
BUSINESS REGION AARHUS, 

DET STØRSTE  VÆKSTOMRÅDE 
UDEN FOR HOVEDSTADEN 

Østjylland arbejder for Danmark
Business Region Aarhus består af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder,   
Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus kommuner. Tilsammen  
en million østjyder. En halv million arbejdspladser. Sammen har vi kritisk masse. Sammen  
med erhvervsliv, videninstitutioner og organisationer udvikler vi løsninger på udfordringer, 
 rydder forhindringer af vejen, styrker vores erhvervsklynger og skærper konkurrenceevnen. 
Både nationalt og internationalt. 

I Business Region Aarhus er der fokus på østjyske interesser for at styrke produktiviteten og 
væksten i vores byregion. Bag netværket af de 12 kommuner står 12 byråd og en lang række 
samarbejdspartnere fra erhvervsliv, organisationer og videninstitutioner. Til sammen udgør 
Business Region Aarhus landets største vækstområde uden for hovedstaden og står for over  
20 procent af landets industrieksport. 



Kritisk masse afgørende  
både nationalt og internationalt
Den internationale konkurrence mellem vækst
regioner og byområder bliver hårdere. Derfor  
må byerne danne netværk imellem sig og sam
men skabe kritisk masse; både af befolkning, 
arbejdskraft og stærke klynger i erhvervslivet. 
Det øger evnen til at tiltrække investeringer, 
skabe nye produkter, hjælpe hinanden i udvikling 
og vækst. En stærk funktionel byregion tiltrækker 
erhvervsliv, fordi den har kritisk masse – både  
i form af kunder og kvalificeret arbejdskraft. 

I Østjylland udgør vi i fællesskab et stærkt sam
menhængende arbejdskraftopland. Vores er
hvervsmæssige styrker er informations og kom
munikationsteknologi, produktion og innovation 
inden for fødevarer og klog industriproduktion. 

Ambitioner er vi fælles om at realisere
I 20172018 har Business Region Aarhus fokus  
på Østjyske Motorvej E45 og strategisk mobilitet, 
på fødevarer, produktion og viden, på IT/smarte 
fællesskaber og turisme. Vi udvikler og sætter 
konkrete initiativer i søen i et tæt samarbejde 
mellem erhvervsliv, videninstitutioner og både 
regionale og statslige interessenter.

Det er i et tæt samarbejde med østjysk erhvervs
liv lykkedes Business Region Aarhus at opnå 
 markante resultater i forhold til  udvidelse af 
 Østjyske Motorvej E45. Udvidelsen af stræk
ningen  Aarhus S. – Skanderborg er nu sat i gang.  
I denne  regerings finanslovsudspil er der end
videre afsat midler til VVMundersøgel ser af 
strækningerne Vejle – Skanderborg S. samt 
 Aarhus S. – Aarhus N.  Senest har regeringen 
meddelt, at udvidelsen af E45 har top prioritet  
i projekter, hvor der ikke er vedtaget en  anlægslov.

Når byer vokser, vokser økonomien
Byerne og det fælles netværk af byer i Østjylland  
er tæt på østjyderne, erhvervsledere og institutioner. 
Derfor er vejen til løsninger og initiativer nemmere. 
Hvis Danmark også fremover skal klare sig godt i den 
internationale konkurrence, er der brug for netop 
netværk mellem byer. Når byer vokser, vokser den 
nationale økonomi også. 

Østjyderne er allerede gode til at udnytte de  
enkelte østjyske byer og områders styrker og 
 funktioner. Vi er i bevægelse hele tiden – på vej  
til arbejde,  uddannelse og fritidstilbud, til handel  
og indkøb, til kultur og natur. 

Byerne i Business Region Aarhus låner  størrelse af 
hinanden. På den måde får alle byerne  flere funk
tioner, flere arbejdspladser og en større arbejds
styrke. Det har værdi for østjyderne, for virksom
hederne, for kommunerne – og for hele landet. 
Derfor arbejder Østjylland for vækst og  udvikling  
i Danmark. 

Vi har ikke råd til at lade være.  

Alle kan blive enige om, at en velfungerende 
infrastruktur spiller en afgørende rolle for 
vores samfund. Ved at samarbejde på tværs 
kan vi skabe bedre mobilitetsløsninger. 
Udfordringerne inden for mobilitet findes 
jo på tværs af geografiske og administrative 
skel, og derfor arbejder vi i Business Region 
Aarhus på at styrke samarbejdet mellem 
kommuner, region og stat, udtaler formand
skabet for Business Region Aarhus.


