
Fogs byggecenter og multifunktionshus gør Lyngbys handelscentrum større 

Fremtidens byggecenter med fokus på den gode kundeoplevelse er på vej. Trælast- og 

byggecenterkæden Johannes Fog A/S opfører et nyt byggecenter og multifunktionshus på 

Firskovvej i Lyngby. I slutningen af 2020 - som var året, hvor Fog kunne fejre 100-års 

jubilæum - blev det første spadestik taget, og det nye byggecenter forventes at slå dørene op i 

marts 2023. Flere aktiviteter under Fog vil blive flyttet med til den nye lokation på 

Firskovvej. 

 

Johannes Fog A/S er fuld i gang med opførelsen af et nyt byggecenter og multifunktionshus i 

Lyngby. Byggeprojektet til et trecifret millionbeløb skal skabe fremtidens byggecenter og 

sætte nye rammer for, hvad et trælast- og byggecenter kan tilbyde. Det skal samtidig blive 

nemmere at handle i Fog for både professionelle og private kunder, og det indebærer bl.a. en 

sammenlægning af Fogs aktiviteter i Lyngby. 

 

“Det er mange års arbejde og en drøm, der nu går i opfyldelse. Vi har længe haft et ønske om 

at skabe en ny og moderne forretning på Firskovvej, der henvender sig til både professionelle 

og private kunder. Med det nye byggecenter på Firskovvej bliver der mulighed for at 

sammenlægge aktiviteterne fra vores to forretninger i Lyngby. Der er et stort overlap i 

produktsortiment og der er åbenlyse synergier mellem de to lokationer. Aktiviteterne i vores 

Bolig & Designhus på Nørgaardsvej vil derfor blive flyttet til det nye byggecenter på 

Firskovvej, hvor der også vil være en selvstændig forretning med et udvalgt Bolig & 

Designhus-sortiment,” fortæller Carsten Ludvig, administrerende direktør i Johannes Fog 

A/S, og fortsætter: 

 

“Vi ser frem til at kunne tilbyde vores kunder en ny og forbedret kundeoplevelse i det nye 

byggecenter. Sammenlægningen af vores aktiviteter betyder, at Fog kommer til at have 

produkter til både den professionelle kunde og til de private kunders mange opgaver i 

hjemmet og haven samlet på én adresse. Det vil blive let at finde varerne i byggecentret og i 

drive-in afdelingen, og med et nyt parkeringshus med mere end 225 pladser, der tilbyder 

gratis parkering for kunderne, skal det nye byggecenter styrke Fogs position som kundernes 

foretrukne indkøbspartner inden for byggematerialer og isenkram.” 

 

Multifunktionelt byggeri i hjertet af Lyngby 
I mere end 50 år har Firskovvej i Lyngby været hjemsted for Johannes Fog A/S, og det nye 

byggecenter skal medvirke til at sætte gang i en fornyelsesproces i Lyngby. Det 15.400 

etagemeter store byggeri i seks etager kommer til at fungere som et multifunktionelt hus, der 

bl.a. vil rumme forretninger, værksteder, et auditorium med 300 pladser, et cafeområde, 

kontorer og Cphbusiness som en stor lejer. Endeligt vil der på toppen af bygningen blive 

opført ca. 60 kollegieværelser. Byggeriet vil i stort omfang være med træbeklædte facader, 

mens tagene vil være med en kombination af solceller og grønne sedum planter.   

 

“Hos Fog ønsker vi at bidrage til Lyngby-Taarbæk Kommunes planer om udvikling af 

Firskovvej til et mere bynært område, og det betyder, at vores nye byggeri på Firskovvej 

kommer til at have eksterne erhvervslejemål, hvor blandt andre undervisningsinstitutionen 

Cphbusiness bliver lejer. Der bliver også bygget et nyt parkeringshus. Vi glæder os meget til 

at byde nye som gamle, professionelle såvel som private kunder velkomne i vores nye hus,“ 

udtaler Carsten Ludvig. 

 

Det nye byggecenter forventes at slå dørene op i marts 2023, og indtil flytningen vil Fog-

forretningen på Nørgaardsvej holde åbent og fortsætte som hidtil. Efter åbningen af det nye 



byggecenter fortsætter Johannes Fog A/S sit engagement i nærområdet med 

videreudviklingen og nye tillægsinvesteringer på Firskovvej. 


