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FORDORD

Rungsted Havn blev bygget i 1972-73. Et nyt, 
stort havneanlæg erstattede den oprindelige, 
lille fiskerihavn, der var udformet som en ø-havn 
forbundet til land med en lang adgangsbro. 
Den ’nye’ havn, der har fungeret i mange år, er 
løbende blevet vedligeholdt, men trænger nu til 
gennemgribende renoveringer. 
Udviklingsscenarierne beskriver hvordan det kan 
gribes an, men også hvordan havnen samtidig 
kan udvikles og udvides og dermed skabe endnu 
bedre plads til det mangfoldige rekreative liv og 
den maritime stemning, havnen tilbyder. 

Den nuværende havn blev bygget for at skabe 
bådpladser og nødvendige landarealer til en 
hastigt voksende interesse for sejlads – tursejlads, 
kapsejlads m.m. Fiskerne fik også plads i havnen. 
Flere virksomheder tilknyttet salg og service til 
de mange nye både, etablerede sig på havnen 
sammen med klubhuse for maritime foreninger. 
På havnens sydside blev der bygget et 
sandområde til badelivet. 

Havnen var dengang primært for sejlerne og 
var et levende sted, især om sommeren. Mange 
nye brugere er kommet til gennem årene – 
så havn og strand i dag er et udflugtsmål og 
aktivitetsområde for over 1,5 mio. besøgende 
året igennem. Havnen er således blevet til et 
af kommunens største aktiver, og den kan med 
iværksættelsen af en række udviklingsinitiativer 
styrkes yderligere.

I tre udviklingsscenarier fastlægges hvordan det 
er muligt at forny og udbygge Rungsted Havn 
og strand til et endnu mere attraktivt havne- og 
strandmiljø, så der i mange år fremover kan 
skabes plads til de mange, der gerne vil deltage i 
livet på, ved og i vandet.  

Udviklingsscenarierne for Rungsted Havn 
er blevet til i et tæt samarbejde mellem 
kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, 
Havnebestyrelsen for Rungsted Havn, borgere 
i Hørsholm og havnens mange brugere og 
virksomheder.
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• 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
• 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, havnechef Rungsted Havn og projektleder
• Rebecca Forsman, administrationen Hørsholm Kommune
• Berith Mavromatis, BM Arkitekter, rådgiver
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UDVIKLING AF RUNGSTED HAVN

VISIONEN FOR RUNGSTED HAVN

Havnen udvikles og udbygges som hjemsted 
for mange og forskellige maritime aktiviteter – 
lystsejlads med egen båd, ungdomsarbejde, 
erhverv, fiskeri, småbådssejlads m.m. med 
udgangspunkt i, at havnen har en stærk maritim 
kultur med meget aktive brugere og et stort 
ungdomsarbejde. 
Havnen udvikles også som hjemsted for stævner 
og events. De tiltrækker sejlere langvejsfra, 
skaber liv på havnen året igennem, og det levende 
maritime miljø er en vigtig del af havnens værdi 
som et sted for alle.   
Havnen og stranden har potentialer for udvikling 
af eksisterende og nye aktiviteter. I dag er 
det især de mange spisesteder og caféer, 
der trækker mange til. Det er visionen, at det 
maritime livs mange facetter – badelivet, helse, 
leg, promenadestrøg (med flere kvaliteter) – skal 
understøtte og videreudvikle, at havnen er et 
åbent og tilgængeligt sted for alle aldersgrupper i 
mange år fremover.

Den eksisterende havns enkle og funktionelle, 
arkitektoniske struktur fra 70’erne fastholdes i 
udviklingsscenarierne. Den nuværende havn 
med ca. 750 pladser udbygges med ca. 200 nye 
bådpladser og flere gæstepladser og en bedre og 
klimasikret indsejling. 
Med en udvidelse af havnen vil ventetiden på en 
bådplads blive nedbragt. I dag skal man vente 
mellem 5-25 år på en plads i havnen, og der er 
820 på ventelisten.

Udvidelsen omfatter også en ny havneplads mod 
øst – ”Nokken”.
Stranden udvides ligeledes  hovedsageligt 
mod øst. Dog vil der ske en fornyelse af den 
stensætning, der afgrænser stranden mod syd og 
den rykkes en anelse med syd. 

Udviklingsscenarierne åbner kun for et begrænset 
byggeri, som primært skal understøtte maritime 
aktiviteter, og at havn og strand bliver et sted for 
alle.

Havn og strand har i dag mere end 1,5 mio. 
gæster i løbet af året. Udviklingsscenarierne vil, 
når de realiseres, tiltrække endnu flere til området. 
Derfor er en forbedring af områdets 
infrastruktur vigtig. Der sker en udbygning af 
parkeringskapaciteten, og afviklingen af trafikken 
på havnen ændres, så forholdene for særligt 
fodgængere og cyklister forbedres.         
 
Når ventetiden på en havneplads nedbringes, 
vil det åbne for, at også unge og børnefamilier i 
højere grad bliver en større del af havnens liv. Det 
har betydning for det maritime klubliv, børne- og 

Udviklingsscenarierne skal kunne realiseres 
gennem flere faser. Udvidelsen af havnen med en 
ny indsejling og den nye havneplads Nokken er en 
grundlæggende forudsætning for Rungsted Havn 
som en velfungerende havn. 
Nye moler er nødvendige som en del af 
udvidelsen, og skal samtidig beskytte havnen mod 
fremtidens klimaudfordringer. 
De udformes med mange nye, rekreative 
aktiviteter, både på den nye nordmole og østmole. 
Som en del af den nye østmole sker der en 
fordobling af strandområdet i syd. Udvidelsen 
bruges til at skabe et større og mere attraktivt 
område med sand og et helt nyt badested – 
’Klippeøen’.  

De nye moler, Nokken og udvidelsen af 
stranden kan etableres som et samlet projekt. 
Udviklingsscenariernes mange store og små tiltag, 
der alle understøtter at der skabes et område for 
alle, skal ikke nødvendigvis etableres på en gang, 
men kan etableres etapevis. Havn og strand vil 
blive et spændende, dynamisk og foranderligt 
miljø.
Med udviklingsscenarierne kan man sikre at 
Rungsted Havn, også de næste 50 år, er en god 
og attraktiv havn for alle.

Udviklingsscenarierne har derfor seks vigtige 
indsatsområder:

•  Muligheder for at udvikle eksisterende og nye                         
   maritime aktiviteter på havnen

•  Udvikling af en ny og sikker indsejling til havnen

• En udbygning, nytænkning og kvalitetsudvikling 
  af de rekreative muligheder på stranden

•  En udvikling af havnens landarealer, 
   promenader, moler og havnebassiner, så havn 
   og strand bliver et åbent, sikkert og inviterende 
   sted for alle aldersgrupper

•  At trafikken til og på havneområdet forbedres for 
   alle, både lette trafikanter og biler 

•  At sammenbinde havn, strand, kyst, byområder 
   og skove i Hørsholm

Børnenes muligheder prioriteres højt med flere 
steder for leg og aktivitet. Vigtigt er også at skabe 
en tættere sammenhæng mellem byen, kysten og 
havne- og strandområdet.

ungdomsarbejdet i klubberne og ikke mindst for 
fastholdelsen af et livligt havnemiljø. 

Udnyttelsen af havnens eksisterende landarealer 
er allerede intensiv. Havnen blev oprindelig 
bygget som et stort, rationelt formet anlæg med 
to havnebassiner samlet omkring en stor plads 
til parkering og vinteropbevaring af både samt to 
tæt bebyggede områder. Den intensive udnyttelse 
giver ikke mange muligheder for at indpasse nye 
anlæg og aktivitetsmuligheder. 
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UDVIKLINGSOPLÆG

For at skabe en plan, der både tegner en 
sammenhængende og skalerbar udvikling af 
Rungsted Havn og strand, er udviklingsoplægget 
inddelt i tre scenarier, som bygger ’oven på’ 
hinanden og tilsammen udgør det samlede 
udviklingsoplæg. 

Opdelingen af scenarierne er relateret 
til de drøftelser og prioriteringer, som 
Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen 
havde på en workshop i maj 2021, hvor de i 
fællesskab arbejdede med alle de input og ønsker, 
der var kommet ind via involveringsprocessen 
med deltagelse af borgere, havnens brugere 
foreninger mm. 

På de følgende sider beskrives det samlede 
udviklingsoplæg, som principielt omfatter 
elementerne fra alle tre scenarier. Beskrivelsen er 
opdelt på 5 delområder (jf. illustration s. 9), som 
således også går på tværs af de tre scenarier. 
De tre scenarier har således ikke hver deres afsnit 
eller beskrivelse i nærværende oplæg. 
De fremgår derimod af vedlagte økonomioversigt 
(anlægsoverslag) med tilhørende illustrationer, 
scenario 1, 2, og 3 (se bilag). 
Der er indsat referencenumre på alle 
udviklingselementerne i de tre scenarier. 
Referencenumrene kan genfindes i 
økonomioversigten (ánlægsoverslag) med en 
tilknyttet pris. 
Der tages højde for afhængigheder og 
sammenhænge i udviklingen af områderne. 

Økonomioversigten omfatter således både 
oplysninger om, hvad det vil koste at realisere de 
enkelte delelementer og alle tre scenarier samlet.

STRANDLIV PÅ HAVNEN DET MARITIME LIV PÅ HAVNEN
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Oplægget til hvordan Rungsted Havn og strand 
kan udvikles over de kommende år, er udformet 
således, at der er mulighed for at skalere et 
udviklingsprojekt op eller ned afhængig af politiske 
ønsker og prioriteringer. Oplægget består således 
af tre udviklingsscenarier, som i udgangspunktet 
bygger ’oven på’ hinanden. De samlede scenarier 
udgør en bruttoliste, hvor der kan tilføjes nye 
elementer eller fjernes tiltag 

Scenario 1 danner grundlaget for scenario 
2 og 3, idet det omfatter en udvidelse af de 
grundlæggende strukturer i havnen, dvs. 
to forlængede moler og en bølgebryder i 
inderhavnen, som understøtter etableringen af de 
øvrige udviklingselementer i scenario 2 og 3. 
Fordelingen af elementerne i hhv. scenario 
2 og scenario 3 er foretaget på baggrund 
af de drøftelser og prioriteringer, som 
Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen 
havde på workshoppen i maj 2021.

