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I næste uge går Hørsholm Kommune i gang med at anlægge vendeplads til busrute 388, så 
buspassagererne kan blive kørt så tæt på Kokkedal Station som muligt, mens broen over 
Kystbanen er lukket. 

I næste uge går Hørsholm Kommune i gang med at anlægge vendeplads til busrute 388, så 
buspassagererne kan blive kørt så tæt på Kokkedal Station som muligt, mens broen over 
Kystbanen er lukket. 

I slutningen af marts 2012 rives den gamle bro over Kystbanen ned for at bygge en ny og 
tidssvarende bro. Det betyder, at man ikke kan bruge broen i perioden fra 26. marts til november 
2012. Broprojektet udføres i et samarbejde mellem Banedanmark og Hørsholm Kommune. 

Der er i fuld gang i forberedelserne. Hørsholm Kommune begynder i næste uge arbejdet med at 
anlægge en vendeplads til busrute 388 på østsiden af stationen, således at buspassagerer i hele 
anlægsperioden kan komme tæt på Kokkedal Station. Vendepladsen anlægges nu, så den er klar 
til brug, når broen spærres 26. marts 2012. 

Hørsholm Kommune understreger i øvrigt, at det udelukkende er bilbroen over Kystbanen, der 
lukkes og rives ned. Gangbroerne (inkl. elevatorerne) ved Kokkedal Station lukkes ikke og kan 
benyttes i hele anlægsperioden, så fodgængere, cyklister og barnevogne kan passere Kystbanen. 
Banedanmarks arbejde med renovering af den nordlige gangbro er udsat til efter den nye vejbro 
er færdig. 

Hele anlægsarbejdet omfatter en ny 2-sporet bro over Kystbanen, med fortov og cykelsti i begge 
retninger, etablering af rundkørsel øst for broen samt en nødvendig flytning af den eksisterende 
Lågegyde mod øst. 

Peter Antonsen, formand for Teknik og Miljøudvalget: ”Vi arbejder lige nu med 
informationsmateriale til kommunens hjemmeside, som skal danne udgangspunktet for alt 
information omkring projektet. Her vil alle relevante informationer omkring projektet kunne 
findes, herunder f.eks. oplysninger om busser, oversigtskort, tidsplaner m.m.” 

I forbindelse med at broen spærres vil Hørsholm Kommune også anlægge midlertidige p-pladser 
på østsiden af stationen, således at pendlere kommende østfra fortsat har mulighed for parkering 
tæt på Kokkedal Station. 


