Hovedstadens Letbane er på vej
- vi skaber bedre forbindelser

Vi lukker den sydlige hank mellem
Slotsherrensvej og Nordre Ringvej
Efter påske forventer vi at gå i gang med forberedelser til anlægsarbejdet i området omkring Slotsherrensvej. I forbindelse med dette lukker vi den sydlige hank mellem Nordre
Ringvej og Slotsherrensvej i Glostrup og omlægger trafikken i området.
Letbanens linjeføring løber i østlig side af Nordre Ringvej lige forbi den sydlige hank til
Slotsherrensvej. I forbindelse med det anlægsarbejde, vi skal udføre ved hanken, lukkes
overkørslen mellem Nordre Ringvej og Slotsherrensvej nu permanent for biler. Dette forventes at ske lige efter påske. Selvom der vil være lukket for biler, vil der fortsat være passage for gående fra hanken og ud til busstoppestederne på Nordre Ringvej.
Vi etablerer midlertidig lysregulering ved Ejby Mosevej/Nordre Ringvej
I forbindelse med anlægsarbejdet etablerer vi et midlertidigt lysreguleret kryds ved Ejby
Mosevej/Nordre Ringvej, som bilister kan benytte, når de skal fra Ballerup Boulevard/Slotsherrensvej til Nordre Ringvej. I det lysregulerede kryds flytter vi autoværnet
midt på Nordre Ringvej, så det både vil være muligt at dreje til højre og venstre fra Ejby
Mosevej og ud på Nordre Ringvej.
Hvad betyder det for dig, der bor og færdes i området?
Efter trafiklægningerne forventer vi i starten af maj 2022 at gå i gang med selve anlægsarbejde på Nordre Ringvej syd for Slotsherrensvej, hvor vi skal lave afvanding og ombygge
Nordre Ringvej i østlig side for at gøre klar til letbanens linjeføring.
I forbindelse med anlægsarbejdet bliver trafikken på Nordre Ringvej indsnævret, men der
vil hele tiden være én vejbane farbar i begge retninger. Cyklister og gående vil blive henvist til den vestlige side af Nordre Ringvej.
På Nordre Ringvej ved letbanens Kontrol- og Vedligeholdelsescenter laver vi en midlertidig
cykelbro, som leder cyklerne over et område, hvor vi på nuværende tidspunkt støber spor
til letbanen.
Hvad betyder det for busserne i området?
Busstoppestedet på Nordre Ringvej for busser i retning mod Herlev vil blive flyttet længere
ud midt på Nordre Ringvej, hvor der vil være en passage til stoppestedet gennem arbejdsområdet i østlig side. Der vil ligeledes være adgang til bussen mod Herlev fra den sydlige
hank til Slotsherrensvej ved Ejbyholm, hvor der vil være passage for gående gennem arbejdsområdet.

Tilmeld dig vores Infoservice på www.dinletbane.dk/infoservice. Så får du seneste nyt om byggeriet på mail, når nye
aktiviteter går 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 regionaltogstrafikken sammen og
skaber et sammenhængende kollektivt trafiksystem.
På seks af de nye letbanestationer kan passagererne
skifte til S-tog.
Letbanen vil få afgange
cirka hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut
om aftenen og i weekenden.

Hovedstadens Letbane er på vej
- vi skaber bedre forbindelser
Ved det nye midlertidige kryds ved Ejby Mosevej vil der ligeledes være en lysreguleret fodgængerovergang, som du kan benytte, hvis du skal fra Ejby Mosevej og over på modsatte
side af Nordre Ringvej for at tage bussen i nordlig retning mod Herlev.
Der vil også være ændringer for de syd-kørende busser mod Glostrup, hvor der bliver
etableret et nyt busstoppested før broen ved Ballerup Boulevard.
Der bliver opsat skiltning i området, som du skal følge, så du kommer godt og sikkert
rundt. Overhold venligst afspærringerne, så vi passer på byggearbejderne og på dig, mens
vi bygger.
Anlægsarbejdet i området kan medføre støj på hverdage i tidsrummet kl. 7-22 og weekend
kl. 8-18, hvor arbejdet vil være støjende som ved normalt vejarbejde.
Sådan får du trafikinformation
Vi har indgået et samarbejde med Vejdirektoratet, som sikrer, at du kan få opdateret og
detaljeret information om trafikken på vejene omkring letbanebyggeriet via de kanaler,
hvor du normalt får trafikinformation.
•

På www.trafikinfo.dk kan du planlægge din tur, inden du sætter dig bag rattet. Du
kan indtaste din daglige rute til og fra fx arbejde, så du løbende får trafikmeldinger
på e-mail om det vejarbejde, der foregår på ruten

•

På P4 Trafikradio og via navigationssystemer kan du få information om trafikken
undervejs på din rute

•

På www.dinoffentligetransport.dk og www.rejseplanen.dk kan du orientere dig
om køreplaner, afgangstider og planlagte ændringer for din bus og din rejse.

Følg byggeriet
Husk, at du altid kan følge letbanebyggeriet på vores hjemmeside dinletbane.dk, hvor du
kan få et overblik over aktiviteterne på anlægskortet. Her kan du også tilmelde dig en infoservice, så du får information på mail, når nyt arbejde starter.
Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500.
Vi og vores entreprenør Per Aarsleff A/S beklager de gener, arbejdet kan give.
Venlige hilsner
Hovedstadens Letbane
u kan finde relevant information på dinletbane.dk. Hvi
sr spørgsmål til Hovedstadens Letbane, så skriv til

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

