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Punkt 13
Udskiftning af vejnavneskilte på offentlige veje i Lyngby-Taarbæk Kommune 
(Beslutning)

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. november 2016, at forvaltningen skulle udarbejde 
retningslinier for en løbende udskiftning af vejnavneskilte i kommunen. Forvaltningen 
forelægger hermed forslag til retningslinier for en løbende udskiftning af vejnavneskilte på 
kommunale veje indenfor driftsbevillingen.
 

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forslag til retningsliner for løbende udskiftning af kommunale 
vejnavneskilte på kommunale veje i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes. 

 

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. december 2016, at skrifttypen 'Dansk Vejtavleskrift' 
skal bruges på kommunale vejnavneskilte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. november 2016, at forvaltningen med afsæt i den 
vedtagne skrifttype udarbejder retningslinier for en løbende udskiftning af vejnavneskilte i 
kommunen, ligesom udvalget den 4. november 2014 besluttede, at udgifterne til udskiftning af 
vejnavneskilte skal holdes inden for den afsatte driftsramme. Forvaltningen har med afsæt i 
nævnte beslutninger udarbejdet retningslinier for løbende udskiftning af vejnavneskilte i 
kommunen. 
 
I Lyngby-Taarbæk kommune er der opsat ca. 1.550 vejnavneskilte på kommunale veje. Dertil 
er der et stort antal vejnavneskilte på private fællesveje med vedligeholdelseskontrakt og 
tilsvarende et stort antal vejnavneskilte på private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt. I 
dag skiftes vejnavneskilte i kommunen alene efter påkørsel samt i forbindelse med, at slitage 
har gjort skiltet ulæseligt. Ved en fortsættelse af denne praksis, kan det forventes, at der 
udskiftes ca. 100 vejnavneskilte om året - svarende til ca. 200.000 kr. - dog færre hvis et 
ualmindeligt stort antal standere også skal udskiftes. Der er ikke råderum inden for den 
bevilgede driftsramme til udskiftning udover skadede og slidte vejnavneskilte.
 
Retningslinier for den løbende udskiftning af vejnavneskilte i Lyngby-Taarbæk Kommune :
 

1. Vejnavneskilte i kommunen udskiftes som udgangspunkt en til en.
2. Vejnavneskilte er fortrinsvis opsat på lave standere (0,5 meter til underkant tekstplade) 

og vil ved udskiftning blive opsat på de eksisterende standere - dog vil eventuelle 
defekte standere blive udskiftet med nye standere.

3. Standere i Lyngby Midt samt Virum-Sorgenfri vil blive bibeholdt i indfarvet design, 
mens der i øvrige dele af kommune som tidligere vil blive anvendt en galvaniseret 
standardstander.

4. Teksten på skiltene vil fremstå som hvid tekst på mørkeblå baggrund (RAL 5011 - 
populært kaldet 'Kongeblå'), og skiltene vil blive coated for at lette den fremtidige 
rengøring af skiltene.

5. Andet vejinventar (vejvisningstavler, men ikke færdelstavler) skiftes efter samme 
retningslinier.

6. Hvis det økonomiske råderum i driftsbevillingen gør det muligt, gennemføres samtidig 
en udskiftning af flere skilte i samme kryds for at skabe et ensartet udtryk på det 
geografiske punkt. Det forventets dog ikke at kunne blive en gennemgående metode af 
ovenfor nævnte økonomiske grunde.
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7. I de tilfælde, hvor en privat fællesvej med vedligeholdelseskontrakt støder op til en 
kommunevej, vil en nødvendig udskiftning (ved skade eller slitage) af vejnavneskiltet 
på den private fællesvej blive finansieret over indbetalt vejbidrag. Ønsker et vejlaug 
udskiftning af andre årsager, kan forvaltningen - mod betaling - købe de pågældende 
vejnavneskilte samt sætte dem op.

8. På private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt kan grundejerne kontakte 
forvaltningen, som - mod betaling - kan købe de pågældende vejnavneskilte samt 
sætte dem op.

 
Prisen på at udskifte et vejnavneskilt i eksisterende stander skønnes til ca. 2.000 kr. pr. 
stander, og prisen på at skifte vejnavneskilt og stander skønnes gennemsnitligt til ca. 7.000-
8.000 kr. Den samlede udgift for udskiftning af samtlige vejnavneskilte - samt standere i dårlig 
stand - på kommuneveje estimeres til ca. 4,0 mio. kr. Såfremt der årligt - som hidtil - 
anvendes ca. 200.000 kr. til udskiftning af vejnavneskilte, vil det tage ca. 20 år at udskifte 
samtlige skilte i kommunen (på de kommunale veje).

Lovgrundlag
Vejnavneskilte er ikke omfattet af Vejlovgivningens bestemmelser og er i Danmark en 
kommunal opgave. Vejvisningsskilte og afmærkningsskilte opsættes af kommunen udfra 
Vejdirektoratets retningslinier.

Økonomi
Forslag om løbende udskiftning af vejnavneskilte finansieres inden for driftsrammen under 
aktivitetsområdet Trafik, hvor der er afsat et årligt driftsbudget på ca. 550.000 kr. til 
udskiftning og vedligeholdelse af færdselstavler og vejnavneskilte. Af dette budget forventes 
der - som tidligere år - anvendt ca. 200.000 kr. til udskiftning af skadede og ulæselige 
vejnavneskilte. Dette er dog prioriteret efter nødvendig udskiftning af færdselstavler, efter 
reglerne i afmærkningsbekendtgørelsen.
 
Såfremt forvaltningens forslag om udskiftning af byrumsinventar (herunder vejnavneskilte) i 
området vest for Kongevejen (4 mio. kr.) godkendes, jf. særskilt sag på Teknik- og 
Miløudvalgets dagsorden, vil det være muligt at anvende hele den rådige årlige driftsramme 
(200.000 kr.) i området øst for Kongevejen i 2017. Såfremt der jævnfør nævnte anden sag 
måtte være et mindreforbrug af de 4 mio kr. efter endt udskiftning af byrumsinventar i 
området vest for Kongevejen, kan et sådant mindreforbrug anvendes til udskiftning af 
vejnavneskilte i området øst for Kongevejen for dermed yderligere at mindske 
udskiftningstiden. I så fald vil forvaltningen præsentere en konkret sag til politisk beslutning. 

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 26. april 2017
Godkendt.
 
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).
 
 


