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Lyngbys karakteristiske, konkavformede rådhus blev opført i 1939 -
1942 og er tegnet af Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen.

Nu er Lyngby-Taarbæk Kommune i fuld gang med planlægningen af en 
omfattende restaurering og modernisering af rådhuset, som samtidig 
skal sikre en bevaring og genskabning af rådhusets oprindelige 
arkitektur. I forbindelse med renoveringen foretager kommunen 
desuden en modernisering af bygningen, som skal være med til at 
skabe et åbent og tilgængeligt rådhus.

Rådhuset har været fredet siden 2014, og i byggeprocessen bliver der 
derfor taget hensyn til de arkitektoniske og fredningsbærende 
elementer i fx rådhussalen, det store gennemgående trapperum samt 
buegangen, der på alle etager genspejler den krumme facade. Hertil 
kommer de oprindelige materialeforhold, bygningsstrukturer og 
installationer, der skal opgraderes til tidssvarende standarder.

Men det er ikke kun rådhuset, der undergår en forandring. Udenfor 
rådhuset er der også stor bygge- og anlægsaktivitet med bl.a. anlæg af 
letbanen, der kommer til at gå gennem Lyngby bymidte og give Lyngby 
i alt syv nye letbane-stationer. En stor del af kommunens byudvikling 
sker derfor i forbindelse med letbanen med fokus på de udviklings-
muligheder det giver, men også med fokus på de grønne områder og 
gode handelsmuligheder. 

På besøget hørte vi både om planerne for den kommende renovering af 
rådhuset og om de store fysiske forandringer, som Lyngby-Taarbæk 
Kommune undergår i disse år. På arrangementet deltog Center for 
Arealer og Ejendomme og Center for Udvikling, Plan og Byggesag i 
Lyngby-Taarbæk Kommune.



Lisbeth Røgind, Centerchef for Center for Arealer og Ejendomme indledte med at byde velkommen og fortælle 
kort om kommunen, hvorefter projektleder Anette Dyring Naalund fortalte om det omfattende renoverings-
projekt for rådhuset, der står på i de kommende år og forventes færdigt i 2023. 



Mads Teisen, programleder for letbaneprogrammet samt Jane Drejer Nielsen, programleder i Center for 
Udvikling, Plan og Byggesag fortalte om de store fysiske forandringer og processer for byudviklingen og 
anlæggelsen af letbanen, hvor en del af anlægsarbejdet foregår lige udenfor rådhuset. 
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