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Baggrund og formål

Lyngby-Taarbæk Vidensby

Lyngby-Taarbæk Vidensby er et initiativ, der på tværs af det private erhvervsliv, den offentlige sektor, den 
almene boligsektor samt uddannelses- og forskningssektoren har til formål at udvikle Lyngby-Taarbæk 
Kommune (LTK) til en levende videns- og universitetsby.

Der er formuleret en vision for Vidensbyen for år 2020, der skal danne rammen for udviklingen. Visionen er at 
gøre Lyngby-Taarbæk til: 

• En af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse

• Et centrum for udvikling af videnstunge erhvervsklynger

• Et internationalt knudepunkt for arbejdskraft, kultur, handel og byliv

• Et levende laboratorium for bæredygtig by- og erhvervsudvikling

Strategien understøtter ambitionen om at blive et af Nordeuropas største centre, hvor nationale- og 
internationale vidensvirksomheder placerer deres domiciler og er med til at tiltrækker både danske og 
internationale specialister og forskere, der ønsker at bo og handle i området.

For at operationalisere strategien har Vidensby-organisationen behov for at få analyseret de kommercielle 
rammevilkår og områdets potentialer i relation til udvikling af en videnstung erhvervsklynge.



4

Udvalgte eksisterende undersøgelser
Der er tidligere gennemført en række undersøgelser for at kvalificere arbejdet med at udvikle Vidensbyen. 
Undersøgelserne dækker bredt og omfatter bl.a.:

• Det Kreative Lyngby-Taarbæk, 2010
Undersøgelsen tager udgangspunkt i begrebet ”kreative borgere og arbejdspladser”, der stort set dækker over 
personer med et uddannelsesniveau over en bachelorgrad. Denne gruppe af borgere og ansatte rummer et stort 
vækstpotentiale, men stiller også høje krav til adgang til byliv og rekreative muligheder. Lyngby-Taarbæk 
Kommune har en meget stor andel af denne gruppe og har således et solidt grundlag for at skabe vækst.

• IRIS Group Feasibility Study, 2011
Et erhvervsdemografisk feasibility studie, der ser på uddannelsesniveau og erhvervsstruktur. Her konkluderes det, 
at Lyngby-Taarbæk Kommune har en stærk kombination af forskning, uddannelse, store vidensvirksomheder samt 
stor underskov af mindre vidensbaserede virksomheder. I studiet påpeges det dog, at kommunen på daværende 
tidspunkt underpræsterer i forhold til forudsætningerne, når det kommer til iværksætteri og antallet af 
vækstvirksomheder. 

• Lyngby-Taarbæk Kommune SPI Rapport, 2013
Rapporten viser erhvervsstrukturen i kommunen baseret på Danmarks Statistiks erhvervs-demografi i 2010. 
Rapporten konkluderer, at kommunen er kendetegnet ved styrker inden for bl.a. undervisningssektoren, samt 
regionale styrker inden for branchekoderne ”Rådgivning m.v.” samt ”It- og informationstjenester”. Rapporten 
anbefaler, at der fortsat fokuseres på vidensintensive brancher i kommunens fremtidige erhvervsstrategiske og -
politiske arbejde. 

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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• Vidensbyen - interviewundersøgelse afrapportering 2014
X

Formålet med undersøgelsen var at afdække medlemmernes hidtidige erfaringer med deltagelse i Vidensbyen 
samt deres ønsker til fremtidige indsatsområder og aktiviteter.

Der er bred enighed om, at Vidensbyen og aktiviteterne har styrket byens position som videns- og handelshub. 
Herudover har arbejdet medvirket til at styrke rammebetingelserne på flere områder, ikke mindst for tiltrækning 
og fastholdelse af international arbejdskraft. 

Der var på daværende tidspunkt en oplevelse af, at fremdrift og resultater i nogle af netværkene ikke har været 
stærk/stærke nok, og at der er brug for at revitalisere og professionalisere netværkskonceptet. 

Endeligt vurderes det at erhvervsudviklingspotentialet i Vidensbyen er langt fra udnyttet endnu. Der er brug for 
en klarere strategi inden for klyngeudvikling (fx inden for IT og Cleantech) samt for tiltrækning af 
vidensvirksomheder og for offentlige-privat innovationssamarbejde.

De fire undersøgelser påpeger i høj grad at LTK har et stort potentiale for at tiltrække flere vidensvirksomheder og 
højtuddannede borgere. Interviewundersøgelsen understreger dog, at udviklingspotentialet langt fra er udnyttet, og 
at der bør arbejdes målrettet på at understøtte klyngedannelsen. Der skal ligeledes arbejdes på at revitalisere 
netværkskonceptet.

Samlet set er det Sadolin & Albæks vurdering, at undersøgelserne giver et retvisende billede af områdets 
erhvervsdemografiske styrke og potentiale.

