Hovedstadens Letbane er på vej
- vi skaber bedre forbindelser

September 2019

Vi gør plads til letbanen langs
Buddingevej
Hovedstadens Letbanes entreprenør går snart i gang med at gøre plads til letbanen flere steder i den sydlige del af Lyngby. Det betyder, at entreprenøren rydder
mindre områder langs Buddingevej mellem kommunegrænsen i syd og Engelsborgvej. På denne stræking flyttes blandt andet hegn, ryddes hække og anden beplantning.

Nemt og hurtigt
på tværs af
hovedstaden

Rydningerne bliver gennemført i løbet af september for at gøre klar til omlægningen af forsyningsledninger.

Hovedstadens Letbane er
29 nye stationer på 28 km
mellem Lyngby og Ishøj.

Hvad betyder det for dig som trafikant og nabo til rydningerne?
Rydningerne på private grunde sker som aftalt på ekspropriationsforretningen.
Hvis du bliver berørt af rydninger på din grund, får du direkte besked forud for
rydningen.
Der vil være perioder med støj fra rydningerne samt arbejdskørsel med lastbiler til
og fra områderne. Mens rydningerne står på, kan der være kortvarige ændringer
af de trafikale forhold, så hold øje med skiltningen på stedet.
Hvis du ofte færdes i området, kan det være en god idé at holde dig orienteret om
den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller navigationssystemer, som tilbyder live-trafik-funktion. Rejser du med kollektiv transport, kan du benytte Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk.
Har du spørgsmål om letbanen i Lyngby, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500 – eller Lyngby-Taarbæk Kommune på letbane@ltk.dk eller tlf. 2388 6209.
Venlige hilsner
Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane

Du kan finde relevant information på dinletbane.dk. Hvis du har spørgsmål til Hovedstadens Letbane, så skriv til
info@dinletbane.dk.

Letbanen binder fem
S-togslinjer og regionaltogstrafikken sammen og
skaber et sammenhængende kollektivt trafiksystem.
På seks af de nye letbanestationer kan passagererne
skifte til S-tog.
Letbanen vil få afgange
cirka hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut
om aftenen og i weekenden.

