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Letbanestatus
Løbende status på gravearbejder m.v. i tilknytning til letbanens anlæggelse
Denne status indeholder et overblik over igangværende og planlagte gravearbejder,
anlægsarbejder m.v. i tilknytning til letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hver status har et
tidsperspektiv på tre-seks måneder frem i tiden og udarbejdes på baggrund af de aktuelle
tidsplaner. Der tages forbehold for ændringer undervejs.
Af hensyn til overskueligheden opdeles letbanestrækningen i fire afgrænsede dele af
letbanetracéet.
Læsevejledning:
Der afrapporteres på fire satellitbilleder med omtrentlig angivelse af arbejdernes placering og
tidsramme, samt information omkring bygherre.
Satellitbillederne suppleres af tidslinjer, der angiver de væsentligste arbejders omtrentlige
tidsramme.
Aktiviteter markeret med rødt er opmærksomhedspunkter, der forklares på efterfølgende side
‘Bemærkninger’ med fokus på udfordringer og løsninger.

29-10-2020

2

Letbanestatus
Læsevejledning til tidslinje:
• Anlægsarbejder – primært under tidslinje (inkl. ledningsomlægninger)
• Myndighedsopgaver og information – primært over tidslinje
Ansvarsfordelingen på informationsområdet er:

LTK

LTK generel info om
letbane

Ledningsejere

LTK – planlagt info om
anlægsarbejde til nærmeste
naboer via e-boks + web

HL

HL – infoservice og web.
LTK – samme info til nærmeste
naboer via e-boks + web

LTK – planlagt info om anlægsarbejde til nærmeste
naboer via e-boks + web
Ledningsejere informerer direkte berørte naboer ved
dag-til-dag info (fx vedr. adgangsforhold o. lign.)

Rapporteringszoner og forkortelser
Rapportering
-

Buddingevej (pink) side 5-7
Lyngby Centrum (blå), fra Lyngby St. til Kanalvej side 8-10
Klampenborgvej (orange), fra Kanalvej til
Lundtoftegårdsvej) side 11-13
Lundtoftegårdsvej (lilla), fra Klampenborgvej til Lundtofte
st. side 14-16

Forkortelser
- LTK = Lyngby-Taarbæk Kommune
- LTF = Lyngby-Taarbæk Forsyning
- HL = Hovedstadens Letbane
- PAA = Per Aarsleff (Entreprenør for HL)
Fodgængere påvirkes
Cyklister påvirkes
Biltrafik påvirkes
4

HL
Opstart den 07.09.2020 – primo dec.
V. Engelsborgvej til Vinkelvej (vestlig side af Buddingevej)

Buddingevej

HL
Opstart primo nov. ved ”Højhuset” ved Lehwaldsvej til Viadukten.
(Østlige side af Buddingevej)

LTF - Spildevand
Opstart 07.09.2020. Forventet arbejdsperiode: 9 uger (medio november)
Krydset v. Buddingevej/Engelsborgvej spærret
Der koordineres med HL vedr. arbejdspladser
i krydset v. Engelsborgvej.
LTF - Spildevand
Opstart medio november. Forventet arbejdsperiode: 14 uger (marts 2021)
Krydset ved Chr. X’s Allé og Buddingevej er spærret til/fra
Engelsborgvej.
LTF - Spildevand
Opstart marts 2021. Forventet arbejdsperiode: 6 uger (april 2021)
Mellem Chr. X’s alle og Nybrovej (Vestlige side af Buddingevej)
LTF - Spildevand
Opstart april 2021. Forventet arbejdsperiode: 4 uger (maj 2021)
1 spor åbent i krydset ved Nybrovej – Agermånevej spærres i
perioden (Vestlige side af Buddingevej)

Foto 2019
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Myndighedsopgaver
og information

Infobrev om varsling af
natarbejde udsendt til
nærmeste naboer 22.
september 2020
Infobrev om HL’s
ombygning af kryds
udsendt til nærmeste
naboer 24.
september 2020

oktober

Infobrev om akut natarbejde udsendt til nærmeste
naboer 8. oktober 2020

Web artikel om afsluttet nedbrydningsarbejde
medio oktober 2020

Infobrev om LTF’s arbejder planlægges udsendt til
nærmeste naboer primo november 2020

Infobrev om LTF’s arbejder planlægges udsendt til
nærmeste naboer januar 2021

Infobrev om HL’s arbejder planlægges udsendt til
nærmeste naboer primo november 2020

Infobrev om LTF’s arbejder planlægges
udsendt til nærmeste naboer marts 2021

Pressemeddelelse om fortsat arbejde på Buddingevej
udsendt ultimo oktober 2020

november

december

2021 januar

februar

marts

april

Anlægsarbejder

Buddingevej
LTF - Spildevand
Opstart 07.09.2020. Forventet
arbejdsperiode: 9 uger (medio
november)
Krydset v.
Buddingevej/Engelsborgvej spærret
Der koordineres med HL vedr.
arbejdspladser
i krydset v. Engelsborgvej.

