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Forord 
Rungsted Havn besøges hvert år af over 1,7 millioner mennesker - hørsholmborgere og gæster fra ind- og 
udland. Rungsted Havn er et samlingssted for alle Hørsholms borgere.  

Det eksisterende havneanlæg skal renoveres, og der er i den forbindelse mulighed for at udvikle havnen 
med øget havnekapacitet, bedre tilbud til de eksisterende brugere og havnens gæster og med nye tilbud til 
kommunens borgere.  

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune og Havnebestyrelsen for Rungsted Havn har besluttet, at 
samarbejde om et oplæg til udviklingen af Rungsted Havn. Samarbejdet om udviklingen af Rungsted Havn 
er organiseret i et projekt, der har til formål at levere et kvalificeret udviklingsprojekt med tilhørende 
økonomi for Rungsted Havn. Udviklingsprojektet skal gøre det muligt at træffe politisk beslutning om en 
igangsættelse af et fysisk udviklingsprojekt for havnen (jf. Kommissoriet for udviklingsprojekt for Rungsted 
Havn og Budgetaftale 2021-2024). 

Udviklingsprojektet styres af en styregruppe, som består af følgende personer: 

• Jørgen Thorsell (bådpladsejer), havnebestyrelsesmedlem, formand  
• Knud Nordby (Erhvervsdrivende), havnebestyrelsesmedlem  
• René van Laer (Rungsted Sejlklub), havnebestyrelsesmedlem  
• Niels Ryhding (div. foreninger), havnebestyrelsesmedlem  
• Otto B. Christiansen (politisk udpeget), havnebestyrelsesmedlem  
• Ann Lindhardt, kommunalbestyrelsesmedlem (V)  
• Jakob Nybo, kommunalbestyrelsesmedlem (I)  
• Henrik Klitgaard, kommunalbestyrelsesmedlem (B)  
• Svend Erik Christiansen, kommunalbestyrelsesmedlem (A)  
• Bent Fabricius, kommunalbestyrelsesmedlem (C)  

Styregruppen bistås af et team bestående af: 

• Pernille Halberg Salamon, kommunaldirektør Hørsholm Kommune 
• Maria Alsted Stuhr (MS), Hørsholm Kommune  
• Anders U. Söderberg (AS), havnechef Rungsted Havn og projektleder 
• Rebecca Forsman (RF), administrationen Hørsholm Kommune  
• Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, rådgiver  

Styregruppen har afholdt 6 møder. 

Det er desuden besluttet at nedsætte en følgegruppe med havnens nære interessenter. Følgegruppen 
orienteres løbende om processen og forelægges de indkomne ideer. Følgegruppen består af: 

• Jørgen Thorsell (bådpladsejer), formand styregruppe, følgegruppe og havnebestyrelse 
• Carl Erik Kjærsgaard, Formand KDY 
• Mads Mortensen, Formand Rungsted Kyst Vandskiklub  
• Rasmus Poulsen, bestyrelsesmedlem Rungsted Sejlklub (sejlskolen) 
• Erling Madsen, Høvding De Muntre Helårs Vinterbadere  
• Otto B. Christiansen, Rungsted Havbad  
• Hanne Solberg, formand Rungsted Roklub 
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• Dorte Petermuss, bestyrelsesmedlem Rungsted Kajakklub 
• Lene Laursen, formand Jon Litle Sø, Søspejderne DDS 
• Søren Kobbernagel, formand Hørsholm Svømmeforening (open watersvømmere) 
• Niels Prip, Rungsted Bådelaug 
• Philip Lundsgaard, repræsentant for erhvervslivet 
• Henrik Jørgensen, repræsentant for bådpladslejerne 
• Anders U. Söderberg (AS), havnechef Rungsted Havn og projektleder 
• Rebecca Forsman (RF), administrationen Hørsholm Kommune  
• Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, rådgiver 

Følgegruppen har afholdt 1 møde. 

En af Styregruppens opgaver er at gennemføre en bred borgerinvolvering og inddragelse af interessenterne 
i udviklingsprojektet. Denne hvidbog med tilhørende bilag er en sammenfatning af de ideer, som er 
fremkommet i denne involveringsproces. 

