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Arbejdet på Lyngby Station er et af de fremskudte arbejder. Det vil sige, at arbejdet gik i gang som et af de første arbejder på projektet, og dermed før detailprojekteringen af det samlede projekt var afsluttet. Sideløbende med tunnelbyggerierne på stationen har Hovedstadens Letbanes (HL) entreprenør arbejdet med
planlægningen af de øvrige anlægsaktiviteter i Lyngby. I den forbindelse er løsningen blevet, at selve arbejdspladsen med oplagsplads og mandskabsfaciliteter forbliver på Lehwaldsvej i hele den periode, HL har ret til at opretholde den, således
at arbejdspladsen også kan betjene de anlægsarbejder, som fra efteråret går i
gang på Buddingevej. Her skal Buddingevej udvides med letbanens tracé ned mod
viadukten, ligesom området ved gavlen af højhuset skal forstærkes med spuns
mv. Først derefter kan letbanetunnelen udgraves og færdiggøres. Alle disse delarbejder har hele tiden været en del af det samlede arbejde – nu er rækkefølgen for
udførelsen af dem planlagt. Denne bevirker, at selve arbejdspladsen forbliver for
at kunne betjene det samlede arbejde i området.
Til efteråret når arbejderne på Buddingevej forventes at gå i gang, organiserer HL
kommunikationen til naboerne og andre interesserede lidt anderledes end i den
periode, hvor arbejdet blot har bestået i tunnelbyggeri på stationen. I stedet for
udelukkende at kommunikere om byggeri af tunneler på stationen, kommer de til
at kommunikere om det samlede arbejde fra krydset Buddingevej/Engelsborgvej
og ned til og med stationen, da alle disse anlægsarbejder hænger sammen. Da der
således ikke skal udføres flere eller andre arbejder i området end hidtil forventet,
men at det udelukkende er et spørgsmål om at beholde en arbejdsplads med faciliteter tæt på arbejdsområdet, forventer HL derfor først at informere nærmere
om det samlede arbejde op til opstarten til efteråret, når ledningsomlægningerne
og klimasikringsprojektet i området er afsluttet.
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