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Lyngby er centrum for fremtidens by- og erhvervsudvikling                          
  
Byudvikling handler i stigende grad om at samle byens aktører, virksomheder, kommune og 
uddannelse, for at udvikle byen til et attraktivt sted at leve, bo og arbejde. Foreningen Lyngby-
Taarbæk Vidensby har dannet ramme om denne udvikling i nu fem år og er en dynamisk 
interesseorganisation for byen. 
 
For at øge vækst og tiltrække innovation er der en global trend, at hele byer markedsfører sig 
som ’innovationsdistrikter’ og videnscentre. I de senere år forsøger flere byer i Danmark at lade sig 
inspirere af dette.  
 
I Lyngby-Taarbæk sker det i Lyngby-Taarbæk Vidensby, som er en privat forening, der arbejder for at 
udvikle byen – der huser DTU og en lang række store virksomheder – til en levende videns- og 
universitetsby.  Her har man i nu fem år arbejdet med byudvikling på en helt ny måde. Gennem en 
målrettet indsats og fokus på inddragelse af byens lokale aktører i by- og erhvervsudvikling samt handels- 
og byliv, har Vidensbyen skabt en dynamisk interesseorganisation for byen og medlemmerne. 
 
”Vidensbyen er den platform, der skaber større værdi for de deltagende virksomheder og institutioner end 
de ville kunne skabe enkeltvis. Netop denne faciliterende rolle er ikke udbredt i danske byer, men i Lyngby 
samles mange forskellige aktører i et centralt partnerskab om et stærkt brand for byen,” siger adm. direktør 
Caroline Arends, som har stået i spidsen for Vidensbyens organisation siden 2012. 
 
Når Vidensbyen i 2017 kan fejre 5-års jubilæum, er det grundet medlemmernes engagement og den 
økonomiske model for foreningen, som har vist sig bæredygtig. Mange andre initiativer på byniveau har set 
dagens lys gennem tiderne, men få har levet længere end pilotprojekt-stadiet eller tidsrammen for 
offentlige støttemidler. At Lyngby-Taarbæk Vidensby nu fylder 5 år er således helt unikt. 
 
Vidensbyens model er et ledende eksempel på fremtidens erhvervsudvikling, mener Jens Nyholm fra 
Konsulenthuset IRIS Group: 
”Vidensbyen er et mønstereksempel på hvordan byer kan skabe vækst og udvikling gennem tæt samarbejde 
mellem virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder og borgere. Vidensbyen er et foregangseksempel på 
fremtidens erhvervsudvikling og hvordan Danmark fremadrettet skal klare sig i konkurrencen på innovation, 
tiltrækning af kloge hoveder og løsning af samfundsudfordringer”. 
 
I Roskilde har man allerede stiftet en forening inspireret af Vidensbyen, og på Frederiksberg, i Ørestad og i 
Sydhavnen er man i gang med at etablere tilsvarende partnerskaber baseret på Vidensbyens model.  
Borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen fortæller:   
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”Roskilde Kommune har med dannelsen af IQ Roskilde set mod Lyngby Taarbæk, der har inspireret og vist, 
hvordan kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan udnytte hinandens kompetencer og ideer 
på tværs. I Lyngby Taarbæk Vidensby har man sammen skabt værdi for borgere, investorer og kunder. Man 
har banet vejen og givet Roskilde og andre kommuner noget at stræbe efter, skabt innovation, grønne 
processer og nye arbejdspladser ved at bruge og lære af hinanden”, siger Roskildes borgmester og slutter:  
”Stort tillykke med de fem år og tak for inspirationen.” 
 
Siden Vidensbyens start i 2012 er der skabt en række resultater og projekter, der har bidraget til 
udviklingen af Lyngby, heriblandt: 
 

 Microsofts nye domicil i det centrale Lyngby med 850 medarbejdere 
 Novozymes globale innovationscampus, som bygges tæt på DTU 
 Maersk Drilling og Maersk Supply Service, som er flyttet ind i nyt domicil 
 Visma Consulting og Cphbusiness i fælles facilitet i det centrale Lyngby 
 Arealudvikling i traceet ved DTU med mulighed for bl.a. nye ’company houses’ 
 Aquaporin er flyttet ind i nyrenoveret bygning nord for DTU 
 Maskinmesterskolen har købt en grund i Lyngby til maritimt uddannelses- og udviklingscenter 
 Studie – og Ph.d-boliger på Lyngby Hovedgade, i Sorgenfri, på campus og nord for DTU 

 
Fem år senere engagerer, inspirerer og sikrer Vidensbyen fortsat fremdrift i Lyngby. I de kommende 5 år vil 
Vidensbyen fortsætte arbejdet med visionen om at udvikle Lyngby til en af Europas førende videns- og 
universitetsbyer.  
 
Formand for Vidensbyens bestyrelse og Universitetsdirektør på DTU, Claus Nielsen, er godt tilfreds med 
udviklingen. ”Vi var otte stiftende medlemmer for fem år siden, i dag er vi 71 – heriblandt alle Lyngby-
Taarbæks betydende virksomheder. Dengang var der nogle, som tvivlede på, at det kunne lade sig gøre. I 
dag kan vi konstatere, at Vidensbyen er kommet for at blive.”  
 

 
Om Lyngby-Taarbæk Vidensby 
Lyngby-Taarbæk Vidensby er et unikt partnerskab mellem det private erhvervsliv, den offentlige sektor 
og uddannelses- og forskningssektoren i Lyngby-Taarbæk. Målsætningen er at udvikle Lyngby til en 
levende videns- og universitetsby, hvor virksomheder, borgere, studerende, forskere, handlende og alle 
andre, der har deres gang i byen, oplever en unik sammenhæng mellem by og campus.  
Læs mere på www.vidensby.dk  
 

 
For yderligere information 
Adm. direktør Caroline Arends, 2247 9010 / ca@vidensby.dk , Lyngby-Taarbæk Vidensby 
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