 

Involveringsprocessen 
Der blev indledningsvis gennemført en grundig involveringsproces. Formålet med at gennemføre denne på 
et tidligt stade af projektet var: 

• At sikre en bred borgerinvolvering og inddragelse af interessenter  
• At få gode idéer og input til projektet, som kan indarbejdes, inden projektet tegnes færdigt 

Der har i perioden fra december 2020 til marts 2021 været gennemført en involveringsproces, som har 
omfattet: 

• 4 borgermøder  
• 43 interviews med omkring 100 personer fra klubber, foreninger og erhvervsliv på havnen og havnens 

nære naboer.  
• 6 møder med de politiske fagudvalg i Hørsholm Kommune 
• 3 workshops med kommunale ledere og medarbejdere.  
• Møde med Ungerådet og dialog med Elevrådet på Rungsted Gymnasium.  
• Spørgeskemaundersøgelser for klubmedlemmer og sejlere (via mail) og for borgere (via Facebook). 
• Mulighed for at komme med input og ideer via Facebook og kommunens digitale samarbejdsportal 

BorgerLab.  
• Plancher, der fortæller om skitseprojektet og mulighederne for at give input er opsat på bl.a. Havnen. 
• Informationsmateriale og plancher har været tilgængeligt på havnens og kommunens hjemmesider 

samt kommunens digitale samarbejdsportal BorgerLab. 

En sammenfatning af ideer fra den gennemførte involveringsproces kan læses på de følgende sider.  

 

Sammendrag af ideer og input – 10 temaer 
Der har været en stor interesse for at bidrage med gode ideer og forslag til udviklingen af Rungsted Havn og 
strand. Involveringsprocessen har medført over 1000 input og ideer til udviklingen af havnen og stranden. 
Alle ideer og input fremgår af vedlagte bilag 2-8.  
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Stort set alle, der har taget del i involveringsprocessen, har tilkendegivet opbakning til det fremlagte 
skitseoplæg og tankerne om en udvikling af Rungsted Havn og strand. Enkelte har dog også givet udtryk for, 
at der samtidig bør tages hånd om nogle eksisterende problematikker, herunder særligt ophobningen af 
tang og sand i området syd for havnen. 

Ideerne spænder bredt og omfatter alt fra et underjordisk parkeringsanlæg til skiltning. En del af ideerne 
kan principielt implementeres i den eksisterende (renoverede) havn og på stranden. Mange af ideerne 
forudsætter dog en udvidelse af havneanlægget, herunder særligt de nye og udvidede moler for at kunne 
realiseres. 

Fælles for ideerne er, at de er givet med afsæt i havnebestyrelsens oplæg til en udvidelse og udvikling af 
Rungsted Havn og strand og visionen om, at Rungsted Havn er en havn for alle.  

For at skabe et overblik over, hvad de mange ideer og input handler om, er de nedenfor inddelt i en række 
temaer.  

Temaerne omfatter alt lige fra de mere ”havnetekniske” forslag vedrørende anlæg og faciliteter på havnen 
til forskellige typer af aktiviteter og services ved stranden, samt hvordan området kan forskønnes, 
forbindelserne til resten af byen kan styrkes og forhold, der bør gives særlig opmærksomhed. 
Opsamlingerne under de enkelte temaer indeholder såvel nye ideer som supplementer til eksisterende 
aktiviteter, funktioner mv.  

Temaerne er følgende: 

1. Fornyelse af havnen 
2. Sammenhæng med resten af byen, herunder øvrige kultur- og idrætsfaciliteter  
3. Aktiviteter og samvær i, ved og på vandet 
4. Særligt for børn og unge 
5. Rekreative områder  
6. Miljø/bæredygtighed  
7. Forskønnelse af havnen  
8. Trafik og parkering  
9. Tilgængelighed, Servicefaciliteter og ”madsteder”  
10. Særlige opmærksomhedspunkter 

Under hvert tema findes en overordnet opsamling af de ideer og input, der vedrører det respektive emne.  

