
Status for letbanen
Status på design og udførelse pr. december 2020
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Infrastruktur
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Generel status
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• Detaljeret design er afsluttet for alle entrepriser – kun 
enkelte udeståender

• Ledningsomlægninger pågår langs hele strækningen

• Nedrivninger er gennemført – med enkelte undtagelser

• Anlægsarbejder er opstartet for alle anlægsentrepriser

• Transportsystementreprenøren starter:
• CMC, fra august 2021
• Strækningen, fra medio 2022

• Functional section (teststrækning), fra CMC til 
Glostrup station, testes fra Q1/2024



Letbanen i Ishøj
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Status for letbanen i Ishøj
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• Forbelastningsdæmning langs Ishøj Strandvej (Gl. Køge 
Landevej) er udlagt

• Anlægsentreprisen opstartes igen primo 2022



Letbanen i Vallensbæk
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Aktiviteter
Vallensbæk

• Nuværende

• Vi er færdige med at ombygge 
parkeringspladsen og rydder nu 
beplantning langs Delta Park

• Kommende

• Vi ombygger den eksisterende bro 
ved navn Vejlegårdsstien
(forventet opstart januar 2021)

• Vi udfører anlægsarbejde mellem 
Vallensbæk Torvevej og 
Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej
(forventet opstart i januar 2021)
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Letbanen i Brøndby

09-12-2020
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Aktiviteter
Brøndby
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• Nuværende

• Rydninger og forberedelser til 
anlægsarbejdet mellem 
Holbækmotorvejen og Køge Bugt 
Motorvejen

• Kommende

• Vi bygger cykelbro og broer til 
letbanen over Holbækmotorvejen
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Rydning af træer mod kolonihaverne

Foto fra Google Maps

Letbanen



Letbanen i Glostrup
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Aktiviteter
Glostrup

• Nuværende
• Arbejde i gang på næsten alle 

strækninger gennem Glostrup

• Vi bygger broer og rampe til letbanen 
ved Glostrup Station

• Vi ombygger Ringvejs-
/Hovedvejskrydset

• Vi forlænger og ombygger gangtunnel 
ved hospitalet

• Vi bygger cykelbro og letbanebro over 
Frederikssundmotorvejen

• Vi bygger den første letbanestation 
Glostrup Ejby
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Visualisering af nye broer og 
banedæmning i Glostrup



September 2020: Pæle med “hatte” ved at blive installeret

09-12-2020 16



December 2020: Opfyld bag spuns … casing til kørestømsfundament

09-12-2020 17



Aktiviteter
Glostrup

• Nuværende
• Arbejde i gang på næsten alle 

strækninger gennem Glostrup

• Vi bygger broer og rampe til letbanen 
ved Glostrup Station

• Vi ombygger Ringvejs-
/Hovedvejskrydset

• Vi forlænger og ombygger gangtunnel 
ved hospitalet

• Vi bygger cykelbro og letbanebro over 
Frederikssundmotorvejen

• Vi bygger den første letbanestation 
Glostrup Ejby

18

09-12-2020



Aktiviteter
Glostrup

• Nuværende
• Arbejde i gang på næsten alle 

strækninger gennem Glostrup

• Vi bygger broer og rampe til letbanen 
ved Glostrup Station

• Vi ombygger Ringvejs-
/Hovedvejskrydset

• Vi forlænger og ombygger gangtunnel 
ved hospitalet

• Vi bygger cykelbro og letbanebro over 
Frederikssundmotorvejen

• Vi bygger den første letbanestation 
Glostrup Ejby

19

09-12-2020



Aktiviteter
Glostrup

• Nuværende
• Arbejde i gang på næsten alle 

strækninger gennem Glostrup

• Vi bygger broer og rampe til letbanen 
ved Glostrup Station

• Vi ombygger Ringvejs-
/Hovedvejskrydset

• Vi forlænger og ombygger gangtunnel 
ved hospitalet

• Vi bygger cykelbro og letbanebro over 
Frederikssundmotorvejen

• Vi bygger den første letbanestation 
Glostrup Ejby

20

09-12-2020



Aktiviteter
Glostrup

• Nuværende
• Arbejde i gang på næsten alle 

strækninger gennem Glostrup

• Vi bygger broer og rampe til letbanen 
ved Glostrup Station

• Vi ombygger Ringvejs-
/Hovedvejskrydset

• Vi forlænger og ombygger gangtunnel 
ved hospitalet

• Vi bygger cykelbro og letbanebro over 
Frederikssundmotorvejen

• Vi bygger den første letbanestation 
Glostrup Ejby

21

09-12-2020



Glostrup Ejby station
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• Halvdelen af stationen, den ene 
perron, er ved at blive bygget –
forventes klar forår 2021

• Der er tale om en fuldskala 
mockup til brug for at teste 
designet mv.