Ved at tilknytte hvert scenario en separat økonomi 
skabes der en fleksibilitet, som betyder, at 
politikerne kan vælge at igangsætte et mere eller 
mindre omfattende udviklingsprojekt samtidig 
med at der er taget højde for afhængigheder og 
sammenhænge i udviklingen af området.

1

2

3

Scenario 1: Er en grundmodel, der primært 
indeholder en udvidelse/forlængelse af molerne 
samt en bølgebryder i inderhavnen, en optimeret 
brug af parkeringspladsen ved restauranterne 
mm., mere sikker trafikafvikling, flere toiletter samt 
renovering af flydebroer, jollerampe o.l. 

DE TRE UDVIKLINGSSCENARIER

Scenario 2: Her får havnen tilført en masse nye 
faciliteter og rekreative elementer. Her udvides 
bølgebryderen i inderhavnen til en decideret 
eventplads (Nokken øst) med bl.a. legeområde, 
bænke og solterrasser. Strandområdet varieres 
og udvides med bl.a. klitter og en tilhørende 
klippeø. I dette scenario ligger også muligheden 
for at etablere en sauna på nordmolen og flere 
badebroer, rampe til vandet for gangbesværede, 
udspringstårn, legepladser, streetfood, 
udsigtsplatforme, omklædningsfaciliteter, ny 
beplantning m.m. 

Scenario 3: Her tilføjes endnu flere nye 
elementer til området, herunder et kunstigt 
rev, grillsteder, kajakpolobane, havbad, 
stadepladser til foodtrucks, opbevaringsfaciliteter, 
madpakkepavillon m.m. Dette scenario 
indeholder alle de tiltag, der blev prioriteret på 
Kommunalbestyrelsens og Havnebestyrelsens 
workshop i maj 2021.

Summen for scenario 1 jf. anlægsoverslaget:
121 mio. 

Summen for scenario 2 jf. anlægsoverslaget:
+35 mio. 

Summen for scenario 3 jf. anlægsoverslaget:
+25 mio. 
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DIALOG OG PROCES

Med udgangspunkt i behovet for en omfattende 
renovering af havneanlægget i Rungsted Havn 
fik Havnebestyrelsen udarbejdet et skitseoplæg 
for, hvordan havnen kan renoveres og samtidig 
udvikles på en måde, der er til gavn for alle 
havnens gæster – uanset om man bedst kan lide 
at være på, i eller ved vandet. 

Skitseprojektet blev præsenteret for 
Kommunalbestyrelsen i sensommeren 2020 
og det førte til, at Kommunalbestyrelsen og 
Havnebestyrelsen i efteråret 2020 valgte at 
etablere et fælles projekt, som med udgangspunkt 
i skitseprojektet skulle komme med et forslag til, 
hvordan Rungsted Havn og strand kan udvikles. 

Projektet skulle ledes af en fælles styregruppe 
med 5 repræsentanter fra hhv. Havnebestyrelsen 
og Kommunalbestyrelsen og bistås samt rådgives 
af en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. 
kommunaldirektøren, havnechefen og eksterne 
rådgivere. 

Udviklingsoplægget skulle være klar i august 
2021, og der skulle forinden blev foretages 
en bred involvering af borgerne og andre 
interessenter, for på den måde at indhente flest 
mulige synspunkter og ønsker til udviklingen af 
havnen og stranden.

I perioden fra december 2020 til og med marts 
2021 blev en omfattende involveringsproces 
gennemført med 4 borgermøder, 43 interviews 
med omkring 100 personer fra klubber, foreninger 
og erhvervsliv på havnen, samt havnens nære 
naboer. Der var spørgeskemaundersøgelser 
for klubmedlemmer og sejlere (via mail) og for 
borgere (via Facebook). Der blev nedsat en 
følgegruppe. Der blev afholdt møder med de 
politiske fagudvalg og workshops med kommunale 
ledere og medarbejdere. Der blev afholdt møde 
med Ungerådet, og der var dialog med Elevrådet 
på Rungsted Gymnasium. Herudover var det 
i hele perioden muligt at komme med input og 
idéer via Facebook og kommunens digitale 
samarbejdsportal BorgerLab, samt via havnens 
hjemmeside. 

Involveringsprocessen resulterede i over 1.000 
input og idéer fra borgere, nære naboer, klubber 
og foreninger, erhvervsdrivende, skoler, dagtilbud, 
plejecentre, kulturinstitutioner m.fl. De mange 
input og idéer blev efterfølgende sammenfattet i 
en hvidbog under følgende ti temaer:

I maj 2021 blev der afholdt en workshop, hvor 
Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen i 
fællesskab drøftede de sammenfattede idéer og 
pegede på, hvilke idéer de gerne så medtaget i et 
udviklingsoplæg. 

På baggrund af de mange input og ønsker, samt 
drøftelserne ved workshoppen i maj og input fra 
følgegruppen til projektet, besluttede styregruppen 
at udarbejde et oplæg med tre udviklingsscenarier 
for, hvordan Rungsted Havn og strand kan 
udvikles over en årrække. 

DET VIDERE FORLØB
Oplægget med de tre udviklingsscenarier 
skal behandles af Kommunalbestyrelsen og 
Havnebestyrelsen i perioden fra august til 
oktober 2021, og det forventes, at den politiske 
stillingtagen til udviklingen af Rungsted Havn kan 
offentliggøres i starten af oktober 2021. 

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
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PLANENS DELOMRÅDER

På de følgende sider beskrives 
udviklingsoplægget for Rungsted Havn 
nærmere, samt hvordan udviklingen kan blive i 
de 5 forskellige delområder. Der er udarbejdet 
projektskitser og beskrivelser af de vigtigste 
anlægselementer og faciliteter inden for hvert 
delområde. Alle elementer fra scenario 1-3 er 
indarbejdet.

I beskrivelserne af delområderne er der henvist til 
bilag Anlægsoverslag, hvor anlægsøkonomien er 
nærmere beskrevet.

1. Molerne
1.1   Østmolen
1.2   Nordmolen

2.1   Nokken og alle nye bådbroer

3.1   Sydstranden
3.2   Klippeøen
3.3   Træning, leg og robådsrampe

4.1   Parkerings- og vinteropbevaringsarealer 
        samt nordside af butiksstrøg
4.2   Bådoptag og bryggens sydside

5.0   Områder i tilknytning til Rungsted Strandvej

2. Nokken

3. Stranden

4. Landarealer

5. Kysten

1 MOLERNE

2  NOKKEN

3  STRANDEN

4  LANDAREALER

5  KYSTEN

BYLIV PÅ HAVNEN
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MOLERNE

MOLERNE

De inderste dele af de eksisterende moler bevares. Havnen 
udvides mod øst, så der skal bygges en ny nordmole, og 
en ny østmole. Molerne udformes så de er robuste over 
for storme og højvande, desuden forberedes de, så de kan 
forhøjes, hvis havspejlsstigningerne forsætter. 
På grund af klimaforandringer udformes molerne ud mod 
Øresund med kraftige bølgeskærme. 
Ind mod havnebassinerne kommer der bådebroer ligesom 
på de eksisterende moler, men med en opbygning så 
indersiden bliver mere robust for kraftige overskyl. Bro og 
mole forbindes med gangbroer som udformes som små, 
rekreative terrasser, som kan bruges af alle.

DE REKREATIVE MOLER

Molerne vil blive vigtige rekreative elementer i den udvidede 
havn – både om sommeren og vinteren. 
Molerne udformes så de er tilgængelige for alle, og 
der etableres punktvis terrasser på både indersiden og 
ydersiden af moler. Ud mod vandet, på ydersiden af 
bølgeskærmen, lægges terrasser med forskellig indretning 
(fx borde og bænke), der gør det til attraktive steder, at 
slå sig ned. Herfra kan udsigten nydes, der kan bades og 
snorkles, og fra enkelte af dem kan der fiskes. 
Fra terrasserne giver trapper og trin mellem stenene 
adgang helt ned til vandet, så det biologiske liv i vandet 
kan opleves tæt på. Det er særligt spændende på 
molernes yderside og kan fremmes med rev, huler og 
andre gemmesteder og voksesteder for fisk og skaldyr. 
Fordi terrasserne ligger på ydersiden af molerne, skal de 
udformes meget robust. Når der varsles storm, lukkes 
adgangen til terrasserne gennem bølgeskærmen med 
solide porte. På molerne kommer der belysning, bænke, 
affaldsbeholdere og redningsudstyr. På terrasser ind mod 
havnen bliver der også mulighed for at slå sig ned og følge 
livet i havnen og på molen. 

UDSPRINGSTÅRN

På sikker afstand af indsejlingen etableres 
et udspringstårn, som markeres ud 
mod sejlløbet med en tæt række bøjer. 
Det placeres her, grundet den største 
vanddybde i havnen. Udspringstårnets 
højde fastlægges når vanddybden ved 
molen er endelig fastlagt i projektets videre 
udvikling. Udspringstårnet placeres på en 
lille terrasse. Bag bølgeskærmen indrettes 
steder til ophold. Stedet bliver åbent for 
alle, og forventes at blive et populært sted, 
især for unge.

DELOMRÅDE 1
MOLERNE

Ref. anlægsoveslag:
Område 1.1: Østmolen
Område 1.2: Nordmolen                               
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REKREATIVE ANLÆG PÅ NORDMOLEN

Yderst på molen bliver det styrbords molefyr 
et attraktivt sted at slå sig ned. Molehovedet 
udformes som en terrasse med rækværk ud mod 
det dybe vand og et markant molefyr med bænke 
omkring. 

Snit: 
Nordmolens promade bliver 6m bred og vil som 
den nuværende mole bruges af de maritime 
brugere til kørsel og parkering. 