Temaerne rummer således ikke en komplet redegørelse over alle de ideer og input, der er kommet ind i 
relation til det respektive tema, men i stedet en sammenfatning af de input og ideer, der relaterer sig til 
temaet. 

Mange af ideerne kan placeres under flere af temaerne – eksempelvis relaterer ønsket om flere badebroer 
både til temaet ’Særligt for børn og unge’, men også temaet ’Aktiviteter og samvær i, ved og på vandet’ 
samt ’Rekreative områder’. I opsamlingen nævnes ideerne som udgangspunkt, kun et af stederne, men 
nogle ideer kan være nævnt under flere af temaerne, hvis det er vurderet nødvendigt for at skabe en bedre 
forståelse af de indkomne forslag til de enkelte emner.  

I relation til det 10. tema ’Særlige opmærksomhedspunkter’ skal det bemærkes, at temaet vedrører 
forhold, der er gjort opmærksom på ifm. en udvidelse/udvikling af havnen og som arbejdsgruppen 
vurderer, det er nødvendigt at udvise en særlig opmærksomhed omkring en håndtering af. Det vedrører 
primært eksisterende problematikker.  

Bilag 2-8 indeholder alle de ideer og input, der er kommet ind.  
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Udgangspunktet for idégenereringen  
Inden behandlingen af de enkelte temaer skal det fremhæves, at Rungsted Havn allerede i dag er en yderst 
velfungerende og velbesøgt havn med et aktivt sejlermiljø samt et godt forretnings- og restaurationsliv. Der 
er et meget varieret forenings- og klubliv, som tilbyder en bred vifte af søsportsaktiviteter til folk i alle 
aldre.  

Rungsted Havn fremlagde i august 2020 et skitseoplæg til, hvordan en renovering og udvidelse af havnen 
kan højne de eksisterende kvaliteter i havnen og på stranden, og samtidig skabe rum for udviklingen af nye 
faciliteter og aktiviteter (jf. bilag 1).  

Det er dette skitseoplæg fra Havnebestyrelsen, som har dannet udgangspunktet for involveringsprocessen 
og den idé-generering, som hvidbogen samler op på. 

  

De 10 temaer  
1. Fornyelse af havnen 
Fornyelsen af havnen er i høj grad defineret i det oprindelige skitseoplæg. Molerne, Nokken og 
indsejlingen, som er de store investeringer, er således videreført fra skitseoplægget. Den udvidede havn, 
med mere roligt vand, danner da også grundlaget for business casen for den videre drift. 

I den gennemførte inddragelsesproces er der indkommet forslag til at etablere byggeri og anlæg på land til 
brug for klubaktiviteter og faciliteter for gæstesejlere, forslag til at etablere, renovere og forbedre 
eksisterende havneanlæg (moler mv) og til oplevelser og aktiviteter med fokus på det maritime og på 
Nokken øst, den nye oase på havnen. Nogle forslag kan i princippet allerede gennemføres i dag indenfor de 
bestående rammer, mens andre vil kræve en udvidet havn. Emner er nævnt i uprioriteret rækkefølge: 

Byggeri og anlæg på land 
Klubhus til eksisterende og evt. nye klubber, som ikke har disse faciliteter (fx Rungsted Sejlklub). 
Forbedrede faciliteter for opbevaring af grej til diverse aktiviteter forskellige steder på området, lav Dug-
out (overdækket bænk) til helårsbadere. Forbedrede faciliteter til gæstesejlere fx opholds- og 
siddemuligheder, grillpladser, evt. et køkken og/eller sejlerstue som måske kan kombineres med et 
undervisningslokale for andre aktiviteter på havnen. Udvidelse af ’Provianten’ og plads til en ny restaurant. 
Ny bebyggelse skal være lav som eksisterende af hensyn til udsigten over vandet. 

Havneanlæg  
Længere moler som ”fundament” for flere bådpladser og for, at der kan hægtes anlæg og 
aktivitetsmuligheder på selve molerne. Højvandssikring af havnen og kystsikring foran ro-og kajakklub. 

