der hvor tangen bliver lagt, fordi sand og tang pakker det sammen og tangen 
flyder ikke væk, som det ellers var ønsket. Det er synd for badegæsterne og kan også 
være ubehageligt for andre fx padleboards. 

• Kajakroerne bærer deres kajak. Der er nogenlunde lige langt til slisken i havnen og 
broen ved Roklubben. Det er en ok afstand, men bør absolut ikke være længere. 

• Klubben oplever, at flakket bliver større med tiden. Anders oplyste, at dette spørgsmål vil 
blive beskrevet af DHI i en rapport fra dem.  

• Egne klubfaciliteter er tilfredsstillende. Klubben har et stort frivillighedsarbejde, som 
sikrer, at hus og grej vedligeholdes. 

• Klubfaciliteterne benyttes kun af medlemmer til medlemsaktiviteter, som også indbefatter 
yoga, gymnastik ol. Der afholdes ikke private fester ol i klubbens lokaler. 
 

6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
• Nej 

 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

• Stensætningen er ikke velegnet for børn. 
• At den bliver mere velegnet for børn. En rampe for børn kunne kombineres med en 

rampe til kajakker. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

• Klubben har en brik til bommen til ind- og udkørsel for to trailere som står parkeret på 
sandet mellem kajak- og roklubben. 

• Medlemmerne må holde på parkeringspladsen på havnen – hvilket er ret langt fra 
klubhuset. Parkering tættere på kunne være ønskelig.  
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• Når medlemmerne skal på tur med deres kajak, og den skal hhv læsses af og på, skal 
de bære kajakken langt. Det gælder også, når der kommer gæsteroere med egen kajak. 
En løsning hvor medlemmerne kunne køre privatbiler hen til klubhuset hele året for at 
læsse kajakker på og af taget af bilerne er et højt prioriteret ønske.  

 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

• Det er ikke et ønske fra klubben med en vej/sti med fast belægning ned til klubhuset. De 
trækker kajakkerne direkte ud på sandet. Det fungerer fint. 

• Klubben oplever kun problemer, når sandet fyger og trailerne kan køre fast. 
 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Ingen kommentarer. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Har egen affaldsbeholder med usorteret affald. Det fungerer fint. 
 

12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
• Falder man i vandet som kajakroer kan man komme op igen i en havkajak, men i en 

turkajak kan det være svært at komme op, medmindre man ror to sammen. 
• Savner flere redningsstiger og markeringer af, hvor de er. Særligt er der behov på 

indersiden af molehalsene. Anders: Det kunne evt. løses ved etablering af guirlandereb. 
• Anders: Der kunne også etableres redningsstiger for enderne af molerne 
• Klubben spurgte, om bøjerne ved indsejlingen ville blive flyttet længere ud, når 

indsejlingen flyttes. Det vil de, hvis der stadig er brug for en sejlrende, men hvis der er 
dybt nok, vil der ikke være bøjer. Anders oplyste, at Hørsholm Kommune har planer om 
at etablere en flydebro 95 m ude i vandet ca. ud for De Muntre Helårs Vinterbadere og, 
at den vil blive markeret med bøjer. Kajakroerne er kun glade for bøjer og andre ”ting” 
man kan ro rundt om. 

 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

• Klubhuset er ikke indrettet til handicappede.  
• Klubben har har ikke haft efterspørgsel fra handicappede. 
• Har enkelte gange haft handicappede med på tur, så hjælper medlemmerne ved behov. 

 
14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 

• Ikke udover pkt. 5. 
 

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
• Ingen kommentarer. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

• Nej. 
• Vil gerne udsende Havnens spørgeskema til klubbens medlemmer. 

 
BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 10.02.2021 
 
 
 
Referat af interview med Søspejderne den 8. februar 2021  
 
Deltagere: 
Lene Laursen, formand Søspejderne 
Camilla Schou Christiansen, gruppeleder Søspejderne  
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• Søspejderne har ca. 60 faste brugere. Ca. 50% er sejlerfamilier.   
• Lene er også bådejer i havnen. 
• Klubben har indsamlet input fra klubbens medlemmer forud for mødet.  
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
• Klubmedlem. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• Ingen kommentarer. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Klubben har havnehytten, som de er glade for. Den er udgangspunkt for deres aktiviteter 
i klubben. Udover klubhuset har klubben 3 bådepladser; 2 kølbåde og en jolle. 

• Klubben er glad for nærheden mellem klubhus og bedding. 
• De yngste medlemmer bruger ikke havnen, men det gør de øvrige medlemmer. 
• Det er mest om sommeren, at de bruger havnen. Om vinteren har de undervisning mv. i 

klubhuset. 
• De har brugsret til kajakklubbens skur, hvor de har faciliteter til leg mv. på stranden. 
• Stranden og molehovedet er dejlige steder. 

 
5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 

• Kunne godt tænke sig, at deres tre både lå samlet. 
• Deres stativ til optimistjoller trænger til renovering. 
• Beddingen er glat og har huller. 
• På spørgsmål om klubben ligger det rigtige sted, blev det drøftet, at man måske kunne 

opdele beddingen i en ”jolledel” og en del for tung trafik. Placering af jollestativer, 
klubhus mv. skal indgå i denne kabale.  
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• Kunne der etableres ”gratis” sidde- og opholdsmuligheder foran KDYs klubhus. 
• Mange både har grill med. Foreslår at der laves en grillplads. 

 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

• Leger på stranden med de mindste medlemmer. Kunne måske udvikles? Klubben 
bruger, hvad der er. 

 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

• Er glad for det der er. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

• Opfordrer medlemmer til at cykle eller gå. 
 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

• Der kan godt være et trafikissue mellem joller og biler. Det er de små der sejler 
optimistjolle. 

 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Har egen cykelparkering. Det fungerer fint. Det er nemt at komme til klubhuset. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Ligger tæt på affaldspladsen. Fungerer fint. 
 

12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
• Fungerer fint som det er. 
• Udsejlingen er smal. Det kan være lidt farligt at være en lille båd, når der kommer store 

både rundt om hjørnet. Lederne holder øje i havnehullet. 
• Børnene lærer at sejle i havnebassinet. 

 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

• Har ingen handicappede medlemmer og har ikke haft efterspørgsel fra handicappede. 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
• Planerne ser gode ud. Dejligt at der skabes plads til et område til events. 
• Klubben synes, at det er spændende at kunne arrangere events som fx Søspejderevent 

på Nokken Øst. Det vil kræve at der er plads til joller, som kan lægge til og et 
forsamlingsområde. 

• Klubben vil gerne være værter for events i samarbejde med andre Søspejdere. 
• Shelters kunne benyttes af overnattende gæster ved arrangementer i Søspejder regi 

(plads til 10-15 personer). 
• Ville gerne have plads til borde og bænke foran hytten. 
• Vil gerne have en bålplads tæt på klubhuset, wayfarepladserne – kunne måske 

kombineres med Mindelunden. 
•  

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
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• Klubhuset benyttes til vintermøder. Fungerer fint. 
• Kunne måske ønske nogle bålfade – så det bliver lidt sjovere at komme i klubben om 

vinteren. 
 
16. Har du andre kommentarer? 

• Vil gerne udsende Havnens spørgeskema til klubbens medlemmer. 
 

BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 1.03.2021 
 
 
 
Referat af interview med Open Watersvømmerne den 10. februar 2021  
 
Deltagere: 
Søren Kobbernagel, formand Hørsholm Svømmeforening, herunder Open Watersvømmerne 
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• Open Watersvømmere er en del af Hørsholm Svømmeforening, som har ca. 1.500 
medlemmer. Holdet har ca. 50 deltagere. 

• Klubbens aktiviteter i Rungsted Havn supplerer de aktiviteter som tilbydes i 
svømmehallen. Open Water Svømning fungerer ved, at man mødes i grupper og 
svømmer sammen. Her lærer man at svømme i åbent vand, får social kontakt og har en 
træner, så sikkerheden er i orden. Når man har svømmet på hold i et par år, svømmer 
man typisk selv. 

• Man kan ikke lære at svømme i havet, men at overleve i vandet. Teknikken ved 
svømning læres bedst i svømmehallen. 

• I 2020 arrangerede foreningen også en Ocean Rescue Camp med stor succes. 
Arrangementet foregik på stranden. Det er planen at gentage arrangementet. 

• Klubbens mål er at skabe aktiviteter. Der er fokus på sikkerhed og på, at deltagerne 
lærer at færdes i vandet, på selvredning og at redde andre. Som svømmer lærer man en 
kultur, fx at man ikke skubber andre i vandet, som har risiko for at drukne, fordi de ikke 
kan svømme. 

• Vand er omdrejningspunktet i Sørens liv. Han har roet siden han var 12 år, windsurfet, 
sejlet jolle og svømmet. 

• Tendensen er, at folk bruger vandet på en anden måde end tidligere. Open 
Watersvømmere ønsker fx at medbringe deres børn på holdet. Det betyder, at klubben 
vil prøve dette af til sommer. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
• Ja er medlem af Roklubben, siden 1979.  
• Er formand for Hørsholm Svømmeforening, som ikke holder til på havnen, men har 

aktiviteter på havnen. Klubben låner lokaler fra vandskiklubben og svømmer fra deres 
bro. Klubben svømmer tirsdag og torsdag. Der er forskellige aldersgrupper, og der 
svømmes forskellige længder. 
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3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• Ingen kommentarer. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Der hvor der er mest aktivitet ift. vand – ikke restaurantkajen. 
 
5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 

• Kunne ønske et hul i hegnet og en bro på nordmolen længere inde end, hvor 
vandskibroen er nu.  

• Vil gerne have et skur til grej og omklædning 3x1 m. I dag benyttes vandskiklubbens 
skur. 

