
Hovedstadens Letbane er på vej 
- vi skaber bedre forbindelser  

 

 

Tilmeld dig vores Infoservice på www.dinletbane.dk/infoservice. Så får du seneste nyt om byggeriet på mail, 
når nye aktiviteter gå i gang. Hvis du har spørgsmål til Hovedstadens Letbane, så skriv til info@dinletbane.dk.   

Nemt og hurtigt 

på tværs af  

hovedstaden 

Hovedstadens Letbane er 

29 nye stationer på 28 km 

mellem Lyngby og Ishøj. 

 

Letbanen binder fem  

S-togslinjer og regional-

togstrafikken sammen og 

skaber et sammen- 

hængende kollektivt trafik-

system. 

 

På seks af de nye letbane-

stationer kan passagererne 

skifte til S-tog. 

 

Letbanen vil få afgange 

cirka hvert 5. minut i dagti-

merne og hvert 10. minut 

om aftenen og i weeken-

den. 

 

 

Vi går i gang med letbanearbejder i dit 
område 

I 2025 kører letbanen sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. Byggeriet er godt i 

gang flere steder langs ruten, og i oktober 2020 går vi i gang med anlægsarbej-

det på letbanestrækningen i Rødovre Kommune. Her skal letbanen løbe langs 

Nordre Ringvej, hvor letbanestationen Rødovre Nord bliver placeret på den øst-

lige side af vejen nord for Slotsherrensvej. 

 

Arbejdet vil bestå af vej- og anlægsarbejde på strækningen fra Slotsherrensvej til 

Lyskær samt beton og funderingsarbejde, hvor Nordre Ringvej krydser Harre-

strup Å. 

 

Vi forventer, at vej- og anlægsarbejdet varer frem til foråret 2022, mens funde-

ringsarbejdet udføres i starten af 2021. 

 

Letbanen som nabo 

Når vi går i gang med anlægsarbejdet, kan det ikke undgås, at du i perioder vil 

være generet af omlægninger af trafikken, længere rejsetid og støj, hvis du bor 

eller arbejder i nærheden af anlægsarbejdet. Vi gør, hvad vi kan, for at begrænse 

generne og holde dig informeret om anlægsarbejdet. 

 

Ændringer i trafikken 

Den nordlige til- og frakørselsrampe til Slotsherrensvej vil være lukket i perioden 

oktober 2020 til april 2021. I samme periode lukkes Veststien for ind- og udkør-

sel til Nordre Ringvej. Der vil være omkørsel via Bakkestien.  

 

I perioden frem til 31. oktober 2020 vil svingbanerne fra Herlev Ringvej mod 

Lyskær være spærret for indkørsel. Indkørsel i denne periode skal foregå via Mi-

leparken. Vi forventer, at svingbanerne fra begge retninger fra Herlev Ringvej 

mod Lyskær genåbnes efter denne periode.  
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Cyklister og gående kan under dele af arbejdet forvente ændrede forhold herun-

der en periode med dobbeltrettet cykelsti. Vær derfor særlig opmærksom, når 

du færdes på strækningen og følg den opsatte skiltning.  

 

Arbejdet vil også have konsekvenser for den kollektive trafik og vi henviser til, at 

du følger din rejse på www.rejseplanen.dk. 

 

Støj fra arbejdet 

Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 18 i henhold til 

Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktivite-

ter. I denne periode vil du opleve almindelig byggestøj fra f.eks. læsse- og grave-

maskiner.  

 

En del af funderings og betonarbejderne er særligt støjende arbejde og finder 

sted på hverdage mellem kl. 8-16 i henhold til Rødovre Kommunes forskrift for 

visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. 

 

Da vi skal udføre støjende funderingsarbejde, som kan medføre vibrationer, 

varsler vi dig med henvisning til §12 stk. 4 i Byggeloven (Du kan evt. læse mere 

på www.retsinformation.dk).  

 

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedsta-

dens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500. 

 

CG Jensen A/S er entreprenør på opgaven. 

 

Venlige hilsner  

Hovedstadens Letbane 
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