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I Silkeborg vil vi vækst. Vi arbejder hårdt på at skabe rammer for en positiv udvikling  
i vores kommune hver eneste dag. Vi er glade for hver ny borger, der flytter til, og hver  
ny arbejdsplads, der bliver skabt.  

Vi stræber ambitiøst efter:

• 3.000 flere arbejdspladser inden 2025
• 100.000 borgere inden 2025
• at være i top 10 i målingerne af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark

Silkeborg Kommunes Erhvervsstrategi 2014-2018 stiller skarpt på, hvordan vi i fælles- 
skab får gjort det endnu bedre at drive virksomhed i Silkeborg-området, så den positive 
udvikling forstærkes, og vi når vores mål. Vores fokus er at hjælpe din virksomhed med  
at nå jeres ambitioner.

Fart på strategien
Det er vigtigt med en god strategi. Men det er endnu vigtigere med handling,  
der fører os frem mod strategiens mål. Vi er glade for at kunne præsentere Erhvervs- 
handleplan 2018 og 12 stærke initiativer, der sætter handling bag ordene og fart på  
erhvervsudviklingen. 

I alt er der afsat en ramme på 4,5 mio. kr. til realisering af Erhvervshandleplan 2018  
med solide satsninger indenfor bl.a. Silkeborg Jagter Talenter, gode butiks- og by- 
oplevelser, tiltrækning af investeringer og nye virksomheder særligt inden for vind samt 
solid opbakning til markedsføring og udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad. 

Du kan læse om alle initiativerne i denne folder. 

Vi arbejder  
for din virksomhed

Et godt erhvervsklima
• Bedre service til din virksomhed
• Vind offentlige udbud
• Silkeborgmotorvejens erhvervsmæssige muligheder
• Topmøde om rammer for erhvervsudvikling 
• Silkeborg Jagter Talenter
• Gode butiks- og by-oplevelser

Stærke virksomheder
• Tiltrækning af virksomheder og investeringer
• Digitale muligheder
• Flere forretningsudviklingsgrupper
• Flere innovative virksomheder
• Danmarks Outdoor Hovedstad
• Fælles turismebranding i Business Region Aarhus

2018



Et godt erhvervsklima er et hovedfokus i Erhvervsstrategi 2014-2018. 
Vi arbejder med fire indsatsområder, der hver især bidrager  
til et bedre erhvervsklima: 

• Erhvervsservice
• Infrastruktur 
• Kompetenceudvikling
• Handel, bosætning og branding 

Vi styrker samarbejdet mellem virksomheder og rådhuset. Det gør vi gennem  
forstærket dialog og målrettet service.

Vi arbejder på: 

Bedre service til din virksomhed  
Vores mål er at være blandt de 10 mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark.  
I 2017 kårede Dansk Byggeri os til Danmarks sjette mest erhvervsvenlige kommune.  
Den position skal fastholdes.

I 2018 tager vi derfor hul på yderligere initiativer, der skal forbedre servicen for områdets 
virksomheder. Vi sætter bl.a. fokus på at få skabt endnu bedre sammenhæng mellem 
vores erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige tiltag.

Derudover arbejder vi hele tiden på at forbedre dialogen mellem rådhus og erhvervsliv  
og løse eventuelle problemer, før de opstår. 

Vind offentlige udbud
Silkeborg Kommune vil gerne handle lokalt, hvis prisen er rigtig. Derfor fortsætter vi  
med at invitere lokale virksomheder ind til dialogmøder om Silkeborg Kommunes  
udbudsplaner og konkrete udbud, når det gælder byggeri, anlæg, varekøb og  
tjenesteydelser. 

Derudover vil der i 2018 blive sat ekstra fokus på, at styrke de lokale virksomheders 
kompetencer, så de står stærkere, når vi – eller andre kommuner – sender opgaver i 
udbud.

Erhvervsservice

Vi spiller sammen  
Vi hjælper din virksomhed 

godt på vej  Vores Erhvervstaskforce hjælper nye virksomheder  

til Silkeborg og yder professionel hjælp til større  

erhvervssager. Erhvervstaskforcen tilbyder: 

• Én indgang til Silkeborg Kommune

• Svar indenfor 24 timer Kontakt udviklingschef Gregers Pilgaard  

på mobil 2090 1368 eller mail erhverv@silkeborg.dk



Funder

Høje Kejlstrup

Erhvervskorridoren

Hårup

Funder

Høje Kejlstrup

Erhvervskorridoren

Hårup

Det kan du nå på en time:

• 1,4 millioner indbyggere
• 700.000 potentielle medarbejdere
• 50.000 højtuddannede
• 71.000 arbejdssteder/virksomheder
• 600.000 jobs
• 75.000 studerende
• 21 videregående uddannelsesinstitutioner
• Billund, Midtjylland og Aarhus lufthavne
• Aarhus Havn

Vi udnytter Silkeborgmotorvejen og giver kommunens infrastruktur et løft.  
Det skal være nemt for medarbejdere, varer og kunder at komme hertil fra hele verden.  
Og når de er her, skal det være nemt at komme rundt i byen og at parkere.

