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Væksten ligger i vores natur



Klaus Mogensen, Better Banners:
Ved at flytte vores virksomhed til Erhvervs- 
korridoren sikrer vi os en central placering i  
et bynært, dynamisk erhvervsområde med  
de bedste forudsætninger for at tiltrække  
dygtige medarbejdere såvel som at være 
tilgængelige for vores kunder. 

Erhvervs-
korridoren

Erhvervskorridoren er Silkeborgs bynære 
erhvervsområde. Og med en placering kun 

5 minutters kørsel fra Silkeborg centrum 
er du og dine medarbejdere tæt på  

byens faciliteter

“

Erhvervskorridoren skal tegnes af kontor- og service- 
virksomheder, som kan bygge deres domiciler i  

12-20 meters højde med en unik synlighed til  
motorvejen samt andre trafikale veje.

Vil du vide mere om mulighederne for at 
bygge i Erhvervskorridoren? 
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Kontakt
Erhvervstaskforce  
2090 1368  
erhverv@silkeborg.dk

mailto:erhverv%40silkeborg.dk?subject=Silkeborg%20Vokser%20Erhvervskorridoren


Nye erhvervsbyggerier er på tegnebrættet

Og inden længe kommer der flere attraktive  
erhvervsarealer til salg i Erhvervskorridoren.  

Arealer som blandt andet er ejet af  
Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune. 

Derfor indbyder vi meget gerne til dialog med  
interesserede investorer/virksomheder.

Læs mere om lokalplanerne her:  
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/

plan/1#/lokalplanid/9442241
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Erhvervskorridoren
Vejen til vækst

Kontakt
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Der sker meget i 
Silkeborg Kommune

Erhvervskonsulent 
Johanne Christensen  
Silkeborg Kommune

Direktør 
Torben Vilsgaard 
ErhvervSilkeborg

Plan- og Byggechef 
Trine Skammelsen  
Silkeborg Kommune

Sektionsleder 
Søren Overgaard 
Silkeborg Kommune

Udviklingschef 
Gregers Pilgaard  
Silkeborg Kommune

Erhvervstaskforce
Erhvervstaskforce  
2090 1368  
erhverv@silkeborg.dk
silkeborgvokser.dk
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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!

• Silkeborg Kommune investerer massivt i infra- 
 strukturen. Blandt andet i en ny Nordskovvej  
 der forbedrer trafikken til og fra øst 

• Etableringen af Silkeborgmotorvejen har givet  
 Silkeborg Kommune et gevaldigt løft, og den  
 kobler kommunen tæt sammen med dynamikken 
 i Business Region Aarhus 

• De seneste år er virksomheder som Danfoss  
 – Redan, Sports Group Denmark og Envision  
 kommet til med nye domiciler langs Silkeborg- 
 motorvejen 

• Silkeborg Kommune oplever et regulært bygge- 
 boom. For tiden bygges der cirka 700 nye boliger 
 om året 

• Nyt torv, nye gågader og masterplanen for  
 Søfronten og havnen skal booste midtbyen og  
 bringe naturen mere i spil 

• Med byggeriet af Papirtårnet og de mange  
 boliger på Søtorvet, fortættes Silkeborg midtby 
 de kommende år 
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