Eksisterende pæle genanvendes og ved etablering af nye pæle ønskes en fleksibel indretning. Større 
bådpladser. Mere plads til store motorbåde. Der bør etableres broer, der hæftes på sydmolen, så 
aktiviteterne på området fordeles. Plads til grill og siddemuligheder på broerne. Der bør være lettere 
adgang til benzinbroen fra vandsiden. Der er delte meninger om de store bådes placering, hvor nogle synes, 
at de er fine at se på, tiltrækker nysgerrige, mens andre synes, at de spærrer for udsigten til vand. Fiskeøen 
skal opretholdes. Havnebassinet ønskes uddybet fx hen til kranen/liften og krankapaciteten ønskes øget. 

Der skal etableres en sikker indsejling, som er stor nok til at konflikter minimeres og sikkerheden kommer i 
højsædet. Det er et udtalt ønske, at der etableres et stort og roligt svajebassin, og at bølgepåvirkningen 
inde i havnen minimeres. Markering af ind/udsejling. Der ønskes etableret en ekstra ind-/udsejling for 
småbåde. 
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Der bør etableres bedre forhold for gæstesejlere, og et egentligt afsnit i havnen for gæstesejlere, der også 
kan benyttes til stævner og andre events, fx mesterskaber som DM og VM. Det er et udtrykt ønske, at 
vandscootere forbydes i havnen. 

Sikkerhed 
Udviklingen af havnen skal have fokus på sikkerhed - både på land og på vand. Der kan fx etableres flere 
redningsstiger på broerne med tydelig markering, flere hjertestartere og redningskranse, være fokus på lys 
og videoovervågning, flere vagter og adfærdsregulerende skiltning. Der bør etableres bøjer, der markerer 
vandskibanen, indsejlingen, renden ved roklubben og havsvømmerbanen. Ved søsætning bør området 
foran værftet afspærres. 

Nokken Øst – en oase uden permanent bebyggelse  
I skitseoplægget er der lagt op til, at Nokken Øst bør være et bilfrit område uden permanente bygninger. En 
oase og eventplads til både sejlsport og byliv for alle, som kommer på havnen - til hverdag og til fest. 
Herudover indeholder oplægget også en flytning af jollesejlerne til Nokken Øst.  I relation til en eventplads 
er der fremkommet følgende ønsker og ideer; stævner, havnefest, julemarked, høstmarked, skifestival, 
skøjtebane, vindafskærmning og opholdsmuligheder, nedgravede solgyder og legeplads, se også 
nedenstående afsnit med forslag til aktiviteter i, på og ved vandet. 

 

2. Sammenhæng med resten af byen, herunder øvrige kultur- og idrætsfaciliteter  
I den gennemførte inddragelsesproces er der indkommet forslag til at skabe bedre sammenhæng mellem 
havnen og resten af byen. Forslagene kan i princippet gennemføres allerede i dag indenfor de bestående 
rammer og er ikke afhængige af en udvidelse af havnen. Der henvises også til afsnit om trafik og parkering, 
som også omhandler overgangen mellem havnen og byen. Emner er nævnt i uprioriteret rækkefølge: 

Interessante ruter til resten af byen 
Der er forslået bedre kort og skiltning med ruter (vejvisere) til resten af byen, herunder kultur- og 
idrætsfaciliteter og til bymidten, sjove ruter med fx skattejagt indlagt til fuglereservatet ved Rungstedlund 
og til resten af byen (fx bymidten, biblioteket og idrætsparken). 

Kulturelle smagsprøver og forbindelser til kulturen 
Små pop-op ”smagsprøver” på kulturarrangementer i fx Trommen (fx små koncert-smagsprøver) og 
formidling af historien om Karen Blixen på havnen. Etablering af en god og sikker overgang til 
Rungstedgaard og Rungstedlund, så der skabes en naturlig forbindelse til Karen Blixen Museet. Synliggør 
den grønne vandrerute til stationen gennem fuglereservatet ved Rungstedlund.  

