
Hovedstadens Letbane er på vej 
- vi skaber bedre forbindelser   

12 november 2020 

Du kan finde relevant information på dinletbane.dk. Hvis du har spørgsmål til Hovedstadens Letbane, så skriv til 
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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. 

 

Trafikomlægninger ved Herlev Bygade/Herlev Ringvej 
 

HOFOR omlægger spildevandsrør for at gøre plads til Hovedstadens Letbane. Der-

for vil der fra nu og til midten af december være en række ændringer i trafikken 

ved krydset mellem Herlev Ringvej og Herlev Bygade. 

 

De væsentligste ændringer er: 

 Ingen venstresving ad Herlev Bygade for bilister fra Herlev Ringvej  

mod Gladsaxe.  

 Ingen udkørsel ad Herlev Bygade til Herlev Ringvej i den sidste del af perioden.  

 Ikke muligt for fodgængere og cyklister at krydse Herlev Ringvej  

ved Herlev Bygade  

 

Der vil i hele perioden være åbent til Herlev Bygade for:   

 Fodgængere og cyklister.  

 Bilister fra Herlev Ringvej mod Rødovre (højresving) 

 Ind- og udkørsel fra Herlev Hovedgade og Herlevgårdsvej. 

 

I perioden vil der være indsnævring af vejbaner på Herlev Ringvej mellem Herlev 

Hovedgade og Hjortespringvej.   

Der vil være opsat trafikskilte i området med anvisning til alternative ruter for 

trafikkanter. 

 

Tidsplan  

Vi forventer at arbejde på tværs af Herlev Ringvej ved Herlev Bygade til midten af 

december. Selve anlægsarbejdet vil som udgangspunkt foregå på hverdage i tids-

rummet 7-22, men trafikomlægningerne gælder hele døgnet og i weekender. I 

2021 skal vi arbejde langs Herlev Ringvej mellem Herlev Bygade og Hjortespring-

vej. 

 

Vi beklager på forhånd ulejligheden og de gener, det kan give jer som beboere 

eller trafikanter i Herlev. 

 

Se kort og kontaktoplysninger på bagsiden. 
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Kontakt os for spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte HOFORs byg-

geledelse på mailadressen: herlevomlaegninger@hofor.dk 

 

Venlig hilsen 

 
 

 


