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ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK 
– STRATEGI FOR BUSINESS REGION AARHUS 2016- 2017

Kære deltager på ØSTJYSK TOPMØDE 2015 

Du sidder med dette udkast til strategi for Business Region Aarhus, fordi du sammen 
med alle de andre deltagere på ØSTYSK TOPMØDE 2015 er vigtige beslutningstagere, 
når det gælder den østjyske byregions fremtid. Du kan bidrage med perspektiver, vi 
endnu ikke er kommet i tanke om eller kan se.

Strategien er et udtryk for vores tanker indtil nu, om indsatsen i Business Region Aarhus 
de kommende to år. Tanker om, hvad der giver merværdi for beslutningstagere i virk-
somheder, organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, folketing, region og 
byråd i forhold til fællesskabet i Business Region Aarhus. Tanker som vi gerne vil dele 
med dig, inden vi fastlægger den strategiske indsats, og som vi gerne vil have dine kom-
mentarer og forbedringsforslag til. Strategien bygger på nøgletal, eksisterende viden 
om erhvervsmæssige styrkepositioner og på internationale analyser af den betydning, 
som markante vækstcentre uden for hovedstaden har for national vækst og udvikling. 
Du kan læse nogle udvalgte nøgletal i sidste afsnit.

Strategien er delt op i to dele. Den første del beskriver vores arbejdsform og de foran-
dringer, som vi ønsker at skabe gennem vores politiske virke. Den anden del beskriver 
de strategiske spor, som vi ønsker at konkretisere og naturligvis også realisere i samar-
bejde med andre beslutningstagere.

Vi har bl.a. bedt erhvervsliv, forskere og videnpersoner i øvrigt, om at arbejde sammen 
med os i nogle arbejdsgrupper. I løbet af de kommende tre måneder skal arbejdsgrup-
perne konkretisere de tre strategispor vedr. produktion og viden, IT og smarte fællesska-
ber samt fødevareklyngen i strategien. 

Du vil få rig lejlighed til at bidrage med idéer til arbejdsgruppernes indsats og den stra-
tegiske indsats i Business Region Aarhus i øvrigt, når du deltager på ØSTJYSK TOPMØ-
DE 2015 den 23. november 2015 på områderne for turisme, infrastruktur, fødevarer, it/
smarte fællesskaber, samt produktion og viden.

Dine bidrag på ØSTJYSK TOPMØDE vil sammen med de tre arbejdsgruppers anbefalin-
ger til realiseringen af de strategiske spor, danne baggrund for at færdiggøre strategien 
helt på et møde i Business Region Aarhus i december 2015.

Ambitionen er, at vi på ØSTJYSK TOPMØDE 2015 får et fælles billede af perspektiver 
for Business Region Aarhus’ udvikling. Og får inspiration til, hvordan Østjylland nationalt 
og internationalt kan fastholde og udvikle sin position som den største vækstmetropol 
uden for hovedstadsområdet, og hvem der deltager i indsatsen.

Med venlig hilsen
Borgmestrene i Business Region Aarhus

Nils Borring / Favrskov Kommune, Kirsten Terkilsen / Hedensted Kommune,  
Peter Sørensen / Horsens Kommune, Jan Petersen / Norddjurs kommune, Uffe Jensen 
Odder Kommune, Claus Omann Jensen / Randers Kommune, Marcel Meijer /  
Samsø Kommune, Steen Vindum / Silkeborg Kommune, Jørgen Gaarde / Skanderborg 
Kommune, Claus Wistoft / Syddjurs Kommune, Jacob Bundsgaard / Aarhus Kommune
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Den politiske dagsorden i Business Region Aarhus bygger på en fælles forståelse af 
tre dogmer om arbejdsform og lederskab, som vi samarbejder ud fra. For hvert af de 
tre dogmer har vi formuleret nogle konkrete forandringer, som vi ønsker at skabe med 
vores fælles indsats.

Dogme 1: Østjylland arbejder for Danmark
Vækst i Business Region Aarhus er afgørende for vækst i hele Danmark. Vi varetager 
interesser i forhold til rammevilkår og konkurrencekraft, så den østjyske millionby står 
stærkt og synligt på den nationale dagsorden, alt sammen for at væksten i hele Dan-
mark forøges. Vi prioriterer i fællesskab, fokuserer på få mål og arbejder sammen for 
at indfri dem. 

Forandringer, jf. dogme 1

•  Vi arbejder for, at Østjyske Motorvej E45 udvides fra fire til seks spor på den mest 
belastede strækning mellem Skanderborg og Aarhus, og at der udarbejdes en master-
plan for udbygningen af den resterende strækning fra Vejle til Randers.

En udvidelse af E45 fra fire til seks spor er til gavn for væksten i hele landet, da en vel-
fungerende infrastruktur er afgørende for erhvervslivets fortsatte vækstmuligheder og 
dermed Business Region Aarhus’ bidrag som Danmarks kraftigste vækstmotor uden 
for hovedstadsområdet. Bedre vilkår for de vækstorienterede virksomheder er til gavn 
for dansk eksport, for beskæftigelsen og dermed for værdiskabelsen i Danmark. Vi vil 
fastholde fokus på udbygningen af E45 fra Vejle til Randers, så regeringsgrundlagets 
formuleringer om den østjyske motorvej bliver til virkelighed. Første skridt vil være 
vedtagelse af en udvidelse af den mest belastede strækning mellem Skanderborg og 
Aarhus, samt at der laves en masterplan for udvidelsen af E45 på den resterende del 
af strækningen fra Vejle til Randers. Arbejdet tager afsæt i Mobilitetskommissionens 1. 
afrapportering om E45, der er udarbejdet i samarbejde med Transportministeriet.

•  Vi vil udarbejde en samlet strategi for den overordnede trafikale infrastruktur i Busi-
ness Region Aarhus, herunder komme med overordnede anbefalinger til udviklingen 
- både på vej- og baneområdet samt på person- og godstransportområdet.

Mobilitet er en afgørende parameter for vækst, sammenhæng og udvikling. En velfunge-
rende infrastruktur er det, der i et borgerperspektiv binder Business Region Aarhus sam-
men, og hvor vi kan bruge hinandens faciliteter/aktiviteter og derigennem forstørre vores 
samlede attraktivitet. Samtidig gør en solid infrastruktur arbejdsmarkedet fleksibelt og 
understøtter, at virksomheder får adgang til de rigtige kompetencer, og at varer er nemme 
at transportere.

Vores strategi og anbefalinger til udvikling af den overordnede trafikale infrastruktur vil 
rumme beskrivelse af forskellige transportformer og kombinationsrejsemuligheder. Overve-
jelser om udviklingen af infrastrukturen skal – udover at håndtere mobilitetsudfordringer – 
også afbalancere udfordringer omkring begrænsede offentlige anlægsmidler, arealmæssi-
ge begrænsninger i eksisterende byområder, klima- og bymiljømæssige målsætninger. Det 
er vigtigt, at kommende infrastrukturinvesteringer understøtter mulighederne for vækst og 
udvikling i hele Business Region Aarhus. Udarbejdelsen af strategien sker på baggrund af 
Mobilitetskommissionens anbefalinger i 2. afrapportering, der foreligger ultimo 2015 – og 
med udgangspunkt i ”Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013” fra 
Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region fra januar 2013.
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•  Vi arbejder for, at der udarbejdes en national vækststrategi for Business Region Aar-
hus. Det gør vi bl.a. med afsæt i en fælles vision og principper for udvikling af Østjyl-
land som en funktionel byregion.

