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KONGENS LYNGBY CENTRUM

Rum til fremtidens   
viden og udvikling
Der skal være rum for viden 
og innovation i centrum, 
så vidensvirksomheder 
og uddannelsesinstituti-
oner spiller sammen med 
centrum og byens øvrige 
liv. Vi udvikler centrum vel 
vidende, at vi ikke kender 
alle svarene på forhånd. 
Derfor har vi en agil og flek-
sibel tilgang og er åbne for 
nye idéer til, hvad centrum 
skal kunne og rumme.

Attraktive boliger i centrum
Vi vil på udvalgte steder i centrum 
give mulighed for at bygge nye 
boliger, der understøtter handels-
livet og bidrager til tryghed og 
liv efter lukketid. De nye boliger i 
centrum skal være for dem, der 
ønsker at bo centralt i attraktive og 
levende omgivelser.

Udvikling med respekt for historien og krav om kvalitet
Vi vil passe på de bevaringsværdige bygninger og styrke 
købstadspræget i og omkring Lyngby Hovedgade. Vi stiller 
høje krav til kvalitet og samspil med det eksisterende 
bymiljø, når vi nænsomt skaber plads til nye butikker, 
boliger, kultur og spisesteder.

En grøn og bæredygtig by med ople-
velser, natur og vand
Vi vil styrke forbindelserne mellem 
centrum og kommunens kulturhisto-
riske grønne og blå omgivelser, vi vil 
skabe nye muligheder for aktivitet og 
bevægelse for både børn og voksne, 
og vi vil trække naturen og vandet ind 
i byens rum, så Kongens Lyngby bliver 
en attraktiv destination.

Fremkommelighed og
tryghed i trafikken
Vi vil sikre god fremkomme-
lighed til centrum og samtidig 
reducere den gennemkørende 
trafik. Det skal være let, sikkert 
og trygt at færdes i centrum, 
også for cyklister og gående. 
Den kollektive trafik, herunder 
letbanen, skal være et aktiv for 
borgerne og butikkerne.

Stærkt handelsliv og liv efter lukketid
Vi vil styrke vores handelsliv og binde butikker, gader, stræder og 
pladser bedre sammen med smukkere og grønnere byrum, der 
inviterer til leg, ophold og fællesskaber året rundt. Og vi vil skabe 
rum for nye kulturelle, kunstneriske og gastronomiske oplevelser. 
Centrum skal være attraktivt for børn, unge, familier og seniorer, 
være et aktiv for borgere i hele kommunen og kunne tiltrække 
gæster og turister udefra.

ET LEVENDE OG  
OPLEVELSESRIGT

Kongens Lyngby 
Centrum

 I 2030 danner et grønnere 
centrum rammen om attraktive 
mødesteder og fællesskaber for 

alle, der bor i, besøger  
og færdes i byen