Transportmuligheder og turistinformation 
Bedre busforbindelse til bymidten om sommeren (evt. ved brug af skolebusser) og udlejning af 
lånecykler/segways/el-løbehjul/lånebiler/bycykler. Bedre information forskellige steder på havnen og 
stranden om, hvor man kan finde turistinformationen. 

 

3. Aktiviteter og samvær i, ved og på vandet 
I den gennemførte inddragelsesproces er der indkommet en lang række forslag til aktiviteter i, ved og på 
vandet. Nogle kan i princippet gennemføres allerede i dag indenfor de bestående rammer, mens andre vil 
kræve en udvidet havn. Emner er nævnt i uprioriteret rækkefølge: 
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Aktiviteter i vandet 
Flere og bedre bade- og svømmemuligheder og -faciliteter som fx flere badebroer, udspringsmuligheder, 
klippeø, havsvømmerbane fra nordmolen og fra klippeøen på sydmolen. Sandstrand ved nordmolen, 
dykning, etablering af et rev til bl.a. snorkling og dykning, mobile dyppezoner, tilgængelighedsfaciliteter til 
at understøtte genoptræning o.l. som fx sliske/adgang til badning fra kørestol, personhejs, DM i issvømning 
og andre open wateraktiviteter. 

Aktiviteter på vandet 
Kajak-polo, paddleboards, surf, afmærket vandskibane, sejlstævner, flydende musik-events, shelter på 
tømmerflåde, julesejladser, forbedring og forlængelse af broen ved Ro- og Kajakklubben, så den kan 
benyttes hele året og de derved kan forlænge deres sæson, etablering af flydebro ved jollesliske, så man 
kan komme ud med kajak uden at få våde fødder. 

Aktiviteter ved vandet 
Skure til grej som benyttes til aktiviteter, mulighed for at leje div. ting til vandaktiviteter, fitnessredskaber, 
beachvolley, flere badebroer, borde og bænke, terrasser udenpå ydermolerne, grill-steder, et byens 
rum/hus, markedsdage, havnefester, strandbar, pop-up-spisesteder, afskærmet badebro til vinterbadere, 
badebro på nordmolen, udspringstårn v. klippeø, aktivitetsopdelt strand, sliske/adgang for badning fra 
kørestol, klippeø så man kan bade uden at få sand mellem tæerne, græs på stranden, klubhus, evt. flytte 
klubhuse for vinterbadere + vandskiklub ud på molerne, udendørs møde- opholdssted ved sejlerskolen for 
jollesejlerne, adskille bro til vandski og badene, høstmarked i oktober, julemarked i december i stil med 
Tivoli og Nyhavn, gløgg og æbleskiver, skifestival, bålfade til Søspejderne, fiske konkurrence, virtuel 
skattejagt, mere lys, så man også har lyst til at komme om aftenen, undervisningsfaciliteter, fiskesteder, 
åbne klubfaciliteter for kitesurfere, hal til joller (KDY), bade-, omklædnings- og toiletfaciliteter på 
ydermolerne og ved stranden, sauna både på nord- og sydmolen, diskretionszone til vinterbadere, 
begrænse sandfygning fra syd, etablere udspringstårne for at undgå svømning i havneløbet. 

 

4. Særligt for børn og unge 
I den gennemførte inddragelsesproces er der indkommet en række forslag til anlæg og aktiviteter for børn 
og unge. Nogle har foreslået aktiviteter, som kan integreres og udvikles i læringsmiljøer eller som en del 
heraf. Nogle kan i princippet gennemføres allerede i dag indenfor de bestående rammer, mens andre vil 
kræve en udvidet havn. Emner er nævnt i uprioriteret rækkefølge: 

For børn 
Mere spændende legeplads og kreativt (indhegnet) område for børn, hoppepude, soppebassin/dyppezone 
for små børn, klatrestativ, karrusel, krabbevæddeløb, fiskeklappebassiner mv. 