Der udarbejdes en vision for udviklingen i den overordnede fysiske planlægning i Bu-
siness Region Aarhus, samt principper for udviklingen af Business Region Aarhus som 
funktionel byregion. Kritisk masse i form af befolkning, arbejdskraft, erhvervsklynger 
mv. er en afgørende nøgle til at styrke den internationale konkurrenceevne og gen-
nemslagskraft, og sikres bedst ved at udvikle en funktionel byregion, der øger væk-
sten med deraf følgende positive effekter både nationalt og regionalt.

Det er også et selvstændigt formål at dokumentere over for Staten, virksomheder og 
borgere, at Business Region Aarhus-området er en sammenhængende byregion, hvor 
den overordnede planlægning tilrettelægges, så udviklingsmulighederne i Danmarks 
vestlige vækstcenter optimeres. Der arbejdes i 2016 for, at Business Region Aarhus bli-
ver synlig i den kommende Landsplanredegørelse som et første skridt hen imod, at Re-
geringen udarbejder en selvstændig strategi for udviklingen af Business Region Aarhus. 
Det er en fordel at få belyst potentialerne for udvikling og vækst i den østjyske byregion 
set i en national og international kontekst, for bedst muligt at understøtte Business Re-
gion Aarhus rolle som vækstdriver i Danmark, også set med Statens øjne.

Det er hensigten, at vision og principper kan indgå som inspiration til kommunernes ar-
bejde med planstrategi og kommuneplan i den kommende planperiode, formelt fra 2018.

Der arbejdes endvidere på at indgå strategiske partnerskaber med indenlandske og 
udenlandske byregioner, med henblik på at hente inspiration og viden om funktionelle 
byregioner til Business Region Aarhus. I første omgang indgås der partnerskab med 
Greater Manchester.

Det internationale perspektiv er vigtigt for Business Region Aarhus. Vores business re-
gion skal kunne manifestere sig positivt og attraktivt blandt de europæiske byregioner. 
Det er i denne sammenhæng interessant at lære af erfaringerne i Invest in Denmark og 
Vestdansk Investeringsfremme, og få tydeliggjort hvilke muligheder og fordele inter-
nationale koncerner kan opnå ved en placering i Business Region Aarhus. Den høje 
koncentration af uddannelser, forskning og innovationsmiljøer (bl.a. Aarhus Universi-
tet, VIA University College m.fl.) er i denne forbindelse en nøglefaktor for udvikling og 
vækst. 

•  Vi arbejder for at øge antallet af statslige arbejdspladser i Business Region Aarhus, 
herunder fastholde de eksisterende statslige arbejdspladser. 

Forudsætningen for vækst i hele Danmark er, at vi arbejder for vækst i landets yder-
områder, samtidig med at vi også skaber byregionale kraftcentre, der kan sikre positiv 
udvikling i et større geografisk område. Udflytning af statslige institutioner til Business 
Region Aarhus vil skabe synergieffekter, der ikke kun gavner den enkelte kommune 
eller byregionen men også en langt større geografi uden for den østjyske millionby. 

Business Region Aarhus er et attraktivt område for statslige arbejdspladser. Det gæl-
der i forhold til kompetencer, viden, økonomi og kultur. Business Region Aarhus er det 
største danske vækstcenter uden for Hovedstadsområdet. Den østjyske byregion er 
lokomotivet, der medvirker til vækst til yderområderne i Midtjylland. Vi har mange pro-
duktionsarbejdspladser, og Aarhus, Randers og Horsens er blandt de største danske 
industribyer, mens vi også har mange servicevirksomheder, der lever af at servicere et 
bredere opland med privat og offentlig service. 
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Dogme 2: Øget national og international gennemslagskraft gennem samarbejds-
partnere og ambassadører 
Partnerskaber og alliancer om konkrete politiske initiativer indgås løbende med andre 
politiske beslutningstagere, organisationer, virksomheder, institutioner m.fl. østjyske 
aktører er i denne forbindelse vigtige som samarbejdspartnere og ambassadører for 
at give Østjyllands interessevaretagelse en kraft, der lyttes til og handles på. I denne 
forbindelse har vedvarende dialog og samarbejde med de 11 byråd i Business Region 
Aarhus et særligt fokus i den politiske styregruppe.

Forandringer, jf. dogme 2

•  Vi afholder ØSTJYSK TOPMØDE om udfordringer og potentialer for vækst i partner-
skab med andre østjyske beslutningstagere for at indgå konkrete samarbejder om 
fælles løsninger.

Business Region Aarhus har taget initiativ til ØSTJYSK TOPMØDE i samarbejde med 
erhvervsledere, samt repræsentanter for erhvervslivet, arbejdskraften og forsknings-
miljøet i Østjylland med partnerskabsaftalen ’Østjylland arbejder for Danmark’ i 2014. 

ØSTJYSK TOPMØDE afholdes for første gang den 23. november 2015 og sætter fokus 
på aktuelle og kommende udfordringer i at udnytte potentialet i den østjyske vækst-
metropol. Temaerne i 2015 er infrastruktur, turisme, fødevarer, produktionsarbejdsplad-
ser og intelligent udvikling af byer og landområder. Formålet med topmødet er også 
at finde samarbejdspartnere til at realisere svarene på nogle af de spørgsmål, konfe-
rencen rejser. 

•  Vi arbejder for at etablere tætte relationer til Christiansborg, bl.a. gennem etablering 
af et uformelt mødeforum. 

Business Region Aarhus indvier i december 2015 Klub Østjylland, som er et uformelt 
mødeforum på Christiansborg for folketingsmedlemmer valgt i Business Region Aar-
hus. Klub Østjylland skal medvirke til, at de lokalvalgte folketingsmedlemmer er mere 
velorienterede om strategiske tiltag i Business Region Aarhus, og at Business Region 
Aarhus får indblik i folketingsmedlemmernes viden om nationale initiativer, der på-
virker den østjyske millionby. Det er hensigten, at de østjyske folketingsmedlemmer 
sikres bedst og bredest mulig opbakning i Folketinget, og hvor Klub Østjyllands med-
lemmer i øvrigt kan øve indflydelse. 
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Dogme 3: Identitet med respekt for forskelligheder
Bevidstheden om den østjyske millionbys identitet skal bygges op udadtil og indadtil. 
Formålet er, at Østjylland fortsat fremstår som et attraktivt investerings- og bosæt-
ningsområde. En markedsføringsindsats skal skabe en identitet i byregionen, der kan 
understøtte rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft nationalt og globalt samt 
tiltrække investeringer til Business Region Aarhus.

Der er en indbyrdes respekt for lokale styrker og udgangspunkter. Vi har internt i sam-
arbejdet hver vores funktion, styrke og forskellighed, som vi er fornøden og respekt-
fuld opmærksomhed.

Forandringer, jf. dogme 3

•  Vi arbejder for at etablere en fælles markedsføring af Business Region Aarhus på tu-
rismeområdet.

