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Til rette vedkommende i Vejdirektoratet  

 

Vi skriver til jer fra Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn, da byen er meget hårdt 

ramt i øjeblikket.  

 

Corona-krisen gør sit indtog i byen i form af svigtende salg i butikkerne, og detailhandlen i Kgs. 

Lyngby oplever derfor meget hårde tider. Det oplever alle byer rundt omkring i Danmark, men Kgs. 

Lyngby er endnu hårdere ramt, da byen samtidig lider under Letbane byggeriet og de trafikale 

udfordringer i den forbindelse.   

 

Dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune  

Vi er naturligvis i dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til skiltning, der skal gøre det 

lettere for de besøgende at navigere rundt i byen, finde parkeringspladser og derved kunne 

opholde sig og handle i byens butikker mv.  

 

Kgs. Lyngby har altid haft mange besøgende både blandt byens borgere men i høj grad også fra 

omegnskommunerne. Det er byens detailhandel meget afhængig af!  

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor opfordret os til at skrive til jer, da I kan være med til at 

afhjælpe den trafikale situation og give en lettere adgang til byen – noget som detailhandlen, som 

skrevet, er meget afhængige af.  

 

Udvidelse af afkørselsrampen ved Jægersborgvej 

Det drejer sig om afkørselsrampen ved Jægersborgvej. Vores forslag går på, at den gøres ca. ½ 

meter bredere og med punktstriber i midten, så venstresvingende biler frit kan køre op ad rampen 

uden at blive holdt tilbage af højresvingene biler, som skal mod Gentofte – og derved være 

tvunget til at holde i unødvendig kø. Som vi ser det, kan det gøres med lidt asfalt inden for den 

eksisterende afkørsel. 

 

Som det er nu, kører alle biler fra Søborg frem til Chr. X’s Allé og drejer til højre ned ad den. Det er 

Chr. X’s Allé slet ikke bygget til. Jægersborgvej er meget bredere og bedre egnet, og Firskovvej er 

blevet åbnet, men bruges ikke, da bilister ude fra ikke ved, at de kan komme den vej til byen.  

 

Tiltag altafgørende for Kgs. Lyngby som handelsby  

Som skrevet er Kgs. Lyngbys detailhandel hårdt ramt som en naturlig følge af corona-krisen, når de 

besøgende så oven i købet oplever store trafikale udfordringer med overhovedet at komme til 

byen, kan det medføre, at de helt fravælger Kgs. Lyngby og vælger alternative handlemuligheder 

(f.eks. Rødovre Centrum), hvor tilgangen er betydelig nemmere og bedre. Det er derfor 

altafgørende, at der tages hånd om  



 

 

 

 

 

 

 

 

de trafikale problemer og derved sikrer, at de besøgende kan komme nemt til byen – så Kgs. 

Lyngby kan bevare sin status som handelsby, ikke bare nu men også på sigt.  

 

Vi ser derfor frem til at indgå i en dialog med jer omkring en udvidelse af afkørselsrampen ved 

Jægersborgvej.  

 

Til orientering er vedhæftet et brev til Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til skiltning, der 

sammenlagt med udvidelse af afkørselsrampen ved Jægersborgvej, vil medføre, at generne ved 

letbanebyggeriet går mindst muligt ud over detailhandlen i Kgs. Lyngby i forhold til tilgangen til 

byen.  
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