Vi arbejder på: 

Silkeborgmotorvejens erhvervsmæssige muligheder
Vi fortsætter med at udvikle og markedsføre de nye spændende erhvervsmuligheder 
langs Silkeborgmotorvejen. I 2017 er der blevet solgt rigtig meget erhvervsjord langs 
motorvejen bl.a. til SPORT24, Sports Group Denmark, Dacapo Stainless og Jyske Bank/ 
Jyske Finans. I 2018 vil der bl.a. være fokus på opkøb af nye arealer til erhvervsudvikling, 
udvikling af Erhvervskorridoren samt et nyt område til pladskrævende varegrupper ved 
motorvejen i Høje Kejlstrup.

Læs mere på www.silkeborgmotorvejen.dk

Topmøde om rammer for erhvervsudvikling   
Silkeborg Kommune skaber rammer, der giver virksomheder plads og mulighed for  
at vokse og udvikle sig. Det betyder, at vi ser muligheder og vil gå langt for, at vi i fælles- 
skab finder løsninger, så din virksomheds ambitioner kan indfries. Et stærkt og velfunge- 
rende erhvervsliv er en vigtig forudsætning for, at Silkeborg Kommunes positive udvikling 
kan fortsætte. 

På årets topmøde sætter vi, sammen med bl.a. DI Silkeborg og erhvervSilkeborg,  
fokus på hvordan vi sammen skaber den infrastruktur og de fysiske rammer der gør,  
at områdets virksomheder kan udvikle sig.

Infrastruktur

Vi bevæger os fremad

Skive

Viborg

Herning

Billund Vejle

Silkeborg

Kolding

Skanderborg

Aarhus

Horsens

Randers

Aalborg

Holstebro



Infrastruktur 

Vi bevæger os fremad 
Vi udnytter Silkeborgmotorvejen og giver kommunens
infrastruktur et løft. Det skal være nemt for medarbej-
dere, varer og kunder at komme hertil fra hele verden.

I tidslinjen kan du se en oversigt over større projekter,
der skal forbedre infrastrukturen i Silkeborg Kommune.
De projekter, der enten allerede er realiseret, sat i gang
eller påbegyndes i 2018, er markeret med hvidt.
Øvrige projekter er markeret med gråt.

2018 20192017 2020 2021 2022

Bedre fremkommelighed
for erhvervslivet
 Ny rundkørsel ved Tietgensvej
 Ny rundkørsel ved Eriksborg/F.L Smidths Vej
 Ny rundkørsel ved Knudlund/Jævndalvej 

Silkeborg midtby
 Etablering af nyt Jorn inspireret torv
 Renovering af Østergade
 Renovering af Vestergade og Søndergade

Parkering under jorden
 Campus Bindslevs Plads
 Torvet 

Viborgvej
 Bedre fremkommelighed 

Trafikbetjening af Center Nord
 Kryds Viborgvej - Nørrevænget
 Kryds Viborgvej - Nordre Ringvej
 Nye til/frakørsler fra Nordre Ringvej

Store vejprojekter
i Silkeborg by
 Christian 8.s Vej - Søtorvet
 Nordskovvej
 Drewsensvej Vest

Vejstruktur i Erhvervskorridoren
 Forlængelse af Lillehøjvej
 Etablering af kryds ved Lillehøjvej/Kejlstrupvej 
 Lillehøjvej - Kastaniehøjvej
 Etablering af kryds Kastaniehøjvej/Nørreskov Bakke 

Ring 3 (Højmarkslinjen)
 Resendalvej
 Hårupvej og Dybdalen 
 Vestre Højmarksvej

Motorvej
 Hærvejsmotorvejen

Ny Gudenåbro
 Ringvejen

Øvrige store vejprojekter
 Them - Rustrupvej mm.
 Kjellerup - Astrupvej
 Ny Randersvej 

Rute 26
 Viborg - Ans - Fårvang - Aarhus

Tog
 Niveaufri skæring af jernbane
 Ny baneforbindelse Silkeborg-Aarhus



Vi trækker talenter til området og gør hænder og hoveder klogere. Det gør vi  
ved at styrke samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner  
og i fællesskab tiltrække nye talenter og uddannelsesmuligheder.