Strategien er at skabe vækst ved markedsføring og udvikling af de kommercielle styr-
kepositioner på turismeområdet, der allerede findes i Østjylland. Med fokus på gæ-
stens behov skal fremtidens turistservice udvikles og kapacitet og infrastruktur påvir-
kes med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for vækst i turismeerhvervet. 

Business Region Aarhus er ved at forberede en strategisk international markedsfø-
ringsindsats målrettet det norske marked, der iværksættes fra 2016. Norske gæster 
har et højt døgnforbrug og er det marked, der de sidste år har haft størst vækst i 
byregionen. På det norske marked er Danmark kendt som turistland, mens kendskabet 
til de enkelte destinationer er lavt. Formålet med markedsføringsindsatsen er at øge 
kendskabet til destinationerne, hvor der i dag foregår kendskabsmålinger ved udgan-
gen af 2018, er øget med 5 % i forhold til 2015. 

•  Vi arbejder på at styrke den nationale og internationale markedsføring af Business 
Region Aarhus ved at opbygge en fælles referenceramme og identitet i Østjylland 
gennem fortællinger, viden og events.

Vi tror på, at fortællinger skaber fælles billeder og sprog. Det undersøges, i samarbej-
de med erhvervslivet, hvad omverdenen og vi der bor, lever og arbejder her har gavn 
af at vide om Business Region Aarhus. Målet med den fælles fortælling er at styrke 
den internationale markedsføring af Østjylland. Fortællingen vil således kunne un-
derstøtte erhvervslivets eksportmuligheder og samtidig skabe større fokus på virk-
somhederne inden for de erhvervsmæssige styrkepositioner som attraktive erhverv 
for arbejdskraft med de rette kompetencer. Som input til fortællingen udarbejder og 
formidler vi løbende aktuelle data om erhvervsmæssige styrkepositioner, beskæftigel-
se og uddannelse i Business Region Aarhus og i arbejdskraftoplandet til den østjyske 
byregion.

Store events, der markerer erhvervsmæssig styrke og drivkraft, kan være katalysato-
rer for opbygningen af en fælles referenceramme og identitet i den østjyske byregion. 
Business Region Aarhus vil derfor være partner på Internet Week Denmark festivalen, 
der er et bredt udbud af ca. 100 events med fokus på internettet som driver for inno-
vation og vækst. Det er hensigten at sprede festivalen yderligere til kommunerne i de 
kommende år, i et tæt samarbejde med lokale partnere. Der blev i 2015 afholdt events 
i Aarhus, Skanderborg, Randers, Horsens og Silkeborg. Iværksættermessen med udde-
ling af iværksætterpriser, CareWare platformen til realisering af det erhvervsmæssige 
potentiale på området for sundhedsteknologi og Business Region Aarhus’ tilstedevæ-
relse på Folkemødet på Bornholm er andre eksempler på events, som Business Region 
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Aarhus vil anvende til at formidle viden om den østjyske byregion og udbygge kend-
skabet til Business Region Aarhus.

Strategiske spor med afsæt i erhvervsmæssige 
styrkepositioner

Østjylland arbejder for Danmark bl.a. ved, at Business Region Aarhus fokuserer på tre 
specifikke spor, der repræsenterer nogle væsentlige erhvervsmæssige styrkepositioner 
i Østjylland. Områderne er desuden udvalgt efter en vurdering af, at det giver mer-
værdi at arbejde med netop dem i Business Region Aarhus sammenhæng, og hvor der 
kan skabes yderligere vækst til gavn for Danmark. 

De tre strategiske spor er: 
•  Produktion og viden
•  IT og smarte fællesskaber 
•  Fødevareklyngen

Disse spor er et supplement til og hænger sammen med den generelle arbejdsform, 
beskrevet ovenfor i vores dogmer for vores politiske arbejdsform og de konkrete for-
andringer, som vi ønsker at skabe. Interessevaretagelse og markedsføring vil sammen 
med konkrete initiativer være en naturlig arbejdsform for os inden for alle strategiske 
spor.

Vi understøtter de østjyske styrkepositioner på erhvervsområdet ud fra følgende  
principper:

•  Vi skalerer eksisterende og velfungerende regionale, nationale og lokale initiativer og 
samarbejder, når det er meningsfyldt i forhold til erhvervsstrukturen i Business Regi-
on Aarhus.

•  Vi inviterer til samarbejde med Region Midtjylland, øvrige regioner, nationalt og 
internationalt, når vi samarbejder med virksomheder, videnpersoner og andre inte-
ressenter om formulering af nødvendige initiativer og partnerskaber til realisering af 
initiativer i Business Region Aarhus.

•  Vi iværksætter ikke initiativer, der konkurrerer med eksisterende initiativer igangsat 
lokalt eller igangsat af Region Midtjylland i forhold til erhvervsfremme.
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Produktion og Viden – Strategispor 1

Industriens DNA 
Produktionsvirksomheder er specialiserede, videnintensive og produktive, og meget 
langt fra forestillinger om forældede samlebåndsfabrikker, som lider lønsomhedsdø-
den eller outsourcer deres produktion til lavindkomstområder på sigt. Ny produktions-
teknologi, avancerede materialer, automatisering og digitalisering åbner tværtimod 
nye muligheder for virksomhederne. Evnen til at udnytte dette og udvikle samspillet 
mellem medarbejdere, teknologi og ny viden er afgørende, hvis vi også fremover skal 
have konkurrencedygtige produktionsvirksomheder.

Produktion i Business Region Aarhus 
En stor del af værdiskabelsen i Business Region Aarhus kan henføres til en velfun-
gerende eksportsektor. Omkring 15 % af landets eksportvirksomheder findes i Busi-
ness Region Aarhus, og den østjyske byregion står samlet set for ca. 12 % af landets 
samlede eksportomsætning. Business Region Aarhus har haft en vækst i antallet af 
eksportvirksomheder på 31 % siden år 2000 og er dermed en af landets væsentligste 
drivere for eksporten uden for hovedstadsområdet.

Særligt industrien i Business Region Aarhus trækker læsset som en af landets vigtigste 
eksportsektorer. Industrivirksomheder udgør cirka en femtedel af eksportvirksomhe-
derne i Business Region Aarhus, men står for hele 64 % af regionens samlede eksport-
omsætning. Det er en langt højere andel end landets andre vækstregioner, og indu-
strien i Business Region Aarhus står for 21 % af Danmarks samlede industrieksport. 
Industrivirksomhederne i Business Region Aarhus eksporterer for 85 mia. kr. årligt. 

På tværs af vækstområderne er der imidlertid en tendens til, at industriens andel af 
eksportomsætningen er dalende, hvilket også ses i Business Region Aarhus, hvor an-
delen er faldet med 5 procentpoint siden 2008. I de øvrige landsdele med vækst har 
faldet dog været større.

Der er ikke overraskende forsvundet mange industriarbejdspladser for ufaglærte og 
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faglærte de sidste 20 år, og alene i de seneste 10 år har der været et markant fald i 
antallet af ufaglærte arbejdspladser, men også et mindre fald i antallet af faglærte 
arbejdspladser. 