K 0,0K 0,0 Badebro
Stenkastning

Trappe

EKSISTERENDE FORHOLD BEVARES FREMTIDIGE FORHOLD

HAVN

BÅDEBRO
KØREBANE

PROMENADE

BØLGESKÆRM

STENKASTNING

PARKERING

6m

HAVBADEKLUB

AFSKÆRMET BADEBRO
OMKLÆDNING OG BAD

VANDSKIBRO

SOLTRIN

MOLEHOVED

MOLEHOVED

UDSPRING



12

ØSTMOLEN

Østmolen afsluttes også med et fyr, en rød tvilling 
til fyret på nordmolen. Der kommer flere terrasser. 
En af terrasserne kan bruges til forskning og 
naturformidling. 
En anden terrasse, i sikker afstand fra 
indsejlingen, kan bruges sammen med et 
afmærket område for fiskere. 
En tredje terrasse kan bruges som udgangspunkt 
for dykning og snorkling. Områderne skal ligge 
adskilt fra hinanden og afmærkes. 
Inderst på molen ved overgangen til Klippeøen 
placeres en terrasse sammen med en afskærmet 
badebro for alle og for Vikingelauget. I årene efter 
molens etablering vil vanddybden foran molen 
muliggøre udspring, men da vanddybden på sigt 
vil aftage, vil udspring ikke kunne ske permanent.

MOLERNE

DELOMRÅDE 1
MOLERNE

Ref. anlægsoveslag:
Område 1.1: Østmolen
Område 1.2: Nordmolen                               
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Snit: På østmolen kommer der flere terrasser, 
der får mange anvendelser. Her er biler en 
sjældenhed. Der bliver fiskepladser i vandkanten. 
På terrasserne bliver der muligheder for at slå sig 
ned, spise, sole sig eller bare nyde den frie udsigt 
og skue over på vandet. Kraftige porte lukkes til, 
når vinterens storme kommer.
      

K 0,0 K 0,0Badebro
Stenkastning

Trappe

EKSISTERENDE FORHOLD BEVARESFREMTIDIGE FORHOLD

ØSTMOLEN

Østmolens promenade bliver 3,6m bred. Normalt 
vil den være forbeholdt fodgængere, men den 
skal kunne bruges af bl.a. redningskøretøjer, og 
til kørsel og aflæsning for de maritime brugere 
ved transport af grej o.l. til deres båd, ved 
reparationer/besøg af servicevogne m.m. 
Der bliver ikke parkering på den yderste 
del af molen. I stedet etableres et større 
parkeringsområde forbeholdt brugerne i 
området. Området indrettes på den sydlige del 
af den ombyggede, eksisterende mole og dens 
forlængelse ud til østmolen.

HAVN

REV

BÅDEBRO

FISKEPLADS

PROMENADE

STENKASTNING

3,6m



14

UDVIKLING AF NOKKEN, INDSEJLINGEN OG 
JOLLERAMPEN

Indsejlingen til havnen er for mange af havnens 
gæster målet for turen på havnen. Her har 
promenadestrøgene deres mål, og her er det 
maritime liv særligt intenst. Det er også her, man 
oplever det store panorama ud over Øresund, 
møder naturen, himlen, vinden, stormenes drama 
og årstidernes skiften. 

Nokken er en ’plads’ på ca. 2.500 m². Ud over 
dens funktion som bølgebryder byder den 
på mange anvendelsesmuligheder – byens 
mødested, markeder, udstillinger, events, 
koncerter, leg, gæstekaj for store skibe, base 
for kapsejladser, jollestævner m.m. Nokken er 
også et sted at slå sig ned, med bænke m.m. 
En vandtrappe vender ud mod indsejlingen, og 
trafikken ud og ind af havnen kan følges tæt på. 
Her er der liv og noget at se på året igennem. En 
udsigtsplatform åbner for det store udsyn over 
havnen og Øresund. 

For søsportsfolket er der også vigtige forandringer 
ift. indsejlingen og forhavnen. 
Indsejlingen gøres større og bredere end i dag. 

En bedre afmærkning uden for indsejlingen skal 
hjælpe med at lede den udgående og indgående 
sejlads sikkert gennem indsejlingen. 

Molehovederne gøres lave, så der opnås bedre 
udsyn. Inden for indsejlingen kommer der, som 
noget helt nyt, et stort svajebassin med en 
diameter på 90 m. Svajebassinet giver plads 
til manøvrer og en bedre afvikling af sejladsen 
til havnens nordre og søndre bassiner. Samlet 
skal den nye indsejling give en sikker afvikling af 
trafikken ud og ind af havnen, hvor sejlførende 
joller og kølbåde, både for motor, robåde og 
kajakker skal navigere uden om hinanden. 

Nokken fungerer også som en del af havnens 
moleanlæg og beskytter havnens bassiner ved 
storme fra nord- og nordvestlige retninger.
I dag trænger bølger og dønninger langt ind i 
havnens bassiner. Med den nye indsejling og 
Nokken bliver de beskyttet. Det betyder, at det 
bliver muligt for flere af bådene i havnen at blive i 
vandet også om vinteren.
Jolleramperne flyttes, så de ligger i sammenhæng 
med det nye svajebassin, da det vil øge 
sejladssikkerheden i havnen.

NOKKEN

DELOMRÅDE 2
NOKKEN

NOKKEN

GRÆSPLÆNE

LEGEPLADS

JOLLEPLADS

JOLLERAMPE

SKONNERTKAJ

GÆSTEKAJ

BRÆNDSTOF KAJ

NYE BROER

SVEJEBASSIN

INDSEJLINGEN

GRILLPLADSER

STREET FOOD

MOLEBAR

TRIN

FLYDEBRO
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NOKKEN SOM HELE BYENS PLADS

Nokken kan blive samlingsstedet på havnen. 
Her kan afholdes fester, markeder med 
boder og stande, udstillinger, idræt og 
motionsarrangementer, stadepladser for 
streetfood, små danse- og musikarrangementer, 
dans, store koncerter, kunstudstillinger, lege osv. 

Pladsen er multianvendelig og med tekniske 
faciliteter, der kan understøtte de skiftende 
anvendelser. Der skal være mange steder at slå 
sig ned og gode muligheder for leg på en plads 
med maritime temaer. 
På sydsiden af Nokken kan der lægges flydende 
grill-terrasser, som er åbne for alle. 
Der indrettes en særlig belysning, som skaber 
oplevelser, også i de mørke timer. 
Yderst afsluttes med en hævet plint, hvorfra der 
er udsigt. I plinten indtænkes fx. et kunstværk, 
der skal skabe en markant markering af mødet 
mellem land og vand. Som en del af plinten kan 
der også etableres en molebar. 
På Nokken kan der afholdes større arrangementer 
med musik og optræden på en midlertidig scene 
og tilskuerpladser ligeledes midlertidigt opbygget 
som et amfiteater. Scenen kan opstilles på 
land eller være flydende, placeret på en pram 
eller et skib. Pladsen forberedes til opstilling af 
midlertidige toiletter, foodtrucks m.m., og der 
føres nødvendig forsyning af vand og strøm frem. 
Belægningen på pladsen er robust og egnet til 
de skiftende anvendelser. Det skal være muligt at 
skabe kontrollerede adgangsforhold og hegning 
ved særlige arrangementer. Parkering sker på den 
store p-plads bag ved restauranterne og ikke på 
Nokken. Cykelparkeringer etableres tættest muligt 
på Nokken.   

På Nokkens græsareal anlægges en legeplads 
med et maritimt tema.
Legepladsen er robust og anderledes, og den 
adskiller sig tematisk fra strandlegepladsen.  
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NOKKENS NORDSIDE

På Nokkens nordside kommer havnens 
Langeliniekaj. Store skibe, skonnerter, 
store yachter, dampskibe bliver her en del 
af sommerens liv på havnen. Den nye kaj 
udformes med en terrasseret trappe hvorfra 
havnelivet i indsejlingen kan følges. Kajen og 
de store skibe bliver et ikon for havnen. Set 
fra Rungstedvej vil de store skibe ligge smukt 
i sigtlinjerne mod vandet.

NOKKEN
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NOKKENS SYDSIDE

På Nokkens sydside ligger havnepromenade 
og stadepladser for foodtrucks mm. Grillpladser 
kan indrettes både på pladsens sydside og på 
pontoner.
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HVERDAG PÅ HAVNEN AKTIVITETER PÅ NOKKEN 
- opera, koncerter, skuespil, dans

Nokken kan også bruges til andet end klassiske, 
maritime formål. 
Pladsen skal være multianvendelig og med 
tekniske faciliteter, der kan understøtte de skiftende 
anvendelser. Der kan eventuelt indrettes en særlig 
belysning som skaber oplevelser, også i de mørke 
timer.    

Til hverdag vil en mindre del af Nokken blive 
brugt til aktive jollepladser, som kan flyttes fra 
det nuværende parkeringsområde. Dette vil 
frigive plads til flere p-pladser på den store 
parkeringsplads nord for bryggen.

NOKKEN

Jolleplads

Grillpladser

Foodtrucks

Maritim lege-
og aktivitetsplads

Gæstepladser

Foodtruck

Udsigstplatform 
/molebar

Udsigstplatform 
/molebar

Vandtrappe

Jollerampe

Gæstekaj for store 
skibe

Markant landmark 
afslutter Nokken  
mod øst

Markant landmark 
afslutter Nokken  
mod øst

Tribuner

Flydende 
scene

Midlertidige  
toiletter

Foodtrucks

Servering

Gæstepladser

Jolleplads
’Foyer’ på promenade



NOKKEN OG MARITIME BEGIVENHEDER 
- klassebådstævne med mange deltagere 

Midlertidige  
toiletter

Grillpladser

Telte med regatta-
kontor, sejlmåling, 
sponsorudstillinger, 
lounge/pausested, 
festtelt, mobilt køk-
ken mm. 