De potentielle nye virksomheder og investorer stiller dog en lang række krav som rækker ud over områdets 
nuværende virksomheder og rekrutteringspotentiale. Disse krav til rammebetingelser omfatter bl.a. adgang til 
infrastruktur og krav til ejendommens funktionalitet og prisniveauer.   

Der findes herudover en række studier omkring erhvervsudvikling i København og i Danmark, som også indeholder 
elementer omkring Vidensbyen og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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Ejendomskrav og rammebetingelser
En lang række faktorer og præferencer spiller ind i forbindelse med en virksomheds lokaliseringsovervejelser. 
Overordnet kan disse faktorer inddeles i:

• Økonomi

• Ejendomskrav

• Rammebetingelser

Økonomi - Virksomheder vil oftest vælge den billigste af to eller flere placeringer, der på alle andre punkter matcher 
hinanden, og det må således konstateres, at økonomi er en væsentlig faktor i virksomheders overordnede 
lokaliseringsovervejelser.

Virksomheder er i dag meget fokuserede på totalomkostningen, dvs. ikke kun basislejen, men også de forventede 
driftsomkostninger, herunder skatter og afgifter samt energiforbrug. Økonomien knytter sig ligeledes til 
ejendomskravene, hvor bl.a. arealeffektivitet kan være med til at reducere omkostningen.

Ejendomskrav - En virksomhed har en række specifikke krav til selve ejendommen. Dette er selvfølgelig afhængigt af, 
hvilken branche den enkelte virksomhed opererer inden for. Generelt lægger en virksomhed vægt på følgende 
ejendomsspecifikke krav:

• Fleksibilitet - Ved fleksibilitet forstås, hvor let der kan ændres i indretningen og opdelingen. I ældre ejendomme 
er væggene typisk bærende, mens nye og mere fleksible ejendomme er bygget op om bærende ydervægge samt 
en bærende kerne. Øvrige vægge kan derfor flyttes og etableres løbende, så de matcher virksomhedens aktuelle 
behov. Dette muliggør løbende justeringer i fordelingen mellem storrumskontorer og cellekontorer m.v.

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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• Arealeffektivitet - I ældre kontorejendomme er der typisk et arealforbrug på 22-30 m² pr. medarbejder. I dagens marked 
forventes arealeffektive ejendomme at have et arealforbrug på højst 20 m². Der er her tale om bruttoetagemeter, dvs. 
inklusive reception, mødelokaler og andre fælleslokaler. Ved flerbrugerejendomme, hvor lejerne deler faciliteterne, kan 
der foretages en betydelig reduktion af arealforbruget pr. medarbejder.

• Tekniske installationer - Der er i dag en række krav til tekniske specifikationer, såsom aircondition/ventilation, kabling, 
CTS-systemer, adgangskontrol eller mere produktionsspecifikke og/eller sikkerhedsmæssige tekniske installationer.

• Indeklima og energi - Indeklimaet har stor betydning for medarbejdernes produktivitet. Indeklimaet har således et 
indirekte link til økonomien. Styring af indeklimaet hænger ligeledes sammen med energiforbruget og dermed de 
samlede ejendomsomkostninger pr. medarbejder. Bygningers energieffektivitet og profil certificeres af en række 
organisationer, herunder LEED og ”The GreenBuilding Programme”, og en lang række virksomheder har disse 
certificeringer som krav i deres lokaliseringsovervejelser. 

• Fællesfaciliteter - Fællesfaciliteter omfatter kantine, mødelokaler, fitnessfaciliteter og reception m.v., og efterspørgslen er 
drevet af de betydelige omkostningsreduktioner, der kan foretages ved at dele faciliteterne med de øvrige lejere i en 
ejendom.

• Prestige/signalværdi - Ejendommens beliggenhed og arkitektur skal passe til virksomhedens identitet og egenopfattelse. 
En markant bygning eller kendt adresse kan medvirke til at skabe et image og udgør dermed en reklameværdi for 
virksomheden.

• Parkering - Parkeringsforholdene er en meget vigtig parameter i relation til de ejendomsspecifikke krav. Moderne 
virksomheder stiller i dag krav om, at der er tilstrækkelige parkeringspladser til medarbejdere og kunder. Prisen på 
parkeringspladser er ligeledes meget vigtig, idet prisen pr. plads kan svinge mellem kr. 500 og helt op til kr. 3.000 pr. 
måned ekskl. moms. Kravet om parkering er naturligvis mere udtalt i områder, hvor der er begrænset adgang med 
offentlig transport. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes med en fleksibel parkeringsnorm, der giver mulighed for at 
inddrage developers og brugers viden og behov i den specifikke planlægning. 

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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• CSR - Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility dækker over virksomheders 
samfundsansvar. Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt 
ansvarligt ved for eksempel at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, klima m.m. 

