
HHandleplan: Tryghed på Kokkedal Station

Tryghedsudvalget har i juni måned bestilt et oplæg til en handleplan fra administrationen vedr. tryghed i lokalmiljøet – konkret ved Kokkedal Station. 
Handleplanen er udarbejdet på baggrund af Tryghedsudvalgets brainstorm vedr. indsatser. 

Aktivitet Nuværende indsats Administrationens 
anbefaling til indsats

Tidshorisont for 
indsats

Estimeret 
ressourceforbrug

Kommentarer

Aktiviteter på stationen  Der arbejdes med 
byfortætning for 
dermed at skabe mere 
byliv og aktivitet i 
området

Gennemførsel af en 
udvikling af området. 
Denne er igangsat.

2-5 år Opgaven er svær at 
konkretisere på 
nuværende tidspunkt 
og meget afhængige 
af forskellige politiske 
beslutninger, de 
mange interessenter 
i området samt 
investorer. 

Indretning af 
”venteværelse” i 
stationsbygning

Stationsbygning og 
perron ejers og driftes af 
DSB. Venteværelse er 
altså DSBs ansvar. 

At der rettes 
henvendelse til DSB 
med ønske om en 
anden indretning af 
rummet.

½ - 1 år – 
kommunen er 
afhængig af DSB  

Opgaven størrelse 
afhænger af om der 
skal stilles forslag til 
DSB om bestemt 
indretning eller ej. 

Fremme en positiv 
fortælling

Fortællingen om 
Kokkedal station i dag er 
præget af negative 
konnotationer.

Myter om stationen 
hænger ved og nogle 
borgere føler sig utrygge 
ved at færdes eller lade 
sine børn færdes på 
stationen – særligt efter 
mørkets frembrud.

- Samtale-salon 
på Kulturdag 
vedr. tryghed.

- Udføre et 
forarbejde på 
branding-
indsats, der 
skal kortlægge 
den nye 
identitet for 
Kokkedal st. 

- 7. 
september 
2019 kl. 
16-

- 4. kvartal 
2019



Tryghedsudvalget har 
fokus på Kokkedal 
station som lokation og 
pejlemærke for tryghed 
i kommunen.

Hvad vil vi 
gerne opnå?

Videoovervågning/kamera
er og attrapper 

Det er ikke tilladt at 
opsætte 
videoovervågning på 
offentlige pladser. DSB 
har opsat overvågning 
på kioskbygningen 
(dette er tilladt).

Man kan overveje at 
opsætte attrapper på 
eksisterende 
vejbelysningsmaster

Attrapper kan 
opsættes i løbet af 
kort tid, såfremt 
der er afsat midler 
til det

Undersøges pt. Ekstern entreprenør 
står for selve 
etableringen

Skilte hvor det fremgår, at 
der er videoovervågning

Vi kan ikke sætte skilte 
op, hvis vi ikke må sætte 
overvågning op.

Beplantning holdes nede Beplantning beskæres 
jævnligt. Forrige år blev 
beskåret kraftigt og helt 
i bund og meget 
beplantning blev fjernet

Fortsætte nuværende 
indsats

Belysning Der blev for 2-3 år siden 
opsat ekstra belysning 
omkring 
busholdepladsen 
(perron ejes af 
BaneDanmark)

Nuværende belysning 
kan suppleres med høj 
spot-belysning som ved 
Rungsted St på 
østsiden. Lyskilden kan 
udskiftes til ”hvidt lys”

½-1 år Ca. 200.000-
300.000 kr.

Eksterne entreprenør
Forudsætter midler 
til nye lamper mv.

Frivillige vagter Ingen At de frivillige 
foreninger kontaktes 
med henblik på, om der 
er forældre/andre 
voksne, som vil lave 
trygheds vandringer på 
stationen, hvor de går 

Opstart april 2020 ca. 32.000 kr. i år 
1 og 15.000 kr. i 
det efterfølgende 
år. Midlerne er til 
indkøb af 
jakker/trøjer, 
koordinering af 

Samarbejde m 
Seven-Eleven. Kunne 
være fint hvis de 
kunne bruge 7-
eleven’s baglokale / 
toilet mv 



sammen 2 og 2. Gerne 
med jakker med 
skriften ”Frivillige”. 

“vagter” samt 
mobil tlf.  

Mere Politi Uden for kommunens 
kompetenceområde


