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Din vækst ligger 
i vores natur 
Silkeborg Kommune vokser. En af grundene er, at 
kommunen har fokus på at være en professionel spar- 
ringspartner for alle, der ønsker at investere og drive  
virksomhed i Danmarks Outdoor Hovedstad

 
Derfor lytter vi, og vi arbejder målrettet på altid at give Danmarks  
bedste erhvervsservice. Det har blandt andet resulteret i en erhvervs- 
taskforce, hvis vigtigste opgave er at hjælpe dig med at realisere dine  
og din virksomheds ambitioner.

 
Så kontakt vores erhvervstaskforce eller fang mig på mobilen  
(2629 3732), når du vil høre mere om dine muligheder og hvordan  
Silkeborg Kommune kan gøre en forskel for dig.

På gensyn i Silkeborg Kommune

 

Steen Vindum

Borgmester



Danmarks 10.  
største kommune

Indenfor en times  
kørsel finder du 
mere end 130.000  
virksomheder

Indbyggere 
+94.000 KR

Dækningsafgift: 0 kr.

Befolkningstilvækst  
i 2020: 1.400 

Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid for 
byggesager: 30 dage

Forventet befolknings- 
tal i 2030: 105.000

Ambition: 4.000 flere 
arbejdspladser i 2030

Der bygges 700  
nye boliger om året

Erhvervsklimamålinger:  
Dansk Industri: 4 
Dansk Byggeri: 13

 Kontakt vores erhvervstaskforce på 2434 1231 eller send en mail til erhverv@silkeborg.dk 

mailto:erhverv%40silkeborg.dk?subject=


Silkeborg Kommune  
- midt  i det hele 
og tæt på resten

Erhvervspark Funder
20.000 biler i døgnet 

Silkeborg
Motorvejen
Silkeborgmotorvejen bliver kaldt Danmarks smukkeste motorvej. Den snor sig gennem det midt-
jyske søhøjland med skove og søer, og den er spækket med afkørsler til spændende oplevelser 
og bynære erhvervsområder. En unik mulighed for virksomheder, der ønsker effektiv infrastruktur 
og god logistik tæt på byens liv og puls.

Indenfor en times kørsel:

• 1,2 millioner indbyggere
• 130.000 arbejdssteder/virksomheder
• 21 videregående uddannelsesinstitutioner
• Mere end 600.000 jobs
• 3 lufthavne – Karup, Billund og Tirstrup
• Aarhus Havn



Erhverspark Nord
20.000 biler i døgnet 

Erhvervspark Hårup
30.000 biler i døgnet 

Erhvervskorridoren
30.000 biler i døgnet 

Turen til Aarhus er 
en kort fornøjelse på 
kun 20 minutter.”

Flere oplevelser:

 1. Jysk Park & Jysk Arena
 2. Aqua/Ferskvandscentret
 3. Museum Jorn
 4. Papirfabrikken
 5. Hjejlen & Havn
  6. Kunstcenteret Silkeborg Bad
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Infrastruktur



600.000 potentielle  
      medarbejdere  
        i pendlerafstand

Silkeborg Kommune  
- midt i det hele  
og tæt på resten 

Derfor har du – med en beliggenhed i Silkeborg Kommune  
– de bedste forudsætninger for at tiltrække medarbejdere. 

Indenfor en times kørsel fra Silkeborg Kommune finder
du mere end 600.000 potentielle medarbejdere. Herunder  
mere end 184.000 personer med en erhvervsuddannelse  
samt 63.000 højtuddannede. 

M
edarbejdere



Silkeborg jagter talenter til kommunens private arbejdspladser  
gennem initiativer som jobcrawls, lærlingenetværk, erhvervs-  
og uddannelsesmesser og ægtefællejobs.

Hvis du overvejer at placere din virksomhed i Silkeborg  
Kommune, kan du allerede nu kontakte Jobcenter Erhverv  
på telefonnummer 8970 5757. De kan hjælpe dig med  
rekrutteringen af dine kommende medarbejdere.

Du kan læse mere om Jobcenter Erhverv på
silkeborg.dk/Erhverv/Jobcenter-Erhverv

M
edarbejdere

https://silkeborg.dk/Erhverv/Jobcenter-Erhverv/Velkommen-til-Jobcenter-Erhverv


Erhvervspark Funder er placeret vest for Silkeborg.  
Området har en markant synlighed fra motorvejen, og
er placeret kun 20 minutters kørsel fra Herning

Erhvervspark Funder er et af Silkeborgs nye erhvervsområder og  
interessen for området er stor. Flere virksomheder indenfor engros,  
service og lettere produktion er allerede ved at etablere sig.

Derfor skal du handle hurtigt, hvis du drømmer om at etablere din  
virksomhed på en af de eftertragtede grunde i Erhvervspark Funder.
 
Læs mere om Erhverspark Funder her www.silkeborgvokser.dk

Erhvervspark Funder
Som det fremgår af navnet er Erhvervspark Nord placeret  
i den nordlige del af Silkeborg med god forbindelse mod
Viborg. Og motorvejen er kun et par minutters kørsel væk
 
Området er kendetegnet ved god infrastruktur, hvilket gør området særligt 
attraktivt for virksomheder, som arbejder indenfor transport, service og  
pladskrævende varegrupper.

Silkeborg Kommune har en række erhvervsgrunde til salg i Silkeborg Nord. 
Grundenes beliggenhed har en god synlighed samt nærhed til de etablerede 
erhvervsområder. 