• Omgivelser/nærmiljø - Omgivelser og nærmiljø er vanskelige at kvantificere, men omfatter bl.a. 
indkøbsmuligheder, caféer og restaurationer samt byliv, men også gener fra støj og støv, hvis der er 
produktionsvirksomheder i nærområdet.  

• Kvalitet - Kravet til kvaliteten af det enkelte lejemål er meget lejerspecifikt og knytter sig ofte til materialevalg 
såsom gulvtype m.m. En virksomhed styrer dog ofte kvaliteten af lejemålet gennem valg af møblement, belysning 
og udsmykning, hvilket ikke har indvirkning på lokaliseringsbeslutningen.

Rammebetingelserne består af en lang række parametre, som virksomheder vægter i større eller mindre grad, i 
forhold til hvor de vil lokalisere sig:

• Adgangsforhold til motorveje og overordnet vejnet

• Nærhed til jernbane og lufthavn

• Adgang til offentlige transportmidler og transporttid

• Mobildækning/nethastighed

• Nærhed til virksomhedens kundegrundlag

• Nærhed til nuværende medarbejdere

• Rekrutteringsgrundlag for nye medarbejdere

• Nærhed til uddannelses- og forskningsinstitutioner

• Klyngedannelse/synergieffekter

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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Disse er vigtige parametre i forbindelse med virksomhedernes lokaliseringsovervejelser, uanset hvilken branche der 
ses på. Vigtigheden af de enkelte parametre, herunder økonomi, ejendomskrav og rammebetingelser, afhænger 
naturligvis af virksomhedstypen, der groft kan opdeles i seks kategorier: 

• Liberale erhverv - Selvstændige erhverv, der oftest forudsætter akademiske kvalifikationer. Eksempelvis 
advokater, arkitekter, revisorer og rådgivere.

• Handels- og teknologivirksomheder - Virksomheder, der beskæftiger sig med forskning og udvikling af 
højteknologiske produkter, herunder design, evaluering og testning, samt kontorer til farmaceutiske, 
informationsteknologiske, kemiske, medicinal- og energiforsyningsvirksomheder. Administrative faciliteter og 
hovedkontorer for internationale produktionsvirksomheder.

• Offentlige/organisationer - Kontorer tilhørende offentlige instanser, offentlige organisationer, semioffentlige 
virksomheder og private nonprofitorganisationer. Eksempelvis statslige styrelser, myndighedskontorer, 
fagforeninger og brancheforeninger.

• Finansielle virksomheder - Kontorer tilknyttet finansielle virksomheder såsom hovedsæder, driftsafdelinger, back 
office o.l. Eksempelvis kontorer knyttet til banker, pensionskasser og forsikringsselskaber.

• Traditionelle erhverv - Arealer knyttet til virksomheder, der primært beskæftiger sig med traditionel produktion, 
og som servicerer kunder på baggrund af solgte produkter fra bl.a. højteknologiske virksomheder, handel med 
varer o.l., administration samt salg. Eksempelvis traditionel industri samt teleselskaber, grafikere, o.l.

• Forskning og Udvikling – Laboratorier og udviklingsmiljøer for danske og internationale virksomheder, herunder 
forskningscentre. 

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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Med udgangspunkt i ovenstående definitioner har Sadolin & Albæk vurderet virksomheders lokaliseringskrav. 
Nedenstående tabel opsummerer resultaterne ved brug af en farvekode, der viser graden af vigtighed for en 
gennemsnitlig virksomhed i branchen.

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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Liberale erhverv lægger vægt på de nuværende medarbejdere, og liberale erhverv er hovedsageligt vidensbaserede, 
hvorfor de nuværende medarbejdere reelt udgør forretningsgrundlaget. Ydermere lægger de liberale erhverv stor 
vægt på prestige igennem en profileret beliggenhed med stor synlighed i forhold til omgivelserne. Samtidig er et 
væsentligt krav til den enkelte ejendom, at denne kan være domicil for virksomheden. Dermed er den enkelte 
ejendom med til at skabe virksomhedens identitet.

Handels- og teknologivirksomheder vil have stor fokus på rekrutteringsgrundlaget. Teknologitunge virksomheder 
lokaliserer sig ofte uden for centrum, hvorfor virksomhederne er afhængige af, at den geografiske placering er 
lettilgængelig mht. privat befordring. Handels- og teknologivirksomheder skiller sig igen ud ved at have et eksplicit 
krav om en fornuftig adgang til lufthavnsfaciliteter grundet en ofte stor rejseaktivitet.

Offentlige/organisationer vil typisk have fokus på at have et lavt lejeniveau, ligesom der typisk vil være et klart krav 
til tilgængeligheden og nærheden til centrum. Synlighed har tilsvarende en høj score. Der vil endvidere typisk være 
et behov for god tilgængelighed med offentlig transport af hensyn til medarbejdere, men også for klienter/borgere. 