For unge 
Som erstatning for udspring fra molehovederne foreslås etableret udspringssteder/-tårne andre steder, 
hvor det er mere sikkert. Derudover foreslås: ponton med udspringstårn ude i vandet, surfing, fitness-
redskaber, beachvolley, basket, mulighed for at leje div. ting til vandaktiviteter, etablering af et rev i havet, 
et sted til de unge, hvor der er trygt at være, bålplads til søspejderne, klatrevæg, parkour, boldbur med 
græs/kunststof, fest-miljø, længere aftenåbningstid, diskotek. Det foreslås, at der etableres et ungemiljø 
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ved nordmolen, mens andre forslår, at området omkring nordmolen bibeholdes, som det rolige sted på 
havnen. 

Læringsmiljøer 
Vandeksperimentarium, et sted til opbevaring af undervisningsgrej o.l., kunstigt rev, udendørs-/overdækket 
sidde-/bålplads, hvor man fx kan spise medbragte madpakker, undervisningslokale/-faciliteter, formidling 
om vandmiljø, eksperimenter om vand kan evt. kombineres med klubhus og lokale/køkken for 
gæstesejlere, undervisningsfaciliteter, navigationsskole, bådebyggerværksted, klap en fladfisk. 

 

5. Rekreative områder  
I den gennemførte inddragelsesproces er der indkommet en lang række forslag til rekreative områder, som 
i denne forbindelse er steder med ro og lavt aktivitetsniveau, og som indbyder til ophold/aktivitet for 
enkeltpersoner eller mindre grupper. Nogle kan i princippet gennemføres allerede i dag indenfor de 
bestående rammer, mens andre vil kræve en udvidet havn. Emner er nævnt i uprioriteret rækkefølge: 

Opholds- og siddemuligheder 
Opholds- og siddemuligheder, terrasser og udsigtsplatforme på (ydersiden af) molerne, opholds- og 
bademuligheder fra nordmolen, hvor aftensolen er. En Dome, promenader, udsigt over vandet, undgå at 
plante træer der bliver høje og tager udsigten. 

Udendørs træningsfaciliteter 
Områder til petanque, udendørs træningsfaciliteter, yoga, gymnastik, pilates o.l.  

Stilleområder  
Fiskepladser på molerne, stisystem langs moler, mobile dyppezoner, rolige steder/ ”små kroge”, hvor 
havnens gratis glæder kan nydes, når institutioner m.fl. tager på tur til havnen/stranden, shelters til 10-15 
personer. 

Stranden 
Specifikt omkring stranden er der fremkommet følgende forslag: mere sand, højere vandstand, mindre 
tang, borde, bænke, picnic. Mulighed for at små børn kan bygge sandslotte og lege i vandkanten, 
”sandkassen” muliggør ikke dette. Aktivitetsopdelt strand, indretning så sandfygning begrænses. Udvide 
stranden mod syd. En strand på nordmolen vil blive fyldt med tang. 

 

6. Bæredygtighed 
I den gennemførte inddragelsesproces er der indkommet forslag til miljø/bæredygtighed. Nogle kan i 
princippet gennemføres allerede i dag indenfor de bestående rammer, mens andre vil kræve en udvidet 
havn. Emner er nævnt i uprioriteret rækkefølge: 

Flere skraldespande/affaldssortering og mere oprydning, mere rengøring på stranden på gode dage. 

El-ladestandere til biler, solceller på bygninger på havnen. 

Deltagelse i Projekt Seabin, Blå Flag, udskiftning af vand i inderhavn, hav-rev, spildolie i vandet. 

Kloak i vejen er for lille.  
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7. Forskønnelse af havnen  
I den gennemførte inddragelsesproces er der indkommet forslag til forskønnelse af havnen. Forslagene kan 
i princippet gennemføres allerede i dag indenfor de bestående rammer. Emner er nævnt i uprioriteret 
rækkefølge: 

Fokus på kvalitet og æstetik, bedre beplantning på moler og ved parkeringsanlæg, kirsebærlund/allé, samt 
forskønnelse af området i og omkring ”sejlergaden” ved vestsiden af MASH/KDY-huset og på ”bagsiden” af 
restauranterne. Tillige ønskes det, at der gøres noget ved belysningen, så det er rart at være der om 
aftenen og at der foretages en oprydning omkring masteskuret og vandskiklubben. 

