

Information om kloakarbejde på Klampenborgvej omkring
Sorgenfrigårdsvej

I forbindelse med den nye letbane omlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) en
række vand- og spildevandsledninger, så de ikke kommer til at ligge under skinnerne. Det gør de, fordi et brud på en ledning under skinnerne ville være svært at
reparere, og det ville give alvorlige konsekvenser for letbanens drift.
I øjeblikket arbejder Lyngby-Taarbæk Forsyning blandt andet på Klampenborgvej,
og næste etape af arbejdet kommer til at foregå ved krydset ved Sorgenfrigårdsvej – se kortet nederst.

Hvilke konsekvenser får arbejdet for trafikken?
Fra uge 1 og til slutningen af februar udføres nogle af de sidste arbejder med ledningsomlægninger på Klampenborgvejs nordlige side ved Sorgenfrigårdsvej.
Trafikken på Klampenborgvej vil fortsat være omlagt til ét spor i hver retning. Der
vil være en hastighedsbegrænsning på 40 km/t langs hele anlægsarbejdet mellem
Kanalvej og Lundtoftegårdsvej.
Sorgenfrigårdsvej - mellem Klampenborgvej og Lyngbygårdsvej - vil være spærret
fra den 4. januar og cirka 10 dage frem. Omkørsel kan ske via Lundtoftegårdsvej,
der igen er åbnet for trafik.
Agervang vil, i forbindelse med denne trafikomlægning, blive genåbnet for trafik.
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Det mørkerøde areal viser det afspærrede område ved Sorgenfrigårdsvej, med
en varighed frem til ca. medio januar 2021. Det højrøde areal er arbejdsområdet
på Klampenborgvej, som er planlagt til at begynde i uge 1 og forventes at vare
til slutningen af februar 2021.

Yderligere information
På Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside – www.ltf.dk – kan du læse mere om
deres arbejde i forbindelse med letbanen. Under ’Her graver vi’ kan du læse mere
detaljeret om de enkelte dele af arbejdet.
www.ltf.dk/her-graver-vi.
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune har oprettet hjemmesiden www.letbane.ltk.dk. Her
kan du blandt andet læse de informationsbreve kommunen udsender og på forsiden finder du Status oversigten, som giver et samlet overblik over de arbejder der
knytter sig til letbanearbejdet. Trafikken.dk
På hjemmesiden www.trafikken.dk registrerer Vejdirektoratet alle vejarbejder,
der påvirker trafikken, så her får du det bedste overblik over situationen i Lyngby.
Hovedstaden Letbane
Det er selskabet Hovedstadens Letbane, der etablerer selve letbanen. På hjemmesiden www.dinletbane.dk giver de et overblik over deres arbejde. Det er også muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev for de områder, man har interesse i.
Offentlig transport
Gravearbejdet kan også påvirke buslinjer og anden offentlig transport. Her kan du
holde dig opdateret på www.rejseplanen.dk og på www.dinoffentligetransport.dk.
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