Finansielle virksomheder har oftest et krav om at ligge omkring centrale byområder. Tabellen viser tilsvarende, at 
finansielle virksomheder ikke stiller så store krav til rammebetingelserne, som de gør til de ejendomsspecifikke 
forhold. Finansielle virksomheder vil dog have et ønske om en lokalisering, der giver dem en stærk identitet, hvorfor 
en placering med en høj synlighed i centrale byområder ofte ønskes. Som et resultat af finanskrisen er kravet om 
prestige og synlighed noget mindre end før krisen. 

Traditionelle erhverv lægger stor vægt på adgang til motorvejsnettet samt i nogen grad adgang til eksempelvis 
havnefaciliteter, kundegrundlag og medarbejderstab. Endvidere vil traditionelle erhverv tit være fokuserede på, at 
lejeniveauet er lavt.

Forskning og udvikling lægger meget stor vægt på udviklingsmiljøer samt adgang til uddannelsesinstitutioner. 
Endvidere skal der være god adgang til attraktive boliger i nærheden – gerne med gode offentlige trafikforbindelser 
til arbejdspladsen, men også gerne med boliger i umiddelbar nærhed.

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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Konkurrerende områder og Clusters
Copenhagen Science City
Copenhagen Science City (CSC) udgøres af området omkring Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol og 
Rigshospitalet, og rummer dermed en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning og anvendt 
forskning inden for farmaci, sundhedsvidenskab og naturvidenskab. Størstedelen af Københavns Universitets 
naturvidenskabelige, farmaceutiske og sundhedsvidenskabelige forskning og uddannelse finder sted i SCS.

CSC omfatter fem delområder; Rigshospitalet, Panum, ‘De Gamles By’, Universitetsparken og Haraldsgade-kvarteret. 
Området er forholdsvis udbygget, og den videre udvikling i Haraldsgade-kvarteret besværliggøres af et meget spredt ejerskab 
af grunde og bygninger. Muligheden for at tiltrække private forskningsbaserede virksomheder er derfor ikke optimal.

Styrken ved CSC er helt klart den bynære beliggenhed sammen med den direkte adgang til en bred vifte af stærke 
forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner. 

Forskerparken Scion DTU, Hørsholm
Scion DTU i Hørsholm er et miljø, hvor fysisk nærhed af beslægtede virksomheder, partnere og investorer understøtter små 
virksomheder i deres vækst, samtidig med at de store fortsat kan udvikle sig. Samarbejdet med DTU understøtter klynger for 
højteknologiske virksomheder inden for primært cleantech, biotek, medico og IT. Der er primært tale om højteknologiske 
virksomheder, der spænder fra 2 til 600 medarbejdere inden for medico, fødevareteknologi, udvikling af software til 
datastyring, internetsikkerhed og finansielle services. Der er reelt tale om et full-service kontorhotelkoncept.

Lokalerne er af høj kvalitet, og der er tale om et velfungerende koncept med en stor accept i markedet. Områdets udfordring 
er beliggenheden, hvor der er stor afstand til København og adgangen med offentlig transport er dårlig. Prismæssigt ligger 
lejemålene i den høje ende, når der sammenlignes med områdets generelle prisniveau for kontorejendomme, hvilket har 
medført en vis tomgang.

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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Forskerpark Risø DTU Campus
DTU og Roskilde Universitet er fælles om at skabe en cleantech forskerpark, hvor erhvervslivet får direkte adgang til den 
nyeste forskning inden for grøn energi. Kombinationen af førende forskningsinstitutioner, testfaciliteter og en forskerpark 
med innovative virksomheder skal øge muligheden for synergi gennem en kommerciel udnyttelse af den viden, som DTU og 
Roskilde Universitet besidder. Forskerparkens samlede areal er på 50 hektar, og der vil være plads til ca. 3-4.000 
arbejdspladser, når parken er fuldt udbygget. 

Samarbejdet mellem DTU og Roskilde Universitet giver et godt potentiale for at tiltrække virksomheder, som har behov for 
adgang til forskning og testfaciliteter. Områdets svaghed er adgangsforholdene og at der er tale om udvikling af et nyt 
område. Adgangsforholdene med bil er fornuftige, men der er ca. 6 km til Roskilde Station, hvilket øger rejsetiden betydeligt. 
Prismæssigt vurderes området at blive konkurrencedygtig med de øvrige områder. 

Biotech/medico cluster, Hillerød
Der er ikke noget formaliseret koncept bag området, men alene en samling af en række sværvægtere inden for 
medicinalbranchen. Området omfatter virksomheder såsom Novo Nordisk, Biogen Idg og Foss. Der er tale om selvstændige 
domiciler eller produktionsfaciliteter, der nyder godt af adgangen til kvalificeret arbejdskraft – både blandt højtuddannede 
og faglærte. Rent infrastrukturelt ligger området fornuftigt, men der er en vis afstand til S-togsnettet. Den kommende station 
ved det nye hospital vil forbedre adgangen. 

