“Området skal rumme mange
typer virksomheder, men især
virksomheder inden for sundhed, ﬁnans og it/elektronik.”

“Skab en klar identitet og et
effektivt brand for området
som eksisterende og nye virksomheder kan se sig selv i”

“Skab et nyt centrum der går
henover banen, som er attraktivt for nye virksomheder”

“Giv plads til tæt, højt
byggeri tilpasset virksomhedernes behov”

“Skab realistisk plan for parkering
med kommunal medﬁnansiering, der
sikrer den nødvendige kapacitet for
virksomhedernes ansatte og kunder”

“Kortlæg de vigtigste interessenter
og aktører ift. de virksomhedstyper
der skal tiltrækkes”

“Gør byrummet attraktivt for virksomhedernes
kunder og ansatte”

“Stil krav til kvaliteten af erhvervsbyggeri, men indenfor hvad der er
realistisk ift. markedslejen så investorerne ikke skræmmes væk”

“Skab sammenhæng på
tværs af infrastrukturen”

“Markedsfør området over for
virksomheder, ejendomsudviklere
og investorer i samarbejde med
Brøndby.”

“Glostrup Kommunes
erhvervsservice skal være
den bedste på Vestegnen”

“Skab de attraktive
byrum fra starten”

“Tiltræk uddannelser der understøtter denne udvikling”

Vigtigste udviklingspotentialer

Glostrup Bymidte | Erhverv
VISION :: Om 10 år er Glostrup stationsby et markant
erhvervscentrum, der tiltrækker et bredt spektrum
af byintegrerbare virksomheder, der kan bidrage til
byens liv og integreres med udbygning af boliger.
Udviklingen skal især fokusere på virksomheder
inden for sundhed, finans og it/elektronik.

Erhverv

EGENSKAB

STYRKE

Infrastruktur
Beliggenhed

Sundhedstemaet skal udvikles i tæt dialog med
Rigshospitalet Glostrup, og være et vigtigt ledepunkt
i udviklingen af byområdet ift. motion, lys og grønne
områder.

Byliv

Finanstemaet skal bygge videre på den eksisterende
erhvervsstyrkeposition inden for denne sektor.

Sammenhæng
Brand

“Spillekortet” indikerer Glostrups
væsentligste styrker og svagheder
ift. en positiv erhvervsudvikling.
Letbane og stop for regionaltog er
forudsat.

It/elektronik temaet skal spille sammen med udvikling
af smartby-løsninger, herunder smart mobilitet.

LOOP CITY :: Erhvervsudviklingen skal ses i
sammenhæng med den samlede udvikling i
Loop City. Både ift. hvor Glostrup kan skille
sig ud, og hvor der kan etableres samarbejder
om udvikling af specielle sektorer og klynger
f.eks. indenfor sundhed.

Byggeri over banen
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Byrum over banen

Nye forbindelser

Stop for regionaltog er sammen med
letbanen en afgørende forudsætning
for en stærk erhvervsudvikling i
“Stationsbyen”!
Anker for sundhed

Sundhed i byrummet

Erhverv og grønne byrum
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