
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.  

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. 

 

Rydninger i dit område 

Kære nabo til letbanen 

 

I uge 5 forventer vi at gå i gang med at rydde det eksproprierede areal langs Nor-

dre Ringvej og jeres haveforening. Rydningerne sker som aftalt på ekspropriati-

onsforretningen i december 2018. Vi starter rydningerne ved kommunegrænsen 

mod Herlev og fortsætter sydpå ad Nordre Ringvej til Harrestrup Å.  

 

Hvad betyder det for mig som nabo til rydningerne? 

Først bliver arealet markeret af en landmåler, hvorefter alle effekter på arealet 

bliver fjernet eller flyttet som aftalt på ekspropriationsforretningen. På ekspropri-

ationsforretningen blev det aftalt, at Hovedstadens Letbane skulle undersøge, om 

det var muligt at undgå at fjerne hækken. Dette har desværre ikke vist sig at være 

muligt. 

 

Under selve rydningerne vil der være aktivitet og byggestøj i området indenfor 

normal arbejdstid. Vi forventer, at rydningerne vil vare en måneds tid.  

 

Når vi har ryddet arealet, bliver hækbeplantningen erstattet af et midlertidigt fast 

pladehegn. Vores entreprenør CG Jensen har siden efteråret 2020 været i gang 

med en vejudvidelse af højre side set mod nord af Nordre Ringvej. De skal snart i 

gang med at etablere en ny cykelsti, hvorfor hækkene skal midlertidigt ned, så der 

er plads til arbejdet. 

 

Vi planter en ny hæk, når vores arbejder i området er færdige som aftalt på ek-

spropriationsforretningen.  

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 

Har du spørgsmål til rydningerne i dit område eller om letbanen generelt, er du al-

tid meget velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på tlf. 7242 4500 eller 

e-mail info@dinletbane.dk. 
 

Venlige hilsner 

Hovedstadens Letbane 

mailto:info@dinletbane.dk

