
Letbanearbejdet ved viadukten i april og maj 2019

Hovedstadens Letbanes entreprenør er godt i gang med at etablere arbejdspladsen ved Lehwaldsvej og forberede det kommende arbejde med
at bygge letbanetunnelen ved viadukten samt fodgængertunnelen fra
Lehwaldsvej til Jernbanepladsen.
I de kommende par måneder fortsætter forberedelserne til byggeriet af
letbanetunnelen, og her nedenfor kan du se, hvad der forventes at ske
på arbejdspladsen i april og maj. Vi informerer dig løbende om de forskellige perioder i det samlede arbejde.
Hvad sker der i april og maj?
I april og maj bygger Hovedstadens Letbanes entreprenør en midlertidig
forlængelse af S-togs-perronen mod øst. Perronen forlænges midlertidigt for at få plads til byggeriet af letbanetunnelen i den modsatte ende
af stationsområdet. Når de eksisterende S-togs-perroner er forlænget,
vil togtrafikken fortsat kunne afvikles i den modsatte ende af, hvor byggeriet af letbanetunnelen skal foregå.
Samtidig fortsætter entreprenøren forberedelserne til byggeriet af letbanetunnelen. Det betyder blandt andet, at der gennemføres 3 prøveboringer i april. Dem kan du læse mere om nedenfor.
Hvad betyder det for S-togene?
Arbejdet vil påvirke S-togs-trafikken i to weekender i april og maj samt i
påsken. Det betyder, at S-togene i weekenden den 5. til 7. april, i påsken den 17. til 22. april samt i weekenden den 3. til 5. maj vil være erstattet af busser. Hvis du rejser med kollektiv transport, kan du orientere dig om ændringerne via Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk.
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Hvad betyder det for dig som nabo?
Arbejdet i de kommende par måneder bliver primært udført på hverdage
mellem 7 og 18 og lørdage mellem 7 og 14. I ovenstående perioder,
hvor S-togene er erstattet af busser, vil arbejdet dog også foregå i aften- og nattetimerne. Der kan også forekomme arbejde om aftenen og
natten i andre, kortere perioder af hensyn til togdriften. Generelt kan arbejdet periodevis støje – primært støj fra arbejdsmaskiner samt kørsel
til og fra arbejdsområdet.
Støjende arbejde i forbindelse med prøveboringer
I perioden mellem den 1. og 12. april, skal Hovedstadens Letbanes entreprenør gennemføre 3 prøveboringer inde på arbejdsområdet. Arbejdet vil tage cirka 4 dage indenfor ovenstående periode og vil støje i dagtimerne. Vi beklager de gener arbejdet kan give.
Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk, tlf. 7242 4500 eller
Lyngby-Taarbæk Kommune på e-mail letbane@ltk.dk, telefon 2388
6209.
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