Vi arbejder bl.a. på: 

Silkeborg Jagter Talenter
Silkeborg Jagter Talenter er et samarbejde mellem lokale virksomheder, uddannelses- 
institutioner, Jobcenter Silkeborg, erhvervSilkeborg og Silkeborg Kommune. Målet er at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Silkeborgs virksomheder ved bl.a. synliggørelse af 
spændende karrieremuligheder, samarbejde med uddannelsesinstitutioner samt fokus  
på opkvalificering af medarbejdere.

 Fokus på fremtidens kompetencer
 Silkeborg Kommune samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner om gøre  
 Silkeborgs unge interesseret i de uddannelser og kompetencer, som Silkeborgs  
 virksomheder efterspørger - nu og i fremtiden. 

 Der arbejdes endvidere med innovation og entreprenørskab i VIA University College’s  
 og Erhvervsakademi Dania’s studentervæksthus. Her får studerende rum, værktøjer  
 og sparring til at udvikle løsninger på bl.a. lærings-og sundhedsrelaterede udfordrin- 
 ger, og til at teste om forretningsideerne kan bære i en rigtig virksomhed. 

Kompetenceudvikling 

Vi bliver klogere 

 HR-Netværket 
 Silkeborgs HR-Netværk nyder stor opbakning blandt HR-ansvarlige i Silkeborgs  
 virksomheder, og netværket fortsætter derfor i 2018 med en ambition om at få endnu  
 flere deltagere. HR-netværket giver mulighed for sparring og erfaringsudveksling om  
 HR-relaterede emner samt viden om aktuelle temaer fra eksterne oplægsholdere. 

 Studerende som fremtidens arbejdskraft
 I Silkeborg Jagter Talenter fokuser vi på at studerende på videregående uddannel- 
 ser, er fremtidens medarbejdere. Der er derfor indgået samarbejdsaftaler med bl.a.  
 Aarhus Universitet som betyder, at mere end 300 ingeniørstuderende i 2018 vil  
 besøge lokale virksomheder og opleve de spændende karrieremuligheder vi kan  
 tilbyde. Vi inviterer også lokale virksomheder med på karrieremesser, hvor der er lej- 
 lighed til at møde studerende og for at brande sig som en interessant arbejdsplads.

 Faglærte talenter
 Der vil i 2018 også være fokus på fremtidens behov for faglært arbejdskraft, herunder  
 på at skabe nye relationer og samarbejder mellem erhvervsskoler og lokale virksom- 
 heder. Der vil også være fokus på opkvalificering af ledige og ufaglærte bl.a. med  
 synliggørelse af mulighederne for etablering af forløb for voksenlærlinge.

 Employer Branding
 Silkeborg Kommune og erhvervSilkeborg arrangerer i 2018 en konference om  
 Employer Branding for at klæde lokale virksomheder på at til at fastholde og  
 tiltrække dygtige medarbejdere i kampen om fremtidens arbejdskraft.



Vi brander Silkeborg som de aktive og spændende byer, vi er. Vi vil skabe endnu mere  
byliv, kulturliv, sportsliv og shoppingliv og fortælle hele Danmark om det. Levende byer  
og et godt fritidsliv trækker dygtige medarbejdere og nye kunder til området.

Vi arbejder på: 

Gode butiks- og by-oplevelser
I Silkeborg Kommune har vi flere hyggelige handelsbyer. Men detailhandlen er ligesom 
i mange andre danske byer under pres fra bl.a. øget nethandel og storcentre udenfor 
by-midterne. I Silkeborg Kommune arbejder vi aktivt på at styrke vores handelsbyer. I 
2018 vil det ske bl.a. med følgende tiltag:

 Kom i gang på de sociale medier
 Mobilen er i stigende omfang omdrejningspunktet for nutidens shoppere. Det er i  
 stigende grad på mobilen, vi finder de varer, vi vil købe, sammenligner priser og deler  
 vores køb og shopping-oplevelser med vores venner. En kundeundersøgelse fra 2017  
 viste, at sociale medier er den klart foretrukne kanal, når kunder søger information  
 om tilbud og aktiviteter i Silkeborg midtby.

 I 2018 laver vi derfor en række tilbud til butikker, der ønsker at arbejde strategisk  
 med deres online synlighed og brug af sociale medier. 

Handel, bosætning og branding

Vi skaber liv

Vi skaber liv i handelsbyen Silkeborg  Den stigende handel på internettet, konkurrencen fra  

storcentrene og konkurrencen mellem byerne betyder,  

at mange handelsbyer i Danmark har det svært. Kun byer,  

som gør noget aktivt, vil overleve som handelsbyer.  