• Til aqua camps på stranden ønskes et skur til grej på 2x3 m. 
• Overdækning på stranden, så børn kan komme i læ for solen. 
• Har ikke problemer med vandkvaliteten fra stranden, bortset fra ”plumrehjørnet”. 

 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

• Aqua Camps 
 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

• Ingen kommentarer. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

• Klubben anbefaler forældre at lade deres børn cykle. 
 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

• Ingen kommentarer. 
 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Ingen kommentarer. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Ingen kommentarer. 
 

12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
• Vandskiklubbens bro er ikke optimal sikkerhedsmæssigt. Ville hellere svømme længere 

inde, hvor knækket på molen er nu. Hjørnet ved nordstranden benyttes for nye 
svømmere. 

• Der er for mange forskellige aktiviteter syd for havnen, så svømning her skal afmærkes 
med bøjer ol., hvis det skal være sikkert. 

• Det er vigtigt, at man ikke fratager folk deres eget ansvar. Samtidig er det vigtigt at 
tænke sikkerhed. Betonplinte i vand, som vist på klippeøen, bliver glatte. 

• Livredder bør nok ikke være der hver dag – vigtigt at finde en balance. 
• Forslag kan drøftes med DGIs sikkerhedsgruppe og/eller Trygfondens Kystlivredder. 

 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
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• De har deres egen svømmeforening. Klubben forventer et øget samarbejde fremover. 
• Forholdene kan forbedres, så der etableres køreveje for kørestole, sliske/adgang for 

kørestole ud i vandet, etablering af en personhejs.  
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
• DM i issvømning kræver en 25 m bane – kunne etableres i det foreslåede bassin ved 

klippeøen. 
• Der kunne også etableres issvømning på 100 m i havnebassinet – foregår i dag i 

Gilleleje. 
• Kunne også være ”indhegnet bane” bestående af 2 rækker af bøjer mod syd. (Kan 

måske selv skaffe penge). 
• Der er forskellige distancer af is-svømning – op til 1.000 m. 
• Det kunne være en vinteraktivitet, som kan udvikles på Rungsted Havn. 
• Omklædning kunne ske i kajak/roklubbens lokaler. 
• Aktiviteter og faciliteter kunne etableres i samarbejde med skolerne. 
• Vil gerne tilbyde aktiviteter baseret på løst forankrede anlæg, hvis formaliserede aftaler 

er på plads. 
• Vil gerne tilbyde/arrangere aktiviteter ved faste anlæg (bro ol) – Der kan arrangeres 

stævner hvis faciliteterne er til stede. 
• Der er ikke dykkerklub i kommunen. Vandet er ikke egnet. 

 
15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 

gøres? 
• Ingen kommentarer. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

• Vil gerne udsende Havnens spørgeskema til klubbens medlemmer. 
 

BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 11.02.2021 
 
 
 
Referat af interview med Rungsted Bådelaug den 10. februar 2021  
 
Deltagere: 
Tom Vendelbo, formand Rungsted Bådelaug 
Niels Prip, menigt medlem Rungsted Bådelaug 
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• Foreningen har eksisteret siden 2002. Foreningen blev etableret som en protestforening 
mod at Hørsholm Kommune hjemtog havnen. 

• Sejler fra havnen og går derfor op i de faciliteter som hører til det som bl.a. indsejling, 
bådpladser, mastekran og masteskur. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
• Klubmedlem. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• Ja. 
• Der er udfordringer, når mange skal ind og ud af indsejlingen samtidig. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Ingen kommentarer. 
 
5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 

• Mener at der skal være plads til at både uden motor (24-28 fod) kan manøvrere for sejl i 
havnen og at havnens forbassin kan bruges som svajebassin af alle sejlbådstyper. 

• Der er for lidt vandgennemstrømning i havnen, hvilket fører til algedannelse. 
• Der er konflikter mellem unge som svømmer mellem molehovederne og sejlerne. 
• Rungsted Sejlklub har bedt foreningen om at frembringe ønsket om at sejlklubben får et 

klubhus på havnen. 
• Traveliften er en flaskehals, så det skal sikres at både under 5 ton kan optages med 

havnens kran med og uden centerløft. Generelt ønsker bådelauget mere konkurrence på 
optagning og søsætning af både.  
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6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
• Nej 

 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

• Ingen kommentarer. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

• Se pkt. 14. 
 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

• Se pkt. 14. 
 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Ingen kommentarer. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Ingen kommentarer. 
 

12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
• Svømning i havneløbet. 
• Konflikter nord for nordre mole kan måske reduceres ved videoovervågning? 
• Hvis man indførte en parkeringsafgift, ville der komme færre biler og dermed færre 

uheld. 
 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

• Vigtigt at der etableres redningsstiger på broerne. 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
• Vil gerne kommentere på et mere detaljeret forslag. 
• God idé at etablere en banan. Det vil kunne løse problemer med indsejlingen. 
• Dejligt at Nokken Øst bliver et bilfrit område. 
• Foreslår at der etableres gode faciliteter for gæstesejlere. 
• Hvor er fiskeøen? (Fiskekajen) 
• Hvad er planerne for benzinøen. Anders oplyste, at planen er, at den ”skal på land”. Der 

var enighed i, at det var en god idé. 
• Der blev spurgt til, hvordan vanddybden vil være i de forskellige områder af den 

udvidede havn. 
• Har forberedt kommentarer til de enkelte punkter på planchen, som gengives nedenfor: 

Generelt:  
• Der skal sikres gode ud og indsejlingsforhold for både. Det gælder navnlig for 

sejlbåde uden motor.  
• Der skal sikres gode manøvreforhold i havnebassiner mellem broer, således at 

indsejling og udsejling kan foretages forsvarligt for sejl i alle vindretninger.  
• Der skal sikres gode forhold for optagning og søsætning af både, samt isætning og 

optagning af master.  
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• Der skal sikres et masteskur for indendørs opbevaring af master.  
• Der skal sikres god plads til vinteropbevaring af både.  
• Flere parkeringspladser 
• Der skal sikres en bedre vandgennemstrømning i havnen. 
Punkt 1-21: 
1.  (Baner til vandaktiviteter) Punktet fremgår ikke at illustrationen. Ingen 

kommentarer.  
2.  (Ny badested). Der er ikke tilrådeligt at lave for mange aktiviteter på nordmolen på 

grund af vanskelige adkomst forhold, manglende parkering, manglende 
toiletforhold mv. Dertil kommer at der er fare for svømmere i havneindløbet, hvilket 
er et problem allerede.  

3.  (Molehoved) (øst). Ingen kommentarer. Vi mener at havneindsejlingen er rigtig 
placeret i NV retning, men der skal regnes med at tilsanding vil finde sted på grund 
af strømforholdende i N og S retning. Se afsnittet om kvalitet af havnevand.  

4.  (Eksisterende mole flyttes) (molehoved vest). Molen bør forkortes, da den 
vanskeliggør indsejlingen. Ved aftenmatch og ved stævner kommer der mange 
både ind i havnen på en gang, så der skal være god plads, specielt i dette område, 
for at undgå kollisioner.  

5.  (Forhavn) Der skal være god plads til at manøvrere i for havnen, jævnfør 
bemærkninger under punkt 4.  

6.  (Ny jollerampe) Rampen synes på det foreliggende forslag at være placeret 
forkert, da den ligger som en del af ”event” pladsen langt fra jollepladsen, som den 
er placeret i dag. Jollerampen skal være en fælles rampe for joller fra alle 
sejlklubber på havnen. Vi mener ikke at jollerampen skal være en del af ”event” 
pladsen, da disse aktiviteter ikke skal blandes. Jollesejlerne skal have ro til rigning 
og søsætning at sætte deres joller.  

7.  (Nokken eventplads og gæstekaj). Dette område udgør et meget stort område 
som ikke rigtigt kan bruges til noget medmindre der er et ”event”. Til daglig vil 
området være et stort bart område uden læ, som gør ophold her mindre attraktivt 
det meste af året. Husk, det er herfra (SØ) at kraftige vinde med stor hyppighed 
kommer (i sommerhalvåret) uden læ fra land. Nokken rager for langt ud mod Ø og 
vanskeliggør sejlads ind og ud gennem havnen jævnfør generelle bemærkninger 
samt punkt 4 og 5. Vi mener, at nokken skal gøres mindre og forkortes i retning 
mod Ø.  

 Der holdes erfaringsmæssigt mange ”events” på havnen i sommerhalvåret. Her 
kan nævnes motorcykel træf, veteranbiltræf, sportsvogntræf mv. Tænker man sig 
at sådanne ”events” skal foregå ud på nokken, på et ellers ikke trafikeret område - 
alt imens jollesejlerne forsøger at sætte deres joller i vandet, efterladende 
jollevogne grej mv. på land? Anders svarede nej til dette spørgsmål. 

8.  (Bedre vejstruktur). Vi er enige i, at der skal laves en bedre vejstruktur – 
trafikafvikling. Så vidt vi kan se bliver det dog meget vanskeligt da dette område, 
ikke kan gøres større. Med den forventede øgede trafik på havnen er det nok en 
ide at lave ensrettet færdsel, men det bliver vanskeligt uden at fjerne mange 
parkeringspladser. Den nuværende jolleplads ligger også i dette område. (Der er 
ikke givet noget bud på hvor jollepladsen skal være i den udvidede havn). Anders 
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oplyste, at det er tanken, at jollerne skal flyttes ud på Nokken Øst foran KDYs 
klubhus. 

9.  (Gæstehavn) Der er vist en meget, og alt for stor gæstehavn. Der bruges alt for 
meget plads til dette formål. Gæstehavnen vil ligge næsten tom i april, maj samt 
september, oktober. Dette område skal gøres meget mindre. I perioden juni, juli, 
august, er yderligere mange af havnens faste både ikke i havnen, og der er derfor 
mange tomme pladser til gæstesejlere andre steder i havnen.  

