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Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup er en integreret 
del af hovedstadsområdet -en af Europas mest succesfulde 
metropoler.

Vi skaber vækst gennem en unik blanding af 
virksomhedsformer: Iværksættere, håndværkere -fra de 
helt små til de store internationale virksomheder.

Som førende erhvervsby stiller vi hele tiden ambitiøse krav 
til by-og erhvervsudviklingen. Derfor er der mange, der bor, 
arbejder og starter ny virksomhed i Ballerup.

Ballerup

en førende 
erhvervsby

Ballerup

en grøn 
by i 
balance

Ballerup er byen med sunde og grønne rammer om familie-, 
kultur-og fritidslivet. Vi er de nære naturoplevelsers by.

Her er en god balance mellem forskelligartede bymiljøer, 
bolig-og ejerformer, som sikrer spændende rammer for 
alle borgere. Vi passer på miljøet og naturen ved at 
indtænke grøn omstilling overalt i kommunen.

Det er disse kvaliteter, der gør Ballerup til et sted, hvor 
man ikke kun arbejder, men også vælger at bo, leve og 
bidrage.

I Ballerup er borgere, virksomheder og kommunen 
fælles om fremtiden.

Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen 
finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, 
foreninger og erhverv og skaber mulighederne for 
gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og 
livssituationer.

Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt 
forenings-og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at 
involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig 
godt sted at bo.

Ballerup

vi skaber 
fremtiden 
sammen

Ballerup

åben 
for nye 
idéer 

Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. 
Vi er kendt for vores åbenhed over for nye idéer, for vores 
rummelighed og opbakning til mennesker og virksomheder, 
der med engagement og virkelyst er med til at udvikle 
Ballerup. 

Som kommune skaber vi rammer, der fremmer 
iværksættertrang på tværs af institutioner, foreninger, 
uformelle fællesskaber og virksomheder.

Vi har en stærk, lokal og åben kultur, som møder 
kreativitet og nye idéer med nysgerrighed og konstruktiv 
dialog. Vision 

2029
Vision 2029 er kommunalbestyrelsens vision for, hvordan 
det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup i 2029.
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Ballerup kommune

Hvorfor  
bygge og bo  
i Ballerup?

Investorinformation



I Ballerup Kommune står Kommunalbestyrelsen samlet om en 
boligvision, hvilket betyder stabilitet, fokus og opbakning til 
boligudbygningsprojekter.

Vores ambition er, at der etableres minimum 300 nye boliger - og gerne 500 - 
inden for en kort årrække. Men det er kun begyndelsen. Det er Kommunal- 
bestyrelsens vision, at indbyggertallet i 2029 er vokset til 52.000 - og det  
kræver massive investeringer i boliger og infrastruktur.

I Ballerup Kommune er væksten godt på vej - og kommunens nye boligpolitik 
følges op af massive kommunale investeringer i byudvikling, infrastruktur og 
byggemodning. 

Derfor inviterer vi projektudviklere og investorer til dialog om fremtidige 
boligprojekter i kommunen. Det er nu muligheden for at investere med et godt 
afkast, er til stede. Efterspørgslen er stor, og priserne er stadig attraktive 
sammenlignet med de øvrige kommuner i det nordlige Storkøbenhavn.  

Kommunen arbejder for, at der investeres i nye boligformer, som passer til 
fremtidens beboersammensætning. Og Kommunalbestyrelsen vil  investere 
massivt i at binde nye og eksisterende boliger sammen i velfungerende lokal-
områder, med veludviklede bymidter og god infrastruktur.

Ballerup 
vækster nu

Ca. 48.000 indbyggere

Mere end 22.000 boliger

Gennemsnitlig liggetid for ejerlejligheder  
34 dage – lavest i Danmark

I top 20 over hussalg i Danmark

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris i Ballerup 
Kommune er på 22.500 kr.