I Silkeborg vil vi være blandt vinderne.Derfor arbejder vi aktivt med en række projekter, der  

vil skabe mere liv i Silkeborg som handelsby. Det drejer  

sig bl.a. om:

• Nyt butikscenter ved Torvet• Renovering af Østergade, Vestergade og Søndergade

• Nyt byrum ved Campus Bindslevs Plads
• Nyt højhus på Papirfabrikken• Omdannelse af Søtorvet til ny en attraktiv bydel

• Nyt P-hus på Papirfabrikken• Bedre trafikbetjening af midtbyen

Silkeborg Kalder – Nye borgere,  

nye medarbejdere, nye kunder

Der er mange, der gerne vil bo i Silkeborg Kommune,  

og det er der masser af gode grunde til. Her kan  

børnefamilier fx få råd til hus og have, aflevere  

ungerne i gode institutioner og skoler, når jobbet  

kalder, og fylde fritiden med ture på vandet  

eller i skoven.

Silkeborg Kalder fortæller historien om den gode  

hverdag i Silkeborg Kommune. Og den gode hverdag  

er vigtig, når man skal vælge, hvor man vil bo og arbejde.  

Nye borgere i Silkeborg Kommune er potentielle nye  

medarbejdere og kunder for områdets virksomheder,  

og Silkeborg Kalder bruger alle midler for at lokke  

endnu flere til. 

Anstrengelserne bærer frugt – Silkeborg Kommune har 

vokseværk! I 2017 blev vi ca. 800 flere borgere og vores 

ambition er, at det tal skal blive endnu højere i 2018. 

  
Læs meget mere om kampagnen på  

www.silkeborgkalder.dk



 Silkeborgs Bedste
 I 2018 kårer Handel Silkeborg, i samarbejde med bl.a. Midtjyllands Avis, Silkeborgs  
 Bedste Butik og Silkeborgs Bedste Spisested. Konceptet er fortsat under udvikling,  
 men der vil blive lagt vægt på, at kåringen af Silkeborgs Bedste Butik og Spisested  
 ikke alene sker ved afstemning blandt byens gæster og kunder. Kåringen skal også  
 ske ud fra en række saglige og objektive parametre, så det sikres, at vinderne kan  
 inspirere andre butikker og spisesteder til at arbejde strategisk med at udvikle  
 deres forretning.

 Mere handel i Kjellerup
 I samarbejde med Kjellerup Handel og Erhverv arbejdes der videre med at udmønte  
 strategien for Kjellerup som handelsby i konkrete handlinger, der giver mere omsæt- 
 ning i butikkerne og mere liv i byen.

 Mere liv i gaden
 Siden 2016 har vi arbejdet tæt sammen med alle butikker i Tværgade om at skabe  
 en særlig gadeidentitet. Med afsæt i Tværgades særlige identitet er der taget forskel- 
 lige initiativer i både byrum og butikker, der har øget kundestrømmen, skabt synlighed,  
 fællesskab og adskiller Tværgade positiv fra de oplevelser kunderne kan få andre  
 steder fx på nettet og i storcentre.

 I 2018 er vi, på baggrund af de positive erfaringer fra Tværgade, klar til at opstarte  
 nye gadeprojekter i Silkeborg midtby.

 Vækstgruppe for ejere/ledere af detailvirksomheder
 Handel Silkeborg og erhvervSilkeborg har indgået et tættere samarbejde. I 2018  
 vil de sammen oprette endnu en vækstgruppe for ejere og ledere i detailbranchen.  
 Målet er at understøtte de forretninger og ledere inden for detailhandel, der ønsker  
 at arbejde mere strategisk med at udvikle og vækste deres forretning.  

 Smart by-udvikling
 Vi bruger anonymiseret aktivitetsdata, der måler antallet af personer i midtbyens  
 gader på forskellige tidspunkter af døgnet, til at skabe en endnu bedre by. Sammen  
 med Handel Silkeborg arbejder vi bl.a. på at sammenligne aktivitetsdata med omsæt- 
 ningstal for at blive klogere på, hvordan forskellige typer af events påvirker omsætnin- 
 gen i butikkerne. Vi bruger også aktivitetsdata til at styrke ”døde ender” af gågaderne  
 og til at vurdere effekterne af forskellige gadetiltag. I 2018 fortsætter vi med at udvikle  
 vores brug af data på værdiskabende måder samt at hente inspiration fra andre byer,  
 der ligesom os arbejder med smart by-udvikling.

 En handelsby i forandring
 I 2017 blev der igangsat et arbejde med lave en ny strategi for handelsbyen Silkeborg.  
 Samtidig har Handel Silkeborg arbejdet på at professionalisere foreningen. Begge  
 strategiarbejder afsluttes i foråret 2018.

 Der afsættes midler til at understøtte implementering af den nye strategi og de  
 opgaver, den peger på, skal løses for at Silkeborg kan udvikle sin position som en  
 attraktiv handelsby. 