Jordpriserne er fornuftige i området, og der vil blive udbudt en del nye arealer i forbindelse med udviklingen af Favrholm ved 
det nye sygehus.  

Copenhagen Cleantech Park
Frederikssund Kommune har en ambition om at skabe en cleantech-klynge. Projektet bliver en del af den planlagte 
byudvikling i Vinge, der på over 350 ha skal rumme 10.000 nye indbyggere og 4.000 arbejdspladser. Af nuværende 
virksomheder kan nævnes Haldor Topsøe og Topsil.

Det er Sadolin & Albæks vurdering, at der er tale om et overordentligt ambitiøst projekt, og at afstanden til København samt 
fraværet af forskningsbaserede uddannelser vil være en hæmsko for udviklingen. Der er ingen tvivl om, at projektet 
igangsættes, men området må forventes at få en karakter og udviklingshorisont, som minder om Hillerød.  

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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Ørestad og Amager
Mange internationale virksomheder har de seneste år etableret sig på Amager og specielt i Ørestad. Ørestad tilbyder en attraktiv 
infrastruktur nær lufthavnen og med optimal offentlig transport specielt med Metroen. Herudover har der været et attraktivt 
udbud af moderne og fleksible kontorarealer med delte faciliteter som f.eks. kantine, mødelokaler m.v., der har passet godt med 
moderne indretningsprincipper og bygningsstandarder.

Ørestad har Københavns Universitet Amager, men humaniora og samfundsfag har ikke den samme tiltrækningskraft som mere 
tekniske uddannelser. IT-Universitetet er også beliggende i Ørestad, men har heller ikke udgjort en særlig tiltrækning.

Der er fortsat udbud af kontorarealer i Ørestad, men tomgangen er lav. Ørestad tilbyder fortsat betydelige udbygningsmuligheder,
men seneste status er, at disse er sat i bero, indtil Copenhagen Towers er helt eller delvist absorberet.

København City inkl. Brokvartererne
København har de senere år oplevet en renæssance, og tomgangen er meget lav. København har fortsat en meget høj søgning og 
tiltrækker en lang række, specielt mindre, virksomheder. 

I takt med den globale urbanisering betragtes bymiljø som et aktiv for specielt de unge og nyuddannede samt de ”kreative”.

Sydhavnen og Kalvebod
Disse er centralt beliggende i Købehavn, men med en væsentligt ringere infrastruktur end f.eks. Ørestad. Dette har betydet, at 
Sydhavnen de seneste år har haft en del udfordringer.

Aalborg Universitet har et aktivt studiemiljø og har haft nogen succes med at tiltrække private virksomheder og udviklingscentre.

Nordhavnen og Tuborg
Markedslejen i disse områder er den højeste i regionen. Dette skyldes delvis den eksklusive havnebeliggenhed, men også 
demografien i forhold til byerne nord for København.

Ballerup
Ballerup har fortsat en høj koncentration af vidensvirksomheder, specielt på IT-området. Området er især domineret af store 
virksomheder.

Infrastrukturen i Ballerup er dog væsentligt ringere end de mere bynære områder, og dette betragtes som en stor svaghed i den
fremtidige udvikling. 

Lyngby-Taarbæk Vidensby



15

Vidensbyens styrkeprofil
Lyngby-Taarbæk Kommune defineres i det efterfølgende som det geografiske område, mens Vidensbyen er visionen om 
tiltrækning af vidensvirksomheder.

De tidligere undersøgelser slår fast, at Lyngby-Taarbæk Kommune er yderst konkurrencedygtig, når der ses på befolkningens 
uddannelsesniveau samt antallet af videnstunge virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Dette potentiale er unikt både i 
nationalt og internationalt perspektiv.

For at vurdere Vidensbyens styrke og tiltrækningskraft er det vigtigt at se på en række andre parametre, som også omfattes 
af begrebet rammebetingelser. 

Følgende parametre/rammebetingelser vurderes at være vigtige i relation til virksomhedernes lokaliseringskrav:

• Prisniveau inkl. skatter

• Adgang til motorvej

• Parkering

• Offentlig transport

• Afstand til lufthavn

• Prestige

• Erhvervsklynger

• Forskningsmiljø

• Byliv

• Adgang til fællesfaciliteter  

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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For at kvantificere Vidensbyens styrkeprofil for en række udvalgte parametre i forhold til konkurrerende områder udarbejdes 
et scorecard. Scorecardet er baseret på de 10 parametre, som vurderes at være de vigtigste i forhold til vidensvirksomheders
lokaliseringskrav.