Det er også et ønske, at der gøres noget for at forskønne indkørslen fra Strandvejen og ankomstområdet, så 
det ikke fremstår så ”bagside”-agtigt, som det gør i dag, men i stedet bliver en del af havnens ”forside”.  

 

8. Trafik, parkering og trafiksikkerhed  
I den gennemførte inddragelsesproces er der indkommet forslag til trafikafvikling, parkering, 
tilgængelighed og trafiksikkerhed. Nogle kan i princippet gennemføres allerede i dag indenfor de bestående 
rammer, mens andre vil kræve en udvidet havn. Emner er nævnt i uprioriteret rækkefølge: 

Trafikafvikling 
Forbedret og mere sikker varelevering, skilt på Strandvejen med henvisning til butikker og restauranter på 
havnen, bedre skiltning, bom og vagt ved indkørsel, ekstra indkørsel fra Strandvejen, ensretning af 
trafikken, fokus på placering af joller, bedre adgang til benzinbroen fra vandsiden, bedre adgang til 
nordmolen, hvis der skal etableres flere aktiviteter på molen. Mere tydelig og intuitiv trafikafvikling. 
Trafikafvikling på de bløde trafikanters præmisser. 

Parkering 
Forbedring af parkeringsforhold (pladser, overblik over hvor der er ledige pladser, afvikling), evt. 
betalingsparkering, bom med vagt ved indkørsel til havnen, parkeringshus, mange synes at det er en god 
idé med parkering på molerne, men der er også synspunktet, at der ikke bør være parkering på molerne, 
bedre cykelparkering fx ved Nokken Øst og ved stranden, flere parkeringspladser ved stranden (fx striben 
langs Strandvejen), forbedring af parkeringsforhold langs restauranterne, så kaotiske forhold ved 
afhentning af take away undgås, opdele parkering til restauranter, forretninger og sejlere, opdele i langtids- 
og korttidsparkering, bådtrailere fylder, parkeringsplads/garage til Tanglaugets maskiner. Nogle synes, at 
man skal begrænse antal af både på land - også om sommeren - mens andre synes, at der skal være god 
plads til vinteropbevaring. Forslag om fælles parkeringsløsning for Rungstedlund, Rungstedgård, Ved 
Svinget og Havnen. 

Trafiksikkerhed  
Bedre sikkerhed på moler ved fx at adskille gående og kørende trafik eller omvendt blande dem (sivetrafik 
på de bløde trafikanters præmisser), nedsætte hastigheden, så der ikke kan køres moleræs, sikker færdsel 
for gående på parkeringsområder, bedre krydsningsmuligheder for gående, sikkerhed ved slæbestedet, 
sikkerhed for jollesejlerne, markering af overgange for gående. Krydsning af Strandvejen til og fra 
Rungstedlund og Rungstedgaard. 
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9. Tilgængelighed, servicefaciliteter og ”madsteder” Særlige opmærksomhedspunkter 
I den gennemførte inddragelsesproces er der indkommet forslag til servicefaciliteter og forplejning. 
Forslagene kan i princippet gennemføres allerede i dag indenfor de bestående rammer. Emner er nævnt i 
uprioriteret rækkefølge: 

Tilgængelighed 
Tilgængelighed til stranden, vandet og til både i havnen for personer med funktionsnedsættelser (fx ifm. 
genoptræningsforløb), personlift, ramper mm., lettere adgang til stranden, handicapvenlig adgang til 
Teisten, gangtunnel under vandet, der forbinder molehovederne. 

Servicefaciliteter 
Toiletfaciliteter og omklædning/bad/bruse-mulighed ved stranden og på nord- og sydmolen, adgang til 
drikkevand, informationsskilte om, hvad man kan finde hvor, klargøringssted til både og biler. 
 
Bespisning 
Isbod/madbod ved stranden, pop-up boder ved stranden og på nordsiden/nordmolen, strandbar på 
nordmolen, café drevet af unge, streetfood ved stranden, en god fiskerestaurant, spisested med sand på 
gulvet, baguetteri. 