Udviklingsmuligheder i Business Region Aarhus 
Virksomhedernes forståelse for at viden, udvikling og produktion hænger tæt sam-
men, har været med til at bremse den negative udvikling inden for industrien. Der er 
dog fortsat brug for et skarpt fokus på kompetencer, investeringer og lavere produkti-
onsomkostninger – og dette skal understøttes af erhvervsfremmesystemet. 

For at understøtte og skalere erhvervsfremmeindsatsen i Business Region Aarhus fo-
kuseres der på følgende spørgsmål:

•  Hvad indeholder fortællingen om de industrielle succeshistorier, når den appellerer til 
unge uddannelsessøgende og deres forældre?  
Målet med fortællingen er at skabe større fokus på produktionsvirksomheder som et 
attraktivt sted at arbejde.

•  Hvordan etableres et tættere samarbejde mellem produktionsvirksomheder, viden 
og forskning? Målet med samarbejdet er øget videnudveksling og intensiveret viden i 
produktionen.

•  Hvad skal markedsføringen af den industrielle styrkeposition indeholde og hvor skal 
den rettes hen? 
Målet med markedsføringen er at tiltrække udenlandske investeringer og udenlandsk 
arbejdskraft.

•   Hvilke eksportmarkeder skal opdyrkes i samarbejde med virksomhederne? 
Målet er, at virksomhederne øger deres markedsandele inden for bestemte industriel-
le nicher, f.eks. markerer vindindustrien og deres mange underleverandører sig posi-
tivt både med hensyn til tyngde og eksport fra Business Region Aarhus.

•  Hvilke østjyske produktionsinteresser skal fremmes over for Stat, Regering, Folketing, 
Vækstforum, Væksthuset m.fl.? 
Målet er at øge Business Region Aarhus andel af den nationale industrieksport.

Der fokuseres i efteråret 2015 på at identificere konkrete initiativer, der svarer på oven-
stående spørgsmål. Dette arbejde varetages af en arbejdsgruppe med eksterne kom-
petencer og interesser suppleret med repræsentanter for den politiske styregruppe. 
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IT og Smarte fællesskaber – Strategispor 2

Smarte fællesskabers DNA 
Teknologi skal understøtte virksomhedernes vækstmuligheder samt skabe gode bosæt-
ningsmuligheder i byer og landområder. Smarte fællesskaber er byer og landområder, 
hvor ressourcerne grundlæggende bruges bedre. Hvor nye ressourcer aktiveres, og de 
eksisterende bruges mere hensigtsmæssigt og hvor den digitale teknologi er med til at 
udfordre den klassiske arbejdsdeling mellem offentlige og private aktører.

Smarte fællesskaber er også en by eller et område, hvor erhvervslivet tjener penge på 
at udvikle og eksportere smarte løsninger på samfundsmæssige udfordringer. I imple-
menteringen af smarte fællesskaber i Business Region Aarhus spiller kommuner, Region 
Midtjylland og Staten en vigtig rolle som forbrugere af smarte løsninger.

Uden for Danmark betragtes tilgangen som en skandinavisk tredje vej baseret på part-
nerskaber og brugerinvolvering, der adskiller sig fra både den mere kommercielle ame-
rikanske og den mere statsstyrede asiatiske tradition for byudvikling. Et særligt fokus 
på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed spiller desuden en central rolle i 
Skandinavien og er en integreret del af tankegangen i det eksisterende Smart Aarhus.

IT og Smarte fællesskaber i Business Region Aarhus 
Smart Aarhus er baseret på en høj koncentration af IT-virksomheder, forskningsgrupper 
og IT-uddannelser samt flere institutioner med fokus på innovative IT-baserede produk-
ter og services. IT-byen Katrinebjerg er Danmarks største vækstcenter for samarbejde 
mellem forskning, virksomheder og uddannelser, hvilket har skabt et produktivt iværk-
sættermiljø og et af landets bedste steder til at etablere og skabe vækst i nye virksom-
heder. Derudover er IT-byen en international frontløber inden for IT-forskning. Der ar-
bejdes på at etablere en klyngeorganisation for IT-erhvervet, med fødevareklyngen som 
forbillede. Klyngen skal støtte op om erhvervsudviklingsaktiviteter såsom indsatser, der 
kan løfte digitaliseringen hos de små og mellemstore virksomheder i Business Region 
Aarhus. 
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Med 20.000 arbejdspladser inden for en radius af 10 kilometer i Aarhus har Business 
Region Aarhus Danmarks højeste koncentration af IT-relaterede arbejdspladser i forhold 
til det samlede antal ansatte i den private sektor. Dertil kommer, at andelen af private 
arbejdspladser på IT/kommunikationsområdet i hele Business Region Aarhus er højere 
end andelen på landsplan. Analyser viser dog, at der vil blive stor mangel på kompetent 
it-arbejdskraft i Business Region Aarhus i de kommende år.

Udviklingsmuligheder i Business Region Aarhus 
Med afsæt i den erhvervsmæssige styrkeposition på IT-området fokuseres på følgende 
spørgsmål i det kommende arbejde med Smarte fællesskaber i Business Region Aarhus: 

 •  Hvilke initiativer kan fremme brugen af data og inspirere virksomheder til, hvordan 
data kan gøres til forretning? Kan kommunerne i Business Region Aarhus spille en sær-
lig rolle i forhold til øget kommercialisering af data ved at stille egne data til rådighed 
via f.eks. Open Data Aarhus (ODAA), som giver alle interesserede adgang til data, som 
de kan bruge til at lave services eller projekter, som opfylder et behov for borgeren og 
virksomheder og iværksættere kan tjene penge på. 
Målet er at skabe adgang til data, som i princippet er frit tilgængelige, men som i prak-
sis er svært tilgængelige vedr. f.eks. trafik, ejendomme, genbrug, sundhed, idræt mv., 
og derigennem fremme produktivitet og innovation.

•  Hvilke nye former for samskabelsesprocesser eller idégenerering med medborgere og 
virksomheder kunne udforskes lokalt igennem konkrete projekter i Business Region 
Aarhus? 
Målet er, at der eksperimenteres med nye samarbejder med borgere og virksomheder, 
hvor digital teknologi i byrummet anvendes for at øge samarbejde og engagement.

•  Hvilke initiativer og digitale løsninger samt nye former for netværk og samarbejde kan 
være med til at styrke bosætning og udvikling af både byer og mindre byer samt lands-
bysamfund? 
Målet er at kunne tilbyde differentierede bosætningsmuligheder.

•  Hvordan kan forestillingen om Business Region Aarhus som eksperimentarium for 
deleøkonomisk erhvervspolitik inden for udvalgte områder realiseres i forbindelse med 
Europæisk Kulturhovedstad 2017? 
Målet er at understøtte det stigende forretningspotentiale inden for deleøkonomi, samt 
markedsføre Business Region Aarhus som frontløber i forhold til afprøvning af nye for-
retningsområder inden for deleøkonomi.

•  Er der potentiale og interesse for etablering af innovationscentre i byer og landsbyer i 
Business Region Aarhus, hvor forskellige teknologiske løsninger afprøves? 
Målet er at teste teknologiske løsninger og være showroom for virksomheder og andre 
byer, indenlandske såvel som udenlandske.

