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Forord 
 
Ballerup Kommune er en af Danmarks førende erhvervskommuner med et mangfoldigt og stærkt 
erhvervsliv, særligt kendt inden for IT/Tech, finans/FinTech og life science. Hen over de seneste tre år er der 
skabt mere end 3.000 nye private arbejdspladser, og virksomhederne bidrager fortsat betragteligt mere til 
BNP pr. indbygger end landets øvrige kommuner. Det er en udvikling, vi vil gøre alt for at bibeholde 
rammerne for. 
 
Denne Erhvervs- og Vækstpolitik er en justering af den tidligere politik. De spor der blev lagt i den tidligere 
politik er stadig gældende. Denne politik vil derfor understøtte den fortsatte udvikling. 
 
Det største erhvervsudviklingsprojekt de næste fire år ligger i Kildedal, tæt på Novo Nordisk R&D og Cooper 
Surgical. Her venter 40 hektarer på at blive en ny by med blandet bolig og erhverv. Vi vil lægge vægt på at 
udbygge Greater Copenhagens life science-økosystem, som bl.a. dækker over medicinalvirksomheder, 
universiteter, universitetshospitaler og hubs for virksomheder. Med så stort et udviklingsprojekt vil der 
også blive skabt en lang række andre arbejdspladser, som vil komme borgere i Ballerup Kommune til gavn.  
I det hele taget skaber de private virksomheder jobs til borgere i kommunen og hele Hovedstadsregionen. 
Ballerup Kommune har også et alsidigt erhvervsliv inden for produktion, service og de liberale erhverv.  
 
Med den brede vifte af virksomheder giver det enestående muligheder for at samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne, herunder DTU Engineering Technology, som uddanner diplomingeniører. Her 
dannes ofte partnerskaber, som munder ud i konkrete projekter. 
 
Et mangfoldigt erhvervsliv og mange regionale arbejdspladser giver os et stærkt udgangspunkt for at være 
en aktiv medspiller i Greater Copenhagen. Vi har gode muligheder for at tiltrække og fastholde 
virksomheder samt sikre adgang til infrastruktur. 
 
Vi vil have mere fokus på samarbejde om bæredygtighed ved at understøtte den tendens, virksomhederne 
allerede er optaget af. Vi vil skabe netværk for virksomheder, hvor der kan videndeles, dannes 
partnerskaber eller udveksles konkrete råd. Selve klimaområdet behandles ikke i denne Erhvervs- og 
Vækstpolitik, men særskilt. 
 
Vi vil styrke dialogen og vores eksisterende samarbejde med virksomhederne i Ballerup kommune om 
beskæftigelse, socialt ansvar, bæredygtige løsninger, infrastruktur samt vækstmuligheder.  
I Ballerup er borgerne, virksomhederne og kommunen fælles om fremtiden.  
 
Jesper Würtzen, borgmester 

 
 
Der kommer diverse modeller med i politikken. 
 
Tekst om Vision2029, styrkepositioner og forpligtende fællesskaber er ikke skrevet om, da de 
stadig står stærkt. 
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Vision 2029 Ballerup – en førende erhvervsby 
Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune 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 erhvervskommune stiller vi hele tiden ambitiøse krav til by- og 
erhvervsudviklingen. Derfor er der mange, der bor, arbejder og starter ny virksomhed i Ballerup 
Kommune 
 
Forpligtende fællesskaber  
Vi vil søge stærke og gensidigt forpligtende fællesskaber med virksomhederne og 
uddannelsesinstitutionerne for kontinuerligt at udvikle Ballerup som erhvervskommune 
 
Styrkepositioner 
Ballerup har fire styrkepositioner, der understøtter væksten i virksomhederne og medvirker til at 
tiltrække nye virksomheder, investeringer og borgere. Vi har et stærkt udgangspunkt, som Erhvervs- 
og vækstpolitikken bygger videre på. Ballerups styrkepositioner bidrager til at skabe regional vækst 
i Greater Copenhagen. De fire styrkepositioner er: 
 
Vidensstærke virksomheder  
Virksomhederne i Ballerup er vidensstærke og specialiserede. Det betyder, at der er en viden 
tilstede blandt virksomhederne, som kan bringes i spil i forhold til den fortsatte udvikling, innovation 
og samarbejde blandt virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune.  
 
