
Status på vegne af Lyngby-Taarbæk Forsyning

Omlægning af ledninger på Buddingevej og
Lyngby Torv
Lyngby-Taarbæk Forsyning er i øjeblikket i gang med en større omlægning af vand- og spildevandsledninger i Lyngby. De eksisterende ledninger skal flyttes på store dele af letbanens rute gennem Lyngby, så ledningerne ikke ligger under skinnerne.
Dette arbejde påvirker trafikken og beboerne i området, og vi sender
dette informationsbrev for at give en kort status på arbejdet på Buddingevej og Lyngby Torv, da denne del af arbejdet påvirker trafikken mest.
Viadukten ved stationen er lukket for biltrafik
17. marts blev viadukten ved stationen lukket for biltrafik – busser, cyklister og fodgængere kan dog passere.
Lukningen er nødvendig, da vi omlægger spildevandsledninger under viadukten og ud ad Buddingevej. Samtidig arbejder vi på Lyngby Torv,
der ligeledes er spærret for gennemkørsel.
Efter planen er viadukten spærret for gennemkørsel i cirka 6 måneder,
og i den periode er der omkørsel via Christian X’s Allé. For at få trafikken til at glide bedre til og fra Christian X’s Allé har vi forlænget nogle
svingbaner. Efter ønske fra beboerne er vejbumpene på Christian X’s
Allé bibeholdt, og det samme er hastighedsbegrænsningen på 40 km/t.
Buddingevej
På Buddingevej er omlægningen af spildevandsledninger blevet lidt forsinket på grund af uforudset arbejde med en stor spildevandsbrønd ved
viadukten. Spildevandsbrønden viste sig at være i så dårlig stand, at
den skulle udskiftes.
I øjeblikket arbejder vi derfor stadig på den nedre del af Buddingevej
ved viadukten.
Inden sommerferien forventer vi, at kloakarbejdet rykker til strækningen mellem Vinkelvej og lige forbi krydset Buddingevej/Engelsborgvej
– se kortet på næste side.
Når det sker, bliver krydset lukket for biltrafik, og bilister fra den østlige
del af Engelsborgvej får omkørsel ad Ulrikkenborg Allé.
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Vi forventer, at krydset Buddingevej/Engelsborgvej vil være lukket i omkring 5 uger. Herefter fortsætter arbejdet i etaper mod Gladsaxe.

Inden sommerferien forventer vi, at arbejdet rykker op til krydset Buddingevej/Engelsborgvej – det betyder, at krydset bliver lukket for gennemkørsel i cirka 5 uger.
Lehwaldsvej
Ved Lehwaldsvej har vi siden august omlagt en spildevandsledning, så
den kommer til at gå gennem parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og
Engelsborgvej. Arbejdet påvirker derfor midlertidigt antallet af parkeringspladser.
Arbejdet går efter planen, og vi forventer, at det bliver endeligt afsluttet
inden sommerferien.
Lyngby Torv
Arbejdet på Lyngby Torv går også efter planen. I øjeblikket er begge sider af torvet spærret for gennemkørsel. Vi forventer at afslutte vores del
af arbejdet midt i juni. Herefter skal Hovedstadens Letbane arbejde på
Lyngby Torv. Hvornår dette arbejde præcis begynder, og hvilke konsekvenser det får for trafikken, vil Hovedstadens Letbane informere nærmere om.
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Yderligere information
På vores hjemmeside – www.ltf.dk – kan du læse mere om vores arbejde i forbindelse med letbanen. Under ’Her graver vi’ kan du læse
mere detaljeret om de enkelte dele af arbejdet.
www.ltf.dk/her-graver-vi.
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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