•  Hvordan kan Business Region Aarhus understøtte udarbejdelsen af en national strategi 
for smarte byer og landområder, der er forudsætningen for internationalt samarbejde i 
EU-regi?  
Målet er at gøre internationale samarbejder og EU-programmer tilgængelige for bydele 
i Business Region Aarhus, der ønsker at afprøve smarte løsninger.

Der fokuseres i efteråret 2015 på at identificere konkrete initiativer, der svarer på oven-
stående spørgsmål. Dette arbejde varetages af en arbejdsgruppe med eksterne kompe-
tencer og interesser suppleret med repræsentanter for den politiske styregruppe. 
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Fødevareklyngen - Strategispor 3

Fødevareklyngens DNA 
Den danske fødevareklynge er ifølge en række analyser og benchmarks Europas stør-
ste og mest innovative fødevareklynge. Virksomhederne på fødevareområdet står for 
24 % af dansk vareeksport, og der er store potentialer for øget vækst. Et støt voksen-
de befolkningstal, og ikke mindst en eksplosivt voksende middelklasse på verdensplan, 
har sammen med behovet for en bæredygtig produktion af fødevarer medvirket til en 
stigende efterspørgsel efter danske kompetencer, vedrørende f.eks. fødevaresikkerhed 
og fødevareingredienser. Den danske fødevareklynge er inde i en større omstillings-
proces, hvor mange virksomheder går fra storproduktion af let forarbejdede land-
brugsprodukter til produktion af fødevareingredienser som f.eks. tilsætningsstoffer, 
enzymer og aromaer.

Fødevareklyngen i Business Region Aarhus 
Virksomhederne i Business Region Aarhus og i det øvrige midtjyske område er inter-
nationalt førende på en række felter inden for fødevareerhvervet. Det gælder især på 
områderne fødevareanalyse og rådgivning, procesudstyr, forarbejdning af mælkepro-
dukter og ingredienser, forarbejdning af kød og produktion af ingredienser.

I national sammenhæng markerer Business Region Aarhus sig også særligt inden for 
fødevareinnovation og entreprenørskab samtidigt med, at store nationale og internati-
onale fødevarevirksomheder har hovedsæder i Business Region Aarhus.

Fødevareområdet er en af de sektorer som på tværs af hele Business Region Aarhus 
udgør en væsentlig erhvervsmæssig styrkeposition. Den er bredt funderet i kommu-
nerne i alt fra lokale gårdbutikker og store primære fødevareproducenter på f.eks. 
Samsø, til større fødevareindustrivirksomheder i Horsens, Randers og Aarhus, viden-
institutioner i Norddjurs og Aarhus, førende international fødevareklynge i Aarhus og 
derudover en lang række virksomheder, der leverer udstyr til fødevareindustrien, bl.a. i 
Silkeborg Kommune.



_14

DOGMER FOR FORANDRINGER

Kombinationen af stærke erhvervs-, innovations- og forskningskompetencer i fødeva-
reklyngen tiltrækker virksomheder, jobs og investeringer til Business Region Aarhus. 
Udfordringen for de små og mellemstore virksomheder er primært at få overblik og 
viden, og adgang til markedet og til finansiering. For de store virksomheder er der til 
gengæld udfordringer i forhold til at rekruttere talenter. For alle fødevarevirksomheder 
gælder det, at koblingen til viden er essentiel og et øget samarbejde på tværs af klyn-
gen og imellem aktører af varierende størrelse rummer store muligheder. 

Udviklingsmuligheder i Business Region Aarhus 
Med afsæt i den erhvervsmæssige styrkeposition i fødevareklyngen fokuseres på 
følgende spørgsmål i det kommende arbejde med fødevareområdet i Business Region 
Aarhus:

•  Hvordan kan Business Region Aarhus sikre, at den danske fødevareklynges mar-
kedsføringsplatform med tilhørende besøgscenter placeres i Østjylland, inspireret af 
State/House of Green, så den danske fødevarefortælling får et fysisk sted/udtryk, der 
synliggør og markedsføre kompetencerne på fødevareområdet? 
Målet er at sikre en synlig forankring af den danske fødevarefortælling i Business 
Region Aarhus, og derigennem understøtte initiativet ’Den fælles danske fødevarefor-
tælling’, som er igangsat i forlængelse af Regeringens ’Vækstteam for Fødevarer’.

•  Hvilke dele af Business Region Aarhus’ hidtidige fødevareindsats ’Østjyllands Spise-
kammer’ skal eventuelt videreføres?  
Målet kunne være at styrke fødevareinnovation i små og mellemstore virksomheder, 
og/eller at styrke synligheden omkring de mindre kvalitetsfødevareboder og gårdbu-
tikker, der er i hele Business Region Aarhus. 

•  Hvad skal der til for, at Agro Food Park i endnu højere grad bliver katalysator og 
facilitator for innovative partnerskaber mellem de store og de små virksomheder på 
fødevareområdet? 
Målet er at Agro Food Park som et af de førende innovationscentre i Europa kommer 
flere små og mellemstore fødevarevirksomheder i Business Region Aarhus til gavn, så 
fødevareerhvervets fulde vækstpotentiale udfoldes.

•  Hvad skal der til for at understøtte/styrke rammebetingelserne for iværksætteri i fø-
devareklyngen? 
Målet er at styrke vækstlaget i fødevareklyngen.

•  Hvordan kan Business Region Aarhus forstærke forudsætningerne for innovation og 
entreprenørskab i vores fødevaremiljøer med fokus på sammenhængskraft og kritisk 
masse? 
Målet er, at Business Region Aarhus i videst muligt omfang virker til, at den dansk-
svensk ledede EU-ansøgning i 2016, om at vinde udbuddet af Knowledge Innovation 
Community (KIC) inden for fødevarer, bliver succesfuld. Det vindende konsortium 
forventes i perioden 2017-2020 at få 230 mio. kr. i EU-støtte årligt, dvs. i alt ca. 900 
mio. kr. for hele projektperioden – og konsortiet vil på europæisk plan få til opgave at 
lede en virksomhedsdrevet innovationsudvikling i samarbejde med videninstitutioner 
på fødevareområdet.

Der fokuseres i efteråret 2015 på at identificere konkrete initiativer, der svarer på oven-
stående spørgsmål. Dette arbejde varetages af en arbejdsgruppe med eksterne kom-
petencer og interesser suppleret med repræsentanter for den politiske styregruppe. 



TAL OM BUSINESS 
REGION AARHUS
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TAL OM BUSINESS REGION AARHUS 

Business Region Aarhus er Danmarks største 
vækstcenter uden for hovedstaden

Business Region Aarhus er karakteriseret ved højt kvalificeret arbejdskraft og et stærkt 
globalt orienteret til erhvervsliv.

Business Region Aarhus er en funktionel byregion, hvor borgere, varer og ydelser 
dagligt flyder på tværs af kommunegrænser. For borgere og virksomheder er kom-
muneskel underordnede, og derfor har områdets politikere etableret et forpligtende 
samarbejde, om at sikre sammenhængskraft i regionen, så den østjyske byregion også 
i fremtiden er et interessant sted at bo og drive virksomhed og på den måde bidrager 
til Danmarks udvikling.

