
Borgermøde

- om Letbane kommunikation

d. 28. januar 2019 kl. 17-19 

Mødeleder Anders Krarup



Dagsorden

• Borgmester Sofia Osmani byder velkommen

• Kort status på Letbanearbejdet generelt og i Lyngby-Taarbæk Kommune v/ 
kundedirektør Rebekka Nymark

• Kommunens planer for information om anlægsarbejdet v/ 
kommunaldirektør Søren Hansen

• Vi går ud i mindre grupper, så vi kan indsamle ideer og ønsker

• Vest for Lyngbyvejen (Buddingevejsområdet)

• Centrum (handelslivet og erhverv)

• Centrum (private)

• Øst for Kanalvej til Lundtofte, inkl. DTU

• Formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap runder af
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Hovedstadens Letbane 
Oplæg ved kundedirektør, Rebekka Nymark
28. januar 2019



Status

Detailprojektering og 
tidsplaner under 
udarbejdelse

Ekspropriationer i gang

Ledningsomlægninger i gang

Anlægsarbejde så småt i gang 
- Gladsaxe, Glostrup, 
Brøndby mv. 

I februar starter arbejdet i 
Lyngby-Taarbæk Kommune
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Vinkelvej -
bunker

Bunker i dag –
cykelsti/fortov i fremtiden

Området ryddes og 
arbejdsplads etableres

Bunker forberedes til 
nedrivning og fjernes

Støttemur etableres

Februar frem til sommeren 
2019
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Letbane i 
viadukten

• Letbanetunnel i viadukten

• Permanent fodgængertunnel fra
Lehwaldsvej til Jernbane-
pladsen

• Forberedende arbejde –
beplantning fjernes og 
arbejdsplads etableres

• Arbejde på baneterræn fra
påsken – anlægsarbejde fra
sommer 2019

• Februar 2019 til sommer 2021



Øvrige 
arbejder
Rydning af arealer: 

Området ved krydset mellem 
Buddingevej og Nybrovej

Forår 19 til sommer 19

Ledningsomlægninger: 

Lundtoftegårdsvej nord

Forår 19 til vinter 19/20

Buddingevej / Engelsborgvej

Forår 19 til sommer 19
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Øvrige 
arbejder
Ledningsomlægninger: 

Buddingevej – De Engelske 
Rækkehuse 

Forår 19 til vinter 19

Efterår 20 til vinter 20/21

Lyngby Hovedgade og 
Lyngby Torv

Efterår 19 til vinter 19/20

Buddingevej ved viadukten

Vinter 19/20 til forår 20
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Letbane information
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Lyngby-Taarbæks pejlemærker for 
Letbaneinformation

• Vi arbejder tæt sammen med Hovedstadens Letbane

• Vi er åbne

• Vi siger tingene, som de er

• Vi er tilgængelige

• Vi er behjælpelige og lyttende

• Vi er synlige
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Hvad kan I forvente?

• Naboer i 1. og 2. række til byggeriet får direkte 
information i deres e-boks. 

• Øvrige borgere, der vurderes at blive påvirket, får 
direkte information i deres e-boks

• Alle informationer fremgår af kommunens 
hjemmeside

• I løbet af første kvartal 2019 kan alle tilmelde sig 
‘informationsservice’ fra www.dinletbane.dk

• Skiltning

• SMS-service
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Hvad informerer vi om?

• Hvad går arbejdet ud på

• Hvor foregår arbejdet

• Hvornår går arbejdet i gang

• Hvor længe forventes arbejdet at vare

• Hvilke gener og konsekvenser forventer vi (støj, støv, 
fremkommelighed o.lign.)

• Arbejdstider
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Anlægsarbejder

• Forberedende arbejder med ledningsomlægninger
• Kommunen og ledningsejerne informerer

• Relaterede projekter i kommunen
• Kommunen informerer

• Anlæg af letbane
• Kommunen og Hovedstadens Letbane samarbejder om 
informationen
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Trafikinformation

• P4 Trafikradio 

• www.trafikinfo.dk

• www.dinoffentligetrafik.dk

• www.rejseplanen.dk

• Trafikinfo app

• Rejseplanen app

Generel og aktuel information

Søg mere information

• www.dinletbane.dk

• www.ltk.dk/letbane

Kommunen får ny hjemmeside i 1. 
kvartal 2019, hvor information om 
Letbanen er lettere at finde og alle 
oplysninger opdateret.
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Kontakt

Kontakt Hovedstadens Letbane:

• Mobil 7242 4500

• Mail info@dinletbane.dk

Kontakt projektet i Lyngby-Taarbæk 
Kommune direkte:

• Mobil 2388 6209

• Mail letbane@ltk.dk
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