For hver parameter er der tildelt en værdi fra 1-5, hvor 1 er dårligst, og 5 er bedst. Der er ikke foretaget en vægtning af de 
enkelte parametre, da den enkelte bruger vil vægte de forskellige parametre forskelligt. Indkøbsmuligheder bør således ikke 
vægte lige så højt som eksempelvis pris eller adgang til infrastruktur.

Det skal bemærkes, at modellen er baseret på Sadolin & Albæks objektive vurdering af de enkelte områder, hvor alle 
parametre er vægtet lige. En given virksomhed må forventes at vægte de enkelte parametre forskelligt fra andre 
virksomheder, og den samlede score for et område kan derfor variere betydeligt. De enkelte områder har naturligvis en 
varierende bygningsmasse, og der er derfor taget udgangspunkt i den bygningstype, der vurderes at være en overvægt af 
eller er potentiale for at opføre. 

Det er vores vurdering, at Vidensbyen er langt mere attraktiv end flere af de øvrige områder, men at Copenhagen Science 
City er en konkurrent, der ikke må undervurderes. Der er dog begrænsede byggemuligheder i dette område.

Forskerpark Risø og Copenhagen Cleantech Park i Frederikssund vurderes ikke at være en reelle konkurrenter til Vidensbyen.

Parameter/Område

Vidensbyen Copenhagen          

Science City 

Forskerparken Scion 

DTU, Hørsholm

Forskerpark Risø DTU 

Campus

Biotech cluster     

Hillerød

Copenhagen Cleantech 

Park 

Prisniveau inkl. skatter 2 2 3 3 4 4

Adgang til motorvej 5 2 4 3 3 2

Parkering 3 2 5 5 5 5

Offentlig transport 4 5 2 2 2 2

Afstand til lufthavn 4 5 3 3 3 2

Prestige 4 4 3 1 1 1

Erhvervsklynger 4 3 4 2 2 2

Forskningsmiljø 5 5 3 4 1 1

Byliv 3 5 2 1 1 1

Score (ikke vægtet) 3,8 3,7 3,2 2,7 2,4 2,2
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I forhold til andre byområder i København vurderes Vidensbyen også som meget attraktiv for vidensvirksomheder.

Parameter/Område

Lyngby Vidensby København City inkl. 

brokvarterer

Ørestad/ Amager Sydhavnen og Kalvebod Nordhavnen og Tuborg Ballerup

Prisniveau inkl. skatter 3 2 3 3 1 4

Adgang til motorvej 4 2 4 3 3 2

Parkering 3 2 2 3 4 5

Offentlig transport 5 5 5 3 3 2

Afstand til lufthavn 3 4 5 4 3 2

Prestige 4 5 4 4 5 3

Erhvervsklynger 5 4 3 2 2 2

Forskningsmiljø 5 5 3 4 2 1

Byliv 4 5 4 2 3 1

Score (ikke vægtet) 4,1 4,0 3,8 3,1 3,1 2,3
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Markedsanalyse
Vidensbyen er med sin beliggenhed og nærhed til DTU et oplagt område for de teknologibaserede virksomheder, men vil 
også være attraktiv for aktører inden for de liberale erhverv, herunder rådgivning og finansiering.

For at vurdere potentialet og styrken ved Vidensbyen er det vigtigt at se, på hvilke stadier en virksomhed gennemlever i sin 
livscyklus. Disse stadier har stor betydning for eksempelvis betalingsevnen eller behovet for fleksibilitet m.v.

Nærheden til DTU må alt andet lige medføre en række teknologibaserede opstartsvirksomheder, men også mere etablerede 
virksomheder, herunder rådgivningsvirksomheder som ønsker at drage nytte af et innovativt miljø med adgang til den nyeste 
viden. Endeligt må det forventes, at etablerede nationale- og internationale virksomheder vil placere deres domiciler eller 
udviklingsafdelinger i området.

Virksomhedernes udvikling kan groft inddeles i tre faser:

• Opstartsfasen – Virksomhederne har ofte en lav betalingsevne, kort (ukendt) tidshorisont og behov for adgang til et 
fagligt fællesskab eksempelvis inkubator-miljøer. Stiller ikke så høje krav til funktionalitet og kvalitet af bygninger og 
lokaler. 

• Konsolideringsfasen – Virksomhederne har behov for stor fleksibilitet pga. vækst eller markedsmæssige tilpasninger. 
Betalingsevnen er højere, og der stilles store krav til effektivitet og fællesfaciliteter. 

• Modenhedsfasen – Her er tale om nationale- og internationale virksomheder som har styrken og behovet for egne 
domicilejendomme, der kan understøtte virksomhedens salgs- og udviklingsafdelinger. Der lægges vægt på kvalitet og 
ofte prestige. Der er ofte tale om lejekontrakter af 7-10 årig længde, men der ses også eget ejerskab blandt danske 
medicovirksomheder.

