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• Kører hvert 5. minut 
mandag til lørdag og 
hvert 10. minut aftener 
og søndage

• Kl. 5 - 24 på hverdage 

• Kl. 6 - 24 i weekender

• 29 stationer

• 6 S-togsstationer

• 13 - 14 mio. passagerer

Fakta om letbanen 



Status

Ejergodkendelse og kontrakt 
med entreprenører

Ekspropriationer

Ledningsomlægninger

Anlægsarbejde 

Tidsplaner klar efter 
sommerferien
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5 anlægskontakter, 3 entreprenører
• MJ. Eriksson A/S
• CG. Jensen A/S
• Aarsleff A/S

Kontrol- og vedligeholdelsescenter
• CG. Jensen A/S

Transportsystem (tog og 
jernbaneinfrastruktur)

• Aarsleff Rail A/S & Siemens A/S

Drift og vedligehold i 15 år
• Metro Service A/S

Kontrakter
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Aktiviteter de kommende år
2018:

• Endeligt design af projektet

• Tidsplan fastlægges

• Ekspropriationer

• Ombygninger, nedrivninger, broarbejde

• De første ledningsomlægninger

• 2019:

• Ekspropriationer

• Ledningsomlægninger

• Anlægsarbejde begynder

• → Langsomt bliver projektet og generne 
ved anlægsarbejdet for alvor synlige for 
omgivelserne
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Gener under byggeriet

Gener - generelt

• Længere rejsetid

• Støj

Krav

• Trafikanter skal kunne  komme frem under hele 
byggeriet

• Støjgrænser og arbejdstider

Hjælp til trafikanter

• P4 Trafikradio, skiltning, Rejseplanen, trafikken.dk, 
Trafikinfo (app)

Begrænsning af støj

• Så vidt muligt arbejde i dagtimerne

• Krav om støjsvage maskineri/støjskærme 

• Information og varsling



Informationsbehov hos 
virksomheder og 
handelsdrivende
• Fremkommelighed til virksomheder og butikker 

er det absolut vigtigste (trafikinformation):

• At information om ændringer for trafikanterne 
(medarbejdere/handlende) fås i god tid

• At man ét sted kan få det fulde overblik over 
letbanebyggeriet

• At trafikinformation/rejsetider kan nå helt ud 
til medarbejderne gennem fx intranet

De fremtidige gevinster ved letbanen skal også 
kommunikeres, fx tilgængelighed, fleksibilitet, 
driftssikkerhed og ingen myldretid (eget tracé)
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Hvordan kan vi hjælpe?

• Opstartspakke til virksomheder 
med standardtekster om arbejdet 

• Præsentationer for 
erhvervsnetværk, 
handelsstandsforeninger mm.

• Mulighed for at tilkøbe 
realtidsdata om trafikinformation 
til skærme, intranet o.l.

• Andre ønsker?
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Her kan I finde information

Hjemkommune:

• Information om aktiviteter i lokalområdet

• Information via fx breve, hjemmeside, e-
boks, sociale medier mv.

Hovedstadens Letbane:

• Dinletbane.dk for projektinformation på 
tværs af projektet

• Byggeskilte langs vejen

Trafikinformation

• P4 Trafikradio, trafikken.dk, app’en
Trafikinfo

• Færdselsskilte og elektroniske tavler

• Rejseplanen og dinoffentligetransport.dk 
for passagerer i offentlig transport
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Kontakt din kommune – eller 
læs mere på dinletbane.dk



Fakta

Kører 30 km inkl. stop

Kører hvert 5. minut kl. 6-19 (8-
17) 

Driftsstabilitet = 96%

Eksempler på rejsetider:

•Ca. 5 minutter mellem Lyngby 
Station og Buddinge Station

• Ca. 25 minutter mellem 
Buddinge Station og Glostrup 
Station 

40 pct. både bor og 
arbejder/studerer i 
letbanekommunerne
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Tak for opmærksomheden


