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Ideskitse for fremtidens Rungsted Havn (Scenarie 3)

Godkendelse fra kystdirektoratet, miljøkonsekvensvurdering, 
lokalplan og div. tilladelser

Alle lovmæssige tilladelser og godkendelser på plads
Tilladelser

Tid

Valg af totalrådgiver og bygherrerådgiver Valg af entreprenør/ere
Udbud

Udbudsstrategi og EU-udbud EU-udbud

Involvering
Ideer Tilpasninger

Alle brugergupper har bidraget med ideer Alle brugergrupper involveret ift. evt. tilpasninger i projektet

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Skitsering ProjekteringUdskiftning af flydebroer

Valg af ideskitse (scenarie 3) Indvielse af flydebroer Klar til at gå i jorden Indvielse af nye molearme

Indvielse af sydstrand, 
flydebroer, havne-
kontor og multiklubhus Indvielse af Nokken, parkering og Klippeøen

Forberedelse og anlæg
Anlæggelse af havneprojektet

Fysiske anlæg

Forberedelse

Milepæle

Næste skridt i moderniseringen af Rungsted Havn: 
Næste skridt i moderniseringen af Rungsted Havn er at indgå kontrakt med eksterne rådgivere, der skal 
bistå Hørsholm Kommune og Rungsted Havn. Der er brug for stærkt specialiserede kompetencer, når 
der skal bygges en havn for alle, som kan leve op til fremtidens krav. Rådgiverne forventes at være på 
plads i juni 2023, og et justeret budget og procesplan ligger klar til december 2023.
 
Hørsholm Kommune og Rungsted Havn har i samarbejde udarbejdet en udbudsstrategi med tilhørende 
udvælgelses- og tildelingskriterier. Strategien skal sikre at der vælges de rette kompetencer til at hjælpe 
med at modernisere havnen, så vi får en bæredygtig havn, der er fremtidssikret mod vejr og vind, og 
samtidig giver de bedste muligheder for alle der benytter havnen. Rådgiverudbuddet igangsættes under 
EU-reglerne pga. anlægsrammens størrelse og udstrækning i tid. 

Om havneprojektet
I september 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen at samarbejde om at igang-
sætte en ambitiøs udvikling og udvidelse af Rungsted Havn. Udviklingsarbejdet skal sikre, at Rungsted 
Havn vedbliver at være et attraktivt sted for alle, som holder af at være på, i og ved vandet. 

Det ambitiøse udviklingsprojekt er blevet til på baggrund af et oplæg fra en fælles styregruppe, som 
gennem et års tid har hentet input og ideer til udviklingen af havnen fra havnepladslejere, borgere, for-
eninger, erhvervsdrivende, naboer, skoler, kulturinstitutioner m.fl. 