Signalstation

Deltagere

Mødeplads
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MARKEDER PÅ NOKKEN 
- kunst og håndværk, mad, livsstil og helse, foreningsdag på havnen, begivenheder og fest

På Nokken kan der også afholdes større 
arrangementer.
Det er muligt at opsætte boder og telte til messer 
eller udstillinger. Nokkens græsareal muliggør 
meget varierende opstillinger til de mange 
skiftende anvendelser. Det skal være muligt at 
skabe kontrollerede adgangsforhold og hegning.     

Nokken vil også fungere som hjemsted for de mange 
maritime anvendelser, der allerede er på havnen, og 
som ventes at vokse yderligere. På sydsiden etableres 
to broer, der udbygger kapaciteten for bl.a. gæstebåde 
væsentligt. Broerne kan bruges, når der er store 
sejlsportsstævner – nationale stævner, internationale 
stævner og stævner med klassebåde. Det er 
forventningen, at Rungsted Havn vil blive en endnu mere 
søgt stævnehavn, hvis havnen udvides og udvikles. 
Den nuværende havn er allerede hjemsted for 15 store 
og små stævner. De ligger typisk over en weekend eller 
en uge. Dertil kommer et meget aktivt sejlermiljø omkring 
aftenkapsejladser, som afholdes sæsonen igennem – 
der er i alt 30 aftenkapsejladser. Nokkens landarealer 
skal derfor også bruges ved de mange store stævner, 
til skippermøder, teltbyer, sponsorudstillinger, sejlmåling 
og sociale arrangementer, spisning, grill m.m. under 
stævnerne. 
Her kan også opstilles særlige fitnessredskaber, 
som alle kan bruge til træning og opvarmning. 
Præmieoverrækkelser, hvor alle sejlerne mødes, sker 
også på Nokken. Ved store jollestævner, hvor mange 
udefra deltager, vil dele af Nokken kunne bruges til 
jolleplads

Udsigstplatform 
/molebar

Udsigstplatform 
/molebar

Markant landmark 
afslutter Nokken  
mod øst

Markant landmark 
afslutter Nokken  
mod øst

Udstilling og boder på 
skibe

Boder

Midlertidige 
toiletter

Grillpladser

Gæstepladser

Foodtrucks

Udstillinger, show 
 minikoncert
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STRANDEN

Arealet på den nuværende strand fordobles, som 
en del af den nye østmole. Udviklingsscenarierne 
åbner for mange ændringer på stranden, som gør 
området mere attraktivt for ophold og badning 
og som reducerer sandfygning ind i havnen. Nye 
broer skaber en bedre adgang til vandet, og den 
nuværende stensætning flyttes ca. 10 m mod 
syd og udformes, så den er lettere at passere, 
og så den kan bruges til ophold. Stensætningen 
udformes, så den i mindst muligt omfang fører til, 
at ålegræs og tang ’strander’ på stenene. 

BYGNINGER

Grejskure bliver også en del af den fornyede 
strand. Her kan skoler og institutioner opbevare 
redningsveste, net, fiskestænger, vandkikkerter, 
spande, legeredskaber m.m. Grejskurene kan 
også bruges til udlejning af strandgrej, liggestole, 
parasoller, SUP’er, kajakker, bolde, net m.m. 
Grejskurene kan også bruges som sommerbaser 
for kurser og undervisning. 
De eksisterende toiletter ved stranden, i gavlen 
ved kajakklubben, suppleres med nye bygninger 
centralt placeret på den udvidede strand med 
plads til brus, omklædning, garderobeskabe og 
toiletter. Her kan også placeres en kiosk/café med 
udendørs servering og med plads til at slå sig ned. 
Der indrettes flere cykelparkeringspladser.
Nye broer etableres langs den udvidede 
strand. Alle broer får kontakt til promenaden 
af stier, der kan bruges af kørestolsbrugere og 
gangbesværerde. En af broerne udformes med 
rampe, så den kan bruges af kørestole. Ud for 
stranden kan udlægges baner for kajakpolo, bane 
på lavt vand til træning og en bane til stævner på 
større vanddybde.

STRANDEN

DELOMRÅDE 3
STRANDEN

Ref. anlægsoveslag:
Område 3.1: Sydstranden
Område 3.2: Klippeøen
Område 3.3: Træning, leg og robådsrampe
Område 3.4: Parkeringsarealer ved sydlige strand

LEGEPLADS

TRÆNING

SØSÆTNINGS RAMPE

MADPAKKE PAVILION

OMKLÆDNING/TOILET

GRÆS

GREJ OPBEVARING

NYE BROER

NYE BROER

NYE BROER

VAND POLO

BIOLOGISK KYST

KLITLANDSKAB

SHELTER
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P
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Snit
For at understøtte den daglige brug af området 
udlægges parkeringsbåse til i alt 68 pladser mel-
lem stranden og havnen. Pladserne forbeholdes 
områdets klubber og pladslejere i havnen samt 
handicap p-pladser. 
Ind mod havnen lægges en havnepromenade, der 
fortsætter ud på østmolen.

HAVN BÅDEBRO KØREVEJ OG PARKERING

STI CYKELPARKERING

STRANDPROMENADE

LAVE KLITTER SAND BADEBRO

LÆ”MUR” MED BÆNK
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SYDSTRANDEN

Gennem hele strandområdet lægges en ny, 
bølget promenadesti. Den udformes med fokus 
på tilgængelighed for alle, og kan bruges af såvel 
kørestolsbrugere som barnevogne, klapvogne og 
trækvogne, når alt grejet til en dag på stranden 
skal transporteres. 

STRANDEN

PROMENADESTI

GRÆS

LÆ MUR

BÆNK KLITTER

MADPAKKE PAVILION NYE BROER
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SYDSTRANDEN

Lige syd for stien ligger sandarealer og lave klitter. 
Nord for den kommer der græsarealer, som ind 
mod havnen afsluttes med beskyttede kroge, 
solbænke og en lav mur, der skaber læ. Her kan 
den tidlige forårssol nydes, og der kan dyrkes 
yoga, spilles petanque eller mediteres.

KLIPPELANDSKAB
OMKLÆDNING

KLITLANDSKAB

NYE BROER

NYE BROER
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text og ref

KLIPPEØEN

Fra Klippeøen kan der bades uden sand mellem 
tæerne. Den bygges op som et lavt klippelandskab 
med blokke, gryder, toppe med udsigt m.m., 
udformet i glat og behagelig, barfodsvenlig beton. 
Betonen samler som de naturlige klipper varme, 
og gryderne skaber læ. Her bliver sæsonen lang. 
’Klipperne’ fortsætter i vandkanten, som udformes 
med variation, der skaber et spændende møde 
med vandet, men ’glat’ så den ikke fanger og 
fastholder tang og ålegræs.

STRANDEN

SVØMMEBRO

MORGEN/VINTERBADEBRO

VIKINGERNES HUS

SVØMMEBANE

NY BRO

NY BRO

BØRNENES HAVN

OPBEVARING/UDLEJNING AF GREJ

KIOSK

TOILET

OMKLÆDNING

PROMENADE STI

P P

P

KLITTER 

KLIPPELANDSKAB

KLIPPELANDSKAB

STØRRE BETON FLADER



5 m

3 m

25

KLIPPEØEN

Kysten ved klippeøen. Her er mange steder, hvor 
man kan komme tæt på vandet, ligge i læ, slappe 
af og nyde de solvarme klipper. 

SVØMMEBANE
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KLIPPEØEN - SVØMMEBANE

Ved Klippeøen kommer der flere broanlæg til de 
badende. På molen kommer der en ny, afskærmet 
bro tæt ved Vikingelaugets hus. Længst mod øst 
kommer der en bro med en 25 m svømmebane og 
en havsvømmebane.          

STRANDEN
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KLIPPEØENS NORDSIDE - BØRNENES HAVN

Ind mod havnen skabes endnu en legemulighed – 
børnenes havn. Der etableres et lille, område med 
broer. Her kan der leges med en lille trækfærge, 
modelbåde og der kommer en anløbsbro, hvor 
børn i gummibåde, mini-SUP’er m.m. kan tage på 
’langfart’ og lægge til.
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STRANDENS VESTLIGE DEL

På strandens vestlige del, den som er tættest 
på Strandvejen, anlægges en fitness-plads i 
forbindelse med strandpromenaden. Efter en 
løbe- eller cykeltur kan man slutte af med træning, 
og en tår vand - og måske afslutte med en tur i 
bølgen blå.

Stranden får plads til permanent opsatte 
beachvolley-baner. 

En strandlegeplads anlægges ligesom fitness-
pladsen i forbindelse med strandpromenaden.

Her er også plads til bålsted og mange steder 
at slå sig ned og grille. Stranden får mange 
forskellige miljøer – rolige steder for meditation 
og afslapning, og steder hvor der er mulighed for 
aktiviteter fx. for unge.

STRANDEN

LEGEPLADS

TRÆNING

ROBÅDSRAMPE

SHELTER
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STRANDLEGEPLADSEN

En strandlegeplads etableres i den vestlige del af 
stranden, tæt på det lave vand. 
Strandlegepladsen udformes med enkle, robuste 
elementer og mulighed for at lege med vand også 
på land. Broen herudfor er børnevenlig og med en 
nem adgang til vandet. 

Midt på stranden kan etableres en 
’madpakkepavillion’ – et åbent, overdækket 
areal, som kan give læ for regn eller skygge for 
solen. Madpakkehytten kan bruges af alle, bl.a. 
institutioner og skoler. Her kan også etableres 
et shelter, der giver mulighed for overnatning på 
stranden. 
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RUNGSTED HAVN DESTINATION
Langs kysten løber Strandvejen og Rungsted 
Havn skal ses som én destination ud af 
en perlerække af destinationer på denne 
oplevelserute.
Det er hensigten, at Rungsted Strandvej fortsat 
opleves som et langsgående forløb langs kysten, 
men at ankomsterne til Rungsted markeres, og at 
Rungsted og havnens særlige kvaliteter styrkes 
på tværs af forløbet, for på den måde at binde 
havnen og byen sammen.