•  Business Region Aarhus er et samarbejde, som har eksisteret siden 1994 og består i 
dag af 11 kommuner i den østjyske byregion: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, 
Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, og Aarhus Kommune



BEFOLKNING
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BEFOLKNING 

Landets næststørste byregion målt 
på antallet af indbyggere 

Business Region Aarhus er Danmarks største byregion uden for hovedstadsområdet 
målt på antallet af indbyggere. Aarhus oplever den største tilvækst, men de omkringlig-
gende kommuner oplever også stor vækst i befolkningstallet. Statistikken underbygger, 
at befolkningstilvæksten i byregioner over en vis størrelse er selvforstærkende. Den 
funktionelle byregion tilbyder samlet set en bred vifte af muligheder i form af varieret 
boligudbud, arbejdspladser, kulturelle tilbud m.v. Befolkningstilvæksten i både de store 
byer og oplandet illustrerer samtidig, at den funktionelle byregion spiller en større rolle 
end kommunegrænserne.

Befolkningstallet i Business Region Aarhus er siden 2008 steget med ca. 45.000 ind-
byggere. Det svarer til en stigning på 5,5 % - mod 3,4 % på landsplan. Frem mod 2040 
forventes befolkningstallet i Business Region Aarhus at nærme sig 1 million indbyggere. 
Der forventes en befolkningstilvækst på 125.000 indbyggere, hvilket svarer til en stig-
ning på 14,5 % - mod 9,2 % på landsplan. Den forventede befolkningsudvikling i Business 
Region Aaahus forventes kun overgået af hovedstadsområdet og vil også fremover 
overstige landets øvrige vækstområder.

FAKTA OM BEFOLKNINGEN I BUSINESS REGION AARHUS 
•  Der er 860.000 indbyggere i Business Region Aarhus. Befolkningstallet er steget 

markant over de seneste år. Omkring år 2040 vil der bo omkring 1 mio. indbyggere i 
Business Region Aarhus

•  I 2013 var der flere beskæftigede med en universitetsuddannelse i Business Region 
Aarhus end i nogen andre byregioner udenfor hovedstadsområdet. Sammen med 
hovedstaden har Business Region Aarhus landets bedst uddannede arbejdsstyrke
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Befolkningstilvækst 2010 - 2015

Befolkningsfremskrivning 2015 – 2014 efter område og tid

2015 2040

Region Hovedstaden 1768034 2079992 17,6%

Landsdel Byen København 739977 956625 29,3%

Landsdel Københavns 
omegn

535355 617720 15,4%

Landsdel Nordsjælland 452874 472006 4,2%

Landsdel Bornholm 39828 33641 -15,5%

Region Sjælland 820480 822216 0,2%

Landsdel Østsjælland 241870 259326 7,2%

Landsdel Vest- og Sydsjæl-
land

578610 562891 -2,7%

Region Syddanmark 1205728 1254966 4,1%

Landsdel Fyn 488578 511445 4,7%

Landsdel Sydjylland 717150 743522 3,7%

Region Midtjylland 1282749 1413956 10,2%

Landsdel Østjylland 857030 981196 14,5%

Landsdel Vestjylland 425719 432760 1,7%

Region Nordjylland 582632 609159 4,6%

Landsdel Nordjylland 582632 609159 4,6%

Landsgennemsnit 11319246 12360580 9,2%

Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank 

Enhed: Antal
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BESKÆFTIGELSE

Halvdelen af det tabte under finanskrisen er genvundet!

Beskæftigelsesudviklingen viser nu klare tegn på et gryende opsving i Business Re-
gion Aarhus, som det seneste år haft haft en beskæftigelsesvækst der er større end 
landsgennemsnittet.

Finanskrisen medførte i perioden 2008-2013 et stort fald på godt 20.000 fuldtidsbe-
skæftigede lønmodtagere i Business Region Aarhus, hvor omkring hver tiende fuld-
tidsstilling i private virksomheder forsvandt. Fra 2013 til 2015 er halvdelen af tabet 
imidlertid nu genvundet, så der i 2. kvartal 2015 var ca. 315.000 fuldtidsbeskæftigede 
i Business Region Aarhus. Væksten i beskæftigelsen er det seneste år sket bredt på 
tværs af sektorer, med den største relative vækst indenfor Turisme samt Møbler og 
Beklædning. Finanskrisen har primært ramt de ufaglærte og til dels faglærte arbejds-
pladser, mens der til gengæld har været stor vækst i beskæftigelsen blandt universi-
tetsuddannede.

Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Business Region Aarhus, 
2008-2015

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik

Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i private virksomheder 2008-2015 
Business Region Aarhus.

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik

Byregionen har styrkepositioner indenfor IT, Møbler/Beklædning, Fødevarer og 
Bygge/Bolig
Business Region Aarhus har – målt på den relative beskæftigelsesandel - en høj spe-
cialisering indenfor områderne It/kommunikation og Møbler/Beklædning og i nogen 
grad inden for Fødevarer og Bygge/bolig.
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Indenfor Møbler/beklædning samt It/kommunikation gør den høje beskæftigelsesan-
del sig gældende på tværs af uddannelsesniveau, hvorimod det indenfor Fødevarer 
primært vedrører medarbejdere med en videregående uddannelse. I Danmark er hver 
femte med en videregående uddannelse, som er beskæftiget i Fødevaresektoren,  
ansat i Business Region Aarhus.
 
Specialiseringsindeks for Business Region Aarhus i private virksomheder opgjort på 
uddannelsesniveau november 2013 

Note: Indeks udtrykker den relative andel beskæftigede indenfor ressourceområdet sammenholdt med lands-
gennemsnit (=100). 

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 

Beskæftigelsen for universitetsuddannede 
er steget markant 

Business Region Aarhus er den region udenfor hovedstaden hvor flest højtuddannede 
er ansat i den private sektor. Generelt er beskæftigelsen faldet markant for ufaglærte 
og faglærte i perioden 2009 til 2014. Omvendt er beskæftigelsen for universitetsud-
dannede steget markant. 



_23

VÆRDISKABELSE

Udvikling i beskæftigelsen i den private sektor opgjort efter uddannelsesniveau 
2009-2014

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatist 

Beskæftigelsen i den private sektor opgjort efter uddannelsesniveau 2014

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 

FAKTA OM BESKÆFTIGELSEN I BUSINESS REGION AARHUS
•  Business Region Aarhus tabte 20.000 fuldtidsstillinger frem til andet kvartal 2013, 

men har genvundet 10.000 af disse efterfølgende
•  Business Region Aarhus har det seneste år haft en beskæftigelsesvækst lige over 

landsgennemsnittet 
•  Fra 2013 til 2015 har der været en vækst på 2,9 % i antal fuldtidsbeskæftigede i Busi-

ness Region Aarhus, hvilket indikerer et spirende opsving Der er ca. 315.000 fuldtids-
beskæftigede i Business Region Aarhus, heraf er 200.000 i den private sektor
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VÆRDISKABELSE 

Værdiskabelsen er fastholdt på trods af nedgangen 
i beskæftigelsen

Den samlede værdiskabelse i Danmark var i 2013 godt 1.419 milliarder kroner. Efter en 
række kriseår er værdiskabelsen i både 2012 og 2013 dermed oppe på samme niveau 
som i 2008, hvor den økonomiske krise begyndte. Business Region Aarhus tegner sig 
for en værdiskabelse på 165 milliarder kroner, hvilket svarer til 11,6 % af landets samlede 
værdiskabelse. Målt på værdiskabelse er Business Region Aarhus det vækstområde 
uden for hovedstadsområdet der bidrager mest til dansk vækst.

