

Arbejdet ved Lyngby Station frem til
maj 2020 - opdateret

I efteråret 2019 blev arbejdet med at bygge en tunnel til den kommende letbane afsluttet ved Spor 1 og 2 på Lyngby Station, og midt
i marts forventer Hovedstadens Letbane at afslutte arbejdet på Spor
3. Dermed kan sporet genåbnes, så der igen bliver tre S-togs-spor
igennem Lyngby Station.
Hvad skal der ske på byggepladsen i foråret?
Når alle tre spor igen er åbne, går entreprenøren i gang med at udgrave den fodgængertunnel, som nu er støbt under sporene. Fodgængertunnelen skal sikre lette omstigningsforhold mellem S-tog og
letbane, når letbanen åbner i 2025. Når tunnelen er udgravet, støbes bund og udføres armering inde i tunnelen, ligesom entreprenøren etablerer trappen mod Lehwaldsvej og op til perronerne på stationen.
Hvad kan du opleve som nabo til byggepladsen?
Fra den 13. til den 15. marts genetablerer Hovedstadens Letbane
Spor 3 som afslutning på byggeriet af tunnelerne under sporene.
Mens Spor 3 genetableres, er S-togene erstattet med togbusser. Du
kan finde nærmere information om togdriften på dinoffentligetransport.dk eller rejseplanen.dk. For at genere togdriften mindst muligt,
arbejdes der også i aften- og nattetimerne natten til den 13. samt
natten til den 14. marts 2020.
Nedenfor kan du se, hvornår Hovedstadens Letbane forventer hvilke
typer af arbejde frem til starten af maj 2020.
Følg byggeriet
Du kan altid følge byggeriet og se seneste nyt om arbejdet på Hovedstadens Letbanes hjemmeside, dinlebane.dk/lyngby. Du kan
også finde information om arbejdet på Lyngby-Taarbæk Kommunes
hjemmeside om letbaneprojektet, letbane.ltk.dk.
Du kan holde dig orienteret om S-togs-trafikken igennem Lyngby
Station på dinoffentligetransport.dk. Du kan også tjekke din rejse på
rejseplanen.dk.
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 eller tlf. 7242
4500. Du kan også kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune på letbane@ltk.dk eller tlf. 23 88 62 09.
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Forventede arbejdsperioder fra marts til maj
2020
Dele af arbejdet vil foregå inden for almindelig arbejdstid, som er
hverdage kl. 7 til 18 samt lørdage kl. 7-14. Periodevis vil der dog
også blive arbejdet om aftenen, natten og i weekenderne blandt andet af hensyn til trafikafviklingen.
I forbindelse med arbejdet, vil du opleve følgende typer af arbejde:

-

Støjende arbejde – f.eks. opskæring af spor, etablering af spuns mv.
Mindre støjende arbejde – f.eks. betonstøbning mv.
Ikke støjende arbejde – f.eks. omlægning af kabler mv.

Overordnet vil følgende arbejder foregå i perioden frem til starten af
maj 2020:
Frem til 16. marts 2020
Støjende sporarbejde samt ikke støjende kabelflytning i hverdage,
weekender og som natarbejde. Støjende arbejde om natten forventes at
foregå natten til den 13. samt natten til den 14. marts 2020.
S-tog er erstattet af togbusser fra den 13. til den 15. marts. Se
mere på dinoffentligetransport.dk.
17. marts 2020 til 23. april 2020
Mindre støjende arbejde i dagtimerne, hvor vi udgraver den fodgængertunnel, som er støbt under sporene.
24. april 2020 til 26. april 2020 og 1. maj 2020 til 3. maj 2020
Mindre støjende arbejder i forbindelse med nedgravning af ca. 100
m afvandingsledning langs spor 3. Arbejdet udføres fra kl. 7 – 18.
S-tog er erstattet af togbusser fra 24. til 26. april samt 1. til 3. maj
2020. Se mere på dinoffentligetransport.dk
24. april 2020 til 4. maj 2020
Ikke støjende arbejde med kabelflytning i hverdage, weekender og
som natarbejde, hvor kabler op imod DSB-bygningen flyttes tilbage
til deres oprindelige placering.
Per Aarsleff A/S er entreprenør på opgaven.
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