SAMMENBINDING AF BY OG HAVN
I dette møde integreres den nye trafikløsning og 
her et nyt beplantningskoncept.
Delområdet 5 KYSTEN udgør den “lynlås”, som 
binder havnen sammen med resten af byen. I 
dette område stykres overgangen mellem havnens 
karakter og funktioner (sejlads, betonbelægning, 
vand og åbne flader) med baglandets frodige og 
grønne karaktér og funktioner (haveanlæg, skov 
og lysninger). 
Dette gøres ved at rydde det eksisterende 
trådhegn og langsgående barrierer, og bearbejde 
skråningen, så den bliver mere tilgængelig på 
tværs. Herudover skabes flere overgange over 
Rungsted Strandvej.
Stiforbindelserne for fodgængere og cykelister 
forbedres og opblødes, så det frakobles 
biltrafikken. De rekreative arealer og funktioner 
sammenbindes på denne måde.
Der etableres ramper og trapper i skråningen, 
som skaber flere forbindelser fra fortovet langs 
Rungsted Strandvej til havnen og stranden.

Mindelunden

Rungstedvej

Grøn krydsningshelle

Illustration af grøn 
krydsningshelle ved 
Rungstedlund

Rungsted Strandvej

Krydset

Ewald’s Høj

Stiforbindelse
Ankomst nord

Ankomst syd

Parkering

Rungstedlund 

Rungstedgaard

Planudsnit: Scenarie 3

KYSTEN

KYSTNÆR BEPLANTNING
Beplantningskarakteren ændres til at være mere 
kystnær og biodivers. Det vil sige, at eksisterende 
bøgepur og klippede hække ryddes, og erstattes 
af fritvoksende træer og buske, robuste 
blomstrende stauder og græsser, primært i form af 
hjemmehørende arter, som forekommer naturligt 
ved kysten.
De eksisterende store træer og anden 
bevaringsværdig beplantning bevares og 
integreres i det nye beplantningskoncept for 
Rungsted kyst.

BELÆGNINGER
Den primære belægning, som allerede eksisterer 
langs Rungsted Strandvej og Rungstedvej, 
med en grusbelægning som bindes ovenpå 
asfalten (OB majssten) har et fint udtryk, og dette 
videreføres på stierne i området.

GRØN KRYDSNINGSMULIGHED VED 
RUNGSTEDLUND
Rungsted Strandvej er en primær trafikvej, 
der forbinder alle de kystnære kommuner fra 
København til Helsingør.
I dag kan den fremstå som en barriere for bløde 
trafikanter, der ønsker at krydse vejen uden for 
regulerede kryds. Der er langt mellem de sikre 
krydsningsmuligheder og høj fart og trafikintensitet 
gør det svært at krydse vejen.

For at skabe sikrere krydsningsmuligheder mellem 
stranden og Rungstedlund samt Rungstedgaard 
kan der etableres en krydsningshelle midt på 
Rungsted Strandvej. Hellen kan udformes som et 
grønt indslag, der forbinder skoven og haverne i 
vest med det maritime miljø ned til stranden. 

Herudover kan også der åbnes op i beplantningen 
ned mod havnen for på den måde at tydeliggøre 
forbindelsen mellem Karen Blixens haveanlæg, 
museet og de bagvedliggende stier til og fra 
Rungsted.

DELOMRÅDE 5
KYSTEN
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Foderbrættet

Parkering

Eksist. lindetræer suppleres 
med plantebede med kystnær 
beplantning

Busstop
Asfalt

Asfalt med 
grustilslag

Rungstedvej

Rungsted 
Strandvej

Tankstation

’Grøn ankomst’

Rungstedgaard

Planudsnit: Længdeparkering nord
ud for Mindelunden

Planudsnit: Længdeparkering syd 
mellem Rungstedgaard og kajak - og roklubberne.

Planudsnit: Parkering ved Foderbrættet / krydset

Læ
ngdeparkering

Læ
ngdeparkering

Mindelunden

Dobbeltrettet 
cykelsti

Gangsti

Eksist. piletræer 
suppleres med 
bund af kystnær 
beplantning

Fortov/gangsti

LÆNGDEPARKERING LANGS RUNGSTED STRANDVEJ
Der er gennemført en af mulighederne for at placere længdeparkering 
langs Rungsted Strandvej.
Geometrisk er det muligt at finde plads til op til 22 
længdeparkeringspladser på strækningen Rungsted Strandvej, fra 
Ewalds Have til Rungsted Kajakklub (undtaget et område ud for 
Rungstedlund).

Der er dog en del hensyn, der skal tages højde for, og længdeparkering 
kan ikke anbefales med mindre hastigheden nedsættes tilstrækkeligt. 
Der skal desuden foretages en grundigere analyse af, hvordan 
trafiksikkerheden kan sikres. 

Inden der træffes beslutning om, hvorvidt der skal etableres 
længdeparkering langs Rungsted Strandvej bør trafiksikkerheden 
belyses nærmere.

PARKERING VED FODERBRÆTTET
I dag er parkeringspladsen på hjørnet af Rungstedvej og Strandvejen 
ikke synlig for besøgende, og kapaciteten er forholdsvist uudnyttet. 
Derfor er hensigten at optimere parkeringsmuligheden på arealet og 
gøre den mere synlig.
Den eksisterende beplantning med bøgepur, som skærmer for ind- 
og udsyn fra parkeringspladsen ryddes, og parkeringen optimeres. 
De eksisterende lindetræer bevares. Det er fortsat hensigten, at der 
skal være et grønt udtryk mellem parkeringen og vejene, men selve 
udtrykket ændres, så det indgår i beplantningskonceptet. Der etableres 
derfor plantebede med en varieret beplantning med et kystnært præg.

Området med Foderbrættet skaber et lille uformelt opholdsplads og 
mødested. Dette markeres med inventar, som inviterer til kort ophold, 
og som materialemæssigt peger på forbindelsen med havnen.
Omlægningen af pladsen vil skabe 19 nye parkeringspladser.
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PARKERING
Erfaringstal fra mange havne viser, at 
parkeringsbehovet for de maritime anvendelser skyldes 
parkering i forbindelse med klubber og klubaktiviteter, 
og parkering i forbindelse med bådejernes brug af 
bådene i havnen. 
Alle både i en havn er ikke i aktivitet samtidig, og 
erfaringstallene viser, at der typisk er et maximalt 
p-behov på 1 plads pr. 4 bådpladser i havnen, men 
ofte er p-behovet væsentligt mindre. Havneudvidelsen 
nødvendiggør således en udvidelse af p-kapaciteten 
med op mod 50 p-pladser i sommerperioden. Disse 
pladser tilvejebringes i udviklingsscenarierne ved 
en flytning af dele af den nuværende jolleplads, ved 
en udbygning af p-kapaciteten ved adgangen til 
den nye østmole og en udbygning af p-kapaciteten 
på den nye nordmole. Herudover øges antallet af 
parkeringspladser på de eksisterende arealer ved at 
markere holdepladserne i den eksisterende belægning, 
så bilerne hermed holder tættere, og den fulde kapacitet 
kan udnyttes. 
I alt øste p-kapaciteten med 62-102 pladser.

BÅDOPBEVARING PÅ LAND
Den forbedrede indsejling og forhavn vil skabe bølgero 
i de to havnebassiner, hvor dele i dag er generet 
af indkomne bølger fra nord. Baseret på erfaringer 
fra andre havne, vil den forbedrede dæmpning af 
indkomne bølger føre til, at flere vælger at lade deres 
båd ligge i vandet hele året. I fremtiden vil flere både 
derfor kun kortvarigt tages på land i forbindelse med 
forårsklargøringen. Behovet for vinteropbevaringsplads 
til både reduceres derfor. 
Denne udvikling ses allerede på Rungsted Havn, 
men forventes forstærket, når udviklingsscenarierne 
realiseres. Hvis udviklingen bliver den samme som på 
sammenlignelige havne, vil det være ca. 50 % eller 
færre af bådene, der i fremtiden ønskes opbevaret på 
havnens landarealer. I dag er kapaciteten på Rungsted 
Havns landarealer til bådopbevaring maximalt udnyttet, 
med plads til ca. 420 både svarende til ca. 56 % af 
bådene i havnen.

Se også på s. 35 særskilt afsnit om parkering under 
‘plantemaer’

HAVNENS LANDAREALER
Arealet mellem de to havnebassiner udgør en 
stor flade, som rummer en blanding af praktiske 
funktioner. Her er parkering og bådopbevaring de 
dominerende, og skal fortsat være det.
Hensigten med ændringerne på arealet er, at 
havnen ikke længere skal være et sted man 
kører, men et sted man kører til og parkerer. 
Hovedgrebet på dette område består i at 
omlægge trafik-flowet, optimere parkeringen 
og øge trafiksikkerheden. Herudover øges den 
rekreative værdi langs havepromenaden (nord) og 
på nordsiden af butiksstrøget.

HAVNEPROMENADEN
Langs kajkanten mod det nordre havnebassin, 
løber en smal havnepromenade. I dag fremstår 
den med en række forskellige belægningstyper, 
hvoraf en del er kørebanebelægning. Forløbet 
fremstår desuden smalt. Det er hensigten at 
opgradere dette forløb for fodgængere, og give 
det en ensartet belægning, som samler forløbet 
og indikerer fodgænger-zone.
På denne måde prioriteres de bløde trafikanter på 
denne vigtige forbindelse.
Langs den nye havnepromenade anlægges 
en dobbeltrettet cykelsti. Mellem egetræerne 
etableres opholdsmøbler, som adskiller 
trafikanterne og skaber opholdsmuligheder 
langs havnepromenaden. Arealer med klippet 
græs erstattes af plantebede med et kystnært 
præg. Herved skabes en øget årstidsvariation og 
biodiversitet, og den kystnære karakter i området 
styrkes.

