EXECUTIVE SUMMARY
FVI Årsrapport 2017
2017 et ekstraordinært godt år med mange jobs
2017 var et ekstraordinært godt år, når det gælder tiltrækningen af udenlandske investeringer
til Vestdanmark. I alt 1.284 jobs ventes skabt i forbindelse med de 29 udenlandske
investeringsprojekter, som Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) og Invest in
Denmark medvirkede til at lande i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region
Nordjylland.
På landsplan førte investeringsfremmeindsatsen i 2017 til 75 investeringsprojekter, der ventes
at skabe i alt 2.188 arbejdspladser inden for det første år. Investeringsprojekterne i
Vestdanmark stod således for knap 60 procent af jobskabelsen.
Der er tale om en markant fremgang i de tre vestdanske regioner sammenlignet med
foregående år – både med hensyn til jobs og antallet af investeringsprojekter. I 2015 og 2016
blev Vestdanmark noteret for henholdsvis 670 og 401 arbejdspladser og respektive 18 og 19
investeringsprojekter. Blandt de tre regioner faldt 12 investeringsprojekter i Region
Syddanmark, 13 i Region Midtjylland og 4 i Region Nordjylland.
Antallet af skabte jobs varierer typisk fra år til år mellem både regioner, Vest- og Østdanmark,
samt inden for de forskellige kompetenceklynger.
Det meget flotte resultat af investeringsfremmeindsatsen i 2017 skyldes især de to store
flagskibe blandt investeringsprojekterne: Facebook og Apples annonceringer af megadatacentre som vil blive opført i Aabenraa og Odense. De er med til at Region Syddanmark fik
et rekordår med i alt 951 jobs. Samtidig oplevede Region Midtjylland med 205 jobs og Region
Nordjylland med 128 jobs ligeledes fremgang i forhold til 2016, hvor Midtjylland og Nordjylland
blev noteret for henholdsvis 101 og 98 jobs.
Resultatet for 2017 på 1.284 arbejdspladser i Vestdanmark overgår langt selv de allerbedste af
tidligere årsresultater. I perioden 2015-2017 er der således alt i alt skabt 2.355 jobs i
Vestdanmark. Den samlede jobskabelse ligger dermed langt over Foreningen Vestdansk
Investeringsfremmes treårige målsætning på 1.400 jobs.

Jobs i Vestdanmark
Region
Nord
Midt
Syd
Total
Øst DK

2015
98
267
305
670

2016
98
101
202
401

2017
128
205
951
1.284

Total
324
573
1.458
2.355

630

1.208

904

2.742

Total DK

1.700

1.609

2.188

5.098

Metode til opgørelse af jobtal
Revisionsfirmaet EY opgør baseret på telefoninterviews med de
udenlandske investorer, hvor mange fuldtidsjob, der vil være skabt eller
fastholdt et år efter investeringen, og om investoren vurderer, at Invest
in
Denmark
har
spillet
en
afgørende
rolle
for
deres
investeringsbeslutning.
Ved særligt store anlægsinvesteringer på mere end 75 mio. kr., og hvor
der vil være et stort antal anlægsjob i mere end et år, inden anlægget
kommer i drift, medtælles disse. For 2017 er 780 ud af de 1.284 job i
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Investeringsprojekter i Vestdanmark
Region

