
BYSAMABEJDER
INNOVATIONSDISTRIKTER
SCIENCE CITIES

– Hvorfor fokus på
innovationsgeografi? 



AGENDA

• Hvad er innovationsdistrikter og 
Triple Helix samarbejder - og hvad kan de? 

• Præsentation af og debat om de tre 
konkrete samarbejdsmodeller 

• Hvorfor er partnerskaber nødvendige - og 
hvordan kan de styrke innovation, 
erhvervsudvikling, livskvalitet og vækst? 

• Hvad betyder byens rammer og 
lokalområdets karakter for innovations- og 
iværksættermiljøer?  



HVEM ER VI?

Lyngby-Taarbæk 
Vidensby (2012)

Ørestad Innovation City 
Copenhagen (2017)

Gladsaxe 
Erhvervsby (2017)



Bysamarbejder, innovationsdistrikter og science cities som
acceleratorer for vækst

• Hvordan er den nordiske model for Innovation Districts / Science 
Cities anderledes end de globale modeller?

• Nordiske styrker og svagheder

• Hvad kan Danmark/Norden tilbyde verden? 



INNOVATION DISTRICT’S -EN DØENDE INNOVATIONSFORM?

De sidste 50 år har innovationsdistrikter været tegnet efter den amerikanske model som 
Silicon Valley: 

Perifere og isolerede urbane områder, med et isoleret campus, hvor adgang foregår i bil, 
og med et lille fokus på livskvalitet eller integrationen mellem arbejde, bolig- og fritid.

Kina, Indien og mange andre lande 
har forsøgt at kopiere Silicon Valley –
indtil for nylig!

→Nu peger tendensen på en 
spirende ny innovationsgeografi



HVAD ER DEFINITIONEN PÅ ET INNOVATIONSDISTRIKT?

ECONOMIC 

ASSETS

NETWORKING 
ASSETS

PHYSICAL

ASSETS

“Innovation districts are geographic areas 
where leading-edge anchor institutions and 
companies cluster and connect with start-
ups, business incubators, and accelerators.”

“They are also physically compact, transit-
accessible, and technically-wired and offer 
mixed-use housing, office, and retail”

Katz, B. & Wagner, J. (2014). The Rise of Innovation Districts: A new 
geography of innovation in America. Brookings Institution



HVORDAN DEFINERER NORDEN SIG I 
FORHOLD TIL DEN AMERIKANSKE MODEL?

DE NORDISKE STYRKER

• Meget større tæthed mellem by og campusområde og mindre afstande 

generelt

• Lang tradition for triple helix samarbejder / co-operative modeller

• Højt niveau af tillid mellem stakeholdere inklusiv officielle og offentlige 

institutioner

• Flade hierarkier og stor følelse af ligeværd

• En vældfærds model der støtter op om udviklingen af 

innovationsdistrikter, igennem offentlig støtte til uddannelse, sundhed, 

mm.



• Højt kvalitet i forskning og langt med den teknologiske 
udvikling

• Stort antal start-ups

• Veluddannet befolkning

• Stabilt samfund med høj livskvalitet 

• Top 10 globalt indenfor Innovation/Tech udvikling

• Top 5-10 på de fleste globale indekser over økonomi, 
beskæftigelse, køn, menneskerettigheder, klima etc.

NORDISKE STYRKEPOSITIONER



VI HAR OGSÅ SVAGHEDER / UDFORDRINGER

• Mindre markeder og ikke nok scale-ups

• Mindre funding tilgængelig for start-ups/scale-ups

• Små decentrale samarbejder og markedsføringsinitiativer 

• For store afstande selv i vores mindre områder

• Manglende færdigheder - ikke nok talent, og mangel på 
integration af udenlandsk talent

• ‘Mono-karriere’ udfordringer imellem industri og universiteter 

• Brug for flere mix-use og co-working spaces

• Mangel på globale institutioner og supportstrukturer, dvs. 
internationale skoler, advokater og konsulenter med global 
erfaring, globale virksomheder



HVEM ER VI?

Lyngby-Taarbæk 
Vidensby (2012)

Ørestad Innovation City 
Copenhagen (2017)

Gladsaxe 
Erhvervsby (2017)



FORRETNINGSMODEL
Antal ansatte Pris for medlemskab

• 1-5 5.000 kr.

• 6-25 10.000 kr.

• 26-150 25.000 kr.

• 151-300    50.000 kr.

• 301-500 75.000 kr.

• 500+ 150.000 kr.

EJENDOMSEJERE 
Ejendomsværdi i 
mio. kr.

VIRKSOMHEDER 
Antal ansatte

0‐9: 2.000 kr. 1‐19: 2.000 kr.

10‐49 5.000 kr. 20‐49: 5.000 kr.

50‐99 10.000 kr. 50‐99: 10.000 kr.