DELOMRÅDE 4
LANDAREALER

Delområde 4.1: Parkerings- og vinteropbevarings-
arealer samt nordside af butiksstrøg                                                        
Delområde 4.2: Bådoptag og bryggens sydside

LANDAREALER

Planudsnit: Parkering og vinteropbevaring

Havnepromenaden

Parkering

Jolleplads
Dobbeltrettet cykelsti

Bump

Bump

Parkering

Mindelunden

Ny fordelingsvej

Stiforbindelse
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HAVNEPROMENADEN

Der lægges ny belægning på Havnepromenaden, 
og pullert-belysningen flyttes over i det eksiste-
rende grønne bælte med egetræer. Dette grønne 
strøg tilføres desuden opholdsmøbler, som både 
orienterer sig mod havnebassinet (nord) og mod 
den solrige side (syd). Herudover fungerer de som 
afskærmning mellem fodgængere og cykelister, 
idet der anlægges en dobbelrettet cykelsti på syd-
siden af trærækken.

Det grønne bælte tilføres ny bundbeplantning med 
et oplevelsesrigt, langsgående plantebælte med 
lave buske, stauder og græsser med et kystnært 
præg."
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PLANTEMAER

a

b

4

2

1

3

BEDRE TRAFIKSIKKERHED FOR LETTE 
TRAFIKANTER
For at imødegå de nuværende udfordringer og 
for at sikre de bløde trafikanter en effektiv og 
sikker adgang til stranden og Nokken, ønskes 
der etableret nye adgangsveje til- og igennem 
havneområdet.
De nye adgangsveje (a og b) gør at besøgende, 
der ankommer til havnen i bil, hurtigere ledes ind 
på parkeringspladserne. Dermed frigives større 
arealer, hvor gående og cyklende kan færdes trygt.

1. Ny dobbeltrettet cykelsti leder cyklister fra 
Rungstedvej og Rungsted Strandvej til Nokken. 
Cyklister, der skal til Nordmolen, undgår at krydse 
adgangsvejen i den skarpe kurve.

2. Ny dobbeltrettet sti leder cyklister fra Rungstedvej og 
Rungsted Strandvej direkte og konfliktfrit ned til stranden 
og østmolen. Stien forgrener sig mod øst og leder cyklister 
og gående sikkert over til “gågaden” på bagsiden af 
butikkerne (4) 

3. En gangsti overvejes bag om butikkerne op til 
Nordmolen. Fodgængere der skal til Nordmolen vil kunne 
få en mere tilgængelig og sikker gangrute. 

4. Den sydlige akse, der i dag udgør en trafikeret 
og konfliktfyldt adgangsvej, gennemgår en total 
transformation. Her etableres en næsten bilfri gade, hvor 
fodgængere og cyklister kan færdes trygt og konfliktfrit. 
Vareleverancer, udrykningskøretøjer og handicapparkering 
er eneste motoriseret trafik, der har adgang hertil.

TRAFIKSIKKERHEDEN I DAG
Den populære havn tiltrækker mange besøgende 
fra et stort opland. Mange besøgende ankommer 
til havnen i bil, andre til fods eller på cykel m.v. 
Ankomsten til Rungsted Havn sker i dag under 
ordnede forhold gennem det signalregulerede 
kryds mellem Rungsted Strandvej og 
Rungstedvej.

I højsæsonen kan ankomst- og 
parkeringsforholdene til tider opleves som lettere 
kaotiske og der opstår ofte situationer, hvor især 
de bløde trafikanter kan føle sig utrygge. Det 
sker typisk de steder hvor stiruter og vej krydser 
hinanden, hvor oversigten ikke er god eller hvor 
parkerede biler fylder på stier eller kørebaneareal.

UOVERSKUELIGT OMRÅDE
 - Fodgængere på tværs
 - Både til og fra vandet
 - Øvrig biltrafik
 - Containere m.m. kan nedsætte   
    oversigt og skjule lette trafikanter

UOVERSKUELIGT KRYDS
 - Dårlig oversigt fra vest pga. parkerede biler
 - Mange krydsende lette trafikanter
 - Bilister mod nord trækker op over cykelsti

ADGANGSVEJEN
 - Ikke plads til modkørende trafik
 - Parkerede biler

UOVERSKUELIGT KRYDS
 - Mange trafikretninger
 - Begrænset oversigt
 - Cyklister på tværs

OVERKØRSEL
 - Ind- og udkørsel for tæt på   
   kryds og skarp kurve
 - Ikke tilstrækkelig oversigt

VEJEN LANGS BUTIKKERNE
 - Dårlig plads til modkørende trafik
 - Parkerede biler
 - Krydsende fodgængere
 - Butikkernes bagside
 - Manglende sammenhæng i fortov
 - Mangler sikre arealer for cyklister

Signal

EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD
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PARKERING

Havnen er allerede i dag godt betjent med over 
780 offentligt tilgængelige parkeringspladser. 
Hertil kommer 104 parkeringspladser på molerne. 
I sommerhalvåret er disse pladser forbeholdt 
maritime brugere. 

Pladserne er fordelt på to større parkeringsarealer 
(øst og vest), længdeparkering, parkering 
på molerne samt parkeringspladsen vest for 
Rungsted Strandvej - Foderbrættet.

Til trods for de mange parkeringspladser, 
er der stadig tidspunkter hvor lidt ekstra 
søgen efter en ledig plads må forventes. 
Det skyldes at parkeringsarealerne ikke er 
optimalt udnyttet.Gennem en optimering af de 
store parkeringsarealer i øst og vest kan kan 
parkeringskapaciteten øges.
Dette gøres dels gennem en afmærkining af 
særskilte p-båse, hvilket  forventes at give en 
betydelig effekt i udnyttelsesgraden af den 
parkering, der allerede eksisterer på pladsen. 
Dels gennem gennem flytning af noget af 
jollepladsen væk fra parkeringsarealerne, 
inddragelse af rabatter mv.

Ca. halvdelen af de nyfundne pladser skal erstatte 
længdeparkeringspladserne der nedlægges af 
hensyn til trafiksikkerheden.

Ved Foderbrættet, er der i dag 25-40 
parkeringspladser. Pladsen er godt gemt væk bag 
høj og tæt beplantning og bliver primært anvendt 
af beboere i området og andre lokale der kender 
til den. 
Ofte er pladserne belagt med beboerparkering 
og henstilling af bådtrailere. Indføring af en 
tidsbegrænsning kan frigive kapacitet, som også 
vil komme havnens gæster til gode. 

Pladsen kan gøres mere synlig, og dermed få en 
tættere forbindelse til havnen. Se s. 31  

Det vurderes derfor, at det er muligt at øge den 
samlede parkeringskapacitet til Rungsted Havn 
med op til omkring 150 pladser. 

Sommerparkering (på vinteropbevaring)

Permanent parkering forholdt maritime brugere og handicap parkering

Permanent parkering både sommer og vinter

Længde parkering nedlægges

VEST

ØST
FODERBRÆTTET ØSTMOLE

NORDMOLE
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PLANTEMAER

Udvidelsen af Rungsted Havn sker i sin helhed på 
søterritoriet. Der skal inddrages et samlet vandareal på 
49.000 m².
En tilladelse hertil skal gives af Kystdirektoratet i henhold 
til Lov om Kystbeskyttelse. Det vil være en forudsætning 
for en tilladelse, at området anvendes til havnerelaterede 
formål – til moler (inkl. rekreative anlæg på molerne), 
indsejling/forhavn, bådebroer, Nokken (forskellige maritime 
anvendelser), jollerampe og brændstofkaj. Der sker 
derudover en mindre udvidelse af den eksisterende strand 
mod syd i forbindelse med kvalitetsudvikling af stranden og 
den stenkastning, der afslutter den mod syd.

AREALER PÅ LAND OG VAND

NYE ANLÆG PÅ SØTERITORIET

EKSISTERENDE  ANLÆG DER FJERNES

VANDAREAL 49.000M²

NYE BROER

NYE AREALER

Rungsted Havn, udvidelse
Sag nr. HØR 45.0

AREALER OG ANVENDELSER AF NYE AREALER DER ETABLERES PÅ SØTERRITORIET

Emne: Areal M2

1.0 AREALER FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER

Østre mole 6.300
Nordre mole 4.820
Nokken inc. ny jollerampe og brændstofkaj 6.520
Udvidelse af stranden 3.440
’Klippeøen’ 4.220

2.0 AREALER FORDELT PÅ DELOMRÅDER

ØSTRE MOLE - DELOMRÅDER OG ANVENDELSER
Promenade (m. kørselsmulighed), terrasser og stenkastninger 6.300

NORDRE MOLE - DELOMRÅDER OG ANVENDELSER
Promenade, terrasser 1.975
Off. friareal ved udspringstårn og ny badebro 485
Byggefelt for havbadeklub og toiletter 150
Parkering og vejadgang 1.120

NOKKEN - DELOMRÅDER OG ANVENDELSER
Promenader, gæstekaj og udsigtspunkt 2.555
Havneplads til skiftende anvendelser 1.725
Jolleplads 950
Brændstofkaj 445

UDVIDELSE AF STRANDEN - DELOMRÅDER OG ANVENDELSER
Nyt sandareal og stenkastning 3.440

KLIPPEØEN - DELOMRÅDER OG ANVENDELSER
Promenader og stenkastninger 575
Klippelandskab og off. friarealer 3.260
Byggefelter for Vikingelauget, off. toilet, servicefunktioner, ’madpakkehytte’ og standpladser for streetfood mm. 50
Parkering og adgangsvej 1.150

3.0 REKREATIVE OMRÅDER SYD OG VEST FOR HAVNEN (på eksisterende og opfyldte arealer)

Promenader 1.025
Nye broer 310
Grønne områder inc. legepladser, 2.945
Sandarealer 6.200
Byggefelter 50
Parkering og adgangsvej 4.660

m²
m²
m²
m²
m²

m²
m²
m²
m²

m²
m²
m²
m²

m²
m²
m²
m²

m²

m²
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KAPACITET: FLERE OG STØRRE BÅDPLADSER

Udvidelsen af havnen øger antallet af faste bådpladser. Den eksisterende havn har 
ca. 750 pladser. Havnen råder i dag over ca. 2.800 m. bro (opgjort som brosider), 
hvortil bådene kan fortøjes. De bruges til faste pladser, gæstepladser og serviceka-
jer. Pladserne ligger dels på indersiden af havnens moler hvor broerne er faste bro-
er, hvor der fortøjes på den ene side. Hovedparten af havnens øvrige pladser ligger 
ved flydebroer, hvor der fortøjes på begge sider. Efter udvidelsen vil den udvidede 
havn have ca. 4.000 m. bro.