Indbrudsstatistik: 26,2 indbrud pr. 10.000 
indbyggere, hvilket er væsentlig lavere end de fleste 
nordsjællandske kommuner og nabokommunerne

Fakta om Ballerup, boliger og borgere
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Den nye boligpolitik udstikker retningen og ambi-
tionsniveauet. Nu glæder vi os til at samarbejde 
med projektejere og investorer om at realisere 
visionen om Ballerup som en attraktiv og grøn 
kommune at bo og bygge i. Derfor er vi åbne over 
for nye ideer og andre måder at tænke fremtidens 
boformer på. 
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Nye ideer og  
projekter  
er velkomne

3

Kommunen som aktiv 
samarbejdspartner for investorer   

Er I interesseret i at investere i boligprojekter, vil 
Ballerup Kommune  

• skræddersy processen sammen med jer ud fra 
jeres behov og ønsker, så vi hurtigst muligt 
kommer i mål.

• agere facilitator i relation til at finde den rigtige 
grund og samarbejdspartner – uanset om 
grunden er kommunalt ejet eller ej.

• sikre hurtig sagsbehandlingstid og fleksibilitet i 
relation til både lokalplan og kommuneplan.

• dele sin viden om borgerne i Ballerup Kommune, 
bosætningsmønstre, og hvad borgerne lægger 
vægt på, når de bosætter sig.  

• tilbyde én indgang for erhvervslivet og 
simultane processer for myndigheds-
afgørelserne.



Ballerup Kommune er både en stærk erhvervs-, uddannelses- og 
bosætningskommune. Vi ønsker at integrere de tre funktioner, 
så der er flere, der både bor, arbejder og uddanner sig lokalt. 
Kommunen er kendt som erhvervskommune, fordi vi lægger 
kvadratmetre til mange af de virksomheder, som trækker væksten i 
Hovedstadsområdet – og det giver en solid kommuneøkonomi.

Danmarks  
største  
erhvervskommune

Der er mere end 4.000 virksomheder i Ballerup 
Kommune, som dermed er en af landets største 
erhvervskommuner med fokus på it, life science og 
finansielle virksomheder. Dermed er der mere end 
42.000 arbejdspladser i kommunen.

Ballerup Kommune er den kommune i Danmark, der har 
det største bidrag til bruttonationalproduktet. Bidraget 
pr. indbygger er 356%.

 

Fakta om Erhverv

4

Velfærd

civilsamfund / Borgere 

K
o

m
m

u
n

en
virk

so
m

h
ed

er

Ballerup

en grøn 
by i 
balance

Ballerup er byen med sunde og grønne rammer om familie-, 
kultur-og fritidslivet. Vi er de nære naturoplevelsers by.

Her er en god balance mellem forskelligartede bymiljøer, 
bolig-og ejerformer, som sikrer spændende rammer for 
alle borgere. Vi passer på miljøet og naturen ved at 
indtænke grøn omstilling overalt i kommunen.

Det er disse kvaliteter, der gør Ballerup til et sted, hvor 
man ikke kun arbejder, men også vælger at bo, leve og 
bidrage.

Børnene er vores fremtid. Derfor er vi ambitiøse og 
målrettede på vores institutioner, skoler og 
uddannelsessteder. Vi investerer i børn og unge.

Vi har et rigt ungdomsmiljø, som gør Ballerup til et godt 
sted for unge at uddanne sig, leve og bo.

Skolerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og 
lokal-samfundet samarbejder om at udvikle Ballerup som 
en stærk uddannelses-og erhvervsby, hvor alle unge er i 
uddannelse eller job.

Ballerup

en stærk 
uddannelsesby

I Ballerup er borgere, virksomheder og kommunen 
fælles om fremtiden.

Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen 
finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, 
foreninger og erhverv og skaber mulighederne for 
gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og 
livssituationer.

Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt 
forenings-og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at 
involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig 
godt sted at bo.

Ballerup

vi skaber 
fremtiden 
sammen

Ballerup

åben 
for nye 
idéer 
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rummelighed og opbakning til mennesker og virksomheder, 
der med engagement og virkelyst er med til at udvikle 
Ballerup. 

Som kommune skaber vi rammer, der fremmer 
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Vision 2029 er kommunalbestyrelsens vision for, hvordan 
det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup i 2029.



Det er vores erfaring, at investorer ofte har fingeren på pulsen. De har et godt 
overblik over, hvor markedet er på vej hen, og hvad der efterspørges i de  
kommende år. Det lytter vi til og supplerer gerne med aktuelle data om tilflyt-
ning og beboersammensætning. 