100‐199 15.000 kr. 100‐299: 15.000 kr.

200 + 20.000 kr. 300 + 20.000 kr.

Eksterne interessenter: 2.000 kr.



INNOVATIONSGEOGRAFI – ONE SQUARE MILE!

To centre: DTU campus og 
Lyngby centrum adskilt 
med 1,6 km, snart 
forbundet med Letbane

Over 4 mile lang 
(6 km) 
forbundet med 
metro

One square mile, 
letbane i 2025, ikke 
fortættet 
bygningsmasse



LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

▪ Partnere: 88 medlemmer fra alle sektorer

▪ Fokus: Vidensbyen arbejder på at udvikle Lyngby til 
en af Europas førende universitetsbyer karakteriseret 
af entreprenørskab, unik ingeniør/teknisk og 
videnskabelig vidensproduktion, af vidensintensive
virksomheder og internationalt talent. Med DTU som 
driver arbejdes der på at skabe et innovationsdistrikt 
baseret på Vidensbyens to klynger, samt på at løse 
mobilitets udfordringerne i byen under Letbane 
byggeriet.

▪ Særlig styrke: Vidensbyen er drevet af medlemmerne 
i et tæt og fortroligt samarbejde med et stærkt fokus 
på tech og entreprenørskab samt gode levevilkår.

▪ Eksempler: Science Festival, Skylab/Guldæg, Spouse
Mentoring programme



88 medlemmer - September 2019



GLADSAXE ERHVERVSBY

▪ Medlemmer: 60 medlemmer – offentlige og private 
aktører fra alle sektorer. Store og små. Ca. 9000 
medarbejdere.

▪ Fokus: Skabe vækst og livskvalitet via branding, 
trafik, byrumsudvikling, faglige netværk og sociale
netværk

▪ Særlig styrke: Dét erhvervsområde I DK med størst
vækst. Stærke virksomheder, god infrastruktur, tæt
på uddannelsesinstutioner. Kommune som går
forrest med Verdensmålene.  

▪ Eksempler: Stærke netværk, Alfa Laval Innovation 
House, Bæredygtige samarbejder - NaboGo, 
Byrumsudvikling - Verdensmålsbænk



Hydracademy

MTR 
Ejendomme

GLADSAXE ERHVERVSBYS MEDLEMMER



ØRESTAD INNOVATION CITY 
COPENHAGEN

▪ Partnere: 42 medlemmer på tværs af universiteter, 
offentlige og private virksomheder

▪ Fokus: ØICC arbejder på at gøre Ørestad til et 
internationalt og grønt innovationsdistrikt i 
verdensklasse, der kan fungerer som et levende 
laboratorium for bæredygtig erhvervsudvikling, og som 
skaber fremtidens modeller for den innovative by.

▪ Særlig styrke: Stærkt triple helix netværk med to 
universiteter, og et ønske blandt alle medlemmer om at 
fokusere på bæredygtighed, verdensmålene og grøn 
vækst. Ørestad er et greenfield-område, der tilbyder 
unikke muligheder for en ny og innovativ byudvikling.

▪ Undersøgelse af bymæssige variabler der fordrer
grønne transportmønstre, udvikling at lokale grønne
turistforløb, Sustainable Solution Lab med KU & ITU



ØICC’S MEDLEMMER AUGUST 2018



DIALOG

• Hvorfor er partnerskaber nødvendige og 
hvordan kan de styrke innovation/
erhvervsudvikling, livskvalitet og vækst i 
et område? 



DIALOG
• Hvad betyder byens rammer og 

lokalområdets karakter for 
innovations- og 
iværksættermiljøer?  



DIALOG

Hvilke urbane rum egner sig til at skabe 
innovationspartnerskaber?

Hvad er generelle udfordringer? 

Hvad er det unikke ved et givent område?

Hvem tager lead?



1:1 test platforme i et trygt og stærkt lokalt netværk

Bygge tillid i partnerskaber – grundlæggende forudsætning for vækst

Risiko investering i katalytiske alliancer   

Integrere byudvikling med 
innovation og forbedret livskvalitet – på samme tid

Udvikle attraktive destinationer for talenter og iværksættere

Integrere masterplanning med social planlægning = samstemme

økonomiske, bæredygtige og sociale bundlinjer 

Skabe stærke partnerskaber for SMVer = understøtte vækstlaget

Understøtte lokalt byliv

HVAD KAN URBANE PARTNERSKABER LØFTE?



TAK!

Marianna 
Lubanski
ml@vidensby.dk

Carolina 
Benjaminsen
cb@oicc.dk

Karen 
Brosbøl Wulf
karwul@gladsaxe.dk

mailto:ml@vidensby.dk
mailto:cb@oicc.dk
mailto:karwul@gladsaxe.dk