 Vi mener, at dette område skal gentænkes og laves helt om. Man kunne evt. 
udvide nokken mod SØ. Så kan man have ”event” plads på sydsiden og jolleplads 
på nordsiden adskilt fra hinanden.  

 I mange andre havne er der indrettet rum for gæstesejlere med mulighed for 
tøjvask mv. Vi kan ikke se, at der gjort plads til det. Anders oplyste, at disse 
faciliteter allerede findes på havnen. 

10.  (Terrasse). Ingen kommentarer  
11.  (Udstilling). Ingen kommentarer  
12.  (Havneudvidelse) Som nævnt tidligere skal havneudvidelsen tage hensyn til 

sejlerne, sejlads ind og ud af havnen samt ordentlig manøvreplads til både for 
motor eller sejl. Der skal være svajeplads.  

13.  (Terrasse og fiskepladser). Ingen kommentarer  
14.  (Fornyelse af gamle broer). Det skal sikres, at der som i dag, er ordentlig plads 

mellem broerne (pontonerne) til manøvrering af både for sejl. Der må ikke være 
mindre plads, end der er i dag.  

15, 16, 17, 18, 19 20. (Vinterbadning, Klippeøen, mv.). Vi vil foreslå, at der etableres 
separat indkørsel og parkering til disse faciliteter udenfor havnen.  

 Vi skal bemærke, at den udvidede havn vil betyde en kraftigere og accelereret 
tilsanding, således at området hurtigt vil blive et decideret lavvandsområde med 
tangophobning som i dag.  

21.  (Havsvømmere). Ingen kommentarer. 
 

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
• Ingen kommentarer. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

• Vil gerne udsende Havnens spørgeskema til klubbens medlemmer. 
 

BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 24.02.2021 
 
 
 
Referat af interview med repræsentanter for bådspladslejerne den 22. februar 2021  
 
Deltagere: 
Henrik Jørgensen (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem 
Jørgen Thorsell (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• Både Jørgen og Henrik er aktive sejlere. 
• Henrik har haft båd i Rungsted Havn i 23 år, heraf de 22 år på en låneplads. Henrik 

sejler 2-3 gange om ugen, sejler kapsejlads og benytter de faciliteter, som er relateret til 
sejlads. 

• Jørgen har sejlet i 51 år fra Rungsted, først jolle, siden havkapsejlads, har haft 
forskellige både gennem tiden. Hans børn sejler også. Er/har været meget engageret i 
ungdomsarbejdet. Er også engageret i Dansk Sejlunion. Ser havnen som sit andet hjem.   

• Det er vigtigt at forstå, at sejlerne ikke er en homogen gruppe. Der er 667 bådpladslejere 
på havnen. Henrik og Jørgen blev valgt af bådpladslejerne for 2½ år siden, som deres 
repræsentanter i bestyrelsen. Det er et krav i havnens vedtægter, at bådpladslejerne 
skal være repræsenteret i bestyrelsen. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
• Begge er klubmedlem i KDY, som siges at have ca. 600 medlemmer (personer) i 

Rungsted. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• Der er ca. 60-80 deltagende både med ca. 400 personer i tirsdagssejladser, som 

gennemføres i sæsonen,18 gange om året. 
• Optimisterne sejler 2 gange/uge. Her deltager ca. 40 personer. 
• Jollerne sejler også ca. 2 gange/uge. Her deltager ca. 15 personer. 
• Sejlklubberne anvender havnens faciliteter til kapsejladser. 
• Der er også Øresundssejladser 1-2-3 med 50 deltagende både (300 deltagere). 
• Efterårscup 60 både med op til 500 deltagere. 
• JDM. 
• Og en lang række ad hoc mesterskaber. 
• Træningsaktiviteter for begge klubber (KDY/Rungsted Sejlklub) minimum 4-5 både med 

30 personer pr. dag 5 dage/uge. 
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• Havnens faciliteter muliggør mange slags kapsejladser. Til alle tirsdagskapsejladser 
deltager 3-4 både fra Vedbæk og 4både fra Nivå/ Helsingør. 

• Rungsted Havn er en fed havn at ligge i. 
• Gennemsnitsalderen på bådpladslejerne er stigende, hvilket begrænser antallet af 

kapsejladser. 
• 70-80% af aktiviteterne i havnen derudover er for børn og unge (7-24-årige). Aktiviteter 

for unge foregår særligt i KDY-regi.  
 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Broerne i sydbassinet rummer et dybt integreret havnemiljø. 
• Hvis du kender havnen og kunne vælge din plads, ville der være nogle, der ville søge ro 

og andre ”liv”. Derfor er det godt, at der er forskellige stemninger i de forskellige områder 
på havnen. 

• Oplever at der på nordmolen er et ægte sejlerliv.  
• Værdsætter deres egen bro fordi de kender deres ”naboer”, og de har haft et langt 

sejlerliv med fælles oplevelser bl.a.  gennem kapsejladser. 
• Det er dejligt, at der er kommet en legeplads for børnene og børnebørnene. 
• Det sociale liv på havnen er vigtigt. 
• Det er vigtigt, at der er kort afstand til indkøbsmuligheder både for sejlere og 

gæstesejlere. 
• Pladserne tæt på restauranterne har gener fra lugt og ikke så meget sol. 
• Det fungerer fint, at gæster går tur på molerne. Hyggeligt at tale med dem. 

 
5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 

• Det er ikke så sjovt at ligge på ydermolerne, fordi der er langt ud og ingen faciliteter. 
• Legepladsen kan forbedres og gøres mere sikker og børnevenlig. 
• Fælles grillpladser for sejlere og gæstesejlere. Det kan være ved broerne, hvor det vil 

skabe liv, eller andre steder. På andre havne skønnes det, at 30-40 % af sejlerne vil 
mødes på grillpladser. De øvrige spiser i bådene. (kunne indrettes som på Anholt Havn) 

• Måske er der ikke så stor efterspørgsel på grillpladser, når vi har alle restauranterne. 
• Vi bør have fokus på almindelige faciliteter for gæster. 
• En sejlerstue, hvor man kan lave sin mad vil være eftertragtet af små både. Lokalet vil 

også kunne benyttes til andre formål fx undervisning. 
• Vigtigt at der er gode muligheder for optagning af både, men ikke af større både 
• Sejlrenden til værftet bør uddybes fra 2,5m til 3 m 
• Vandscootere bør ikke være i havnen. De larmer og laver bølger og de fleste, der sejler 

vandscootere har ikke respekt for, at regler skal overholdes. Den type ønsker havnen 
ikke. 

 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

• Nej, den er utryg, kedelig og lavvandet. 
• Det er måske 10 både på sydmolen, der benytter stranden/vinterbadernes bro. 
• Mange gæstesejlere benytter stranden om sommeren 
• Det er attraktivt for sejlerne, at der er en strand. 
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7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
• Kan sandfygning begrænses. 
• Begrænsning af støj fra unge, der fester på stranden. 
• Det er vigtigt at fastslå, at det er kommunen, der har forpligtelsen til at sikre ro og orden 

på havnen og især på stranden. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

• Der skal findes en balance i parkering. 
 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

• Der skal findes en balance i trafikafvikling. 
• Lige nu er de trafikale forhold på havnen til fare især børn men også alle andre gæster 

på havnen 
• Forslag til anderledes vejføring. 

 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Ingen kommentarer. 
 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Ingen kommentarer. 
 

12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
• Ingen kommentarer. 

 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

• Ingen kommentarer. 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
• Det er vigtigt at udvide havnen for at kunne nedbringe ventelisten. Ventelisten skal ud at 

sejle. 
• Der skal være en god, overskuelig og sikker indsejling også for joller. 
• Konflikter mellem joller og både skal begrænses. 
• Det er vigtigt for gæsterne, at der er plads mellem pælene. 
• Der bør være samme bredde på ”gaderne”. 
• Ro i yderbassinet. 
• Sydbassinet kan indrettes så vi bliver lidt mere sociale. 
• Hvor skal molerne hæftes? Måske på sydmolen? 
• Skal der være knæk på molerne? 
• Et udsigtspunkt fx som på Svendborg Havn, hvor der er udsigt fra taget på en af 

havnens bygninger. 
• Kunne legepladsen placeres på Nokken Øst fx ved jolleområdet? Så ligger den centralt 

og ikke skjult i en ”smøge”. 
• Pas på at gæstehavnen bliver for stor. 
• Stranden bør indrettes, så sandfygning begrænses. 
• Det bliver fedt med en ny strand. 
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• Det er dejligt, når børnene kan lege, at der er udenomsplads, at de kan bade og, at der 
er aktivitetsmuligheder. 

• Klippeøen er attraktiv. 
• Det er ikke et problem. at båden bliver i vandet om vinteren. Der kommer færre skader 

på båden. når den er i vandet end ved op/nedtagning. Da Rungsted er en A-havn 
dækker forsikringen evt. skader ved at blive i vandet om vinteren. 

• Nye bådpladser skal ikke have ret til at komme på land. 
• Kan havnen indrettes, så motorbåde og sejlbåde adskilles? 
• Kan havnen organiseres efter bådtype? 
• Havnen har så gode faciliteter, så der kan afholdes store internationale kapsejladser. 

Der er ikke mange andre havne, der har den mulighed, udover Århus. Nokken øst vil 
være rigtig god til sådanne arrangementer. 
 

