
Hovedstadens Letbane er på vej 
- vi skaber bedre forbindelser   

1. juli 2021 

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/infoservice 
  

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 arbejder sent, også i weekenden. 
 

Kære naboer 

Som vi beskrev i vores seneste brev, så er vi ved at gå ind i nogle mere kritiske faser af vo-

res arbejder ude ved jer. 

 

Nu er vi nået til den kritiske fase. Det betyder at der er nogle arbejder vi ikke må stoppe 

når de først er påbegyndt. Derfor skal vi arbejde meget intenst det næste stykke tid.  

 

Hvornår arbejdes der ? 

Fra torsdag d. 8. juli begynder vi kl 7.00 vi og så er forventningen at vi er færdige mandag 

d. 12. juli om aftenen. 

 

Vi tilstræber ikke at skulle arbejde om natten eller alt for sent ud på aftenen. Ligesom at vi 

tilstræber ikke at skulle starte før kl. 7.00. 

 

Men det kan vise sig at blive nødvendigt, endda med døgndrift. 

 

Hvad skal der laves ? 

Vi skal bruge store skæreværktøjer, store kraner, lastbiler, der vil ligeledes være mange 

personer på pladsen og dermed mange personbiler omkring byggepladsen.  

 

Hvilke konsekvenser får det for jer? 

Der vil være larmende arbejder, vi håber som beskrevet i indledningen, at det ikke bliver 

nødvendigt med døgndrift, men vi kan ikke garantere det. 

Mens vi arbejder vil man kunne høre gravemaskiner, kraner, skæremaskiner, folk der 

snakker højt og andre støjende arbejder. 

 

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

skulle arbejde alt for sent eller for tidligt på dagen. 

 

Det gode er, at når vi er færdige med denne kritisk del, så er vi meget tæt på at være helt 

færdige med vores arbejder, og den sidste del af arbejderne er inden for alm. arbejdstid. 

 

Kontakt os 

Læs mere om HOFORs ledningsomlægninger i Brøndby forud for letbanen på 

www.hofor.dk/letbanen eller om Hovedstadens Letbane i Brøndby på 

https://www.dinletbane.dk/da/foelg-byggeriet/broendby-kommune/   

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte HOFORs projektleder på mail: chrmai@hofor.dk 

Venlig hilsen 
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