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Linje 375R - fortsat busdrift til Rungsted Kyst Station 
 
Som følge af Regionens beslutning om at nedlægge busdriften af linje 375R 
på Usserød Kongevej og Rungstedvej, har Hørsholm kommunes Miljø- og 
Planlægningsudvalg den 24. november 2016 drøftet, hvordan kommunen 
kan imødekomme regionens beslutning om en besparelse på linje 375 R – 
og samtidig medvirke til at busruten også i fremtiden kører til Rungsted 
Kyst Station, og derved betjener Usserød Kongevej og Rungstedvej. 
 
Miljø – og Planlægningsudvalget har besluttet, at der skal arbejdes mod en 
løsning, hvor linjen lægges tilbage i den gamle rute – og fortsætter kørslen 
til Rungsted Kyst Station.  
Hørsholm Kommune betaler for forlængelsen. Hermed opnås der 
busbetjening af Rungstedvej og der opnås direkte forbindelse til blandt 
andet Hillerød Hospital og stationen i Hillerød. 
 

I dag kører linjen fra Hillerød Station via hospitalet og via Usserød 
Kongevej, Rungstedvej til Rungsted Station.  
Pr. 1. februar skal linjen køre fra Hillerød St. til Kokkedal St. 
Passagerer fra størstedelen af Hørsholm Kommune til Hillerød 
Hospital, Regionsgården og uddannelsesstederne i Hillerød vil miste 
den direkte forbindelse. Dette vil betyde længere rejsetid alt efter 
hvor god korrespondance, der bliver mellem 375R og de andre 
linjer. Under alle omstændigheder er det en klar forringelse, at der 
skal foretages et skift. Dette gælder især for pendlere til Hillerød og 
for pårørende og patienter til Hillerød Hospital.  
 
Jeg skal venligst bede administrationen bringe kommunens ønske 
om fortsat busdrift til Rungsted Kyst Station videre til behandling i 
Regionen.  
For at tilgodese passagerer mest muligt, og søge at minimere et evt. 
”hul” i betjeningen mest muligt, ønsker Hørsholm Kommune 
oplysninger omkring Regionens tidsplan for behandling af 
kommunens ønske.   
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Direkte tlf. 4849 2070 



 

 

 

  
  

 

2/2 

 
Venlig hilsen 
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