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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Hvad er vidensvirksomheder?

Lyngby-Taarbæk Vidensby

Spin-off af forskere og studerende i opstart er typisk virksomheder med 1-5 ansatte som arbejder tæt sammen med 
universitetet. Virksomhederne har ofte brug for megen support fra et inkubatormiljø med adgang til 

Tekniske rådgivningsvirksomheder er bl.a. rådgivende ingeniørvirksomheder . De har ofte en størrelse fra 20 og helt op til 
flere hundrede ansatte. Virksomhederne ansætter i vidt omfang medarbejdere fra de højere tekniske uddannelser, 
herunder især DTU. De vil typisk gerne ligge i attraktive erhvervsmiljøer med god synlighed og infrastruktur

Forsknings- og udviklingscentre er dele af større danske og internationale virksomheder. Disse spænder fra mindre 
specialiserede udviklingsafdelinger til deciderede forsknings- og udviklingsafdelinger. Disse betragtes globalt som meget 
interessante, da de i høj grad ansætter internationale medarbejdere og specialister.

Andre rådgivere, konsulenter m.v., herunder også venture fonde m.v. vil ofte være mindre men højt specialiserede 
virksomheder som proaktivt søger kunder og ideer/ samarbejder med udviklingsvirksomheder. Det kan f.eks. være 
venturefonde der søger investeringsmuligheder, patentrådgivningsvirksomheder eller andre specialer der naturligt 
understøtter innovation og udvikling.

Andre virksomheder vil ofte søge hen imod aktive og dynamiske udviklingsområder og en del af dem vil naturligt være med 
til at udvikle et erhvervsområde. Hvorvidt de kan defineres som vidensvirksomheder kan være et spørgsmål, men hvis de 
søger et udviklingsmiljø vil det ofte være fordi de er ved at udvikle virksomheden på en ny måde som kan skabe en anden 
slags dynamik. Disse kan således også via nye måder at arbejde på være med til at præge og udvikle miljøet.
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Opstart Konsolidering Moden

Inkubator FlerbrugerejendomKontorhotel Nationalt domicil
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Salgsorganisation
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Administration
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Ud fra virksomhedernes udviklingsstadier og de afledte krav til lokaler og bygninger kan følgende fire bygningstyper 
identificeres. Disse fire typer vurderes at kunne dække behovet i Vidensbyen, herunder sikre at der opnås den ønskede 
klyngedannelse.

• Inkubatormiljøer

• Kontorhoteller

• Flerbrugerejendomme

• Domiciler – Hovedkontor og R&D

I forhold til det nuværende investormarked er der forskel på, hvilke investortyper der ønsker at investere i de fire 
bygningstyper/koncepter. Det skyldes, at der knytter sig forskellig risiko og volumen til typerne.

• Det kommercielle grundlag for inkubatormiljøerne er svagt, og der er en stor tomgangsrisiko samt tung administration 
forbundet med driften. Det er årsagen til, at inkubatormiljøer og ejendomme, der anvendes til dette, ofte ejes af 
undervisningsinstitutioner.

• Kontorhoteller og flerbrugerejendomme har en struktur, som minder om hinanden, dog med den forskel at der for 
kontorhotellerne ligger en form for operatørkontrakt på hele ejendommen. For flerbrugerejendommene er der tale om 
selvstændige lejemål. Efterspørgslen fra investorerne er klart rettet mod den klassiske flerbrugerejendom, hvor 4-5 
selvstændige lejekontrakter er mere attraktive end en samlet operatørkontrakt.

• De klassiske domiciler efterspørges typisk af nationale investorer – primært de institutionelle investorer. Det skyldes, at 
der er tale om ejendomme med stort volumen og med lange lejekontrakter. Det giver en stor grad af cash flow-sikkerhed 
og lave administrationsomkostninger.

Enkelte virksomheder vælger at eje deres bygninger selv, og det ses primært i biotechbranchen. Det skyldes, at 
ejendommene rummer en stor andel af laboratorier, clean rooms og produktionsfaciliteter til mindre batch. Eksempler 
herpå er Haldor Topsøe, Novo Nordisk og Novozymes m.fl.
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Vidensbyen og Tracéet
Vidensbyen omfatter som koncept hele Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor visionen er:

• En af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse

• Et centrum for udvikling af videnstunge erhvervsklynger

• Et internationalt knudepunkt for arbejdskraft, kultur, handel og byliv

• Et levende laboratorium for bæredygtig by- og erhvervsudvikling

Denne vision omfatter således både fysisk planlægning og et øget fokus på erhvervs- og borgerservice samt innovation og 
netværk.

