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Om ’Biketown Showdown’  
Lyngby-Taarbæk Vidensby arbejder målrettet for at udvikle Lyngby-Taarbæk til en attraktiv by at 
studere, bo og opholde sig i for de unge. Man skal opleve, at det er en uddannelses- og universitetsby, 
at der er unge mennesker i gadebilledet, at vidensvirksomheder tiltrækkes og etableres, samt at der 
findes en række åbne tilbud for borgere og andre, der arbejder og bevæger sig i Danmarks førende 
Vidensby.  
 
I den forbindelse har Vidensbyen i samarbejde med en lang række aktører fra både kultur- og 
uddannelsesinstitutioner, lokalavisen og Lyngby-Taarbæk Kommune identificeret interesser og behov 
og udviklet aktiviteter til markering af studiestart i Lyngby i september. På den baggrund er ’Biketown 
Showdown’ (tidl. ’Studieby på to hjul’) blevet til.  
 
’Biketown Showdown’ er et nyskabende og almennyttigt projekt, der går ud på at indsamle og 
istandsætte skrotcykler til danske og internationale studerende ved studiestart. Det giver de 
studerende en god og smidig studiestart, nyt liv til gamle og efterladte cykler, bidrager til en renere 
trafik, mere sundhed, motion, samvær og bæredygtighed. 
 
Cykelindsamlingen sker via Nordsjællands Politi, og istandsættelse gennemføres efter et ’unge 
istandsætter cykler til unge’-princip af elever på TEC, som er under uddannelse til cykelmekaniker, 
samt Kriminalforsorgen som et led i aktivering og resocialisering af de indsatte. Salg af cyklerne 
gennemføres af den lokale forening Spillestedet Templet i samarbejde med Polyteknisk Forening (PF) 
på DTU. 
 
Vidensbyen oplever en overvældende interesse for projektet fra såvel de studerende som det 
omgivende samfund, og projektpartnerne arbejder nu frem mod et videreudviklet koncept i Lyngby 
bymidte i forbindelse med studiestart søndag den 18. september 2016.  
 
Nyskabelse og innovation 
Med de indhøstede erfaringer fra 2014 og 2015 er projektet fortsat innovativt på alle fronter. 
Indsamling og istandsættelse af brugte cykler som et almennyttigt projekt i forbindelse med 
studiestart er ikke set før i Danmark. Endvidere er det, så vidt vides, ikke set før at kombinere et 
sådant cykelmarked for studerende med andre aktiviteter med cyklen som omdrejningspunkt som fx 
oplysning, guidede cykelture, skattejagt, sikker trafik mv.  
 
Yderligere videreudvikling af projektet har ført til større bevågenhed i lokalsamfundet og 
mediebilledet. Udover stor aktivitet på de sociale medier, viste DR Nyheder et kort indslag fra dagen 
den 13. september 2015, hvor den store interesse og fremmøde, partnerskab samt entusiasme for 
projekt blev fremvist. Derudover har navnet på projektet skiftet fra ’Studieby på to hjul’ til ’Biketown 
Showdown’ – navnet henvender sig nu i højere grad til de studerende – danske såvel som 
internationale studerende i byen.  
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Også partnerskabet er meget bredt og nyskabende, drevet af viljen til at gå nye veje for at afhjælpe 
flere samfundsmæssige problemstillinger på én gang. Kriminalforsorgen deltog for første gang som ny 
partner i 2015, og samarbejdet vil fortsætte i 2016, hvilket betyder flere cykler og et større projekt.  
Samlet set bidrager det til udvikling af en ny metode til at mobilisere et lokalsamfund. Andre 
universitetsbyer i landet har allerede vist interesse for konceptet – bl.a. lægger studerende fra hele 
Hovedstadsområdet vej forbi arrangementet.  
 
Formål med ’Biketown Showdown’  
Det overordnede formål med ’Biketown Showdown’ understøtter den målsætning i 
Vidensbystrategien, som omhandler at udvikle Kgs. Lyngby til en levende Universitetsby. 
 