 

10. Særlige opmærksomhedspunkter 
Sand- og tangproblematik syd for havnen og stranden  
Der er en løbende ophobning af sand og tang i ”bugten” syd for havnen og stranden, og der vil derfor over 
tid blive opbygget mere sand, syd for havnen.  Tangen er til gene for især de nære naboer/kystgrundejerne 
syd for havnen og gæsterne på stranden. Tilsandingen skaber gener for Roklubben og Kajakklubben, som 
skal have deres både i vandet inde fra stranden. Det betyder bl.a., at der hvert år skal graves en ”sejlrende” 
ud til dybere vand. De to klubber og flere af de nære naboer har derfor udtalt stor bekymring for, at en 
udvidet havn vil forværre den eksisterende sand- og tangproblematik og at de ønsker, at problematikkerne 
søges løst i forbindelse med en udvikling af havnen og stranden. Kommunens administration forventer, at 
der skal etableres en form for kystsikring af området. Dette vil medføre, at det ikke er muligt at udgrave en 
sejlrende helt ind til den nuværende bro, medmindre der etableres en serie af øer ud for badestranden. 
Denne problematik er uafhængig af havneudvidelsen, men der bør findes en løsning i forbindelse med 
udvidelsen af havnen. 

Aktiviteter, trafik og parkering på molerne 
Parkering er et fokuspunkt for mange. Der blev udtrykt bekymring for, om der vil være nok parkering til en 
udvidet havn. I skitseoplægget er molerne gjort så brede, at der er plads til at etablere flere 
parkeringspladser på molerne og dobbeltrettet bilkørsel. Der er dog blandede synspunkter på parkering og 
bilkørsel på molerne jf. også pkt. 8. Det forslås, at molerne betragtes som et meget attraktivt byrum, som i 
højere grad bør indrettes på de bløde trafikanters præmisser og at bilkørsel på molerne begrænses mest 
muligt eller helt forbydes.  

Sikre fortsat god sameksistens ml. søsportsfolket og de øvrige gæster på havnen  
Der er generel stor tilfredshed med, at Rungsted Havn er en havn med liv og aktivitet. Der er flere der har 
givet udtryk for, at det er vigtigt, at havnen og stranden ikke må blive et sted, hvor der er så mange 
aktiviteter, at de enkelte aktiviteter ikke får den nødvendige plads at udvikle sig på – uanset om der er tale 
om nye eller eksisterende aktiviteter.  
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Samtidig er der flere, som har udtrykt bekymring for, at alt for mange nye aktiviteter på havnen og 
stranden kan presse de eksisterende aktiviteter og livet i nærområdet, og at det kan gøre det vanskeligt at 
opretholde god sameksistens ”søsportsfolket”, de nære naboer og havnens øvrige gæster imellem.  

Placering af festlige begivenheder i byen som helhed 
I idé-genereringen omkring udviklingen af havnen og stranden er der også kommet mange ideer til 
forskellige festligheder og begivenheder, der kunne afholdes på havnen og den nye Nokken Øst (jf. tema 1 
og tema 3).  Der er dog også udtalt en bekymring for, at man kommer til at trækker alle festlige 
begivenheder ned på havnen i stedet for at lade dem foregå på fx Ridebanen, hvor de kan være til glæde og 
gavn for livet i Hørsholms bymidte. 
 

 
Bilagsoversigt 
1. Skitseprojekt  
2. Liste med input og ideer fra borgermøder og BorgerLab i perioden december 2020 til april 2021 
3. Liste med input og ideer fra medarbejdere og ledere  
4. Liste med input og ideer fra de kommunale fagudvalg 
5. Sammendrag af spørgeskemaundersøgelse på Facebook 
6. Sammendrag af spørgeskemaundersøgelse blandt bådpladslejere og venteliste til bådplads  
7. Spørgeskemaet og de åbne besvarelser fra spørgeskemaerne blandt bådpladslejere og venteliste til 

bådplads  
8. Referater af gennemførte interview 
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