Vores tilgang er nytænkning og åbenhed i forhold til nye bud på fremtidens 
boligbehov. Som kommune investerer vi i rammerne omkring boligerne med 
infrastruktur og byudvikling. 

Der er ikke så mange ubebyggede arealer tilbage i kommunen, derfor kan vi 
ikke alene inddrage nye byggegrunde, men fokuserer også på fortætningsbyg-
geri og omdannelse af grunde til nye formål. 

Vi lytter til 
markedet og 
nye ideer

Udvikle dialogen med investorer om at etablere 
de boligformer, borgerne efterspørger. 

Inddrage investorer i afdækning af behov og 
tendenser i det private boligmarked. 

Matche investorer og grundejere for at fremme 
det private boligbyggeri. 

Investere i opkøb af ejendomme og grunde og 
have en aktiv dialog med investorer. 

Være klar til at investere i infrastruktur og 
byggemodning af grunde.  

Omdanne kommunalt eller offentligt ejede 
bygninger, som ikke længere skal have et 
offentligt formål til boliger, nærbutikker og 

cafeer.

Kommunalbestyrelsen vil:
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Ballerup Kommune har en velfungerende infrastruktur og er 
godt placeret i forhold til offentlig transport og indfaldsveje.

Tæt på alt

Ballerup Kommune strækker sig over ca. 34 km2 og er 
omkranset af Hareskoven og Jonstrup Vang mod nord, 
Vestskoven og Harrestrup Ådal mod syd, landzone mod 
vest og bymæssig bebyggelse mod øst. 

Med fem togstationer, gode busforbindelser, 
supercykelstier og en central placering i forhold til 
indfaldsveje og motorveje – er det let at komme rundt i 
kommunen og videre ud i landet.

Rådhuspladsen: 23 minutter med S-tog. 
Lufthavnen: 46 minutter med S-tog og Metro.

Ballerup Bymidte er kommunens handelsmæssige 
hovedcenter. Der er mere end 150 butikker i kommunen, 
hvoraf de fleste er placeret i de tre bymidter, i tre større 
bydelscentre eller i de seks lokalcentre. 

Der er gode og moderne idrætsfaciliteter i  bymidterne, 
bland andet Ballerup Super Arena, der danner rammen 
om 6-dagesløbet og Ballerup Idrætsby  med svømmehal, 
atletikstadion  og boldbaner. Vi har også en golfklub 
med to lokale baner. Ballerup er Team Danmark 
Elitekommune.

Fakta om kommunen

Måløv

Skovlunde

Ballerup
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Ballerup Kommune består bl.a. af tre attraktive og 

selvstændige bymidter Måløv, Ballerup og Skov-

lunde, samt en række lokalområder. Kommunalbe-

styrelsen ønsker at videreudvikle bymidterne og 

bymiljøet, da det gode liv handler om andet end 

bygninger.  Livet leves i høj grad mellem husene. 

Og bymidten er ofte stedet, hvor mennesker 

mødes.  

 

Ballerup prioriterer kulturen med over 100 kunst-

værker i det offentlige rum, et hovedbibliotek og 

to kulturhuse. Fællesskabet trives i mere end 300 

sports-, kultur- og fritidsforeninger.

Vi ved, at borgere bruger tilbud på kryds og tværs 

af kommunegrænser, og vi tænker derfor hele 

Hovedstadsområdet ind – både som målgruppe for 

og brugere af kommunens tilbud. Tilbud og  

aktiviteter kan tiltrække folk fra andre kommuner 

og medvirke til at skabe liv og dynamik i lokal-

områderne. Det gælder både for de rekreative 

områder og for handels- og kulturliv.
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100 mio. kr. til 
velfungerende 
bymidter og levende 
lokalmiljøer

Sikre, at den fortsatte udvikling af Måløv, 
Ballerup og Skovlunde understøtter bymidterne 
med levende bymiljøer. 

Synliggøre de aktiviteter, der findes i de enkelte 
bydele og skabe gode rammer for, at foreninger og 
andre møder mellem borgerne kan udfolde sig.

Arbejde med trafikale og sociale bindeled 
mellem kommunens bydele – og resten af 
Hovedstadsområdet.

