

Information om trafiksituationen på Buddingevej
I forbindelse med den nye letbane omlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning en række
vand- og spildevandsledninger, så de ikke kommer til at ligge under skinnerne.
I øjeblikket arbejder Lyngby-Taarbæk Forsynings entreprenør på opgaven – Barslund – flere steder på Buddingevej, og efter planen går en ny etape af arbejdet i
gang den 25/1.
Her bliver det nuværende arbejdsareal ved krydset Buddingevej/Christian X’s Alle
udvidet ned til krydset Buddingevej/Engelsborgvej.
Barslund forventer, at anlægsperioden for strækningen fra krydset ved Engelsborgvej til Buddingevej 36A er cirka 2 måneder, mens arbejdet fra Buddingevej
36B til Kærmindevej – og dermed også i krydset ved Christian X’s Alle – forventes
afsluttet i slutningen af april 2021.
Konsekvenser for trafikken
Arbejdet får konsekvenser for trafikken på Buddingevej, Christian X’s Alle og krydset ved Engelsborgvej – se kortet.
•
•
•
•

•

Buddingevej bliver ensrettet på strækningen mellem Christian X’s Alle og
Engelsborgvej. Her kan man køre mod Lyngbys centrum.
Christian X’s Alle er spærret for gennemkørsel i krydset ved Buddingevej,
da arbejdet også foregår på en lille del af Christian X’s Alle.
Kærmindevejs udkørsel til Buddingevej er spærret.
Krydset Buddingevej/Engelsborgvej bliver ændret, så
o Bilister på Buddingevej mod centrum kan køre lige ud og til højre.
o Bilister på Buddingevej fra centrum kan dreje til højre ad Engelsborgvej.
o Bilister på Engelsborgvej indadgående kan køre lige ud mod Ulrikkenborg og til venstre mod centrum.
o Bilister på Engelsborgvej fra Ulrikkenborg kan dreje til højre mod
centrum.
Da det ikke er muligt for fodgængere og cyklister at krydse Buddingevej
ved Christian X’s Alle, er der etableret fodgængerovergang ved Kærmindevej og ved Buddingevej 42 (ud for de engelske rækkehuse). Fodgængerovergangen ved nr. 42 giver adgang til Christian X’s Alle mod Engelsborgvej.
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Det røde areal viser arbejdsområdet på Buddingevej i den kommende etape af arbejdet.
Yderligere information
Du kan læse mere om Lyngby-Taarbæk Forsynings aktuelle gravearbejde i forbindelse med letbanen på www.ltf.dk/her-graver-vi. På hjemmesiden har du også
mulighed for at tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor vi fortæller om vores arbejde –
www.ltf.dk/nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet fungerer på den måde, at man kan tilmelde sig de emner, man har
interesse for.
Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, kan du kontakte LyngbyTaarbæk Forsyning på forsyning@ltf.dk eller 72 28 33 60.
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune har oprettet hjemmesiden www.letbane.ltk.dk. Her
kan du læse mere om arbejdet med letbanen, og hvad det betyder for trafik m.m.
i kommunen.
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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