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Kære virksomhed i Gladsaxe
Langs Ring 3 er der allerede godt gang i arbejdet med Hovedstadens Letbane, og det
kan i stigende grad mærkes i trafikken. I Gladsaxe er især Buddingevej påvirket lige nu,
men inden længe vil arbejdet kunne mærkes på trafikken flere steder i kommunen og
langs det meste af Ring 3.
At anlægge den 28 kilometer lange letbane mellem Lundtofte og Ishøj er et kæmpe projekt, der kræver om‐
fattende vejarbejder langs hele Ring 3. Det kan ikke undgå at give trafikale udfordringer og øget trængsel. Til
gengæld kommer letbanen til at styrke den kollektive trafik markant, når den står færdig i 2025. Den bliver
et miljørigtigt, kollektivt tilbud, som gør det nemmere for alle at komme på tværs af hele hovedstaden, hvad
enten man skal til og fra arbejde, uddannelse, kultur, natur eller til behandling på de store hospitaler.
Som borgmester er jeg meget optaget af, at I og jeres medarbejdere er velinformerede om trafiksituationen
i hele anlægsfasen. Derfor informerer vi løbende om trafiksituationen digitalt og via skiltning. Jeg vil opfordre
alle til at følge byggeriet via Hovedstadens Letbanes nyhedsbrev på dinletbane.dk/infoservice og løbende få
informationer om anlægsaktiviteter på strækningen. I kan også følge med via Gladsaxes Erhvervsnyhedsbrev.
Jeres medarbejdere kan følge den aktuelle trafiksituation gennem de kendte kanaler til trafikinformation. De
opdateres nemlig konstant og giver de bedste forudsætninger for at planlægge den daglige transport. Bilister
kan med fordel benytte navigationsapps, lytte til P4 Trafikradio og få et overblik over situationen på Trafikinfo
(som app). Rejsende med offentlig transport kan holde sig opdateret via DOT.dk og Rejseplanen.
På de næste sider finder I lidt generel information om letbanen, som I kan dele via jeres egne kanaler. I kan
finde og bestille mere materiale til jeres virksomhed på dinletbane.dk/virksomheder. I finder også en invita‐
tion til dialogmøde om trafik og mobilitet for virksomheder i Gladsaxe fredag 3. maj.
Hvis I har spørgsmål til byggeriet, er I velkomne til at kontakte Hovedstadens Letbane på info@dinletbane.dk
eller telefon 72 42 45 00.
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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 om byggeriet direkte i din mailboks ved at tilmelde dig på dinletbane.dk/infoservice