Læs mere om Erhverspark Nord her www.silkeborgvokser.dk

Erhvervspark Nord

Kontakt vores erhvervstaskforce på 2434 1231 eller send en mail til erhverv@silkeborg.dk

E
rhvervsom

råder

http://www.silkeborgvokser.dk
http://www.silkeborgvokser.dk
mailto:erhverv%40silkeborg.dk?subject=


Erhvervskorridoren er Silkeborgs bynære erhvervsområde.  
Og med en placering kun 5 minutters kørsel fra Silkeborg  
centrum er området tæt på byens faciliteter 

Erhvervskorridoren tegnes af kontor- og servicevirksomheder, 
som bygger deres domiciler med en unik synlighed til motorvejen. 

Nye erhvervsbyggerier er allerede på tegnebrættet. Og inden længe  
kommer der flere attraktive erhvervsarealer til salg i Erhvervskorridoren.

Læs mere om Erhvervskorridoren her www.silkeborgvokser.dk 

Erhvervskorridoren
Hvis du tager motorvejen til Silkeborg fra Aarhus møder  
du Erhvervspark Hårup efter kun 20 minutters kørsel

Erhvervspark Hårup er et veletableret erhvervsområde med en god  
synlighed til motorvejen, ligesom orienteringen mod Aarhus er særligt  
attraktiv for mange virksomheder indenfor handel- og logistik.

Silkeborg Kommune har flere attraktive, byggemodnede erhvervs- 
grunde til salg i Erhvervspark Hårup.

Læs mere om Erhverspark Hårup her www.silkeborgvokser.dk

Erhvervspark Hårup

Kontakt vores erhvervstaskforce på 2434 1231 eller send en mail til erhverv@silkeborg.dk

E
rhvervsom

råder

http://www.silkeborgvokser.dk
http://www.silkeborgvokser.dk
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Overalt i Silkeborg Kommune finder du spændende kontorfællesskaber, udviklings-  
og iværksættermiljøer samt innovative samarbejdsmuligheder. Ligesom Silkeborg  
byder på et levende gågademiljø, som tiltrækker mange gæster. 

Og hvis din virksomhed leder efter attraktive kvadratmeterpriser samt en solid infra- 
struktur mod nord, er erhvervsområderne i Kjellerup eller Thorning værd at kigge 
nærmere på. 

Mod syd rummer erhvervsområdet Knudlund mange spændende vækstmuligheder. 

  Læs mere her: www.silkeborgvokser.dk 

Flere gode grunde,  
erhvervslejemål og 
kontorfællesskaber  
i nærheden

M
uligheder

http://www.silkeborgvokser.dk


M
uligheder



Med mere end 1.000 medlemmer har Silkeborg Danmarks største og bredeste  
erhvervsnetværk – Silkeborg Business – som har fokus på at styrke din virksomhed 
gennem konstruktiv sparring og gode netværksmuligheder. 

Silkeborg Business driver mere end 20 specialiserede netværk for ejere og ledere 
og har helt sikkert også et netværk, som passer til din virksomhed, hvad enten du 
er iværksætter-, gazelle-, produktions- eller handelsvirksomhed. 

Sammen med HandelSilkeborg er Silkeborg Business et stærkt eksempel på det 
sammenhold og fællesskab, der kendetegner Silkeborgs levende og engagerede 
erhvervsliv.

Læs mere på

silkeborgbusiness.dk 

handelsilkeborg.dk

Succes skaber  
vi sammen

N
etvæ

rk

http://silkeborgbusiness.dk
https://handelsilkeborg.dk


N
etvæ

rk



Silkeborg kan opfylde dine boligdrømme tæt på naturen. Der bygges 
700 nye boliger om året i Silkeborg Kommune, og uanset om du ønsker 
villa, lejlighed, rækkehus eller en helt fjerde boligform, finder du det her. 

Og hvis du flytter din virksomhed til Silkeborg Kommune vil du – og dine 
medarbejdere – samtidig havne midt i Danmarks skønneste natur med 
et utal af muligheder for at bruge førsteklasses outdoorfaciliteter, når 
der er pause fra arbejdet. 

Har du lyst til at høre mere om, hvordan livet leves i en dynamisk kom-
mune, så kig ind på silkeborgkalder.dk. Her udveksler erfarne silkebor-
gensere, nye silkeborgensere og kommende silkeborgensere erfaringer, 
ideer og gode råd om livet i Danmarks Outdoor Hovedstad. 

Det gode liv i Danmarks 
Outdoor Hovedstad

Hvis du eller dine medarbejdere overvejer at flytte jeres private bopæl  
til Silkeborg Kommune hjælper Silkeborg Kalder jer godt på vej. 

B
oliger

https://silkeborgkalder.dk/


Se mere på silkeborgkalder.dk og silkeborg.com

B
oliger

https://silkeborgkalder.dk/
https://www.silkeborg.com/


Væksten ligger i vores natur

Erhvervstaskforce
Erhvervstaskforce  
2434 1231 
erhverv@silkeborg.dk
silkeborgvokser.dk

Vil du vide mere om Silkeborg Kommune som erhvervs- og vækstkommune, eller er du  
allerede på udkig efter en byggegrund eller et lokale? Uanset hvad du har af spørgsmål,  
er du velkommen til at kontakte Silkeborg Kommunes erhvervstaskforce. 

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig videre – hurtigt og professionelt!

SVANEMÆRKET

Miljømærket tryksag 
5041 0546

Denne brochure er FSC- og Svanemærket.  
Produceret af materiale fra bæredygtigt 
skovbrug.
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