Kommunalbestyrelsen vil:



Forskellige 
boligbehov 
- forskellige løsninger

Almene og private rækkehuse til børnefamilier
Almene og private lejelejligheder til enlige, par og 
børnefamilier

Parcelhuse og ejerlejligheder
Studie- og ungdomsboliger
Seniorbofællesskaber

Kommunalbestyrelsen vil prioritere boligudbygning med 
opførelse af:

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at der er relevante boligtyper til både 
unge, børnefamilier og seniorer i alle bydele, så borgerne kan blive i nærmiljøet 
i alle livets faser. 
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Sikre opførelse af flere studieboliger i tilknytning 
til de store uddannelsesinstitutioner.  

Sikre og formidle, at der er attraktive fritidstilbud 
og indkøbsmuligheder i alle bydele.

Fortsætte det gode samarbejde med erhvervslivet 
og uddannelsesinstitutioner, så der er gode 
muligheder for relevant studiearbejde, praktik og 
lignende for de unge. 

Kommunalbestyrelsen vil:

Unge og  
uddannelse
Unge borgere øger efterspørgslen efter nye boliger og er med til at skabe byliv 
og en positiv befolkningsudvikling.

Ballerup Kommune er en stærk uddannelseskommune med bl.a. DTU og fem 
ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder tre gymnasier. Ligesom vi med 
fem distriktsskoler på ni matrikler og 27 daginstitutioner har et godt grundlag 
for at tiltrække og fastholde flere unge i kommunen efter endt uddannelse.

Velfærd

civilsamfund / Borgere 
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Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup er en integreret 
del af hovedstadsområdet -en af Europas mest succesfulde 
metropoler.

Vi skaber vækst gennem en unik blanding af 
virksomhedsformer: Iværksættere, håndværkere -fra de 
helt små til de store internationale virksomheder.

Som førende erhvervsby stiller vi hele tiden ambitiøse krav 
til by-og erhvervsudviklingen. Derfor er der mange, der bor, 
arbejder og starter ny virksomhed i Ballerup.

Ballerup

en førende 
erhvervsby

Ballerup

en grøn 
by i 
balance

Ballerup er byen med sunde og grønne rammer om familie-, 
kultur-og fritidslivet. Vi er de nære naturoplevelsers by.

Her er en god balance mellem forskelligartede bymiljøer, 
bolig-og ejerformer, som sikrer spændende rammer for 
alle borgere. Vi passer på miljøet og naturen ved at 
indtænke grøn omstilling overalt i kommunen.

Det er disse kvaliteter, der gør Ballerup til et sted, hvor 
man ikke kun arbejder, men også vælger at bo, leve og 
bidrage.

I Ballerup er borgere, virksomheder og kommunen 
fælles om fremtiden.

Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen 
finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, 
foreninger og erhverv og skaber mulighederne for 
gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og 
livssituationer.

Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt 
forenings-og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at 
involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig 
godt sted at bo.

Ballerup

vi skaber 
fremtiden 
sammen

Ballerup

åben 
for nye 
idéer 

Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. 
Vi er kendt for vores åbenhed over for nye idéer, for vores 
rummelighed og opbakning til mennesker og virksomheder, 
der med engagement og virkelyst er med til at udvikle 
Ballerup. 

Som kommune skaber vi rammer, der fremmer 
iværksættertrang på tværs af institutioner, foreninger, 
uformelle fællesskaber og virksomheder.

Vi har en stærk, lokal og åben kultur, som møder 
kreativitet og nye idéer med nysgerrighed og konstruktiv 
dialog.Vision 

2029
Vision 2029 er kommunalbestyrelsens vision for, hvordan 
det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup i 2029.
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fælles om fremtiden.

Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen 
finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, 
foreninger og erhverv og skaber mulighederne for 
gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og 
livssituationer.

Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt 
forenings-og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at 
involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig 
godt sted at bo.

Ballerup

vi skaber 
fremtiden 
sammen

Ballerup

åben 
for nye 
idéer 

Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. 
Vi er kendt for vores åbenhed over for nye idéer, for vores 
rummelighed og opbakning til mennesker og virksomheder, 
der med engagement og virkelyst er med til at udvikle 
Ballerup. 

