Letbane til Carlsberg-bydelen
En letbane gennem den ny Carlsberg bydel vil nedbringe antallet af biler
i Valby, styrke den kollektive trafik og nedbringe støj og CO2 markant.

Fakta:
Miljøfordele i den
nye Carlsberg bydel
Beboerne får en moderne og
forureningsfri kollektiv trafik
lige til døren.
Den kan med fordel få to
standsningssteder i bydelen,
således at gangafstanden til
letbanen bliver minimal.
Dermed vil den også blive
attraktiv for bilister.
Behovet for parkeringspladser
i området vil således kunne
minimeres.

Letbanevogn kører fra Carlsberg bydelen gennem
Elefantporten mod Valby og Hvidovre hospital.
Visualisering: Billy O’Shea.

Begrænsning af biltrafikken
En letbane vil bidrage til at løse en del af Valbys trafikproblemer og
begrænse den markant øgede biltrafik, der ellers vil komme fra den
nye Carlsberg bydel.
Uden en letbane vil den nye bydel på Carlsberg blive belastet af
ca. 14-17.000 ekstra bilture i døgnet til og fra området. De fleste vil
køre gennem Valby for at komme ud og ind af byen.
Med en letbane får beboerne et alternativt tilbud i forhold til bilen
med en hurtig og attraktiv kollektiv trafikforbindelse, der har direkte
forbindelse til S-tog, regionaltog og Metro.
Derudover vil antallet af brugere af den kollektive trafik erfaringsmæssigt stige med ca. 25% i løbet af få år på strækninger, hvor
busser erstattes med letbaner.
Dermed vil Valby opleve et fald i trængsel, støj og CO2.
Forbindelse til Hvidovre Hospital
Samtidig vil en letbane dække et stort trafikbehov til Hvidovre Hospital.
Dermed vil patienter, besøgende og personale få en hurtig og behagelig
transport i moderne letbanevogne med trinfri ind- og udstigning og
med direkte adgang til hospitalet. Det vil også være en stor hjælp for
handikappede og kørestolsbrugere.
Moderne sporanlæg for letbaner sikrer i høj grad isoleringen af vibrationer fra letbanevognene. Specialfirmaer bygger særlige sporanlæg
i gummi eller i fjederophæng, der kan absorbere de sidste mulige
vibrationer.
Dette i kombination med moderne vogntyper, der har en afprøvet
teknologi med optimale løbeegenskaber gør, at letbaner
ikke burde give vibrationsproblemer tæt på hospitaler.
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