

Ledningsarbejde i januar måned på Buddingevej
I forbindelse med ledningsomlægningerne for at gøre klar til letbanen er
der planlagt en række arbejder på Buddingevej.
På strækningen fra Engelsborgvej og til viadukten skal Lyngby-Taarbæk
Forsyning lave en række boringer og Radius skal grave ud til etablering
af en ny hovedledning. For at få plads til alle vil nogle af anlægsarbejderne blive udført henover en weekend.
Tidsplaner og steder er:

•

Entreprenørfirma Nordkysten A/S graver for Radius fra viadukten og hen
på begge sider af Vinkelvej i udadgående retning. Fodgængere og cyklister skal færdes på fællessti og der bibeholdes én udadgående kørebane.
Der etableres adgangsvej over arbejdsarealet til Billum Privatskole og Vinkelvej 40. Ind- og udkørsel til Vinkelvej er fortsat muligt.
Arbejdet udføres fredag d. 10. januar kl. 21.00 -05.00, lørdag d.
11. og søndag d. 12. januar mellem kl. 08.00-18.00

•

•

GEO udfører boringer for Forsyningen på Buddingevej lige inden krydset
ved Engelsborgvej i udadgående retning. Højresving ad Engelsborgvej
mod Bagsværd er derfor ikke muligt. Kørebanen på Buddingevej indsnævres.
Arbejdet udføres lørdag d. 11. januar mellem kl. 14.00-18.00 og
søndag d. 12. januar mellem kl. 07.00-18.00

GEO udfører boringer for Forsyningen på Buddingevej på hjørnet ved Engelsborgvej 28A-B. Arbejdsarealet for boringen er tættest på bygningen,
så trafikanterne føres på ydersiden af arbejdsarealet. Cyklister og fodgængere skal færdes på fællessti og der er kun en kørebane til både biler
og busser.
Arbejdet udføres fra d. 13. – 24. januar indenfor almindelig arbejdstid (kl. 07.00-18.00)

•

GEO udfører boringer for Forsyningen på Buddingevej i midten af kørebanearealet, ca. udfor Engelsborgvej 28C. Arbejdsarealet ligger midt i vejen
og der er en smal kørebane i hver retning. Cykelsti og fortov påvirkes
ikke.
Arbejdet udføres fra d. 13. – 24. januar indenfor almindelig arbejdstid (kl. 07.00-18.00)
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Der retableres midlertidigt efter boringerne, men arealerne vil senere
blive gravet op igen, så den endelige retablering sker senere i anlægsforløbet.
Er du trafikant langs letbanebyggeriet eller nabo til anlægsarbejdet?
Hvis du bor eller færdes i nærheden af letbanearbejdet, vil du blive påvirket af arbejdet i de kommende år. Det kan være en god ide at holde
dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller gennem navigationssystemer, som tilbyder live-trafik-funktion. Rejser du
med kollektiv transport, kan du benytte rejseplanen.dk. eller dinoffentligetransport.dk
Hovedstadens Letbane har en infoservice som du kan tilmelde dig og få
seneste nyt direkte på mail. Du kan tilmelde dig på www.dinletbane.dk/infoservice
Lyngby-Taarbæk kommune samler al kommunens information på
www.letbane.ltk.dk og i toppen af siden, finder du hurtigt hvilke informationer, der er udsendt til dit område.
Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at sende en mail eller
kontakte os telefonisk. Se kontaktinfo nederst til højre.
Venlig hilsen
Trafik og Mobilitet

Center for Trafik, Miljø og
Bæredygtighed
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
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