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Hørsholm Kommune har fornyligt fået udarbejdet en p-analyse om Rungsted Station for at vurdere behovet 

for at etablere flere p-pladser. Rapporten konkluderer, at nye p-pladser vil blive brugt af personer, som nu 

parkerer ulovligt på sidevejene og nuværende cyklister, som vil vælge bilen. På det grundlag har Miljø- og 

Planlægningsudvalget besluttet ikke at gå videre med at etablere flere p-pladser ved Rungsted Station. 

Udvalget har samtidig besluttet at satse på motiverende indsatser i forhold til at bruge andre 

transportmidler end bil til stationerne samt på intelligent parkering, der forhindrer ”uge parkering”. Det 

synes jeg er en meget ærgerlig konklusion for borgerne i Hørsholm. For der er brug for flere p-pladser. 

Som daglig cykelpendler til og fra Rungsted Station gennem en årrække har jeg et rigtig godt indtryk af 

situationen. Det er primært børnefamilierne, som har brug for flere p-pladser ved stationerne for at få 

deres dagligdag til at hænge sammen. Arbejder man i København og har børn i daginstitutioner i Hørsholm 

Kommune kan det tidsmæssige regnestykke kun hænge sammen for familierne, hvis de kan have bilen ved 

stationen. Åbningstiderne i daginstitutionerne er en af årsagerne til dette. 

Såfremt Hørsholm Kommune vil tiltrække flere børnefamilier, så er p-pladserne en af nøglerne til at lykkes 

med strategien.  Det nytter ikke noget at opfordre de pressede børnefamilier til at tage cyklen til stationen. 

Konsekvensen er, at børnefamilierne tvinges til at køre i bil og vil fravælge offentlig transport. Dette aspekt 

er slet ikke berørt i parkeringsanalysen. 

Parkeringsanalysen postulerer endvidere, at nuværende passagerer, som ankommer til stationen med 

cykel, vil vælge bil, hvis der etableres flere p-pladser. Det ved jeg positivt ikke er tilfældet for de mange 

cykelpendlere, som jeg møder dagligt på stationen. Anvendelse af cykel er ofte et aktivt tilvalg. Det er fint 

at motivere flere til at tage cyklen, men det kan ikke begrunde at planerne om flere p-pladser skrinlægges. 

Der er bl.a. brug for aflåste cykelskure ved Rungsted Station, hvis man skal få flere til at cykle. Det fremgår 

heller ikke af analysen. 

Når rapporten skal danne grundlag for vidtrækkende konklusioner om p-kapaciteten ved Rungsted Station, 

så har man som borger og politiker brug for et ordentligt beslutningsgrundlag. Jeg skal derfor opfordre 

kommunen til at sende rapporten tilbage til konsulentfirmaet, så vi kan få de forskellige aspekter bedre 

belyst, herunder situationen for kommunens børnefamilier. Rapporten er alt for unuanceret og virker til at 

være et rent skrivebordsarbejde uden meget hold i virkeligheden. 