2015

2016

2017

Total

Nord
Midt
Syd

3
9
6

5
6
9

4
13
12

12
28
27

Total

18

19

29

67

Spændende investeringsprojekter inden for mange sektorer
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og Invest in Denmarks forskellige sektorteams
bidrog i 2017 til en bred vifte af succesfulde investeringsprojekter, der spejler de vestdanske
styrkepositioner og erhvervspolitiske fokusområder for regionerne, herunder inden for
sektorerne sundhed- og velfærdsinnovation, energi, miljø og klima, IKT og fødevarer. Det er
desuden bemærkelsesværdigt, at en meget stor andel af investeringsprojekterne er greenfield
investeringer. Det vil sige, at udenlandske virksomheder og investorer, som ikke hidtil har
været til stede, har etableret sig i det vestdanske i det forgangne år. Der er en del
interessante tendenser og spændende projekter iblandt, som rummer et særligt potentiale.
Et godt eksempel er den strategiske investering, som den indiske IT-gigant Infosys foretog i
den lovende aarhusianske start-up Unsilo. Unsilo arbejder med brug af kunstig intelligens til
avanceret tekstanalyse. De udvikler løsninger, der kan gøre det muligt hurtigt at håndtere og
strukturere store mængder tekst, eksempelvis fra databaser. Derigennem kan man
automatisere simple og ensformige opgaver.
Unsilo er et godt eksempel på, hvordan udenlandsk risikovillig kapital kan være en vigtig
saltvandsindsprøjtning for danske vækstvirksomheder og give dem mulighed for at opskalere
og samtidig få en langt større kundekreds gennem et strategisk samarbejde med en meget
stor international virksomhed. Infosys strategiske investering har bl.a. umiddelbart muliggjort,
at Unsilo har kunnet fordoble medarbejderstaben fra 10-15 til i dag 27 medarbejdere.
Derudover kan den gode kontakt til lokale samarbejdspartnere ikke overvurderes, som
etableringen af den amerikanske teknologivirksomhed WiSpry i Aalborg understreger. WiSpry
udvikler specialiserede komponenter til den trådløse industri og har løbende intensiveret sit
samarbejde med både Aalborg Universitet og en række internationale high-tech virksomheder
med base i Nordjylland omkring udvikling af dynamiske antenner og styringssystemer.
Læs mere om WiSpry, Unsilo og andre succeshistorier i årsrapporten.
Fødevaresatsning giver resultater
Fødevareområdet er en anden sektor, der i 2017 har tiltrukket interessante udenlandske
investeringer. Her kaster den satsning på fødevarer, som Foreningen Vestdansk
Investeringsfremme og Invest in Denmark søsatte i 2015, allerede pæne resultater af sig med
fem succesfulde investeringsprojekter. Investeringsprojekterne er både inden for produktion
og udvikling. Heriblandt er eksempelvis islandske Marel, der gennem en 40 mio. kr. stor
udvidelse af faciliteterne i deres danske hovedkontor i Aarhus har øget virksomhedens
innovationskapacitet.
Datacentrene skaber ringe i vandet
Med de foreløbigt tre store mega-datacentre undervejs, er Danmark godt på vej til at blive et
nordeuropæisk knudepunkt for datacenterindustrien og digital infrastruktur. 2017 viste
allerede første tegn på, at IT-giganternes blåstempling af Danmark tiltrækker flere mindre
datacenterinvestorer, ligesom underleverandører bliver tiltrukket af de stores projekter. Det er
norske ECIT Group, der i efteråret 2017 etablerede et nyt datacenter i Viby med henblik på
bl.a. at opdyrke det spirende co-location marked som nyt forretningsområde, et godt bevis på.
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Interessen for at lægge datacentre i Danmark og for underleverancer er fortsat stor. Det blev
senest understreget i begyndelsen af marts 2018, da 90 deltagere fra virksomheder i ind- og
udland deltog på en intensiv tre-dages factfindingtur med besøg i Viborg, Kolding, Odense og
København. Et arrangement som Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, Invest in
Denmark og Datacenter Industrien sammen havde arrangeret.
I 2018 vil der komme endnu mere fokus på de afledte effekter for hele værdikæden, der er
tilknyttet datacenterbranchen, samt på at udvikle følgeindustrien. Det gælder om at udnytte
det momentum, der er skabt, og her står Vestdanmark stærkt.
Potentiale for flere videns- og teknologitunge investeringer
2017-resultaterne vidner om, at Danmark og de tre vestdanske regioner er en attraktiv
investeringsdestination og godt rustet til at modtage udenlandske investorer. Et sømløst
samarbejde mellem alle niveauer har vist sig at være afgørende. I lyset af at investorer nøje
afdækker alle muligheder, risici og alternativer i forbindelse med store investeringer, kan
særligt kommunernes hurtige og professionelle håndtering af spørgsmål og anmodninger i
forbindelse med lokalplaner, byggetilladelser mv. næppe overvurderes.
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og Invest in Denmark vil i de kommende år se på
at styrke forbindelsen mellem de lokale styrkepositioner og den nationale investeringsfremme
endnu mere. Konkret vil vi invitere erhvervschefer og andre centrale kommunale aktører til
rundbordsdrøftelser af styrkepositioner, og hvordan vi mest effektivt synliggør disse over for
udenlandske investorer. Vi vil lokalt forsøge at gå lidt mere i dybden med de enkelte
styrkepositioner, så vi kan etablere en endnu bedre forståelse af de lokale potentialer,
kompetencer og partnere. Vind vil være den første styrkeposition, som vi afholder et rundbord
om.
I 2018 vil vi styrke fokusset på at tiltrække videns- og teknologitunge investeringsprojekter.
Videns- og teknologitunge investeringsprojekter er en vigtig vækst- og udviklingsdriver i
Danmark, der skærper konkurrenceevnen til fordel for vækst og beskæftigelse i hele
samfundet. Videns- og teknologitunge investeringer er ikke alene investeringer, der skaber
jobs for personer med lange videregående uddannelser. Det er også projekter, hvor der
investeres i automatisering af produktionsprocesser, udviklingen af nye effektive services og
processer mv. Videns- og teknologitunge investeringer kan således findes inde for alle sektorer
og i alle dele af landet. Med en sammenhængende og professionel investeringsfremmeindsats
står Vestdanmark stærkt i den stadig hårdere internationale konkurrence om at tiltrække
sådanne værdifulde udenlandske investeringer. Det har 2017 klart bevist.

Om Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
De tre vestdanske regioner og Udenrigsministeriet finansierer i fællesskab
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Regionernes årlige bidrag på 8 mio. kr.
finansierer hjemmeapparatet i form af ni medarbejdere placeret i de tre vestdanske
regioner, mens Udenrigsministeriet (Invest in Denmark) finansierer udeapparatet.
De seneste 2 år har Foreningen Vestdansk Investeringsfremme som et pilotprojekt
ansat en tiende medarbejder, der er placeret i Hamborg for at styrke indsatsen i
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