Glostrup Ejby station

09-12-2020 23

• Status primo december 2020



Aktiviteter
Glostrup

• Kommende

• Vejarbejde på flere del-strækninger:

- Gamle Landevej -> Jyllingevej
- Jyllingevej -> Ejby Industrivej

• Vi ombygger broen ved navn Bystien
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Letbanen i Rødovre

09-12-2020
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Aktiviteter
Rødovre
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• Nuværende

• CG Jensen udfører anlægsarbejde på 
østlig side gennem Rødovre og ved 
krydset Slotsherrensvej/Nordre 
Ringvej
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Letbanen i Herlev

09-12-2020
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Aktiviteter
Herlev

• Nuværende

• CG Jensen bygger to stibroer ved 
Herlev St.

• CG Jensen nedtager støjskærm i 
østlig side mellem Herlev Bygade og 
Tornerosevej

• CG Jensen udfører anlægsarbejde på 
strækningen mellem Hjortespringvej 
og krydset ved Borgmester Ib Juuls 
Vej/Tornerosevej

• Kommende

• CG Jensen udfører spunsarbejde 
langs Herlev Ringvej på strækningen 
mellem Mileparken og Herlev Station
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Herlev station
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• Bygning på Mandolinvej 10 er 
revet ned (grunden hvor ny 
substation skal bygges)

• Forberedelse til udskæring af hul 
i brodæk påbegyndt



Letbanen i Gladsaxe
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Aktiviteter
Gladsaxe
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• Nuværende

• CG Jensen har udført spunsarbejde 
på Gladsaxe Ringvej

• CG Jensen har ryddet areal mellem 
Kildebakken og Fremtidsvej og 
etablerer støttemur ved Buddingevej 
289

• CG Jensen nedriver bygninger på 
Buddingevej 165-167

• CG Jensen nedriver bygning på 
Buddingevej 211
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Letbanen i Lyngby-Taarbæk

09-12-2020
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Aktiviteter
Lyngby-Taarbæk

• Buddingevej – fra Engelsborgvej til 
stationen
• dinletbane.dk/lyngbystation

• Lyngby Centrum – fra Jernbanepladsen til 
Kanalvej
• dinletbane.dk/lyngbycentrum
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dinletbane.dk/lyngbystation
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Kontrol- og 
vedligeholdelses-
center (CMC)
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CMC
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• Placeret ca. midt på banen

• Tog, ud-/indkørsel direkte til/fra 
Ring 3

• Biler, ud-/indkørsel direkte til 
Ballerup Boulevard



Porte ind til værksted
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• Facadebeklædning af cortenstål
er monteret

• Foldeporte er monteret



Vaskehal
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• Facadebeklædning af cortenstål
ved at blive monteret

• Vaskehallen er ved at blive lukket



Opstillingsspor
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• Nederste lag ballastskræver 
udlagt

• Serviceperroner støbt

• Klargøring til belægningsarbejder



Letbanetog



Tog

• Siemens leverer 29 tog af typen Avenio.
Toget kører i dag i Haag, München og Bremen. 

• Hvert tog består af 4 vogne og har i alt plads til ca. 
260 passagerer.

• Toget strømforsynes fra køreledninger.

• Toget forventes at være meget driftsstabilt, da det 
allerede er testet og i drift.

• Toget har 4 flexrum, niveaufri ind- og udstigning og 
100 % lavgulv.

• Hvert flexrum indrettes til barnevogne, kørestole og 
cykler.

• Max. hastighed er 70 km/t, medens 
gennemsnitsfarten bliver ca. 30 km/t, inkl. stop.

• Designprocessen afsluttes i Q1/2021 hvorefter 
produktionen kan starte.
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Flexrum

• Plads til 2 cykler og/eller 
barnevogn og/eller kørestol

• Mulighed for fastspænding 
(sikkerhedssele)
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Fuldskala mockup

• En fuldskala mockup af forreste 
vogn kan ses på Skjoldnæsholm
Sporvejsmuseum.
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Spørgsmål?
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