Erhvervsklynger  
Ballerup har tre erhvervsklynger: IT/teknologi, life science og finans. Disse klynger tiltrækker både 
nationale og internationale investeringer samt nye virksomheder, der kan se en fordel i at lokalisere 
sig geografisk tæt på kunder, konkurrenter og samarbejdspartnere. Vi ønsker at fastholde og styrke 
disse klynger.  
 
Udviklingsmiljøer  
Ballerup er en stærk uddannelseskommune med DTU Diplom, erhvervsuddannelser, teknisk-, 
handels- og almene gymnasier, produktionsskole og folkeskoler. Med dette rige uddannelsesliv er 
det oplagt at bringe virksomheder og uddannelsesinstitutioner sammen for at styrke innovationen 
i virksomhederne samt styrke vidensgrundlaget, nysgerrigheden og motivationen hos 
folkeskoleelever om uddannelses- og jobmuligheder på fremtidens arbejdsmarked.  
 
God infrastruktur  
Ballerup ligger 20 km fra Københavns centrum, har fem S-togsstationer, mange buslinjer, tre 
supercykelstier samt adgang til motorveje og lufthavn. Den gode infrastruktur er vigtig for 
virksomhederne i Ballerup og i tiltrækningen af nye virksomheder. Placeringen i Region 
Hovedstaden giver endvidere virksomhederne adgang til arbejdskraft på et regionalt 
arbejdsmarked. 
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Mål 
 
 
Mål 1:  
3.000 nye private arbejdspladser 

 
Mål 2:  
Ballerup Kommune er blandt top 10 i Region Hovedstaden, med den laveste ledighed blandt 
jobparate borgere 
 
Mål 3:  
30 pct. af eleverne i folkeskolen vælger en erhvervsuddannelse    
 
Mål 4:  
Virksomheder i Ballerup bidrager mest til Danmarks BNP pr. indbygger  
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Spor 1: De bedste rammevilkår for virksomhederne    
Ballerup Kommune er samarbejdspartner med virksomheder, når det gælder de lokale rammevilkår 
og skabe de bedste rammer for vækst. Vi ønsker at imødekomme eksisterende virksomheders 
behov og tiltrække nye virksomheder. Vi vil skabe levende bymiljøer, der understøtter 
erhvervsområderne, og gør det attraktivt at bo, arbejde og starte virksomhed. 
  
Ballerup Kommune vil skabe gode rammer for erhvervsdrivende og detailhandlen i bymidterne. Det 
gør vi ved at understøtte lokalt liv og fællesskaber gennem visionær byplanlægning.  
 
 
Kildedal 
Vi udvikler en ny by, Kildedal, med plads til både virksomheder og boliger. Der er fokus på at 
tiltrække virksomheder inden for Ballerups erhvervsmæssige styrkepositioner, som arbejder med at 
finde morgendagens nye medicin, sundhedsteknologi og den datamæssige metode til at udvikle nye 
produkter til life science-industrien (BioTech, MedTech, kunstig intelligens og data). Bygningerne i 
Kildedal skal guldcertificeres efter DGNB-standarden.  
 
Lautrup  
Lautrup skal revitaliseres hen over de næste 10 år. Derfor skal den nye vision for Lautrup medvirke 
til at skabe fremtidens erhvervsområde, og samtidigt gøre det attraktivt for borgere at bosætte sig 
i Lautrup. Lautrup er fortsat et centralt erhvervsområde for Ballerup. 
Vi vil undersøge, om der er interesse for en certificering af området på sigt.  
 
