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Til transportminister 
Benny Engelbrecht 

Kystbanen 
 
Kære Benny Engelbrecht 
 
Kystbanen er en af de mest benyttede togstrækninger i landet og er af 
afgørende betydning for pendlere fra Nordsjælland til København.  
På mødet den 9. september 2019 drøftede vi forholdene på Kystbanen med 
dig. Vi blev lovet en undersøgelse af mulighederne for en fortsat forbindelse 
mellem Kystbanen og Københavns lufthavn.  
 
Der varsles nu ændringer på Kystbanen, og vi mener derfor, at det er aktuelt at 
holde et opfølgende møde snarest.  
 
Det kan blandt andet konstateres, at der er planer om at frakoble Kystbanens 
direkte forbindelse til Lufthavnen. Samtidig er der lagt op til halvtimes drift på 
en række stationer. Det er en mærkbar forringelse, der vil svække brugen af 
den kollektive trafik, hvilket vil betyde øget trængsel på de nordlige indfaldsveje 
til København og en øget miljøbelastning gennem udledning af CO2. 
 
Der er intet kollektivt alternativ til Kystbanen, og Helsingørmotorvejen er i 
forvejen tæt pakket med biler. Derfor mener vi, at der forsat er behov for 
investeringer i en af landets vigtigste jernbaner. Regulariteten skal forbedres, 
uden at det skal være på bekostning af længere rejsetid, færre tog og lavere 
frekvens. 
 
Efter mødet i efteråret 2019 lovede du at undersøge, om det i fremtiden ville 
være muligt at køre tog mellem Kystbanen og Københavns Lufthavn. Du ville 
samtidig se på, om samarbejdet med svenskerne kan forbedres, så de mange 
forsinkelser fra Sverige nedbringes. 
 
Vi stiller os derfor undrende overfor:  
 

• At den direkte forbindelse til lufthavnen nedlægges. Det er ikke 
rimeligt, at Nordsjællands borgere ikke har direkte forbindelse til 
landets hovedlufthavn, mens svenskerne faktisk bibeholder en direkte 
adgang til Københavns Lufthavn.  

 
 

Dato: 28.10.2020 
 
 

Hørsholm Kommune 
Rådhus 

horsholm.dk 

 

Åbningstider 
Mandag - fredag 9-13 

Torsdag også 15-17 
 

Kontakt 
Morten Slotved 
Borgmester (C) 

msl@horsholm.dk 
Direkte tlf.  
4849 1000 
2459 6677 
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• At driften beskæres på flere stationer. En nedgang i antallet af tog 
bliver en kæmpe forringelse, som kan drive passagerer væk fra den 
kollektive trafik.  

 
Vi imødeser en dato for et opfølgende møde.  
 
 

 
 
 
Benedikte Kiær  Thomas Lykke Pedersen 
Borgmester   Borgmester 
Helsingør Kommune  Fredensborg Kommune 
 
 
 
Morten Slotved  Jens Ive 
Borgmester   Borgmester  
Hørsholm Kommune  Rudersdal Kommune 
  
 
 
 
Sofie Osmani   Hans Toft 
Borgmester   Borgmester 
Lyngby-Taarbæk Kommune  Gentofte Kommune 
 
 
 
Sophie Hæstorp Andersen 
Regionsrådsformand 
Region Hovedstaden   

Venlig hilsen  