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
• Ingen kommentarer. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

• Dansk Sejlsportsliga har et projekt for unge, som kan dele både (udlejning af både). 
• Forslag at etablere minimum 10-20 delebådspladser uafhængigt af klubtilhørsforhold. 
• Man kunne arbejde med, at de unge efter noget tid får fortrinsret til en plads i havnen. 
• Vi rækker ikke nok ud til de unge. 
• Vil gerne udsende Havnens spørgeskema til klubbens medlemmer. 

 
BM 
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Spørgsmål 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Driver ShipShape 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Ejer 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
nej 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Større Travelift 40-50 ts, nye traveliftbroer. Flere erhvervsbådpladser til lavere pris. Tempo 
Bådsalg har købt over 40 pladser. Bådsalgsbro tpå land. 
 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
nej 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
nej 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Problemer ved søsætning i foråret. P-hus underjordisk, men er ikke sikker på det løser problemet 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
nej 
 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
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Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Nye traveliftbroer. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Mere lys så havnen, så den fremstår mere imødekommende efter kl. 15.30 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Vil gerne have adgang til området med stativer (bag masteskur), til vinteropbevaring. 
Belægning af opbevarings pladser. 
Bedre adgangsforhold for vareleverancer. 
 
Virksomhedens navn 
 
New ShipShape A/S 
Rungsted Havn 1 
 
Navn på den ansvarlige kontakt 
 
Martin Rasmussen 
 
Telefonnummer på den ansvarlige kontakt 
 
4586 8500 
mr@shipshape.dk 
 
Ejer eller lejer 
 
Lejer 
Antal m2  
 
Ca. 400 
 
Antal heltidsansatte fordelt over 12 mdr. 
 
4,5 + ca. 4 deltid 
 
113.1.21/ken 
 

mailto:mr@shipshape.dk
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Lars Valdemar Mogensen, Maridan 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Arbejdsplads. Privat restaurationsbesøg. 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Nej. 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Nej. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Nej. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Kajpladsen ved kranerne. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Til søsætning, erhvervsmæssigt. 
Kajak. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Sandstrand ved nordmolen. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Vendeplads på sydmolen er positivt. 
Parkeringspladser på det nord-sydgående vejstykke bør sløjfes. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Kajpladsen ved kranerne flyder ofte med gammel bundmaling. 
De sorte affaldsspand til husholdningsaffald fyldes med bundmaling og olie. 
Ingen af delen er miljømæssigt forsvarlige. 
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Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Der burde findes en hjertestarter f. eks. ved masteskuret. 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Flere både vil betyde et øget pres på kranerne og området omkring. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
 
Har du andre kommentarer? 
 
 
4.2.21 / KEN 
 
 
BM 



 

 
 
 
BM-Arkitekter ApS – Borgmester Jensens Allé 22, 1. th. – 2100 København Ø – bm@bm-arkitekter.dk – mobil +45 2449 0818 – CVR 3283 8324  
 
D:\Berith arbejde\1_BM Arkitekter\1_Sager\Rungstedhavn procesrådgivning\Tekst\Tekstudkast\2021.04.12_Hvidbog med bilag\Carsten Errebo, Side Power.docx Side 1 

 

Carsten Errebo, Side Power 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Min arbejdsplads 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Den fungerer. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Restaurantionsmiljøet. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Der bør være mere plads til store motorbåde, 70-80 fod i den nye del af havnen. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Nej. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Vejkrydset ved Havnekontoret er problematisk. Ensretning af færdslen ville hjælpe. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Nej. 
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Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Der bør være plads til mere maritimt erhverv fremfor flere restauranter. 
NV hjørnet mod Strandvejen kunne udnyttes bedre og vise en bedre facade. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Nej. 
 
 
 
2.2.21 / KEN 
 
 
BM 
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Søren Øverup 
Lars Kier 
Bådmagasinet 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Dagligt – kontor på havnen 
 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Nej  
 
Jo, KDY    
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
P 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Der bør ryddes op ved hjørnet ved stranden 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Pladsen foran værftet bør afspærres ved søsætning. 
Der bør graves en kanal nord-syd til små både. 
Bom og vagt ved indkørsel til havnen. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
 Nej 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Parkeringsforholdene bør forbedres. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Ensrettet færdsel og fartbegrænsende bump ønskes. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Det kan vær svært at krydse vejen for gående, specielt ved slæbestedet på grund af trailere. 
Ønske om markerede overgange for gående. 
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Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Havnens facade mod Strandvejen tænger til forbedring. Specielt virker container med trailer på 
toppen skæmmende. Ved sydsiden af Shipshapes opbevaringsplads trænges til forbedring. 
Forslag: Adgangsbro til salgsbåde. 
Oprydning og ny beplantning af det NV hjørne mod Strandvejen på den vestlige båd 
opbevaringsplads. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Mere video og flere vagter. 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Nej 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Godt projekt, positivt. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
 
 
Har du andre kommentarer? 
 
 
Virksomhedens navn 
 
 
 
 
BM 
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Frank Broberg 
Kristian Danstrup 
Teisten 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Teisten 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Ejer af virksomhed/pladslejer. 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Nej. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Nej. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Nej. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Nej. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
 Der ønskes flere P-pladser. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Vort ønske er, at jollesejlernes trafiksikkerhed tænkes ind i den nye trafikregulering. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Der er for meget spilolie i vandet. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
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Vi er meget tilfredse med sikkerheden på havnen. 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Teisten sejler ofte med handicappede og har derfor brug for handicapvenlige adgangsforhold. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Positivt, vil tiltrække flere mennesker og mere forretning for Teisten. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Teisten sejler hele vinteren. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Ønsker, at der tages hensyn til Teisten placering i havnen og ønsker gerne et opbevaringssted til 
hynder m.v. 
 
Der er også ønske om en ordentlig legeplads, gerne i området tæt på det nuværende 
havnekontor. 
 
 
4.2.21 / KEN 
 
 
 
BM 
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Pernille, MUR Shipping 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Min arbejdsplads er i Havnen 
Restaurationsbesøg, cafébesøg, shopping. 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Nej. 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Nej. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Jeg holder af det hele. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Bader, soler, går tur. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Bedre toiletforhold. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Der er for få pladser om vinteren. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Nej. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Nej. Mere lys og videoovervågning har hjulpet meget. 
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Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Ser spændende ud, især udvidelsen af Nokken mod øst. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Finder aktivitetsniveauet passende. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Nej. 
 
 
 
2.2.21 / KEN 
 
 
BM 
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Christian Overgaard, OBT Shipping 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Har kontor Rungsted Havn 38, 1. 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Medlem af KDY 
Lejer hos Havnens Bygningsudlejning 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Nej. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Finder området omkring nr. 38 lidt for Crowded, hvilket skræmmer mange væk. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Finder at området ved Havnekontoret ”det glemte område” trænger til forbedring. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Badning. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Finder, at ensretning af færdslen vil være positiv. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
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Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Positivt, vil betyde mere aktivitet. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Julearrangement som i Tivoli. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
4 ansatte 
 
3.2.21 / KEN 
 
 
BM 
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Mikkel Glahn 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
MASH 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
Gæst 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Nokken, hvor MASH ligger. 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Det igangværende projekt. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Ja, badning sommer og vinter. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Forbedring for vinterbadere. 
Bedre aktivitetsmuligheder. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Ønsker forbedring og kapacitetsudvidelse. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Ensretning af færdsel er en god idé. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Videoovervågning og vagtordning har vist sig effektiv. 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Rigtig godt. 
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Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Højere aktivitet fra alle områder. 
Bedre kommunikation om havnen og dens tilbud. F. eks. 25 t kran. 
Der foreslås en fælles kasse, en slags hybrid mellem ERH og havnekontoret til at tage sig af 
kommunikation. 
Der bør være et nedslag pr. måned. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Området omkring masteskuret og vandskiklubben bør ryddes op og forskønnes. 
  
Ønsker specifik tegning af Nokken Øst. 
 
 
 
27.1.21 / KEN 
 
 
BM 
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Sticks ’n’ Sushi, John D’ell Ross 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Manager in Sticks ’n’ Sushi 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
No. 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
No. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
I like it all. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
No. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
No. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
No. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
More parking lots needed. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
One way traffic seems to be a good idea. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
No. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
No. 
 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
No. 
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Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Sems to be adequate. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Looks exciting. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Christmas market. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
None 
 
 
9.2.21 / KEN 
 
 
BM 
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Kennet Heske, Wokshop 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Kun som forretningssted 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Promenaden på grund af forretningsmulighederne. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Mere brugervenlighed, bedre skiltning. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Nej 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Bør forbedres. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Mere brug af sociale medier som Facebook og Google. 
Større fælles indsats fra havnens virksomheder. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
 
Lejer hos Flemming Velin 
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350 m² i to etager 
12 fuldtidsansatte 
 
 
27.1.21 / KEN 
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Philip Lundsgaard, Club Riva 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Virksomhed 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Promenaden / Bryggen 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Bedre belysning. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Nej 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
nej 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Flere P-pladser 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Ensretning af færdsel, bump til begrænsning af fart. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Der er behov for flere vagter hele året, vil gerne betale sin del. 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
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Store både bør ikke flyttes, der er et godt trækplaster. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Fint projekt. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Boder som i Tivoli. 
 
 
Har du andre kommentarer? 
 