LTF - Spildevand
Opstart medio november. Forventet arbejdsperiode: 14 uger (marts 2021)
Krydset ved Chr. X’s Allé og Buddingevej er spærret til/fra
Engelsborgvej.

HL
Opstart den 07.09.2020 – primo dec.
V. Engelsborgvej til Vinkelvej (vestlig side af
Buddingevej)
HL
Opstart primo nov. ved ”Højhuset” ved Lehwaldsvej til Viadukten.
(Østlige side af Buddingevej)

LTF - Spildevand
Opstart februar 2021. Forventet
arbejdsperiode: 6 uger (april 2021)
Mellem Chr. X’s alle og Nybrovej
(Vestlige side af Buddingevej)
LTF - Spildevand
Opstart april 2021. Forventet
arbejdsperiode: 4 uger (maj
2021)
1 spor åbent i krydset ved
Nybrovej – Agermånevej
spærres i perioden (Vestlige
side af Buddingevej)

Bemærkninger, Buddingevej
LTF’s ledningsomlægninger på Buddingevej er alle markeret med rød pga. af
sammenfald med HL’s (Per Aarsleff, PAA) adgang til arbejdsarealer. LTF’s arbejder er
forsinkede, hvilket medfører, at der vil opstå behov for koordinering mellem HL, LTF
og LTK ved de senere faser på Buddingevej. Såfremt der ikke kan opnås adgang
rettidigt til de enkelte arbejdsområder for PAA er der en risiko for at
letbanearbejderne bliver forsinket på Buddingevej.
• LTK koordinerer allerede nu med de involverede parter. Sammenfaldet af
anlægsarbejderne på Buddingevej skal være håndteret inden 3. kvartal 2021.
HL og PAA skal i forbindelse med etablering af letbanen langs højhuset ved
Lehwaldsvej etablere en støttemur, for at holde konstruktionen. Støttemuren var
indtil nu tiltænkt at blive etableret inde fra arealerne, der tilhører højhuset, således
trafikken på Buddingevej ikke ville blive påvirket væsentligt i forhold til
etableringen. Dette har af tekniske årsager vist sig ikke at være muligt.
• LTK, HL og PAA er i fællesskab blevet enige om at for ikke at forsinke
anlægsarbejderne med 2-3 måneder at forlænge viaduktlukningen for biler frem til
nytår 2020/2021.
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Evida – Gas
Arbejde ved Lyngby Torv/Jernbanepladsen
Afventer igangsætning ved Evida og koordinering m. PAA

Lyngby Centrum

HL
Opstart v. Lyngby Torv 03.12.2020 – ultimo maj 2021.

LTK – Vejudvidelse af Kanalvej
Opstart foråret 2021. Forventet arbejdsperiode: 4-6 uger

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige arbejdsområder på Klampenborgvej forventes færdig
ultimo nov. 2020

Foto 2019
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Myndighedsopgaver
og information

Infobrev om HL’s arbejder planlægges udsendt til
nærmeste naboer november 2020

Infobrev om LTK’s arbejder planlægges udsendt til
nærmeste naboer forud for arbejde med
vejudvidelse forår 2021

Infobrev om varsling af natarbejde udsendt til
nærmeste naboer 8. oktober 2020

august
september
oktober

september
oktober
november

oktober
november
december

november
december
2021 januar

december
2021
februar
januar

januar
februar
marts

februar
marts
april

Lyngby centrum

Anlægsarbejder

HL
Opstart v. Lyngby Torv 03.12.2020 – ultimo maj 2021.
LTK – Vejudvidelse af Kanalvej
Opstart foråret 2021. Forventet arbejdsperiode: 4-6 uger

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige
arbejdsområder på Klampenborgvej
forventes færdig ultimo nov. 2020
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Bemærkninger, Lyngby Centrum
Ingen særlige opmærksomhedspunkter til de nuværende planlagte arbejder i Lyngby
Centrum.
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Klampenborgvej
Radius – El
Omlægning på tværs af Klampenborgvej og Firskovvej
Forventet arbejdsperiode: 5 uger
Afventer opstart v. Radius

TDC/Radius – Tele/el
Ledning langs Klampenborgvej

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige arbejdsplaner for Klampenborgvej
forventes færdig ultimo nov. 2020

LTF - Spildevand
Opstart primo december. Forventet
arbejdsperiode: 2 uger (primo januar)

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige arbejdsplaner for Klampenborgvej
forventes færdig ultimo nov. 2020
Firskovvej ensrettes v. krydset mod
Klampenborgvej

HL
Forventet anlægsstart Klampenborgvej
den 02.12.2020 – medio 2022

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige arbejdsplaner for Klampenborgvej
forventes færdig ultimo nov. 2020
Klampenborgvej er ændret fra 4 til 2 spor i
denne periode.

LTF – Spildevand
Opstart uge 42 Forventet arbejdsperiode: 6-8 uger.
Klampenborgvej er ændret fra 4 til 2
spor i denne periode.

