
Venstre initiativ for flere p-pladser ved bl.a. Kokkedal og Rungsted Station  
 
Der er et helt akut behov for flere p-pladser ved vores stationer. Det skyldes, at flere og flere 
borgere er begyndt at bruge den kollektive trafik, især Kystbanen til København. Det er en 
meget positiv udvikling, som gavner både miljøet og trafiksikkerheden i hele 
Københavnsområdet, og som Venstre gerne aktivt vil fremme. Den akutte mangel på P-pladser 
ved stationerne i Fredensborg og Hørsholm Kommuner lægger imidlertid en kraftig dæmper på 
mulighederne. Det gælder stationerne i Humlebæk, Nivå, Kokkedal og Rungsted. Og mange 
borgere må hver dag opgive kampen om en af de få attraktive p-pladser ved stationerne. Der 
er akut brug for flere p-pladser for at flere borgere tager Kystbanen og ikke vælger at køre 
hele vejen til København. Venstre i Fredensborg og Hørsholm Kommuner vil derfor rejse sagen 
i de to kommuner for at få borgmestrene i Fredensborg og Hørsholm Kommuner til at rette 
henvendelse til BaneDanmark og DSB for at få etableret flere p-pladser ved de fire stationer på 
BaneDanmark og DSB’s arealer. Vi har allerede rejst spørgsmålet over for transportminister 
Lars Barfoed på et debatmøde i Helsingør torsdag den 4. februar 2010. Han erklærede sig enig 
i behovet for flere p-pladser ved stationerne. 
 
I den anledning udtaler Thomas Bak, byrådsmedlem for Venstre i Fredensborg og Anne 
Ehrenreich og Ove Petersen, kommunalbestyrelsesmedlemmer for Venstre i Hørsholm:  
”Der er brug for akut handling for at få løst p-problemerne ved stationerne i Kokkedal, 
Rungsted, Nivå og Humlebæk. Borgerne er trætte af at vente. Der er blevet snakket nok. 
Derfor sætter vi nu sagen på dagsordenen i såvel Fredensborg og Hørsholm Kommune for at få 
borgmestrene til at rette henvendelse til BaneDanmark og DSB for at få løst problemet. Den 
akutte mangel på p-pladser ved stationerne betyder desværre, at mange borgere fravælger 
Kystbanen og i stedet tager bilen.” 
 


