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- vi skaber bedre forbindelser   
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Du kan finde relevant information på dinletbane.dk. Hvis du har spørgsmål til Hovedstadens Letbane, så skriv til 

info@dinletbane.dk. Få nyheder direkte i din mailboks ved at tilmelde dig på dinletbane.dk/tilmeld. 
  

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 højklasset  

kollektivt trafiksystem. 

 

På seks af de nye letbane-

stationer kan passagererne 

skifte til S-tog. 

 

Letbanen vil få afgange 

cirka hvert femte minut i 

dagtimerne og hvert 10. 

minut om aftenen og i 

weekenden. 

 

 

Vi omlægger spildevands- og regnvands-
ledninger 

HOFOR er i gang med at flytte spildevandsledninger for at gøre plads til etablerin-

gen af Hovedstadens Letbane. I samme forbindelse klimasikrer vi mod fremtidige 

skybrud. Arbejderne i Brøndby udføres primært langs Søndre Ringvej og i krydset 

ved Park Allé samt krydset ved Vallensbækvej (se figuren nedenfor). 

 

 
 

Hvornår graver vi? 

Vi er i gang med selve grave-arbejdet og forventer at være færdige i slutningen af 

sommeren 2021. Som udgangspunkt arbejder vi mellem kl. 7.00 og kl. 16.00. 

 

Grave-arbejdet i krydset Park Allé / Søndre Ringvej forventer vi at kunne afslutte i 

første kvartal af 2021. Herefter graver vi fra Park Allé nordpå ad Søndre Ringvej.  

 

Det kan desværre medføre gener for nogle beboere og virksomheder i området, 

mens arbejdet står på. 

 

Hvilke konsekvenser får det for jer? 

 Trafikken påvirkes 

Mens gravearbejdet står på, vil trafikken langs Søndre Ringvej samt i krydset ved 

Park Allé og Vallensbækvej blive påvirket. Trafikken vil blive afviklet i forhold til de 

enkelte faser i gravearbejdet, og derfor vil der i perioder være en øget trafikbe-

lastning. 
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 Mere tung trafik 

Mens gravearbejdet står på, vil I opleve mere tung arbejdstrafik i form af grave-

maskiner, lastbiler mv., der kører til og fra arbejdsområderne. 

 

Vi håber på forståelse for, at arbejdet er nødvendigt, og vi gør hvad vi kan, for at 

mindske generne og få arbejdet til at glide så smertefrit som muligt. 

 

Kontakt os 

Det er entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, der udfører arbejdet for HOFOR.  

 

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte os på 

letbanebrondby@hofor.dk eller kontakte HOFOR på telefon 33 95 33 95 og spørge 

efter projektleder Morten Skovhus Eriksen. 

 

Venlig hilsen 
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