Værdiskabelsen i Business Region Aarhus var på samme niveau i 2013 som i 2008. 
Værdiskabelsen blev fastholdt på trods af, at omkring hver tiende fuldtidsstilling i den 
private sektor forsvandt i Business Region Aarhus i den samme tidsperiode. De øst-
jyske virksomheder har således frem til 2013 øget produktiviteten og står derfor godt 
rustet til at udnytte det spirende opsving.

Bygge/bolig, IT/kommunikation, transport, fødevarer og øvrige erhverv – har en sam-
let værdiskabelse på ca. 144 milliarder kroner, hvilket svarer til ca. 87 % af den samle-
de værdiskabelse i Business Region Aarhus. Heraf tegner de tre styrkepositioner IT/
kommunikation, transport og fødevarer sig hver i sær for en værdiskabelse på godt 20 
milliarder kroner i 2013, mens bygge/bolig og øvrige erhverv begge har en værdiska-
belse på knap 40 milliarder kroner.

FAKTABOKS
•  Værdiskabelsen i Business Region Aarhus udgør 11,6 % af den samlede værdiskabelse 

i Danmark i 2013. Business Region Aarhus er dermed den væsentligste vækstregion 
udenfor hovedstadsområdet

•  Værdiskabelsen i Business Region Aarhus har siden 2008 stort set udgjort en kon-
stant andel af landets samlede værdiskabelse

•  Værdiskabelsen i den private sektor er i 2013 opgjort til at være på godt 1 million kro-
ner pr. årsværk i Business Region Aarhus og er steget med 16 % siden 2008

Værdiskabelse opgjort efter område (mia. kr.), 2008-2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hele landet 1.414  1.252 1.306 1.363 1.416 1.419 

Region Hovedstaden 46,4 % 45,8 % 48,0 % 48,3 % 49,4 % 48,8 %

Udvikling Fyn 5,2 % 5,0 % 5,0 % 4,7 % 4,5 % 4,6 %

Trekantområdet 4,8 % 5,1 % 5,0 % 5,2 % 5,3 % 5,4 %

Business Region Aarhus 11,7 % 12,6 % 11,6 % 11,7 % 11,7 % 11,6 %

Business Region North 
Denmark

7,6 % 8,2 % 7,1 % 6,8 % 6,7 % 6,8 %

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 

Note: 
Værdiskabelse baseres på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik der er opgjort som en arbejdsstedsstatistik. 
Statistikken opgør såvel antal årsværk som de dertilhørende økonomiske aktiviteter i form af omsætning og 
varekøb og dermed bruttofortjeneste efter arbejdsstedets placering. Værdiskabelse illustrerer den økonomi-
ske aktivitet i landets kommuner
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Udvikling i værdiskabelsen opgjort efter vækstområde (2008=100), 2008-2013 

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 
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Stærk udvikling i eksporten fra Business Region Aarhus
 
Business Region Aarhus har fået 31 % flere eksportvirksomheder i perioden fra 2000 
til 2014. Det er markant over udviklingen på landsplan, hvor der i samme periode er 
kommet 26 % flere eksportvirksomheder.

En stor del af værdiskabelsen i Business Region Aarhus kan henføres til eksportsekto-
ren. 15 % af eksportvirksomhederne i Danmark er i Business Region Aarhus og 11,7 % 
af Danmarks samlede eksportomsætning skabes af virksomheder i Business Region 
Aarhus.

Industrien markerer sig som en vigtig eksportsektor i Business Region Aarhus og  
byregionens industrivirksomheder leverede 20,9 % af Danmarks samlede industri- 
eksport i 2014. Industrivirksomhederne i Business Region Aarhus bidrager markant til 
eksportomsætningen. De udgør kun 17 % af alle eksportvirksomhederne, men de står 
for 64 % af eksportomsætningen. Business Region skiller sig dermed ud fra alle øvrige 
vækstområder i Danmark ved at have en høj andel af eksporten placeret i industrivirk-
somhederne. 

I 2013 kom 44 % af Danmarks samlede eksport fra fødevarevirksomheder, der har 
hovedsæde i Business Region Aarhus. Det understreger, at flere af landets større 
fødevarevirksomheder finder det attraktivt, at have Business Region Aarhus som base 
for deres aktiviteter, tæt på innovations- og forskningsmiljøerne i den danske fødeva-
reklynge.

FAKTABOKS 
•  Antallet af eksportvirksomheder i Business Region Aarhus steg fra ca. 4.300 i år 2000 

til ca. 5.600 i 2014
•  Virksomhederne i Business Region Aarhus eksporterede i 2014 i alt for 132 milliarder 

kroner, hvilket svarer til 11,7 % af den samlede eksport i Danmark
•  I Business Region Aarhus eksporterede industrivirksomheder i 2014 for 85 milliarder 

kroner. Dette svarer til 20,9 % af hele landets industrieksport
•  I Business Region Aarhus tegner industrien sig for 64 % af eksportomsætningen, hvil-

ket er den største andel på landsplan og langt over landsgennemsnittet på 36 %
•  I Business Region Aarhus udgør fødevareeksporten 44 % af den samlede eksport for 

de virksomheder, der har hovedsæde i Business Region Aarhus

Antal eksportvirksomheder opgjort efter område, 2000-2014 

2000 2010 2014

Hele landet 30.234 31.510 37.948 

Region Hovedstaden 35 % 35 % 36 %

Udvikling Fyn 7 % 7 % 7 %

Trekantområdet 5 % 5 % 5 %

Business Region Aarhus 14 % 15 % 15 %

Business Region North Denmark 10 % 9 % 9 %

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 



_29

IVÆRKSÆTTERE

Udvikling i antallet af eksportvirksomheder opgjort på område, 2000-2014 
(2000=100) 

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 

Industriens eksportomsætning opgjort efter område (mio. kr.), 2000-2014 

2000 2004 2008 2011 2014

Hele landet 245.491 264.773 335.599 370.558 408.005 

Region Hovedstaden 19,9 % 17,9 % 16,9 % 17,9 % 17,5 %

Udvikling Fyn 6,6 % 7,1 % 6,8 % 5,5 % 4,5 %

Trekantområdet 3,1 % 3,3 % 3,4 % 2,4 % 4,1 %

Business Region Aarhus 22,0 % 23,6 % 26,4 % 20,8 % 20,9 %

Business Region North Denmark 8,5 % 7,5 % 8,0 % 7,0 % 7,0 %

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 
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Business Region Aarhus klynger bidrager væsentligt til Danmarks eksport 
I 2013 stod virksomhederne i Business Region Aarhus samlet for 12,3 % af Danmarks 
samlede eksport. Tre af byregiones klynger har eksport, der ligger over landsgennem-
snittet. Det er fødevarevirksomhederne, som leverer 33 % af landets samlede fødeva-
reeksport, møbler/beklædning 20 % og It/kommunikation 14 % af Danmarks samlede 
eksport inden for deres områder.