 
Virksomhedens navn 
 
Club Riva 
 
Præcis adresse på havnen 
 
 
Navn på den ansvarlige kontakt 
 
Philip Lundsgaard 
Telefonnummer på den ansvarlige kontakt 
 
2423 1111 
 
E-mail på den ansvarlige kontakt 
 
 
Ejer eller lejer 
 
Lejer 
 
Antal m2  
 
389 
Antal heltidsansatte fordelt over 12 mdr. 
 
25 
 
19.1.21 / Ken 
BM 
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Humberto Petersen 
Ayoe 
No. 22 Bistro 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Driver No. 22 Bistro 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Nej. 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Nej. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Nej. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Nej. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Nej. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Manglende kapacitet især omkring søsætningsperioden. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Fungerer tilfredsstillende. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
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Der bør ikke slækkes på overvågning. Det er et specielt problem, at pigerne bliver ”fulgt hjem”, 
hvilket er meget utrygt. 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Fin plan, spændende projekt. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Nuværende aktivitet er passende. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
 
 
8.2.21 / KEN 
 
 
BM 
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Önder Demirbas, The Captain 
 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Ejer og driver The Captain 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
nej 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
nej 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Promenaden 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
nej 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Bader, én gang om året. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
nej 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
For få pladser om vinteren. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Aflæsning af lastbiler giver store problemer. Ensrette færdsel ønskeligt. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Bedre plads til cykler og cykelstativer. F. eks. Ved Nokken Øst. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Lyder godt. 
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Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Der mangler julestemning, gløgg og æbleskiver. 
Foreslår fuld afdækning af broerne og opvarmning. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Antal m²: 141 (ønsker flere) 
 
10-15 ansatte. 
 
 
 
26.1.21 / KEN 
 
 
BM 
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Casper Reiche 
Christian Reiche 
Kajens Fisk og Vildt 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Forretningssted. 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Nej. 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Nej. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Det hele. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Korrekt skiltning. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Badning. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
For få P-pladser. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
God idé med ensrettet færdsel. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
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Der er en del tyveri af krabber og tommeflasker. 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Manglende handicap parkering. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Der bør være nedgravede solgryder på Nokken Øst. Skal kunne overdækkes med plader ved 
større arrangementer. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Rigtigt fint projekt, der vil trække mange flere mennesker til havnen. 
 
 
4.2.21 / KEN 
 
 
BM 
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Bent Gumpel 
 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Erhverv 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Ejer 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Molerne. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Trafikale forhold, gerne ensrettet færdsel. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Ja, til badning og subsurfing. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Flere brusere. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
For få P-pladser. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Problemer for gående med at krydse vejene. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Nej 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Nej 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Nej 
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Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Nej 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Ser positivt ud. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Julemarked 
Skifestival 
Gumpel in Lederhosen 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Nej 
 
Virksomhedens navn 
 
Gumpel 
 
Ejer eller lejer 
 
Lejer 
 
Antal m2  
 
170+170 
 
Antal heltidsansatte fordelt over 12 mdr. 
 
5,5-6 
 
 
20.1.21 / Ken 
 
BM 
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Marianne Nørregaard, Sct. Thomas 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Driver forretningen Sct. Thomas 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Net 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Nej 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Promenaden 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Skilt på Strandvejen med henvisning til butikker og restauranter på havnen, ligesom i Vedbæk 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Ja, til solbadning. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Nej 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Ensretning af færdslen. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Den nuværende vagt skal fortsætte. 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
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Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Julemarked. Mulighed for at leje boder i den forbindelse. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
 
Virksomhedens navn 
 
Sct. Thomas 
 
Ejer eller lejer 
 
Ejer 
 
Antal m2  
 
140 + 56 
 
Antal heltidsansatte fordelt over 12 mdr. 
 
6 
 
21.1.21 / KEN 
 
BM 
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Charlotte, Pistace 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Som lejer og forretningsdrivende. 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Ejer af Pistace 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Nej. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Nej. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Nej. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Nej. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Den fremlagte plan er fin. Der bør være en lækker legeplads og en kaffepavillon. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Fint med den påtænkte spredning af parkering. 
Der bør være en opdeling mellem parkering til forretninger og restauranter og sejlere. 
Opdeling i langtids- og korttidsparkering. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
 Ensretning er en god idé. Begge retninger bør overvejes. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Der ønskes lettere adgang til stranden for cyklende. Flere cykelstativer på hele havnen. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Bedre affaldssortering. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
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Kommunens saltning af asfalts arealer er meget sparsom. 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Nej. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Hvad gøres der for højvandssikring. 
Der bør være vindbeskyttelse spå Nokken Øst. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Bedre internetdækning. 
 
 
 
4.2.21 / KEN 
 
 
 
BM 
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Spørgsmål 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
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Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
 
 
Har du andre kommentarer? 
 
 
Virksomhedens navn 
 
 
Præcis adresse på havnen 
 
 
Navn på den ansvarlige kontakt 
 
 
Telefonnummer på den ansvarlige kontakt 
 
 
E-mail på den ansvarlige kontakt 
 
 
Ejer eller lejer 
 
 
Antal m2  
 
 
Antal heltidsansatte fordelt over 12 mdr. 
 
 
Ekstra længe mod øst til udvidelse af provianten til en lækker restaurant. 
Vil gerne investere. 
 
Det hele er cool. 
Solceller på alle havnens bygninger. Tilladelse. 
Energi besparelse. 
Isbod ved sydmole. Mini top satelit af provianten. 
 
BM 
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Henning E. Larsen 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Spadsereture og restaurationsbesøg. 
 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Gæst. Tidligere fastligger i en årrække. 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Promenaden og sydmolen. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Sidebroer ved bådpladser (1 sidebro pr. 2 både), fleksible i bredden.  
Bedre bade- og toiletforhold. 
App til betaling af havneleje og el. f.eks. som det hollandske ”An-Uit” 
Større og bedre legeplads. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Badning. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Bedre adgang til dybt vand. 
Sandflugt ind over molen er et problem. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Kapacitetsproblem om vinteren. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Ensrettet færdsel, så af- og pålæsning fra lastbiler ikke standser trafikken.  
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
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Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Positivt. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Bedre, d.v.s. billigere muligheder for familiespisning. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
Kunne der gives en ungdomsrabat for nye ejere af mindre både, så man fremmer interessen for 
sejlsport. Måske også lettere adgang til at få bådplads til mindre både. 
 
 
 
27.1.21 / KEN 
 
 
BM 
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Rungsted Havn 1 ApS, Susanne  
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Erhverv 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Vinterbaderforeningen Vikingerne 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Nej. 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Det hele. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
God idé med større bådpladser. Havnen trænger generelt til en opfriskning. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Ja, til badning. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Trænger til mere sand. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Flere parkeringspladser er ønskeligt. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Det er et problem med store varebiler aflæsning, når de spærrer for trafikken. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Der bør tages lige så meget hensyn som til biler. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Bedre oplysning om, hvordan man kommer af med maleaffald. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Skal på enhver tid og måde være i top. Mere lys. 
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Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Tilgængelighed bør være med i projektet. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Rigtig god idé, er i tidsånden. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Mere lys, så man har lyst til at komme også om aftenen. 
 
Har du andre kommentarer? 
 
 
9.2.21 / KEN 
 
 
 
BM 
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Ulla Joensen 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Fritid, badning, events. Kommunens eneste åndehul. 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Jeg er gæst 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Toppen, det yderste af sydmolen. 
Jeg er vinterbader. 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Spændende legeplads, kreativt område. 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Ja, til badning. 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Den inderste del er for lavvandet. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Der bør opføres et P-hus. 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Der mangler cykelstativer ved stranden. 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Kloak i den kommunale vej er for lille. 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Al trafik efter 23:30 bør videoovervåges. 
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Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Rampe til badning. 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Det bliver sikkert godt, men hvad med sikring mod højvande? 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
 
Høstmarked i oktober, julemarked i december i stil med Tivoli og Nyhavn. 
 
 
Har du andre kommentarer? 
 
*Klippeø* mod nord. Store motorbåde væk fra Bryggen. 
 
 
 
8.1.21 / Ken 



 

 
 
 
BM-Arkitekter ApS – Borgmester Jensens Allé 22, 1. th. – 2100 København Ø – bm@bm-arkitekter.dk – mobil +45 2449 0818 – CVR 3283 8324  
 
D:\Berith arbejde\1_BM Arkitekter\1_Sager\Rungstedhavn procesrådgivning\Tekst\Tekstudkast\2021.04.12_Hvidbog med bilag\Stine Kold, Rungstedgaard.docx Side 1 

 

Stine Kold, Rungstedgaard 
 
Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 
 
Hotellets gæster. 
Personligt til at spise og shoppe. 
 
Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
 
Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så særlige 
synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
 
Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 
 
Krabbefiskepladsen, 
Jollepladsen 
Promenaden 
 
Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
 
Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
 
Badning 
 
Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
 
Det inderste hjørne er kun dynd – bør forbedres. 
Der bør være et ishus og mulighed for servering. 
 
Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 
 
Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
 
Ensretning. 
 
Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 
 
Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
 
Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
 
Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
 
Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
 
Gode velovervejede planer, flot projekt. 
Meget positiv overfor Nokken øst. 
 
Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne gøres? 
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Udendørs fitnesscenter 
Fiske konkurrence 
Virtuel skattejagt 
 
Har du andre kommentarer? 
 
 
21.1.21 / KEN 
 
 
BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 15.04.2021 
 
 
Referat af interview med Karen Blixen Museet den 18. marts 2021  
 
Deltagere: 
Elisabeth Nøjgaard, direktør Karen Blixen Museum Rungstedlund 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

● Havbader selv. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
● Direktør for Karen Blixenmuseet Rungstedlund. 
● Ikke klubmedlem. 

 
3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 

særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
● Nej. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

● Ingen kommentarer 
 

5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
• Ønsker at havnen bidrager til historien om Karen Blixen som del af geografien, ligesom 

museet kan understøtte havnen, fx gn etablering af ny vandrerute. 
 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

• Ingen kommentarer 
 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

• Ingen kommentarer 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

● Har selv konstant mangel på p-pladser. Gæster til stranden og til Rungstedgårds 
fitnessområde ved strandvejen parkerer bl.a. på Rungstedlunds p-plads. 