LTF – Vand
Opstart uge 42 Forventet arbejdsperiode: 6-8 uger. Styret
underboring på tværs af Klampenborgvej v. Lundtoftegårdsvej.
Lundtoftegårdsvej indsnævret til 2 kørespor i
krydset

Foto 2019
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Myndighedsopgaver
og information

Infobrev om ændrede
trafikforhold på
Klampenborgvej og
Lundtoftegårdsvej udsendt
til nærmeste naboer 16.
oktober 2020

Infobrev om HL’s anlægsarbejdet på
Klampenborgvej planlægges udsendt til nærmeste
naboer november 2020

Infobrev om LTF vand & -spildevands
anlægsarbejdet på Klampenborgvej og
ensretning af Lundtoftegårdsvej udsendt
til nærmeste naboer 5. oktober 2020

oktober

november

december

2021 januar

LTK
Dialog m. AKB vedr. areal til stationsforplads
v. Fortunen St.

februar

marts

april

Klampenborgvej

Anlægsarbejder

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige
arbejdsplaner for Klampenborgvej
forventes færdig medio nov. 2020

HL
Forventet anlægsstart Klampenborgvej den 02.12.2020 – medio 2022
LTF - Spildevand
Opstart medio december. Forventet arbejdsperiode:
2 uger (primo januar)

LTF – Spildevand
Opstart uge 42. Forventet arbejdsperiode: 6-8 uger
Klampenborgvej er ændret fra 4 til 2 spor i denne periode.

LTF – Vand
Opstart uge 42 Forventet arbejdsperiode: 6-8 uger. Styret underboring
på tværs af Klampenborgvej v. Lundtoftegårdsvej. Lundtoftegårdsvej
indsnævret til 2 kørespor i krydset
12
29-10-2020

Bemærkninger, Klampenborgvej
LTF opstarter arbejdet i krydset v. Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej i kombination
med opstart v. Cirkel K. Det forventes, at begge arbejder opstarter omkring uge 42.
Der forventes således at være sammenfaldendende arbejde mellem de to
entreprenører, og de trafikale forhold omkring krydset vil være begrænset i en periode
på 6-7 uger.
• LTK koordinerer med LTF omkring trafikafvikling. Dette for at sikre, at gener ved
arbejdet i så vidt muligt omfang minimeres.
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Lundtoftegårdsvej

Foto 2019

KAB – boligprojekt
Forventes udført i 2021 (nedrivning i 2020)
Radius - El
Omlægning af 50 Kv ledning
Forventes afsluttes i indeværende år (2020).
LTF
Udgravning til nyt regnvandsbassin
Afventer igangsætning v. LTF

TDC - Tele
Omlægning af teleledning
Forventes afsluttes i indeværende år (2020)

LTK
Udvidelse af Lundtoftegårdsvej
Forarbejde samt etablering af fortov igangsættes i
uge 30

Lundtoftevej 160
Opførelse af ungdomsboliger
Hempel
Opførelse af nyt kontorbyggeri

LTF - Spildevand
Forventet afsluttet 30. nov. 2020

LTF - Vand
Gravearbejde langs med Lundtoftegårdsvej
Udføres fra juli og indtil 31.12.2020. Dette projekt koordineres og igangsættes
før Lyngby Taarbæk Forsynings arbejder ved Cirkel K.
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Myndighedsopgaver
og information

Infobrev om anlægsarbejdet på
Klampenborgvej og ensretning
af Lundtoftegårdsvej udsendt
til nærmeste naboer 5. oktober
2020

LTK
Koordinering vedr. stationsplads til Lundtofte St.

LTK
Dialog m. DTU vedr. generelle drøftelser omkring byrumsindretning langs
stationerne

oktober

november

december

2021 januar

februar

Anlægsarbejder

Lundtoftegårdsvej
Radius - El
Omlægning af 50 Kv ledning
Forventes afsluttes i indeværende år (2020).
TDC - Tele
Omlægning af teleledning
Forventes afsluttes i indeværende år (2020).
LTF - Vand
Gravearbejde langs med Lundtoftegårdsvej
Udføres fra juli og indtil 31.12.2020. Dette projekt koordineres og
igangsættes før LTF’s arbejder ved Cirkel K.

marts

april

Bemærkninger, Lundtoftegårdsvej
LTF opstarter arbejdet i krydset v. Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej i kombination
med opstart v. Cirkel K. Det forventes, at begge arbejder opstarter omkring uge 42.
Der forventes således at være sammenfaldendende arbejde mellem de to
entreprenører, og de trafikale forhold omkring krydset vil være begrænset i en periode
på 6-7 uger.
• LTK koordinerer med LTF omkring trafikafvikling. Dette for at sikre, at gener ved
arbejdet i så vidt muligt omfang minimeres.
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Letbanestatus
Har du spørgsmål til projektet kan Lyngby-Taarbæk
Kommune kontaktes direkte på:
letbane@ltk.dk
Telefon 2388 6209
Hovedstadens Letbane kan kontaktes direkte på:
info@dinletbane.dk
Telefon 7242 4500
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