Vi gør det nemt for nye virksomheder at etablere sig i Silkeborg Kommune.  
Vi tilbyder en fast kontaktperson på rådhuset og en skræddersyet indsats, der viser  
fordelene ved at flytte din virksomhed til Silkeborg Kommune og vi hjælper dig godt i gang.

Vi arbejder på: 

Tiltrækning af virksomheder og investeringer 
Med Silkeborgmotorvejens åbning er Silkeborg Kommune ”rykket tættere på omver- 
denen”, og interessen for både at investere i Silkeborg og flytte sin virksomhed hertil  
er steget. Det momentum skal udnyttes.

 Udvikling af Silkeborg som destination for vind- og energivirksomheder
 Silkeborg er centralt beliggende i den vestdanske vindklynge, og kommunen er  
 samtidig hjemsted for et betydeligt antal virksomheder og arbejdspladser i – eller  
 relateret til - vindbranchen. 

 I 2017 blev den position styrket ved, at bl.a. DEIF Windpower og Scada International  
 flyttede til Silkeborg, mens Envision Energy og Ymer bygger nye domiciler ved motor- 
 vejen. Vindmøllebranchen har ligeledes åbnet kontor i Silkeborg, hvor også Eksport- 
 foreningens vindnetværk og Invest in Denmark medarbejder med fokus på Cleantech  
 er placeret. 

 I 2018 sætter vi derfor ekstra fokus på Silkeborg som omdrejningspunkt for  
 virksomheder og organisationer, der opererer i vindbranchen.

Nye virksomheder

Vi byder velkommen

Har din virksomhed  brug for arbejdskraft? Så står Jobcenter Erhverv klar til at hjælpe. 

Vi kan bl.a. hjælpe din virksomhed med at 

finde den rigtige medarbejder til et ordinært 

job, fleksjob, jobrotation, virksomhedsprak-

tik, ansættelse med løntilskudsjob eller 

som voksenlærling. Derudover tilbyder vi 

også hjælp til, at fastholde dine nuværende 

medarbejdere i job..
Kontakt:
Telefon: 8970 5757Mail: jobcentererhverv@silkeborg.dk

Erhvervsstrategiens andet fokusområde er udviklingen af stærke virksomheder.  
Her er indsatserne opdelt efter målgrupperne:    
• Tilflyttervirksomheder
• Iværksættere 
• Eksisterende virksomheder 



 For at øge synligheden af Silkeborg som en central og attraktiv vind-kommune, vil  
 der fx blive udarbejdet materiale om fordelene ved at etablere og drive vindvirksom- 
 hed i Silkeborg. Materialet skal bl.a. formidles til relevante branche- og interesseor- 
 ganisationer.

 Initiativet indebærer også etablering af et lokalt advisory board, der har til formål at  
 sikre engagement fra virksomheder og organisationer, samt at inkludere vindvirksom- 
 hedernes behov og udfordringer i udvikling af kommende aktiviteter.

 Det vil endvidere blive undersøgt, om der er interesse for at etablere et netværk af  
 lokale vindvirksomheder med henblik på at skabe bedre lokal sammenhængskraft  
 og udvikle erhvervsmæssige samarbejder. 

 Byg med Silkeborg
 Vi invitere investorer, rådgivere, udviklere mm. til en dag med fokus på bygge- og  
 udviklingsmuligheder i Silkeborg indenfor private boliger, by-fortætning og erhvervs- 
 byggeri. I løbet af dagen vil vi besøge en række områder i Silkeborg, der byder på  
 attraktive projektmuligheder. 

 Silkeborg Aftercare
 Sammen med Invest in Denmark tager vi på ”aftercare-besøg” hos udenlandsk ejede  
 virksomheder. Besøgene skal sikre, at virksomhederne har gode lokale og nationale  
 vækstbetingelser, der giver mulighed for fortsat vækst og udvikling i Silkeborg.
 



Vi dyrker og gøder vores stærke iværksættermiljø ved at tilbyde kvadratmeter,  
kurser, netværk og sparring lige fra oprettelse af cvr-nummer over første ordre  
til den første million. Vi er ambitiøse og stræber efter at blive kendt som et sted,  
hvor iværksættere har succes. 

Iværksættere er vigtige af flere grunde. For det  
første er næsten 10 procent af medarbejderne i  
det private erhvervsliv ansat i virksomheder, som  
er under tre år gamle. For det andet udfordrer nye  
virksomheder de eksisterende til at blive mere  
innovative, og for det tredje viser analyser, at  
kommuner med mange iværksættere og  
entreprenante borgere klarer sig bedre.

Iværksættere

Vi ved, hvor du skal starte

G-KRAFT 
…et stærkt fællesskab virker  

– og nu ser vi effekterne!

erhvervSilkeborg G-KRAFT er et netværks- 

orienteret kontorfællesskab for lokale 

iværksættere. Siden opstarten har 110  

virksomheder haft sin gang i G-kraft. 