 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

● Ingen kommentarer 
 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

● Ingen kommentarer 
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11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
● Ingen kommentarer 

 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

● Ingen kommentarer 
 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

● Ingen kommentarer 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
● Udvidelsen af havnen vil tage den allersidste del af vandudsigten fra Rungstedlund (set 

fra gårdspladsen), som er en central del af Blixens tilknytning til og fortælling om 
Rungstedlund. Det er meget bekymrende for museet. Udbygningen har denne negative 
effekt i særdeleshed for Rungstedlund, hvor Rungstedgaard ”går hel fri” ift udsyn, og 
naboer til anden side ikke påvirkes mere end de er idag. 
 

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
● Ingen kommentarer 

 
16. Har du andre kommentarer? 

● Ønsker at åbne Rungstedlund mere, end det er nu også visuelt. 
● Ønsker en stærkere formidling af Rungstedlund som kunstnerhjem 
● Har et arrangementsprogram med foredrag og talks og bl.a. ballet den 15. juni (behov for 

500-1.000 p-pladser) 
● En del af Rungstedlund er et 15 ha stort fuglereservat, som drives efter en plejeplan 

fastlagt af Karen Blixen, der har ønsket at området skal rumme en høj grad af 
biodiversitet. 

● Har ansat en naturformidler i samarbejde med Arboretet, som skal formidle natur til 
familier og skolebørn 

● Ser området som et bælte, der forbinder Storkøbenhavn med Kongernes Nordsjælland – 
der er et uudnyttet potentiale for formidling af herlighedsværdierne i Hørsholm. 

● Der arbejdes med at etablere/formidle en vandrerute på 10-15 km i samarbejde med 
Dansk Vandrelaugs frivillige, lokale parter, Naturstyrelsen, Egnsmuseet, Arboretet mfl. 

● Der findes en skøn stiforbindelse mellem stationen og Rungstedlund og derfra til 
stranden. Den kunne skiltes, og der kan ”reklameres” for at det er en mulighed. 

● Karen Blixen sagde, at ”haven på Rungstedlund skal deles med hovedstadens jordløse 
folk”. Derfor er området åbent altid. 

● Har konstant mangel på p-pladser. Har kun 20-25 egne p-pladser. 
● De fleste af museets besøgende er + 50’årige. Har også besøg af skoler og 

gymnasieklasser. Vil prøve at gøre museet attraktivt også for 30’årige. 
 

BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 17.03.2021 
 
 
 
Referat af interview med Tanglauget den 16. marts 2021  
 
Deltagere: 
Kenneth Stampe, formand Tanglauget 
Ole Wessung, bestyrelsesmedlem Tanglauget 
Jørgen Thorsell (JT) (bådpladslejer), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Rebecca Forsmann (RF), projektleder Hørsholm Kommune 
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

● Kenneth er iværksætter og har taget initiativ til at købe gravemaskiner, som kan flytte 
tang. Bruger havnens restauranter og holder meget af det yderste punkt på havnen, hvor 
man kan mærke elementerne. 

● Ole er medstifter af Tanglauget, som blev startet, da tangproblemet var væsentligt større 
end det er nu. Tangen lugter, når den rådner, men ikke lige meget alle steder. Finder at 
tagnen er et problem for mange, og at alle bør medvirke til at betale for den årlige 
driftsudgift, der er til at fjerne tangen. Mener at havnen er fantastisk. Har halvpart i 
Restaurant Riva. Har en kiropraktisk klinik, går meget op i sundhed, stiller op til 
kommunalvalget. Er også bådejer og har altid brugt havnen. Savner tiden, hvor der var 
plads til at løbe på rulleskøjter ud af molerne med sine børn. Nu går han tur på havnen. 

 
2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 

● Kenneth, nabo 
● Ole, nabo, restaurantejer, bådpladslejer (motorbåd) 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
● Nej. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

● Det er skønt at mærke bølgerne yderst på molen. 
● Bader fra vandskibroen, hvor der er god vanddybde. 

 
5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 

● Et sted hvor unge kan hænge ud, hvor der er godt med lys, og hvor forældre er 
velkomne. 
 

6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
● Nej, men Oles datter bruger stranden. 
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7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
● Stranden er kedelig. 
● Tangen bør fjernes. Tang er magnetisk, hvis man kunne bruge 10 min om dagen på at 

fjerne tang ville problemet blive løst. 
● Club Riva havde en stadeplads på stranden, men måtte droppe det. Dem der kommer 

på stranden, køber ikke noget. 
● Hjørnet af stranden har potentiale, men så længe der lugter af rådden tang, er det ikke 

attraktivt. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

● Det er kaos og særligt håbløst om vinteren. 
● Kunne man flytte bådene et andet sted hen? 
● Anders oplyste, at der altid er ledige pladser, men at de måske kan være vanskelige at 

finde. Ole bekræftede, at kunderne kommer alligevel. 
● Skønner at restauranterne har behov for en del p-pladser til deres gæster (6-8 

restauranter med hver ca. 100 gæster, som kommer i bil à 4 personer). Anders oplyste, 
at det især er biler, der skal hente take away, der optager p-pladser. 

● Ønsker en p-plads/garage til en gravko og en gummihjulslæsser, som de har søgt tilskud 
fra Hørsholm Kommune til at købe, mod at Tanglauget varetager driften og fjerner 
tangen. 

 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

● Forslaget om ensretning er fint. 
 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

● Flere cykelstativer. 
● Det skal være trygt at færdes som fodgængere på havnen. 
● Havnen bør være et område for bløde trafikanter. 

 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

● Oprensning af stranden (tang). 
● Havnen er ren og fin. 

 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

● Biler kører for stærkt. 
● Vinterbaderne kører for hurtigt på molen. 
● Fint med videoovervågning 
● Vigtigt at der er mange glade unge – også selvom de larmer. 
● Det er livsfarligt for børn, der bader, at roklubbens sejlrende ikke er markeret med bøjer. 

 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

● Er ok. 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
● Fint at havnen favner over mange aktiviteter. 
● Forslaget ser fornuftigt ud. 
● Krogen ved stranden kunne opgraderes til at være et rigtigt lækkert hænge ud-sted med 

et træningsfaciliteter af høj kvalitet som på Muscle Beach i Miami Ocean Drive 
(containere med udstyr der kan tages ud og bruges på stranden) 
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● Boldbane med græs/kunststof 

●  Muscle Beach, billede fra nettet. 
 

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
● Dejligt at der er ro og forskel på sæsoner. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

● Har søgt Hørsholm Kommune om 250.000 til en gummilæsser som Tanglauget skal drifte. 
Kan køre relativt langt ud (til livet på en mand), fordi der ikke er så dybt. 

● Ser et problem i, at der ikke er nogle der tager ansvaret for, at der kommer mere tang. 
● Problemet opstår, når tangen ligger i vandet og rådner. 
● Den gamle fiskerihavns ”udposning” og det faste brohoved til roklubbens bro er også 

medvirkende til at forværre tangproblemet. 
● Foreningen ønsker at finde en fælles løsning med havnen, kommunen og naboerne.  
● Tanglauget tænker, at der laves en fælles kortsigtet løsning, indtil 

kystbeskyttelsesprojektet bliver en realitet. Forventer at der årligt skal være et driftsbudget 
på 200.000 kr. til at fjerne tang.  

 
BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 17.03.2021 
 
 
 
Referat af interview med Dreyersvej Vejlaug den 10. marts 2021  
 
Deltagere: 
Ole Lauridsen, formand  
Erik Bjørn Andersen, kasserer, sekretær, grundejer af strandgrund 
Luis Kjærgaard, bestyrelsesmedlem og sejler 
Jørgen Thorsell (JT) (bådpladslejer i Nivå), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Rebecca Forsmann (RF), projektleder Hørsholm Kommune 
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

● Luis sejler, går tur 2 gange dagligt. 
● Erik går tur, benytter restauranter, handler i fiskebutikken, ser havnen som et dejligt 

fritidsområde. 
● Ole går dagligt tur, og han og familien benytter mange af havnens faciliteter. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
● Nabo. Foreningen repræsenterer 46 familier/ejendomme, hvoraf flere har udsigt. 
● Luis er medlem af KDY. 
● Luis og Ole er skrevet op til ny sejlerklub ?? 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
● Ja. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

● Erik nyder at være på sin egen strandgrund. 
● Vandskibroen er et dejligt sted. fordi man der kommer tæt på vandet. og der er fin udsigt 

over vandet. Nokken, ind og udsejlingen er også fin – her sker der noget.  
 

5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
● Kombinationen af vandski, havkajak, dykkere og havsvømmere fra samme bro er ikke 

en god ide. 
● Der bør være mere plads på Nokken. 
● Sejlergaden bag KDY er kedelig, har mistet sin funktion. 
● Bedre skiltning til toiletter Flere toiletter som passes ind i miljøet og ligger rigtigt. 

 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

● Ingen kommentarer. 
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7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

● Ingen kommentarer. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

● Parkering på nordmolen som længdeparkering er ok, men ikke tværparkering. 
● Der er meget trafik om sommeren - kan antallet af p-pladser øges? Anders oplyste, at 

faktum er, at der er ledige p-pladser. 
● Flere p-pladser mod strandvejen men ikke på strandvejen. 
● Ved Sankt Hans og havnefester bruges Strandvejen, Dreyersvej og andre veje i området 

til parkering.  
● Synes ikke, at det er en god ide at give bådejerne fortrin til parkering. 

 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

● Ingen kommentarer. 
 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

● Ingen kommentarer. 
 

11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
● Ingen kommentarer. 

 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

• Ingen kommentarer. 
 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

● Ingen kommentarer. 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
● Strand på nordmolen vil blive fyldt med tang – lav hellere en bedre bademulighed. 
● God ide med en gæstehavn – det vil også være hyggeligt ved stævner. 
● Det ser godt ud.  
● Klippeøen er en god ide. 