Formålet nås gennem følgende resultatmål for 2016: 

 Der bygges videre på erfaringerne fra 2014 og 2015 og afvikles for tredje gang et cykelmarked 
for studerende med brugte cykler centralt i Lyngby i forbindelse med studiestart. 

 Der istandsættes og sælges mindst 100 lovlige og køreklare cykler. 

 Mindst 400 studerende møder op og deltager i de forskellige aktiviteter på torvet og i byen. 

 Arrangementet omtales flittigt på sociale medier, i Det Grønne Område, og omtales i mindst 
et regionalt eller landsdækkende medie.  

 Deltagerne får en positiv oplevelse af Lyngby.  

 Arrangementet er 100% almennyttigt, økonomien i projektet balancerer, og et eventuelt 
overskud af cykelsalget skydes ind i projektet til næste års event. 

 
Initiativet forventes videreført de kommende år med flere cykler og studerende samt evt. flere 
sideaktiviteter. Endvidere kan det bruges som inspiration til andre nyskabende aktiviteter og 
samarbejdsformer såvel lokalt som nationalt. 
 
Målgruppe 
’Biketown Showdown’ er en bredt favnende begivenhed for alle danske og internationale studerende 
ved Lyngby-Taarbæks ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner. Studerende fra hele 
Hovedstadsområdet og andre dele af landet er også velkomne. 
 
Projektindhold  
Der planlægges én stor, samlende begivenhed på Lyngby Torv søndag den 18. september 2016 med 
følgende program: 
 

 Salg af brugte cykler til studerende 

 Oplysning om godkendte låse og sikker trafik, herunder færdselsregler på cykel og 
højresvingsulykker 

 ’Kend din by’ cykelture og skattejagt til steder, de studerende især har brug for at kende, 
herunder Stadsbiblioteket, kanoudlejning, Kulturhuset, Templet, handelslivet, caféer, byrum 
etc. 

 Lodtrækningspræmier og merchandise sponsoreret af handelslivet mv. 

 Professionel konferencier, musik og god stemning 
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Projektorganisation 
’Biketown Showdown’ arrangeres i et tæt og gensidigt inspirerende samarbejde mellem: 
 

 Nordsjællands Politi  

 TEC – Teknisk Erhvervsskole Center 

 Kriminalforsorgen 

 Studenterforeningerne Polyteknisk Forening og Cphbusiness Students 

 Spillestedet Templet 

 Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 

 Lokalavisen Det Grønne Område 

 Cykelforretninger fx Ritter Cykler 

 2800 Pakhuset 

 Stenberg Transport  

 Lyngby-Taarbæk Kommune 

 Lyngby-Taarbæk Vidensby 
 
Vidensby-sekretariatet og Det Grønne Område har en koordinerende rolle. ’Biketown Showdown’ er 
således et bredt partnerskab med en solid forankring i Lyngby-Taarbæk Vidensby. 
 
Kommunikation/PR 
Den interne kommunikation til studerende varetages af tovholdere fra de enkelte 
uddannelsesinstitutioner via flyers, plakater, sociale medier mv. Den eksterne kommunikation 
varetages af Det Grønne Område og Vidensbysekretariatet, ligesom projektets øvrige partnere 
bidrager til kommunikationen via egne kanaler. Endelig samarbejdes med Medieskolen i Lyngby, hvor 
eleverne bl.a. kan producere film og billeder som et led i deres uddannelse.  
 
Projektet fik stor bevågenhed i 2015 med bl.a. nyhedsindslag i DR Nyheder samme aften, og 
interessen forventes at stige yderligere i 2016. 
 
Evaluering 
’Biketown Showdown’ evalueres samlet efter afviklingen i september med henblik på at dokumentere 
effekter og opfyldelse af formål og resultatmål. Evalueringsmodellen udarbejdes og foretages af 
deltagere i projektgruppen, da disse har spidskompetencer og erfaringer med netop disse områder. 
Endelig skal evalueringen også bidrage til metodeudvikling. 
 
Yderligere information 
Projektleder Mette Rønning Steffensen 
mrs@vidensby.dk / tlf. 8870 8642 / 2237 3910 
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