 

1. [Infrastruktur] I Ballerup skal der være nem adgang til veje, kollektiv trafik, cykling og 
samkørsel. Der satses på en fleksibel kollektiv trafikbetjening med en Bus-Rapid-Transit 
(BRT) i Ballerup 
 

2. [Sagsbehandling] Ballerup Kommune er kendt som en smidig og effektiv samarbejdspartner  
 

3. [Fysisk udvikling] Grønne fysiske rammer og bæredygtige løsninger udvikles i samarbejde 
mellem Ballerup Kommune og virksomhederne  
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Spor 2: Arbejdskraft og arbejdsmarked 
Ballerup Kommune er samarbejdspartner for virksomheder, når det gælder adgang til arbejdskraft 
og rekruttering. Vi vil, sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, sikre adgang til de 
kompetencer, som virksomheder efterspørger i dag og i fremtiden.  
Vi ønsker at styrke samarbejdet med virksomheder for initiativer og aktiviteter, der understøtter 
social ansvarlighed. 
 
Ballerup skal være en stærk uddannelses- og erhvervsby, hvor alle unge er under uddannelse, i 
praktikforløb eller i job.  
 
Virksomheder efterspørger kompetencer inden for STEM* og håndværksmæssige 
erhvervsuddannelser. Derfor styrker vi samarbejdet på uddannelsesområdet ved at knytte 
virksomheder endnu tættere på arbejdet med de unges uddannelsesvalg.  
 
Vi gør det nemt for skoler og virksomheder at bidrage til en virksomhedsnær undervisning i 
folkeskolen fx gennem praktikpladser. For ungdomsuddannelserne skaber vi kontakt til 
virksomheder for at etablere flere elevpladser.  
 
Vi søger det tværkommunale og regionale samarbejde i Hovedstadens Rekrutteringssamarbejde for 
at møde virksomhedernes behov efter fx håndværksmæssige- og STEM-kompetencer.  
 
 

1. [Uddannelse] Unge i Ballerup styrkes til fremtidens arbejdsmarked ved at blive grundigt 
introduceret til mulighederne i alle ungdomsuddannelser, herunder særligt videregående 
uddannelser, der øger STEM-kompetencerne og de håndværksmæssige kompetencer.  
 

2. [Rekrutteringer] Ballerup Kommune er en aktiv samarbejds- og rekrutteringspartner, der 
medvirker til at skaffe arbejdskraft til virksomhederne  
 

3. [Nye kompetencer] Ballerup Kommune kompetenceudvikler borgere, der står uden for 
arbejdsmarkedet i forhold til efterspørgslen fra erhvervslivet 

 
*STEM er Science, Technology, Engineering og Mathematics   
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Spor 3: Vækst i virksomhederne  
Ballerup Kommune vil bidrage til, at virksomheder i alle brancher får mulighed for at realisere deres 
vækstpotentiale. Via samarbejde med aktører i Greater Copenhagen vil vi have et fortsat 
internationalt engagement og tiltrække nye virksomheder.  
 
Vi samarbejder med Erhvervshus Hovedstaden om at hjælpe virksomhederne til at skabe vækst. Vi 
udbreder kendskabet til Erhvervshuset, og vi henviser iværksættere til vejledning og sparring i 
Erhvervshuset. Sammen udvikler vi konkrete tilbud til de lokale virksomheder i Ballerup.  
Vi understøtter den grønne omstilling i lokale virksomheder gennem netværksaktiviteter, hvor 
virksomhederne arbejder sammen og giver hinanden idéer til, hvordan omstillingen bedst gribes an. 
   
Vi arbejder for at skabe innovative miljøer inden for tech og innovation. Vi ønsker en bredere 
variation i størrelsen af virksomheder i Ballerup samt at kunne skabe bedre synergi mellem store og 
mindre virksomheders lyst til at arbejde sammen.  
 
 

1. [Erhvervsservice] Vi tilbyder virksomhedsrettet vejledning til alle virksomheder gennem 
samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden  
 

2. [Klynger og tiltrækning] Ballerup Kommune markedsfører de eksisterende klynger, 
IT/teknologi, life science og FinTech, og arbejder for at tiltrække nye virksomheder, både 
internationale og danske, til disse 
 

3. [Bæredygtighed og innovation] Vi skaber innovative miljøer inden for tech og innovation for 
at understøtte udvikling af nye virksomheder. Vi understøtter den grønne omstilling i de 
lokale virksomheder gennem netværksaktiviteter og formidler allerede eksisterende 
netværk 
 

 

 