 
15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 

gøres? 
● Ingen kommentarer. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

● Der er ofte larm fra fester i vandskiklubben. Kunne festerne flyttes til Nokken? Der kunne 
evt. være regler for, hvor længe man må spille musik. 

● Vil det ændre strømforholdene, når nordmolen rettes ud, så der kommer mere tang på 
stranden nord for havnen? 

● Der er en hvirvelstrøm inde i hjørnet som betyder, at tangen bliver og sandet forsvinder. 
● De oplever en anden virkelighed end Hørsholm Kommunes rådgivere (Niras) tidligere har 

sagt. 
 

BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 17.03.2021 
 
 
 
Referat af interview med EF Ewalds Have den 10. marts 2021  
 
Deltagere: 
Stig Kuhlmann, formand  
Klaus Mølbach, bestyrelsesmedlem, bådejer 
Jørgen Thorsell (JT) (bådpladslejer i Nivå), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Rebecca Forsmann (RF), projektleder Hørsholm Kommune 
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

● Klaus sejler fra Nivå. 
● Foreningens beboere bruger stranden, går tur på havnen, spiser, og der er også flere, 

som har båd. 
● De er glade for havnen. Den giver miljø. Det er et aktiv. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
● Nabo. Foreningen repræsenteret 24 lejligheder, hvoraf flere har udsigt. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
● Nej. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

● Bader fra vandskibroen, fordi der er for lavt vand på stranden. 
● Restauranter. 
● Fin helhed med ens markiser og pavilloner. 
● Er glad for havnen. 
● Havnen er veldrevet. 

 
5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 

● Kan man undgå sommeropbevaring af både på land? Foreslår at prisen sættes op, så 
antallet af både, der er på land begrænses. Anders oplyste, at der altid vil være 25-30 
både på land af forskellige årsager. 

● Foreslår en ekstra bro til badende på nordmolen med ca. 1,7 m vanddybde. 
● Flere bænke på molerne. 
● Grillpladser fx som på Anholt vil invitere til socialt samvær, ikke kun for gæstesejlere. 
● Der er larm fra vanterne (masterne) – de bør bindes op. Anders oplyste, at han kontakter 

bådejere og minder dem om ordensreglerne, hvis han opdager problemet. 
● Ønsker bedre toiletforhold ved molerne, fx som i Helsingør. 
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6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
● Fin for små børn. 
● Bør kunne forbedres. For lav vandstand. 
● Vandkvaliteten fra nordmolen virker renere. 

 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

● Ingen kommentarer. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

● Er bekymret for parkering ved en udbygning af havnen og af aktivitetsniveauet på 
havnen, da der allerede er udfordringer med parkeringspladser. 

● Foreningen har carporte + 20-25 gæsteparkeringspladser. Der er ikke problemer om 
vinteren, men om sommeren er der gæster til havn/strand der benytter deres p-plads, så 
deres egne gæster ikke kan få plads. 

 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

● Der er konflikter særligt om vinteren mellem gående og kørende på molerne. 
● Trafikafvikling i forbindelse med afhentning af mad bør forbedres. 

 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

● Ingen kommentarer. 
 

11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
● Ingen kommentarer. 

 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

• Sydmolen er glat – svært for dårligt gående. 
• Der køres moleræs – kunne man markere et gangareal? 

 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

● OK. 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
● Spændende projekt. 
● Klippeøen bliver et attraktivt sted at bade fra. 
● Vandskimolen er meget attraktiv. Der bør indarbejdes flere lignende opholdsplatforme i 

projektet. 
 

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
● Ingen kommentarer. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

● Nej 
 

BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 25.03.2021 
 
 
 
Referat af interview med nabo Anita Wang den 22. marts 2021  
 
Deltagere: 
Anita Wang 
Jørgen Thorsell (JT) (bådpladslejer i Nivå), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Rebecca Forsmann (RF), projektleder Hørsholm Kommune 
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

● Går tur på havnen, bader, benytter butikker og restauranter. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
● Nabo. Har boet her i 22 år. 
● Har forsøgt at blive medlem af Rungsted Havbad. Er på venteliste. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
● Nej. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

● Se pkt. 1. 
● De store både er interessante at se på, når man går tur. 

 
5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 

● Nej, synes at havnen generelt er velfungerende. 
● Den står flot, som den er nu. 

 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

● Nej – bader fra en af broerne (vandskibroen) og går hjem derefter. 
 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

● Flere badebroer. Nogle gange er der kø for at komme i vandet. 
● Mere sauna. 

 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

● Der mangler p-pladser, når det er godt vejr – eller man kan ikke finde dem, som er 
ledige. 

● Der er mange, der parkerer på Ved Svinget. Der er rift om pladserne. 
● Trailere optager plads på Ved Svinget. 
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● Det kunne markeres tydeligere, at man gerne må køre ud på molerne om vinteren – 
også selvom man ikke har adgangskort. 

 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

● Fungerer generelt ok. 
● Der er mange biler på sydmolen, hvilket kan skabe konflikter med gående. 

Bådpladslejerne synes ikke om, at man går på broen. 
● Der er ofte unge, som benytter havnen som Langelinie i ”gamle dage” til at køre ud for at 

blive set. Men det er ok, der skal være plads til alle. 
 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

● Stiforbindelse langs sydmolen forbeholdt gående. 
 

11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
● Tangen bør fjernes. Er dog selv sjældent generet af det. Men det er ikke særligt lækkert 

og skaber ikke lyst til at opholde sig på stranden. 
 

12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 
• Nej den er ok. 

 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

● Nej vurderes at være ok. 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
● Fine planer. 
● Er glad for at der ikke byges højt på havnen. Har udsigt i dag, hvis der bygges højt, vil 

det tage udsigten. 
● Mere saunaplads. 
● Flere badebroer. 
● Klippeøen er en god ide – vil ikke have sand mellem tæerne – det kommer bare med 

hjem. 
● Brusere, så man ikke skal benytte de vandslanger, som bådpladslejerne betaler for. 
● Bekymret for, om der bliver plantet træer der bliver høje og tager udsigten. Sætter stor 

pris på de grønne områder på havnen. 
 

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
● Udendørs opholdsmuligheder benyttes, selvom det er koldt. 
● Havnen er et rekreativt område for rigtig mange. 
● Som nabo vil man gerne have liv og, at der kommer kunder, så restaurantmiljøet 

overlever. 
 
16. Har du andre kommentarer? 

● Det er fedt, at projektet er udarbejdet. Glæder sig til at projektet bliver realiseret. 
 

BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 25.03.2021 
 
 
 
Referat af interview med naboer Dorte Petermuss, Jannie Brink Christensen, Flemming 
Heegaard og Jørgen Jessen den 24. marts 2021  
 
Deltagere: 
Dorte Petermuss 
Jannie Brink Christensen 
Flemming Heegaard 
Jørgen Jessen 
Jørgen Thorsell (JT) (bådpladslejer i Nivå), havnebestyrelsesmedlem, formand 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Rebecca Forsmann (RF), projektleder Hørsholm Kommune 
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

● Dorte dyrker kajak og stand up paddling. 
● Jannie bruger havnen meget, sejler med sine venner, har ikke selv båd, går ture og 

benytter restauranterne. 
● Flemming er flittig bruger af havnen, sejler og kommer der ofte. 
● Jørgen har boet her i 23 år er flittig bruger af havnen både i vandet og ved vandet. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
● Naboer.  
● Jannie har forsøgt at blive medlem af Rungsted Havbad.  
● Dorte er medlem af kajakklubben. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
● Flemming har tidligere sejlet kapsejlads, men ikke pt. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

● Dorte synes, at vandet ved nordmolen er rent og klart, hvilket sammen med dybden gør 
det attraktivt at bade herfra.  

● Det er en vidunderlig havn, men savner fiskerne. 
● Jannie nyder at gå tur, der er mange dejlige områder, havnen er generelt pæn. Måske 

kunne man vende det hele, så der bliver aftensol til restauranterne? 
● Jørgen synes, at restaurantområdet fungerer fint, er tilfreds med udvalget. Synes at 

fiskemanden har den bedste placering på havnen, hvor der er aftensol. 
 

5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
● Det er farligt at gå tur med børn på sydmolen. Der er for mange biler. 
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● Savner noget for børn. Klap en fladfisk. 
● KDYs klubhus og måske mest skuret mod p-pladsen virker forfaldent og trænger til 

maling. 
● Sejlergaden er kedelig og funktionen er udtjent. Restauranter har overtaget noget af 

området med deres bagside (affald, oplag ol). Det kunne forbedres. 
 

6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
● Dorte tager med sine børnebørn til andre mere attraktive strande. Stranden bør 

forbedres. Børn vil kunne bygge sandslotte. 
● Jannie bruger stranden ind i mellem. Synes at der er for få broer om sommeren. Mange 

unge hænger ud ved broerne og bruger stranden, og det er fint. 
● Jørgen det kunne være rart, hvis man kunne købe en is og måske en sandwich om 

sommeren. 
 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

● Tanggener påvirker mest de helt nære naboer. 
 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

● Ved Svinget bliver fyldt op særligt om sommeren af biler med ærinde i havnen. 
● Mange ved ikke, at de må køre ud på Sydmolen om vinteren. 
● Hvorfor skal bilerne overhovedet ud på molerne – det er forkert. Der findes mange havne 

rundt om i verden, hvor dette ikke er muligt, og hvor der heller ikke er parkeringspladser 
ved havnen i særligt stort antal. – Løsningen er kendt i Vedbæk, men vurderes at være 
mindre attraktivt for gæster. 

 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

● Ingen kommentarer. 
 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

● Ingen kommentarer. 
 

11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
• Unge med store musikanlæg larmer både fra stranden og fra vandskiklubbens klubhus. 