Som kommune skaber vi rammer, der fremmer 
iværksættertrang på tværs af institutioner, foreninger, 
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Ballerup Kommune har fokus på, at borgerne skal have opfyldt deres behov 
for rekreation, motion og naturoplevelser tæt på boligen, arbejdspladsen og 
institutionen. 

Kommunen arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og øge kendskabet, så 
flere får glæde af kommunens grønne fristeder. 

Kommunen har en rig variation af byparker, naturparker, grønne områder samt 
større fritidslandskaber med både skov, mose, søer, vandhuller, kolonihaveom-
råder og rekreative anlæg. 

De grønne omgivelser er et af de aktiver, der tiltrækker flest tilflyttere.  
Derfor videreudvikler og udbygger Ballerup Kommune ud fra mottoet:  
Aldrig mere end 5 minutter til et grønt område!

Aldrig mere end 
5 minutter til et 
grønt område

I tæt samarbejde med borgerne i lokalområderne 
sikre, at de grønne områder og bynære 
fritidslandskaber løbende udvikles.  

Gøre Ballerup Kommunes grønne og rekreative 
områder mere synlige og alment kendte. 

Åbne til de grønne og rekreative områder på 
en måde, der både tager hensyn til områdernes 
naturværdi og som sikrer, at flere får øje på dem 
og bruger dem i hverdagen.

Kommunalbestyrelsen vil:
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Ballerup

en førende 
erhvervsby

Børnene er vores fremtid. Derfor er vi ambitiøse og 
målrettede på vores institutioner, skoler og 
uddannelsessteder. Vi investerer i børn og unge.

Vi har et rigt ungdomsmiljø, som gør Ballerup til et godt 
sted for unge at uddanne sig, leve og bo.

Skolerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og 
lokal-samfundet samarbejder om at udvikle Ballerup som 
en stærk uddannelses-og erhvervsby, hvor alle unge er i 
uddannelse eller job.

Ballerup
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uddannelsesby

I Ballerup er borgere, virksomheder og kommunen 
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gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og 
livssituationer.

Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt 
forenings-og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at 
involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig 
godt sted at bo.
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Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. 
Vi er kendt for vores åbenhed over for nye idéer, for vores 
rummelighed og opbakning til mennesker og virksomheder, 
der med engagement og virkelyst er med til at udvikle 
Ballerup. 

Som kommune skaber vi rammer, der fremmer 
iværksættertrang på tværs af institutioner, foreninger, 
uformelle fællesskaber og virksomheder.

Vi har en stærk, lokal og åben kultur, som møder 
kreativitet og nye idéer med nysgerrighed og konstruktiv 
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Vision 2029 er kommunalbestyrelsens vision for, hvordan 
det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup i 2029.

10



11

Kontinuerligt arbejde med at sikre, at Ballerup 
Kommune fremstår indbydende for kommunens 
borgere, gæster og kommende beboere.  

Sikre en sammenhængende indsats på alle 
niveauer, inklusiv forskønnelse af byrum og 
præsentation af kommunen i digitale medier.

Øge kendskabet og adgangen til kommunens 
mange tilbud til borgerne.

Kommunalbestyrelsen vil:

Vi løfter vores  
del af opgaven
Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke informationen om Ballerup Kommunes 
kvaliteter. Vi vil tiltrække nye borgere ved at gøre opmærksom på kommunens 
mange kvaliteter i form af grønne områder, gode skoler og daginstitutioner 
samt attraktive arbejdspladser tæt på hjemmet.



Det er nemt at få et overblik over mulighederne i Ballerup. Vi tilbyder jer én 
samlet indgang til kommunen. Ring og fortæl, hvad I gerne vil høre mere om,  
så samler vi trådene, undersøger mulighederne – og kommer hurtigt tilbage.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Vi samler trådene – ring til os! 

BALLERUP KOMMUNE 

Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup  

Carsten Riis
Direktør

E-mail: cri1@balk.dk
Telefon: 2569 9979

Steen Pedersen
Centerchef

E-mail: spe1@balk.dk
Telefon: 4175 0101

Lars Algreen
Planchef

E-mail: lag@balk.dk
Telefon: 41750 104