Gennemsnitsbredden på de faste pladser i havnen er inkl. pæle og afstand til na-
bobåd ca. 3.47 m. Størrelsen på bådene i lystbådehavnen varierer betydeligt, men 
havnen er præget af mange mindre både. Siden havnen blev bygget er efterspørgs-
len efter pladser til store både øget, en tendens der ventes at fortsætte. Havnen 
har, hvor det har været muligt, øget pladsstørrelserne, men forholdsvis korte afstan-
de mellem broerne begrænser denne muligheder.

Udvidelsen muliggør, at efterspørgslen efter større pladser kan imødekommes, 
både mht. til pladser, ved broerne og bedre besejlingsforhold for de større både. 
Ud over bredere og længere pladser, øges afstandene mellem broerne for at give 
tilstrækkelig manøvreplads. Vanddybden i indsejling og den udvidede havn fastlæg-
ges først i detailprojektet, men forventes at blive 3,5 m. 

Det præcise antal bådpladser, der kan etableres ved havneudvidelsen, afhænger af 
størrelsen på de både, de kommende brugere vil efterspørge. Med forventning om 
en væsentligt forøget gennemsnitsbredde vil kapaciteten blive 200 faste bådplad-
ser. 
 
Kapaciteten for gæstebåde øges væsentligt ved udvidelsen. Ud over gæsternes 
adgang til ledige pladser, når de hjemmehørende både er på tur, udvides de dedike-
rede gæstebroer væsentligt. De vil også fungere som gæstebroer i forbindelse med 
stævner. Hvor den nuværende gæstebro ligger meget udsat, hvis der kommer bøl-
ger fra nord, vil de nye gæstebroer ligge beskyttet af den nye indsejling og forhavn.

Brokapaciteten ved brændstofkajen øges ligeledes væsentligt. 

Endelig får Rungsted havn på nordsiden af Nokken en gæstekaj for store skibe, 
som (med forsigtighed) vil kunne anløbes af større skibe, skonnerter mm. Denne 
gæstekaj, som er en del af forhavnen, vil ligge udsat for bølger fra nord, og vil der-
for ikke kunne benyttes under efterårets og vinterens storme.  

EKSISTERENDE HAVN UDVIDET HAVN

Bropladser

Gæstebåde

Servicekaj

3475 m

360 m

165 m
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TRAFIKKEN I HAVNEBASSINET SEJLADS INDE I HAVNEN 

Den nuværende havn har meget snævre pladsforhold i og 
umiddelbart inden for indsejlingen. 
Udformning giver anledning til gener, fordi sejladsen til det 
søndre bassin, med mange pladser og havnens trailerrampe, 
ofte sker med for stor fart. Det er også en udfordring, at 
trafikken til det nordre bassin, hvor også jolleplads og rampe 
ligger, har dårlige plads- og oversigtsforhold.

Den udvidede havn øger manøvrearealerne på vandet 
væsentligt det har betydning for sejladssikkerheden. 
Umiddelbart nord for indsejlingen bliver der et bredere 
manøvreområde. Molehoveder udformes så de er lave og giver 
et bedre overblik både ved ind- og udsejling. 
Afstanden mellem de nye molehoveder er tilsvarende den 
nuværende afstand, men umiddelbart inden for kommer der 
et stort svajebassin. Det giver bedre plads og oversigt for 
fordelingen af trafikken til nordre og søndre bassin. 

Jollerampen etableres i  direkte sammenhæng med 
svajebassinet, så sejladsen med joller får væsentligt bedre 
forhold.     

PLANTEMAER

Sejlruter

Rampeanlæg

Trailerrampe

Svajebassin

Bådrampe

Servicekaj
Jollerampe
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PROMENADER, FORTORV OG TURMÅL CYKELSTI OG CYKELPARKERING

Havnen og strandens promenader og stier udvikles, 
så der skabes attraktive, sikre, oplevelsesrige og 
tilgængelige rammer for de lette trafikanter. Der 
bliver mange mål for ture i området - hvor det 
maritime livs mange facetter, kysten og Øresund kan 
opleves. Der bliver flere gang-, løbe- og cykelruter. 
De kan bruges til 'turen på havnen', af motionister, 
af børn , handicappede og gangbesværede. Der 
indrettes cykelparkering flere steder, på moler, ved 
stranden, på Nokken og på havnens nuværende 
landarealer. 
 

Sammenbindingen med 'baglandet' er også en del 
af planerne. Der skabes bedre sammenhæng med 
Rungsted Strandvejs fortove, sikre overgange over 
Strandvejen og stiforbindelser ind i byområderne, 
landskab og skove vest for Rungsted Strandvej.

Ruter Cykelruter
Ophold Parkering
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Muligheder for ny bebyggelseMULIGHEDER FOR NY BEBYGGELSE

Udviklingsscenarierne muliggør kun nye 
bebyggelser i begrænset omfang. Bebyggelserne 
på moler, strand og klippeø er lave og udformes, så 
deres skala underordner sig det åbne kystlandskab. 
I helhedsplanen er størrelserne på de enkelte 
bebyggelser foreløbigt estimeret. Anvendelserne 
skal understøtte det rekreative liv på moler, strand 
og klippeø.
Nokken skal fungere som et ubebygget, 
multianvendeligt areal, hvor der er mulighed for 
midlertidige anlæg, telte, sejloverdækninger, 
tribuner, scener m.m.
På de eksisterende landarealer kan der skabes 
nye, begrænsede byggemuligheder placeret i tæt 
sammenhæng med de eksisterende bebyggelser. 
De giver mulighed for nye klubhuse, evt. udformet 
som multianvendelig anlæg, for udbygninger af 
eksisterende bygninger og for fornyelser, fx af et 
havnekontor.   

PLANTEMAER

KLIMASIKRING AF EKSISTERENDE AREALER

Nye landarealer og bebyggelser etableres på en måde der 
overforflødiggør yderlygere klimasikring.
Fortsætter havspejlsstigningerne, vil eksisterende 
landarealer og bebyggelser på havnen kunne blive 
truet. De nuværende landarealer ligger i kote 1,6 – 2,0. 
Gulvkoten i de lavest beliggende bygninger er ca. 1,75. 
Under stormen Bodil i 2013, som er det seneste ekstreme 
højvande, nåede vandstanden på havnen op til kote 1,58. 
Med forventede havspejlsstigninger på op mod 0,5 m 
de næste 50 år, vil det derfor inden for en årrække være 
nødvendigt at beskytte de eksisterende landarealer og 
bebyggelser. 
Et fremtidigt højvandsværn kan placeres på Rungsted 
Havn, så de fleste arealer og bebyggelser på havnen 
kan blive beskyttet. Fordi højvandsværnet ligger bag de 
beskyttende moler, skal det ikke være højt, ca. 0,5 m 
for at beskytte de næste 50 år. Det betyder, at det kan 
udformes som en lav siddeplint, som kombineret med 
aflukkelige porte, skot m.m. både funktionelt og æstetisk 
kan indpasses i promenader, adgange til broer, veje og 
ruter for bådtransport m.m.

Klimasikring linjeføring 
af eksisterende havn
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MILJØ OG KYSTTEKNISKE FORHOLD

I forbindelse med arbejdet med planerne for 
Rungsted Havn er havneudvidelsens påvirkning 
af sandtransporten i havet langs kysten og 
betydningen for aflejringen af tang og ålegræs 
undersøgt af Dansk Hydraulisk Institut (DHI). 
Havnens større udstrækning mod øst betyder, at 
den lavvandede trekant syd for havnen langsomt 
vil blive bredere, så det lavvandede område bliver 
større og større. Tæt på kysten vil der ikke ske 
en ændring af tilsandingen. Trekantens bredde 
vil øges mest tæt på havnen, og den vil vokse 
lidt mod syd, men dybderne ændrer sig ikke 
væsentligt. På det lavvandede område på kysten, 
umiddelbart nord for havnen, vil forholdene heller 
ikke ændres væsentligt. Længere mod nord vil 
der som konsekvens af havneudvidelsen ske en 
mindre forøgelse i behovet for kystbeskyttelse, 
som kan løses ved tilførsel af sand.

Havneudvidelsen har betydning for indsejlingen til 
havnen, som i en årrække ikke vil sande til, og der 
vil derfor ikke være et behov for uddybning.
Mængden af tang og ålegræs, der driver ind på 
kysten, forventes ifølge DHI ikke at blive påvirket 
af havneudvidelsen. De forhold, der betinger, at 
tang og ålegræs fastholdes på de lave områder, 
ændres heller ikke. Det vurderes, at de kendte 
udfordringer med tang og ålegræs både nord og 
syd for havnen vil fortsætte uændret og hverken 
forbedres eller forværres i forbindelse med 
en havneudvidelse. Tang og ålegræs lejret på 
stranden vil fortsat skulle oprenses mekanisk. 
Tang og ålegræs, der ligger i det lave vand syd for 
havnen, vil som hidtil være vanskeligt at oprense. 

Molerne er forberedt, så de i fremtiden 
kan forstærkes, så de kan tåle fremtidige 

stormflodshændelser. 
Inden for en kortere årrække forventes der 
at ske sandfordringer både nord og syd for 
havnen. I efteråret 2021 bliver den første 
sand lagt fra Mikkelborg til Bukkeballevej. 
De to næste etaper er endnu ikke planlagt. 
Senere vil der ske sandfodring fra 
Bukkeballevej til nord for havnen og endelig 
udformes kystbeskyttelsesprojektet syd 
for havnen, der sandsynligvis også bliver 
et sandfordringsprojekt. I den første etape 
af sandfodringsprojektet planlægges en 
sandhøjde på op til kote 2,8 hvilket giver 
mulighed for at plante til med østersø-hjælme, 
som holder på sandet, og virker som diger ved 
ekstrem vandstand. Samtidig bliver sandet lagt 
på en sådan måde, at erosion forhindres mest 
muligt. 