G-kraft handler om sparring, forretnings- 

udvikling og om at skabe stærke relationer 

på tværs af de godt 30 virksomheder, der 

deler adresse her. Er man en del af G-KRAFT, 

er man også en del af en åben kultur, hvor 

der deles erfaringer og resultater – både de 

gode og de lærerige. 

Som iværksætter og virksomhedsleder  

får man derfor i G-KRAFT mere end 30 

virksomheder, man kan spejle sig i. Dét, 

kombineret med muligheden for at mod- 

tage konkret sparring, har bidraget til, at 

virksomheder, som har været en del af 

G-KRAFT, i den seneste måling har en  

overlevelsesgrad på 81% efter 4 år. Det  

ligger 15% over gennemsnittet i 

kommunen. 
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Perron86 
…iværksættervejen giver flygtninge  
en professionel identitet, som er  
mere end ’at være flygtning’

Der er iværksættere i alle målgrupper, 
også blandt nytilkomne flygtninge. Det 
er udgangspunktet for erhvervSilkeborgs 
samarbejde med Silkeborg Kommune  
om pilotprojektet Perron86. 

Perron86 er et sted, hvor kulturer mødes, 
og nye iværksætterrejser starter. Det er 
et praktisk forløb, hvor der sættes fokus 
på den enkelte deltagers motivation, res-
sourcer, kompetencer og barrierer, som 
skal overvindes for at bane vejen  
for en fremtid som selvstændig.

Målet er at give opbakning og en hånds- 
rækning til mennesker, som kan og  
vil selv, men som pga. kulturelle og 
sproglige udfordringer bliver holdt  
tilbage i jagten på realisering af 
iværksætterdrømmen.   

2

Business Coach  …iværksætteri er en individuel rejse,  

som kræver beslutninger og handling!
Afklaring er hovedmålet, når lokale dag-

penge- eller kontanthjælpsmodtagere deltag-

er i erhvervSilkeborgs Business Coach forløb. 

Forløbene er et individuelt sparringstilbud, 

hvor ledige med iværksætterdrømme tilbydes 

1:1-sparring af en udvalgt Business Coach. 

Forløbet varer op til 12 uger, hvor coachen 

udfordrer og giver faglig sparring, der skabes 

afklaring, uanset om det betyder opstart af 

egen virksomhed, drømmen må udskydes 

eller deltagerne finder helt nye veje. Det 

handler om at komme videre.Projektet blev igangsat af erhvervSilkeborg, 

Jobcenter Silkeborg og Silkeborg Kommune 

i 2014, og er et unikt Silkeborg-tilbud til 

ledige. Siden opstarten har mere end 100 

deltaget i forløbene, og resultaterne har 

været imponerende: 100% af deltagerne  

tilkendegiver, at de er blevet hjulpet til 

afklaring. 
Mere end 50% tilkendegiver, at de på  

baggrund af forløbet går direkte videre til 

opstart af egen virksomhed, job  

eller uddannelse.
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Vi støtter udviklingen i områdets mange eksisterende virksomheder.  
Vi gør meget for mange. Men vi tror også på, at vi på udvalgte områder har særlig  
gode forudsætninger for vækst. Derfor dyrker vi vores styrker med særlige indsatser  
indenfor bl.a. vind, IT, produktion, detail, oplevelser & turisme, og finder nye indsatsområder  
i tæt dialog mellem virksomheder og rådhus.

Vi arbejder på: 

Digitale muligheder
Vi befinder os i en digital brydningstid, hvor næsten hver eneste dag byder på nye  
og udfordrende forandringer, som vi skal forholde os til og reagere på. Digitalisering er 
med andre ord ikke en fjern og science fiction-agtig virkelighed, men i allerhøjeste  
grad her og nu. 

Den digitale omstilling bliver mindst lige så gennemgribende som den industrielle og 
trækker allerede sine synlige spor. Den digitale omstilling er nødvendig, for at virksom- 
heder kan bevare deres konkurrenceevne, produktivitet, innovationskraft og eksport- 
evne. Alligevel tøver mange danske virksomheder med for alvor at gribe de nye  
digitale muligheder. 

I 2018 har vi fokus på følgende projekter:

 IWDK2018
 Internet Week Denmark 2018 er en festival fra 2.- 8. maj, der sætter fokus på den  
 digitale udvikling og internetøkonomiens betydning for vækst og jobskabelse.   
 IWDK2018 er primært en faglig festival, men rummer også en borgervinkel og  

 støtter fx initiativer, der fremmer digital dannelse. IWDK2018 bidrager til den over- 
 ordnede målsætning om at skabe vækst og jobs i Silkeborg Kommune og Business  
 Region Aarhus ved bl.a. at: 

  Vise digitale karrieremuligheder
  Skabe kontakt mellem investorer og digitale iværksættere 
  Facilitere netværk og relationer på tværs af brancher med afsæt i et fælles ønske  
  om at udforske digitaliseringens nye muligheder 
  Brande områdets styrkepositioner inden for digitalisering 

 I 2018 vil der blive afviklet en række events under IWDK2018 i Silkeborg Kommune  
 bl.a. i samarbejde med Fablab Silkeborg og Coding Pirates.