DTU og det faglige miljø, som knytter sig til området, er efter vores vurdering hjørnestenen i realiseringen af visionen om 
Vidensbyen. I praksis betyder det, at den fysiske planlægning bør have fokus på udviklingsmuligheder på det eksisterende 
DTU, og i særdeleshed i Tracéet.

De eksisterende byggemuligheder er begrænsede på DTU’s område, men et justeret plangrundlag, hvor der åbnes op for en 
højere bebyggelsesprocent, kan være med til at sikre de langsigtede udviklingsmuligheder i området. Dette er vigtigt for at 
kunne sikre DTU’s fortsatte tilstedeværelse i området.

En udvikling af tracéet langs med Helsingørmotorvejen er efter vor vurdering nødvendig for at kunne tilbyde et tilpas bredt 
udbud af bygge- og udviklingsmuligheder. Med vedtagelsen af kommuneplantillægget 14/2013 er rammerne for denne 
udvikling skabt.

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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Kommuneplantillægget 14/2013 rummer en række rammebetingelser for udvikling af området. Den generelle anvendelse af 
tracéet er fastlagt til erhverv som beskrevet herunder:

”Erhverv kan f.eks. omfatte videnserhverv med tilknyttede kontorer, forskning, testfaciliteter, laboratorier, mv. Boliger kan 
omfatte forskellige boligformer f.eks. studieboliger, almennyttige boliger og boliger til forskere og familier. Offentlig service 
kan f.eks. omfatte undervisning og forskning. I alle rammeområder gives der desuden mulighed for anvendelse til konference
og hoteldrift samt P-hus”. 

”Der gives desuden mulighed for at etablere mindre butikker i forbindelse med letbanestationerne, f.eks. kiosker eller 
lignende. I henhold til planloven kan der etableres mindre butiksenheder i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne 
m.v.”.

Tracéet er opdelt i fire delområder – Syd, Akademivej, Anker Engelunds Vej samt Nord. Den samlede bebyggelse omfatter i 
alt 225.000 etagemeter, hvoraf 40.000 kun må anvendes til P-huse.

• 25.000 etagemeter i delområde 1.7.92 Syd – heraf 5.000 etagemeter P-hus.

• 40.000 etagemeter i delområde 1.7.93 v. Akademivej – heraf 5.000 etagemeter P-hus.

• 50.000 etagemeter i delområde 1.7.94 v. Anker Engelunds Vej – heraf 10.000 etagemeter P-hus.

• 110.000 etagemeter i delområde 1.7.95 Nord – heraf 20.000 etagemeter P-hus.

I delområde 1.7.92 Syd må der etableres detailhandel, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og 
campingvogne (ikke trafikskabende butikker). Der må i forbindelse med butik kun indrettes lokaler til værksted og lignende, 
hvis disse formål har sekundær karakter.

Det potentielle byggeri i tracéet omfatter 185.000 etagemeter svarende til ca. 8-10.000 arbejdspladser, hvilket skal holdes op 
mod den nuværende beskæftigelse inden for videnserhverv (kontorarbejdspladser inkl. undervisning). 

Rapporten ”Det kreative Lyngby-Taarbæk” (2010) anfører ca. 16 - 17.000 vidensarbejdspladser i kommunen, hvilket betyder, 
at afsætningen af de 185.000 etagemeter i tracéet skal ses i en 10-15 årig horisont. 

Lyngby-Taarbæk Vidensby



24

Placering af bygningstyper

Lyngby-Taarbæk Vidensby

Domiciler

Flerbrugerejendomme

Flerbrugerejendomme
Kontorhoteller

Inkubator og opstart

Flerbrugerejendomme
Kontorhoteller
Detailhandel
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Konferencefaciliteter/ 
hotel
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Strategiske anbefalinger
• Prioriter indsatsen - men vær åben for anden udvikling såfremt der kommer interessante 

muligheder

• ”Skab produktet” for at sikre udvikling af Vidensbyen i overensstemmelse med strategien

• Skitseprojekt for potentielle brugere 

• Business case for investorer og andre interessenter

• Identificer nødvendige forudsætninger for udvikling (forhåndsudlejning, leje, afkast m.v.) ved 
dialog med potentielle interessenter

• Etabler markedsføring i samarbejde med etablerede institutioner (Copenhagen Capacity, 
Invest in Denmark m.v.), mæglere og udviklere overfor potentielle brugere

• Identificer mulige samarbejdspartnere/ investorer

• Fasthold vision og politisk konsensus i Vidensby-partnerskabet og øvrige interessenter i 
kommunen

Lyngby-Taarbæk Vidensby
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Kontaktinformation

Lau Melchiorsen
Direktør, partner, MRICS

E:    lm@sadolin-albaek.dk
T:    +45 70 11 66 55
M:  +45 22 27 02 53

Sadolin & Albæk A/S
Palægade 2-4
1261 København K
Tel. +45 70 11 66 55
www.sadolin-albaek.dk
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