42

SET FRA NORD

FØR

EFTER

Havnen set fra nord.  Dette billede viser 
havneudvidelsen – her i en afstand på ca. 250m
Herfra er moler og master synlige. 

HAVNEN FØR OG EFTER
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SET FRA SYD

FØR

EFTER

Havnen set fra syd. Billedet viser, hvordan 
havneudvidelsen vil se ud fra kysten – her i 
afstand på ca. 230m. Havneudvidelsen omfatter, 
set herfra, alene molerne, der forlænges mod 
øst. Masterne vil også blive synlige. Der kommer 
ikke ny bebyggelse, som kan påvirke udsigten 
i kystlandskabet. Udvidelsen af stranden og de 
mindre bygninger på den, vil set herfra, falde 
sammen med den øvrige bebyggelse på havnen.
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PLANENS REALISERING

Havnen kan fortsat besejles, men nordmolen skal lukkes, 
badning må ske fra stranden. Vinteropbevaringspladsen vil skulle 
reduceres.

•  Molerne påbegyndes

•  Materialer fra de eksisterende moler genbruges og indbygges i 
   de nye moler (dæksten, kærnefyld mm.)

•  Der indrettes arbejdspladser på eksisterende havneareal

•  Ny parkering og omformning af Strandvejen og parkerings 
arealer ved “Fodderbrættet”

Havnen kan fortsat besejles, men både nord- og sydbassin 
vil i kortere perioder skulle lukkes, primært i vinterperioden. 
Kapaciteten på sommerparkeringen reduceres.

•  De eksisterende moler nedbrydes og materialerne genbruges 
   i nye moler

•  Molerne færdiggøres og apteres med broer, terrasser mm.

•  Uddybninger gennemføres

•  Sydstranden udvides mod syd

EFTERÅR OG VINTER VINTER, FORÅR OG SOMMER

1
ANLÆGSFASER OG ETAPER

Rungsted Havn kan udbygges i flere anlægsfaser i større eller mindre etaper. 
Principperne for anlægsøkonomiens tidsmæssige fordeling fastlægges i det videre 
arbejde med havnens udvikling, men baseret på det anlægsoverslag, der er udarbejdet, 
som en del af udviklingsscenarierne (se bilag ”Scenarie 1, 2 og 3”), vil planernes 
realisering kunne forløbe som vist. Det forudsætter, at det nødvendige plangrundlag og 
eventuel VVM tilvejebringes i løbet af 2021, 2022 og 2023. 
Alle beløb er afrundede og ex. moms.

De enkelte anlægselementers indhold og økonomi er nærmere beskrevet i bilag 
”Anlægsoverslag”.

I faserne beskrevet her indgår rådgiverudgifter i fasernes samlede økonomi - nogle af 
disse vil foregå før den angivne periode, men er ikke ydeligere fastlagt. 

FASE 2FASE 1

FASE 0

2023 I alt ex. moms 39,5 mio. kr. I alt ex. moms 49,5 mio. kr.2023-2024

2021-2023 ex. moms 5 mio. kr.

Fase 0 bruges til at udvikle udbudsgrundlaget og til at forberede de kommende 
anlægsaktiviteter, plangrundlag mv. 
Udgifterne til planlægning herunder en eventuel VVM samt ansøgning til Kystdirektoratet 
er vurderet til at kunne gennemføres inden for en ramme på 5 mio. kr. ex. moms (som ikke 
indgår i anlægsoverslaget).

Forberedelse af anlægsaktiviteter:
- en videre udvikling af projektets arkitektoniske og tekniske opbygning
- en godkendelse af havneprojektet hos Kystdirektoratet
- udarbejdelse af et plan- og projektgrundlag, med en særlig fokus på de anlæg, der 
gennemføres i fase 1 - 4
- Udarbejdelse af udbudsgrundlag for de forskellige anlægselementer der udføres i fase 1 - 4.  

Hørsholm Kommune er myndighed for de dele af projektet, som ligger på nuværende 
landarealer. Kystdirektoratet er myndighed for de anlæg, der etableres på søterritoriet. 
Planprocessen omfatter: 
- en miljøscreening, jvf. Lov om miljøvurdering, som skal afdække, om der er behov for 
særlige undersøgelser af projektets evt. væsentlige konsekvenser for miljøet,
- en stillingtagen hos de to myndigheder, Hørsholm Kommune og Kystdirektoratet, om der 
skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM),
- udarbejdelse af miljøvurdering (evt. VVM), lokalplan- og kommuneplangrundlag.

Udbudsgrundlaget udvikles i fase 0, herunder med en mere præcis faseopdeling og om der 
skal ske en opdeling i flere udbud, som kan målrettes de meget forskellige kompetencer, 
som de kommende anlægsarbejder forudsætter. I forbindelse med udbudsgrundlagets 
fastlæggelse bliver udbygningstakt, placering af arbejdspladser mm. også undersøgt, så det 
sikres at området i videst muligt omfang kan fungere i alle anlægsfaser.   
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Nordmolen åbnes igen for badning og vandski. 
Vinteropbevaringspladsen er fortsat reduceret. Nye bådpladser 
kan successivt ibrugtages sidst på foråret. Bademulighederne fra 
sydstranden reduceres

•  Nokkens landareal etableres

•  Nye bådebroer lægges ud, eksisterende broer fornyes

•  Klippeøens landareal etableres

•  Bebyggelse og broer på nordmolen etableres successivt

•  Sydstranden apteres med beplantning, klitter, legeplads mm.
 

EFTERÅR, VINTER OG FORÅR

Den udvidede havn tages fuldt ud i brug, Nokken og Klippeøen 
tages i brug og indvies om foråret

•  Klippeøen apteres med landskab, broer, bygninger

•  Nokken apteres med overflader, inventar, jollerampe, 
   brændstofkaj, rekreative elementer mm.

•  Nyindretning og forskønnelse af eksisterende adgangsveje, 
   promenader, parkering og vinteropbevaring

•  Stiforbindelse til nordmolen

•  Forskønnelse af havnens møde med Strandvejen

Mange apteringsprojekter kan igangsættes, evt. fordelt på flere 
enkeltprojekter og evt. etapedelt, fordelt over flere anlægsår 

SOMMER, EFTERÅR, VINTER OG FORÅR EFTERFØLGENDE PROJEKTER

Klimasikring af ro- og kajakklub

Nyt havnekontor

Nyt multiklubhus

Stormflodssikring af havnen

Yderlige stiforbindelser til resten af byen.

FASE 3
I alt ex. moms 70 mio. kr. I alt ex. moms 21 mio. kr. I alt ex. moms 26 mio. kr.2024-2025

A

C

A

A

A

B

2026-2026

FASE 4 SENERE PROJEKTER

B

B

B

C
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PLANENS REALISERING

ØKONOMI, ANLÆG OG DRIFT 

Udgifterne til udvikling og udvidelse af Rungsted 
Havn vurderes at ligger i spændet mellem 121 – 
177 mio. kr. afhængig af, hvilket af de tre udvik-
lingsscenarier og udviklingselementer, der beslut-
tes etableret. Hertil kommer øgede driftsudgifter. 

ANLÆG

Haveanlæggets økonomi er baseret på en om-
dannelse og udvidelse med gedigne materialer 
med lang holdbarhed og minimum af vedligehold. 
Design og materialevalg til havnens mange apte-
ringselementer er forudsat at være funktionelle, 
enkle og med arkitektonisk og rekreativ værdi. 
Der er lagt vægt på, at havnen fremstår som en 
helhed, hvor hele havneområdet har samme stan-
dard og arkitektoniske værdi. 

DRIFT

Med den udvidede havn er der et væsentligt større 
areal, der skal driftes og der forudses især stør-
re driftsudgifter i relation til de rekreative moler 
og det nye strandområde. Der kommer også en 
række nye funktionaliteter som ligeledes medfø-
rer nye driftsopgaver og øgede udgifter til drift og 
vedligehold. Det nye havneanlæg forventes dog at 
have begrænsede vedligeholdelsesomkostninger i 
de først år.

Hertil kommer, at havneudvidelsen i starten vil 
reducere behovet for oprensninger af indsejlingen. 
Erfaringsmæssigt vil stigningen i de årlige driftsud-
gifter svare til ca. 4% af anlægssummen. 

De øgede driftsudgifter deles mellem havnen og 
kommunen. Havnen vil afholde udgifterne til drift 
og vedligehold af anlæg og funktionaliteter af 
samme type som i dag, dvs. alle havnearealer så 
som de udvidede moler og Nokken samt toilet-
ter, planter mv. Kommunen vil dække drifts- og 
vedligeholdelsesudgifterne til en lang række af de 
nye funktionaliteter og rekreative anlæg så som 
udspringstårne, fiskepladser, solskinspladser mv. 
Dette gøres via et kommunalt driftstilskud.
 
Herudover vil driftsudgifterne til visse funktionali-
teter også skulle betales af brugerne, fx lejere af 
stadepladser o.l. 

 
SCENARIO 1  121 mio. kr.

SCENARIO 2  +35 mio. kr.

SCENARIO 3  +25 mio. kr.

I alt              180 mio. kr.

Prisoverslag på etableringen af de tre 
scenarier for udviklingen af Rungsted Havn

SENERE PROJEKTER

Udover de nævnte udgifter til etablering, drift og 
vedligehold er der, som nævnt på side 45, en række 
selvstændige projekter og indsatser, som relaterer 
sig til området og dets forbindelser til resten af 
byen. Der er lavet et forsigtigt skøn over udgifterne 
til nogle af disse projekter (højvandsikring, 
bølgeskærm, intelligent parkering og lukkede 
varegårde), som samlet beløber sig til omkring 19 
mio. kr. 

PRISOVERSLAG
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