 LEADit – USEit 2018
 Digitalisering er ikke bare ny teknologi eller en gadget, man køber. Det er noget man  
 leder - og noget man gør.

 Efterårets digitale konference i Silkeborg sætter fokus på at:  

  Lede digitale organisationer og skabe en kultur, der belønner eksperimenter  
  og hastighed, og som kan tiltrække og fastholde digitale talenter.
  Skabe forretning og kundeoplevelser i en digital tidsalder, hvor loyaliteten er væk,  
  alt er globalt, og kunderne har magten.

 Konferencen hjælper forretningsudviklere og andre nøglepersoner i virksomhedens  
 ledelseslag med at træffe et kvalificeret valg med henblik på at fastlægge virksom- 
 hedens digitale strategi. 
 

Etablerede virksomheder

Vi går et skridt videre



 Silkeborg Valley
 Omkring 30 IT-virksomheder fra Silkeborg-området er medlemmer af Silkeborg Valley.  
 Netværket har fokus på at forløse den enkelte virksomheds vækstpotentiale og styrke  
 samarbejdet mellem områdets IT-virksomheder.

 Silkeborg Valley/Silkeborg Kommune markedsføres som et attraktivt sted at drive  
 og udvikle IT-virksomheder på websitet www.silkeborgvalley.dk. 

Flere forretningsudviklingsgrupper
Evalueringerne fra erhvervslivet er allerede i top, og formålet og formatet er stærkt:  
I forretningsudviklingsgrupperne samler vi ligesindede virksomhedsejere og -ledere,  
der kan og vil skabe forandring og udvikle forretningen.

Forretningsudviklingsgruppen fungerer som et vigtigt sparringsrum for ligesindede  
i en travl hverdag. Erfaringerne viser, at det skaber høj forretningsmæssig værdi at  
sparre med andre, og at mange eksekverer på de konklusioner, de drager på møderne. 

I 2018 vil vi starte endnu et par forretningsudviklingsgrupper for udvalgte målgrupper.

Flere innovative virksomheder 
Vi arbejder målrettet på at øge innovationskraften i Silkeborg Kommunens  
virksomheder. Det kan bl.a. ske igennem innovationSilkeborg tilbud om sparring,  
uddannelse, netværk og deltagelse i udvikling af OPI-projekter med Silkeborg Kommune.
 

InnovationSilkeborg  

InnovationSilkeborg hjælper private og offentlige virksomheder i  

Silkeborg-området med at komme hurtigt fra en ny idé til bundlinje. 

InnovationSilkeborg bidrager til lokal vækst og beskæftigelse ved at  

gøre det nemmere for private og offentlige virksomheder at udvikle,  

teste og implementere nye værdiskabende og innovative løsninger  

– sammen og hver for sig. 

Læs mere på www.innovationsilkeborg.dk  



Danmarks Outdoor Hovedstad
Visit Silkeborg har, med den ambitiøse vision ”Danmarks Outdoor Hovedstad”, sat kurs-
en for de næste mange års turismeudvikling i Silkeborg Kommune. 

I 2018 vil der bl.a. være fokus på:

 Markedsføring af Danmarks Outdoor Hovedstad
 I 2018 koncentrerer Visit Silkeborg sig om at brande og markedsføre Silkeborg som  
 Danmarks Outdoor Hovedstad. Der er i 2017 investeret i produktion af en identitets- 
 skabende brandingfilm samt 6 små segmentfilm. Disse film vil danne grundstammen  
 i 2018-markedsføringen, så kendskabet øges og de mange outdoortilbud synliggøres  
 overfor relevante målgrupper og markeder. 

 Øget kundekendskab
 For at styrke Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad, vil der i 2018 med afsæt  
 i eksisterende danske og udenlandske markedsanalyser, blive identificeret en række  
 kendetegn for forskellige outdoormålgrupper og Silkeborgs nuværende og potentielle  
 gæsteprofiler. Dette skal både styrke markedsføringsstrategien og hjælpe det lokale  
 turismeerhverv med at blive skarpere på, hvem deres kunder er og hvilke udvikling- 
 sområder, der vil være mest værdifulde for dem. 

 Derudover vil der blive udarbejdet en ”nul-punkts-måling” for gæsternes kendskab til  
 Danmarks Outdoor Hovedstad, for efterfølgende at kunne vurdere på, om indsatsen  
 med at øge kendskabsgraden lykkes.