Eksporten i Business Region Aarhus som andel af hele landets eksport opgjort på 
styrkepositioner, 2013 

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 
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Iværksættere skaber jobs

Nye virksomheder bidrager i høj grad til beskæftigelsen i Danmark. Iværksætterårgan-
gen fra 2012 havde i 2014 på landsplan skabt lidt over 25.000 job. Heraf er 15 % skabt i 
Business Region Aarhus, hvilket svarer til næsten 4.000 arbejdspladser. 

Iværksætterårganges jobskabelse to år efter virksomhedsetablering opgjort efter 
område, iværksætterårgange 2007-2012’s jobskabelse i 2009-2014 

Iv-årgang 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Beskæftigelsesår 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hele landet 37.610 28.041 20.358 24.370 25.999 25.170 

Region Hovedstaden 13.016 10.036 7.754 9.703 10.262 9.841 

Udvikling Fyn 2.763 2.093 1.310 1.584 1.843 1.620 

Trekantområdet 2.568  1.889 1.444 1.483 1.672 1.373 

Business Region Aarhus 5.967 4.389 2.897 3.752 3.850 3.715 

Business Region North 
Denmark

3.610 2.493 1.885 2.008 2.033 2.191 

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 

Samlet set beskæftigede iværksætterårgangene fra 2008-2012 i Business Region Aar-
hus godt 17.000 mennesker i 2014, hvilket svarer til 7,1 % af den samlede private be-
skæftigelse. Med en etableringsrate på ca. 7 % er Business Region Aarhus det vækst-
område udenfor hovedstaden med relativt flest virksomhedsetableringer.

Iværksættere i Business Region Aarhus er mere levedygtige
Virksomheder, der etableres i Business Region Aarhus, er samtidig mere levedygtige 
og robuste end landsgennemsnittet og i andre landsdele. I Business Region Aarhus 
eksisterede 62 % af de virksomheder, der blev etableret i 2009, stadig i 2014. På lands-
plan var dette tilfældet for 60 % af virksomhederne og 57 % i Hovedstadsområdet.

FAKTA OM IVÆRKSÆTTERI I BUSINESS REGION AARHUS 
•  I Business Region Aarhus skabte iværksætterårgangen fra 2012 3.715 job i 2014, som 

er en stigning på 28 % i forhold til lavpunktet i iværksætterårgangen fra 2009 
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Befolkningen i Business Region Aarhus 
pendler mere og længere 

Pendlingsmønstrerne i viser at Business Region Aarhus er en funktionel byregion I alt 
92.800 personer var i 2013 beskæftiget i en anden kommune indenfor byregionen, end 
hvor de havde bopæl, hvilket svarer til 22,5 % af de beskæftigede. Herudover pendlede 
45.100 personer dagligt ud af i Business Region Aarhus. 

Pendlingsstrømmene mellem bopæle og arbejdspladser dækker et stort opland med 
E45 Østjyske Motorvej som den helt centrale trafikåre. Aarhus er central i byregionen, 
hvor 42.033 pendlede til Aarhus, men andre byer i regionen oplever også stor pend-
lertrafik. Det gør Business Region Aarhus til den byregion uden for hovedstaden - der 
har flest pendlere fra det største opland. 1,2 mio. mennesker bor inden for én times 
kørsel fra Aarhus centrum.

Fra 2006 til 2013 er det samlede antal pendlede kilometer øget med hele 19 %, Det 
sker på trods af, at beskæftigelsen i 2013 ligger på samme niveau som i 2006. Det 
øgede antal pendlede kilometer hænger sammen med at flere (især højtuddanne-
de) pendler og at pendlingsafstanden øges. Pendlingsmønstrene viser at Business 
Region Aarhus bycentre samt erhvervs- og arbejdskraftområder er tæt forbundne. 
Denne udvikling kræver koordineret strategisk investering i infrastruktur, som under-
støtter mobiliteten og her er den Østjyske Motorvej E45 den vigtigste trafikåre. Mobi-
litetskommissionen dokumenterer, på baggrund af tal fra Transportministeriet, at der 
er akut behov for udbygning af E45 i Østjylland. E45 er en vigtig forudsætning for 
den omfattende økonomiske udvikling i Østjylland. Manglende fremkommelighed vil 
svække konkurrenceevnen og føre til produktionstab og mindsket vækst i antallet af 
arbejdspladser. Data fra Vejdirektoratet viser, at årsdøgntrafikken på E45 i Østjylland 
i perioden siden 2000 er steget med omkring 50 % på en række delstrækninger, det 
værste sted med 75 %. De seneste år indikerer en fornyet kraftig trafikvækst. For flere 
strækninger er der tale om stigninger på omkring 5 %  om året i 2013 og 2014.

FAKTA OM PENDLING 
•  Østjyderne pendler til sammen 8,2 millioner km hver morgen, det svarer til 21 gange 

til månen
•  Den gennemsnitlige pendlingsafstand er 21,6 km. Dette er en stigning på 19 % siden 2006
•  I alt pendler knap 138.000 personer bosiddende i Business Region Aarhus dagligt 

over kommunegrænserne i byregionen (2013) 
•  92.800 pendler dagligt internt mellem de 11 kommuner i Business Region Aarhus 
•  45.104 pendler dagligt ud af Business Region Aarhus
•  33.122 pendler dagligt ind i Business Region Aarhus
•  Personer med videregående uddannelser i Business Region Aarhus er mere tilbøjelige 

til at pendle end andre og antallet af pendlere øges

FAKTA OM MOTORVEJ E45 I ØSTJYLLAND
•  Der er akut behov for udbygning af E45 i Østjylland. Allerede i 2020 vil der ifølge Mo-

bilitetskommissionens antagelser være kritisk trængsel på de mest belastede stræk-
ninger mellem Ejer Bavnehøj og Hadsten og ved Randers Syd

•  Det betyder, at bilisterne oplever meget ujævn kørsel og ofte helt må stoppe op
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•  For at sikre fremkommelighed, vækst og produktivitet i et af landets to vigtigste 
vækstcentre anbefaler kommissionen, at de mest belastede strækninger på E45 
straks udbygges til seks spor

•  På lidt længere sigt er der behov for en udbygning af hele E45 til seks spor i Østjyl-
land fra Vejle til Randers

Andelen af personer i Business Region Aarhus, der arbejder i en anden kommune 
end deres bopælskommune opgjort på uddannelsesniveau, 2013-2014 

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 

Udviklingen i beskæftigede med bopæl i Business Region Aarhus og antal pendlede 
kilometer i Business Region Aarhus, 2006-2013 

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik 
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Kontakt:

Business Region Aarhus

Jane Baad Jensen, Sekretariatschef 

M +45 2372 1014, E jjaba@aarhus.dk

Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, T +45 8940 2000

www.businessregionaarhus.dk

 

 

Vi har inviteret erhvervsliv, forskere og videnpersoner til at  

samarbejde med Business Region Aarhus om at konkretisere de tre  

strategispor i strategien: Produktion og viden, IT og smarte fællesskaber 

samt fødevareklyngen.

Hvis du har idéer til konkretiseringen af strategien  

vil vi blive glade for at høre dem.

Skriv til Jane Baad Jensen, Sekretariatschef,  

Business Region Aarhus på jjaba@aarhus.dk

 


