FØLG MED I ANLÆGSARBEJDET PÅ WWW.LTK.DK
Vi opdaterer www.ltk.dk/trafik-og-vejprojekter, når vi har ny
information om anlægsarbejdet.
SPØRGSMÅL TIL ANLÆGSARBEJDET?
I er altid velkomne til at kontakte projektleder Lene Hansen på
mail miljoplan@ltk.dk eller telefon 2399 1714.

FORLÆNGELSE AF
FIRSKOVVEJ
JULI 2018 - MAJ 2019
INFORMATION OM PROJEKTET
JULI 2018

Tværprofil af den
kommende Firskovvej
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FIRSKOVVEJ SKAL FORBEDRE TRAFIKFORHOLDENE I DET CENTRALE LYNGBY
Forlængelsen af Firskovvej er en del af en langsigtet plan for trafikafviklingen i
Lyngby. Med den kommende letbane bliver behovet for en ny trafikal forbindelse i det
centrale Lyngby endnu større. Da letbanen blev vedtaget, blev det samtidig besluttet
at lukke Klampenborgvej mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej. På den strækning
skal busser og letbanen køre. Arealet ved Lyngby Storcenter skal omdannes til et nyt
byrum. Trafikken på Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej skal derfor ledes ad andre
veje.

NU GÅR VI I GANG – FØLG MED PÅ WWW.LTK.DK
I midten af juli 2018 går vi i gang med at forberede området til den nye vej. Vi fælder
træer og rydder buske på det grønne areal ved Stenrødgaard og kommunens driftsplads. Vi sætter byggepladshegn op om det område, vi skal begynde arbejdet i og
etablerer senere byggepladsen. Når vi har ryddet træer og buske, tager vi jordprøver,
og Kroppedal Museum gennemfører arkæologiske forundersøgelser for at se, om der
er forhistoriske genstande i området.
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I løbet af sensommeren går den næste etape af anlægsarbejdet i gang, hvor vi skal
begynde at grave ud til den nye vej. Vi opdaterer løbende www.ltk.dk/trafik-og-vejprojekter, hvor du kan følge med i, hvad der sker i de forskellige etaper under anlægsarbejdet.
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NYT BINDELED MELLEM KLAMPENBORGVEJ OG JÆGERSBORGVEJ
Forlængelsen af Firskovvej skal give trafikanterne en alternativ rute/nyt bindeled mellem Klampenborgvej og Jægersborgvej og dermed sikre, at trafikken kan afvikles på
en fornuftig måde – både under anlægget af letbanen, og når letbanen er i drift i 2025.
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ETAPE 1

ANLÆGSARBEJDE I TO ETAPER
ETAPE 1
• Anlæg af den nye vej.
• Omdannelse af Jægersborgvej mellem Nærumbanen og rampen til Motorring 3.
• Nedlæggelse af eksisterende stikvej/etablering af
ny stikvej til Stenrødgaard og H/F Skovmosen.
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Motoring 3

ETAPE 2
• Omdannelse af den eksisterende Firskovvej.

