


Ambitionen er at samarbejdet i 
Business Region MidtVest skaber 
en stærk vækstorienteret Midt- og 
Vestjysk region, der udnytter 
fremtidens teknologiske muligheder



44.945 aktive virksomheder
Heraf 1.801 industrivirksomheder

Kilde: esegmentering (september 2018). 
Samt segmenteringsanlyse af 385 industri virksomheder med + 10 ansatte i området. 
Egen tilvirkning.

>25 % af industrivirksomhederne i området 
arbejder med metalbearbejdning 





Virksomhederne i 
Midtjylland har de 
nødvendige kompetencer 
for fortsat vækst og 
udvikling

Vi fortsætter den positive 
udvikling i optaget på 
erhvervsskolerne og 
motiverer endnu flere 
unge til en erhvervsfaglig 
uddannelse 

Vi har fleksible modeller 
for opkvalificering så 
arbejdsstyrken let kan 
tilegne sig nye 
kompetencer

Effekt på kort sigt Effekt på lang sigt



Midt- og Vestjylland har 
solid national og 
international bevågenhed 
for områdets digitaliserede 
produktionsvirksomheder.

Midt- og Vestjylland er et 
fyrtårn for digitalisering og 
vi skaber muligheder for 
at industrien kan lege, 
teste og udvikle sig på 
”legepladsen”.

Midt- og Vestjylland har en 
dronehub med både 
akademisk og kommerciel 
sigte.



Sound
Hub

Klima
torium

Green
lab

SyLab

MEC

Digital 
Twin

?

?

?

?
?

Etablering af en “legeplads” med 
teknologier, data og know-how omkring  
teknologier og digitale forretningsmodeller 
mhp at skabe mulighed for at 
virksomheder – ledere og medarbejdere –
kan afprøve, teste og lære om ny teknologi 
og derved sænke barrierne for parathed til 
yderligere at implementere digitale 
løsninger i MidtVest.

Vi starter med AU BTECH’s eksisterende 
labs og teknologi park. Til sommer er ASE 
klar med et produktionslaboratorium. 
Dernæst forestiller vi os at vi kan connecte
yderligere labs samt integrere yderligere 
muligheder for opsamling af relevante 
data.
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Studerende Start-ups SMV’er Større virksomherderForskere

❑ Nye research areas
❑ Nye måder at undervise

på
❑ Muigheder for at 

samarbejde med 
vrksomheder ift
publicering

❑ Forbedring af digitale
kompetencer og 
mindset

❑ Bånd til potentielle
fremtidige arbejdsgivere

❑ Sparring
❑ Netværk
❑ Small scale testing af

produkter/processer
❑ Forbedring af digitale

kompetencer og 
mindset

❑ Bånd til potentiel
fremtidig arbejdskraft

❑ Netværk
❑ Optimering af

produkter/processer
❑ Vidensoverførsel
❑ Bånd til potential 

fremtidig arbejdskraft

❑ Sparring
❑ Netværk
❑ Samarbejdspartnere
❑ Small scale testing af

produkter/processer
❑ Forbedring af digitale

kpmpetencer og mindset
❑ Bånd til potentiel fremtidig

arbejdskraft
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Digital Playground 3.0 –
Technology and Data Region 

Finansiering

Digital Playground 2.0 –
Connected facilities

Digital Playground 1.0 – AU Herning

❑ Forskere
❑ Virksomheder
❑ Studerende

Gap analyse af interessenters behov

❑ AU Fonden
❑ Industri fonde 
❑ Det offentlige
❑ Virksomheder

❑ Technologi investeringer
❑ Planlægning af uddannelsesprogram
❑ Ressource allokering til drift af “legepladsen”

❑ Etablering af en digital platform til booking, interaction og læring 

❑ Sound Hub
❑ GreenLab
❑ Klimatorium
❑ Drone Hub West
❑ Digital Twin (RKSK)
❑ VIA Design

❑ Data capture from:
▪ Companies
▪ Public data / Municipality data
▪ Testfacilities

❑ Virtuel connection to the facilities

One united digital playground of data captivity 
and availability of technological facilities

Linking the digital hotspots in 
MidWest

50
40Primary driver

AU Herning

Business Region 
MidtVest



Tel: + 45 2517 4089
E: info@br-mv.dk

Du kan finde os på
www.brmidtvest.dk

https://www.facebook.com/BRMidtVest/
https://www.linkedin.com/company/business-region-midtvest/
https://www.instagram.com/brmidtvest/
http://businessregionmidtvest.dk/
http://www.brmidtvest.dk/