 Styrke virksomheder der tilbyder outdoor-produkter
 I samarbejde med bl.a. Visit Silkeborg og erhvervSilkeborg arbejder vi på aktiviteter  
 der skal styrke iværksættere og etablerede virksomheder, der tilbyder forskellige  
 outdoorprodukter til vores gæster. Det kunne fx være:

  Iværksætterforløb: 
  Målrettet outdoor-iværksættere med fokus på at gå fra idé eller koncept til  
  forretningsmodel og udviklingsplan.
  Next level forløb: 
  Målrettet etablerede virksomheder med fokus på inspiration til nye tiltag og vækst.
  Opbygning af community: 
  Åbne forløb for virksomheder inden for outdoor med fokus på at skabe netværk  
  og nye samarbejder. 

 I sidste ende er det målet at styrke gæsternes oplevelse  
 af Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad.



Fælles turismebranding i Business Region Aarhus
Visionen ”Danmarks Outdoor Hovedstad”  
styrker Silkeborg Kommunes position i det 
fælles turisme- og markedsføringssamarbejde  
i Business Region Aarhus. 

Silkeborg markedsføres i den sammenhæng 
primært som ”LAKE DISTRICT”. Med en tydelig 
profil som Danmarks Outdoor Hovedstad kan 
vi tage en endnu stærkere position i det fremti-
dige samarbejde i Business Region Aarhus og 
få en klarere profil i den fælles markedsføring  
af den østjyske turismeregion.

Business Region Aarhus    

I Business Region Aarhus arbejder vi  

hårdt på at gøre den østjyske millionby  

til en endnu mere attraktiv by-region.  

De 12 kommuner i Business Region Aarhus 

samarbejder bl.a. om:

• Synliggørelse af Business Region Aarhus  

 som Danmarks største vækstcenter uden  

 for hovedstadsområdet

• Styrkelse af Business Region Aarhus’  

 internationale konkurrenceevne

• Fælles turismemarkedsføring

• Udvikling af områdets infrastruktur  

 og erhvervsmæssige styrkepositioner 

Læs mere på www.businessregionaarhus.dk 

Made In Denmark 2018   
Efter fire år i Himmerland flytter den eneste  

danske European Tour-turnering Made In Denmark  

til Silkeborg i august 2018. Made In Denmark er  

meget mere end en golfturnering – det er en  

folkefest! 

Turneringen trækker op mod 100.000 gæster  

til området, og de skal have én på opleveren,  

når de er her! Hoteller, restauranter, detailhandel  

og turistattraktioner står klar til at tage sig godt  

af de mange gæster og Silkeborg by ruller den  

grønne løber ud og inviterer til flere dages golffest. 

Silkeborg skal være den gode vært så når  

den sidste bold er spillet, og golfgæsterne  

tager herfra, skal det være med en lyst til  

at komme tilbage og opleve endnu mere af  

alt det, Silkeborg har at byde på.



Større byggeprojekter 

på vej i Silkeborg by 
Silkeborg by er i positiv udvikling. I tidslinjen kan du se
eksempler på store byggeprojekter i Silkeborg by, og vores
bedste bud på hvornår byggeriet starter og hvornår det står
færdigt.

Søtorvet                                                                                                                                           Byggeri  

Citycenteret                                                      Byggeri  
              

Renovering af Østergade, Vestergade og Søndergade           Byggeri  

Ny Dybkjær skole                              Byggeri 

College 360                                                                                                       Byggeri

Campus Bindslevsplads (P-kælder og nyt kreativt byrum)             Byggeri                                                                                                                              

Større erhvervsudviklingsområder (Hårup, Funder og Erhvervskorridoren)          Byggeri          

Større boligprojekter (Søhave, Gl. Stadion, Lysbro, Kongegården, Borgergade, Fiskarsgrunden)    Byggeri

Papirtårnet                                    Byggeri

P-hus på Papirfabrikken                                   Byggeri

Større boligudstykningsområder (Gødvad Enge, Eriksborg mfl.)     Byggeri
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Vi følger løbende op på vores handlinger,  
og om vi når vores mål. Vi er meget optaget  
af, om handlingerne i Erhvervshandleplanen  
gør en reel positiv forskel for områdets virk- 
somheder, skaber forretningsmæssig værdi  
og bidrager positivt til Silkeborgs udvikling.

Sammen med vores samarbejdspartnere  
evaluerer og måler vi løbende på, om de  
initiativer, vi gennemfører, giver den  
ønskede effekt.  

 
Du kan følge vores fremdrift på  
www.erhvervsstrategi.silkeborgkommune.dk
 
Silkeborg – vi får det til at ske