Vigtigt at opretholde vagtordning i sæsonen, men også vigtigt at skabe plads til de lidt 
rodløse unge. 

 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

● Grillområder kan bekymre. 
 

13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 
● Ingen kommentarer. 

 
14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 

● Det ser rigtig godt ud. 
● Nokken Øst (oasen) er en rigtig god idé både til stævner, kapsejlads og for unge, hvis de 

kunne få et sted hvor de kan være. 
● Klippeøen kunne måske også have et soppebassin for små børn? 
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● Det er vigtigt, at der er plads til almindelige mennesker – som aldrig kommer i nærheden 
af at få råd til en båd. Det kan være at gå tur, at grille ol. 

● De er ikke en god ide at lave en lille strand på nordmolen. 
 

15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 
gøres? 
● En bagerbutik. 
● Der er stille om vinteren og restauranterne kæmper for deres overlevelse. Vigtigt også 

for naboerne med aktiviteter, der trækker folk til. 
● Det er rart, når der sker noget. 
● Godt med flere aktiviteter, men vigtigt at der er plads til de enkelte og, at der er afstand 

imellem – det må ikke blive et tivoli og et sted, hvor aktiviteterne kvæler hinanden. 
● Bridgeturneringer. 
● Baguetteri som i Mølle, hvor de sælger brød og sandwich. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

● Der er langt til butikker i Hørsholm – en minibus der kan fragte gæster begge veje ville 
være en god ide. 

 
BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 30.03.2021 
 
 
Referat af interview med Rungsted Kro den 25. marts 2021  
 
Deltagere: 
Christina Rud, bestyrer af Rungsted Kro 
Uffe Johansen, Rungsted Kro 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

● Uffe sejler fra havnen og benytter også restauranterne lidt (har jo sin egen). 
● Mange af Kroens gæster benytter Havnen og omvendt. Der kommer bl.a. mange 

busselskaber på kroen. 
● Christina går tur på havnen og spiser ved Fiskekajen og også ind i mellem på de andre 

restauranter. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
● Har bestyret Rungsted Kro i 6 år.  
● Ikke klubmedlem. 

 
3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 

særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
● Ja, som gast. Sejladserne fungerer fint. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

● Havnen er uimodståelig. 
● Her kommer mange for at se på og blive set. 
● Der er mange grupperinger, der fylder og optager plads uden at bidrage (medbringer 

egen mad, rydder ikke op, spiser ikke på restauranter osv.). Kunne man indføre 
betalingsparkering, bompenge el.lign., ville der nok være færre gratister. 

● Der er en god ”gammeldags” havnestemning ved fiskerikajen. Det er hyggeligt, lidt væk 
fra restaurantgaden. Fint at man kan fange krabber. 
 

5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 
● Savner en god fiskerestaurant. 
● Kunne man evt. etablere et klargøringssted for både og biler, så man kan få ordnet sin 

bil mens man er på restaurant/kro? (Ligesom i Midtpunktet) 
● Der mangler udendørs træningsfaciliteter for børn og voksne. Et sted hvor der er ro og 

fred, en legeplads og bænke. 
 

6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 
● Ja nogle gange. 
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7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 
● Der er langt, hvis man ønsker at købe noget at drikke. Man skal pakke alt sammen og 

forlade sin plads. Kunne der være en lille serveringsbil, som kører langs stranden? 
● Christina vil gerne have stadepladsen. 
● Toilet, bad og omklædningsfaciliteter som på Charlottenlund Strand bare mindre. 

 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 

● Trafikken på vejen og parkeringspladserne langs restauranterne er kaotisk. Der er for lidt 
plads. 

● God idé at ensrette kørslen. 
● Der er mange bådtrailere, og de fylder meget. 

 
9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 

● Kunne man etablere en bus, fx skolebus, der om sommeren benyttes som bus mellem 
havnen og byen? 

● Kunne man stille el-biler eller golfbiler (som på Anholt) til rådighed for gæstesejlere. 
 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

● OK, men måske kunne der etableres flere huller i hegnet mod Rungstedvej fx ud for 
tankstationen. 
 

11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 
● Der er pænt og rent. 

 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

• Bortset fra, når der er utryghedsskabende personer på havnen, er sikkerheden fin. 
 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

● Synes at der er høje trin flere steder – men også mange ramper. 
 

14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 
● Fed idé. Det ser godt ud. 
● Det vil være godt for byen. Det vil højne byen. 
● Havnen er en port til byen. Derfor bør indgang til havnen og til Rungstedvej forskønnes. 
● Klippeøen er en god idé. Hader sand. Det bliver også et fint sted for unge. 
● Er der nok parkering til den forøgede kapacitet? 

 
15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 

gøres? 
● Skøjtebane 
● Aktiviteter for ældre fx træning, gåture, samarbejde med plejehjem. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

● Har ikke tidligere samarbejdet med havnen, men vil gerne åbne for et samarbejde nu. 
● Åbner turistkontor ved siden af kroen efter påske, hvor der også vil kunne købes is og 

kaffe. 
● Der er meget historie i byen, som bør formidles 

 
BM 
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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 16.03.2021 
 
 
 
Referat af interview med Foderbrættet den 16. marts 2021  
 
Deltagere: 
Jens Gantzel, ejer af Foderbrættet 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef  
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
1. Bruger du Rungsted Havn, hvis ja hvordan? 

• Spiser på restauranterne, går tur med familien, ser på bådene.  
• Anbefaler kunder at gå en tur på havnen. 
 

2. Er du medlem af en af klubberne på havnen/ejer af virksomhed/nabo/gæst? 
• Har tidligere været medlem af roklubben, men er ikke længere klubmedlem. 
 

3. Er du tirsdagskapsejler eller deltager du i andre kapsejladser? Hvis ja er der så 
særlige synspunkter på hvordan havnen fungerer i den forbindelse? 
• Nej. 

 
4. Er der steder/dele af havnen, som du særligt holder af / ikke holder af, hvis ja hvorfor? 

• Området omkring MASH, udsigten fra MASH, Promenaden, fiskebutikken. 
• Går tur på sydmolen, nyder udsigten og udsynet til Hven. 
• Kommer ikke så meget på nordmolen, fordi der ikke er så meget aktivitet. 

 
5. Har du ønsker til forbedringer af (dele af) havnen? 

• I har tænkt på det hele. 
• Der vil komme flere gæster på havnen. 

 
6. Bruger du stranden, hvis ja hvordan? 

• Har brugt stranden meget som ung.  
• Nu bader han fra den yderste badebro og er der kun kort tid.  

 
7. Har du ønsker til forbedringer af stranden? 

• Stranden er kedelig. 
• Kunne man udvide stranden mod syd? 
• Forslaget ser godt ud. 

 
8. Har du synspunkter på parkeringsforholdene på havnen og i området? 



 

 
 
 
BM-Arkitekter ApS – Borgmester Jensens Allé 22, 1. th. – 2100 København Ø – bm@bm-arkitekter.dk – mobil +45 2449 0818 – CVR 3283 8324  
 
H:\Berith arbejde\1_BM Arkitekter\1_Sager\Rungstedhavn procesrådgivning\Tekst\Referater\Referat af Interview med Foderbrættet 16.3.2021 Godkendt.docx Side 2 

 

• Det er vigtigt, at der er nok p-pladser. Ved havnefester ol. holder der biler alle steder 
også på Ved Svinget. 

• Der er biler med trailere, som parkerer langs sydskellet på Ved Svinget. 
• Om sommeren er der ikke ledige p-pladser på Ved Svinget. Disse p-pladser bruges 

både af Foderbrættets kunder og af beboere i det hvide hus. 
 

9. Har du synspunkter på trafikafviklingen på og omkring havnen? 
• Kunne man lave en ekstra ind/udkørsel fra havnen til strandvejen? 
• Fint at man kan køre ud på molen, når man skal fiske. 

 
10. Er der behov for at forbedre adgang og forholdene for gående/cyklende? 

• Der kører mange cyklister på strandvejen, og flere af dem kører hurtigt. Krydset er farligt. 
Der sker ofte ulykker. 

 
11. Har du synspunkter i forbindelse med miljøforhold på havnen? 

• Hvis der kommer flere mennesker på stranden og der etableres isbod, kaffebod ol, vil 
der komme meget mere affald både på stranden og i vandet. Nogle mennesker smider 
affald ved siden af skraldespandene. Skraldespandene skal tømmes, og der skal være 
nogle der rydder det affald op, som er landet ved siden af skraldespandene. Stranden 
bliver ødelagt, hvis ikke kommunen investerer i, at der skal ryddes op efter de mange 
brugere. 

• Der skal også/særligt tømmes affald i weekenden. Det sker ikke på Ved Svinget. 
• Kunderne ved Foderbrættet kan godt lide at se på bådene. Det gør ikke noget, at der er 

lidt rodet. De har jo en forretning de skal passe. 
 
12. Har du synspunkter i forhold til sikkerheden på havnen? 

• Ingen kommentarer. 
 
13. Har du synspunkter i forhold til handicappedes forhold på havnen? 

• Ingen kommentarer. 
 
14. Har du kommentarer til planen for havneudvidelsen? 

• Rungsted er luksusudgaven af en havn. 
• Det er et tjekket forslag 

 
15. Hvis vi vil aktivere området mere om vinteren, har du ideer til, hvordan dette kunne 

gøres? 
• Ingen kommentarer. 

 
16. Har du andre kommentarer? 

• Vil gerne med tiden udvide sin pølsevogn med et pandekagehus med salg af is og 
pandekager. Kunne måske også være interesseret i en sæsonbod på stranden. 

• Ser frem til at der kommer håndværkere på havnen (potentielle kunder) 
 
BM 
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