
VÆKST OG SYNLIGHED FOR 
VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION



INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervs-
strategi, som er udviklet i tæt samarbejde mel-
lem kommunen og erhvervslivet. Strategien har 
fokus på - via samarbejde - at skabe vækst og 
udvikling for Viborg Kommunes virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner. 

Allerede i Viborg Kommunes Udviklingsstrategi 
fra 2.november 2011 blev der sat samme fokus, 
idet byrådet under overskriften ”grøn teknologi 
og bæredygtig produktion” ønskede ”et bedre 
samspil mellem kommunens eksisterende virk-
somheders kommercielle kompetencer og de 
uddannelses- og forskningsbaserede styrkepo-
sitioner ….som blandt andet kan udvikle og 
tiltrække nye arbejdspladser”

En række nationale undersøgelser som bl.a  
Reglab’s ”Fremtidens Industri i Danmark” fra sep-
tember 2012 samt  ”De skjulte helte - produkti-
vitetssuccesser i dansk Industri”  udarbejdet af 
Styrelsen for Forskning og Innovation i septem-
ber 2013,  tegner et mere nuanceret og positivt 
billede af dansk industris fremtidsudsigter end 
det billede, der ofte tegnes i den offentlige 
debat. Region Midtjylland gennemførte i 2013 
en analyse af ” Midtjyllands fremtid som mulig 
industriregion. Rapporten ”Fremtidens Industri i 
Region Midtjylland”, påpeger klart betydningen 
af fortsat at have en global konkurrencedygtig 
midtjysk industri, der kan skabe arbejdspladser, 
eksportindtægter og lokal efterspørgsel efter 
produkter og serviceydelser. Vækstforum i Re-
gion Midtjylland har da også taget initiativ til en 
række igangværende og kommende indsatser 
inden for området ”Fremtidens Industri”.

VIBORGegnens Erhvervsråd vil på baggrund 
af ovenstående sammen med Mercantec, det 
nationale innovationsnetværk Inno-pro samt 
en række af kommunens virksomheder foreslå 
etablering af CFI - Center for Industri som lokal 
ramme om nye initiativer indenfor områder-
ne industri og produktion, som redskab til at 
fremme vækst og synlighed omkring Viborgs 
industriproduktion og dermed skabe nye ar-
bejdspladser i kommunen
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RESUME CFI - Center for Industri er et lokalt inkubations-
miljø, der fremmer netværk, viden og innovation 
i både nystartede og etablerede virksomheder. 
Det etableres i et tæt samarbejde mellem Viborg
Kommune, Erhvervsråd og Viborgs Industri- og 
produktionsvirksomheder. Bag CFI står ligeledes
Mercantec, der bidrager med kompetenceudvik-
ling og tekniske faciliteter samt det statsligt
godkendte Innovationsnetværk for Produktion, 
”Inno-pro”. 

CFI samler vækst- og opstartsvirksomheder med 
etablerede virksomheder og erhvervsfremme- 
og vidensaktører i et fælles vækst- og udvik-
lingsmiljø. Stedet vil danne ramme om et internt
arbejdsfællesskab for vækst- og udviklingsvirk-
somheder, og rummer undervisnings- og
mødefaciliteter samt et åbent test- og udvikling-
slaboratorium.

Til CFI er knyttet et netværk af lokale virksom-
hedsledere, der formidler viden og eventuelt 
også kapital til centrets vækstvirksomheder.

CFI vil blive et lokalt fyrtårn, der synliggør 
nuværende og kommende industriproduktion i 
Viborg blandt andet via et permanent, dyna-
misk showroom med de ypperste produkter og 
løsninger fra Viborgs virksomheder.

CFI vil derved kunne understøtte målsætning 7 i 
Viborg Kommunes erhvervsstrategi, der beskri-
ver at ”Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende 
virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende 
og potentielle klyngers forretningspotentiale, f eks. 
miljøet omkring AU Foulum/Agro Business Park og 
Arsenalet” 

Samtidig vil CFI understøtte målsætning 8 i 
Viborg Kommunes Erhvervsstrategi, der siger ”Vi 
skal tilbyde optimale rammer for iværksættere med 
vækstpotentiale til at skabe ny vækst”

Samlet er vi overbevist om, at CFI-center for In-
dustri vil bidrage til målsætning 1 i Viborg Kom-
munes Erhvervsstrategi om at ”fortælle de gode 
historier både lokalt, nationalt og internationalt” 
og derfor vil udgøre et væsentligt bidrag til reali-
seringen af strategiens milepæle i forhold til DI’s 
målinger af lokalt erhvervsklima. Vi forventer, at 
centret vil yde et værdifuldt bidrag til at styrke 
industriens vækst og skabe nye arbejdsplad-
ser, og samtidig vil den tætte kobling mellem 
erhvervsskole og virksomheder i fælles faciliteter 
bidrage til at skabe et af Danmarks stærkeste og 
mest innovative industrigymnasier. 
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CFI  
MISSION
OG 
VISION

CFI – overordnet mål (Mission)

Missionen for CFI er at skabe en ramme om 
udvikling, vækst og synlighed for Viborgs 
industriproduktion og -uddannelser, der fører 
til etablering af flere industri- og produktions-
virksomheder i Viborg Kommune og derved til 
skabelse af flere arbejdspladser. 

Mål (Vision)

CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udvik-
lingsmiljø og et netværk for kommunens nye og 
etablerede industrielle produktion. 

CFI er

•	 Et fyrtårn for Viborgs industriproduktion, 
der samler kommune, erhvervsråd, innova-
tionsnetværk, erhvervsskole og Viborgs 
industri- og produktionsvirksomheder 
omkring inkubation, træning og branding 
af industrien. 

•	 Et utraditionelt inkubationsmiljø, der 
forbinder nystartede vækstvirksomheder 
og etablerede virksomheder omkring 
produkter, forretningsudvikling og kapital. 

•	 Et formidlingsmiljø, der omsætter viden 
fra universiteter, GTS-institutioner, innova-
tionsnetværk samt erhvervsskoler til nye 
ideer og resultater. 

•	 Et fælles arbejdsmiljø og udviklingslabora-
torium der muliggør udvikling, afprøvning, 
demonstration og kommercialisering af nye 
industrielle produkter og løsninger. 

•	 Et netværk, der fremmer samarbejdet 
mellem Viborgs etablerede virksomheder 
og hjælper med adgang til viden, eksport 
og finansiering. 

•	 En fælles platform, der forbinder virksom-
heder og erhvervsskoler igennem fælles 
værksteder og fælles ide- og kompetence-
udviklingsforløb. 

•	 Et synligt samlingspunkt eller sted der præ-
senterer og markedsfører Viborgs mange 
stærke industrivirksomheder og –produkter.
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Visionen for CFI realiseres i to faser, 
formodentligt på to forskellige lokationer

Fase 1
CFI - Center for Industri etableres som selve-
jende institution/erhvervsdrivende fond i en 
eksisterende (kommunal) bygning

Fase 2
Permanent driftsfase realiseres i tæt samar-
bejde med Viborg Kommunes og Mercantecs 
ambitiøse planer for ”Viborg Baneby”. Det tætte 
samarbejde mellem industrielt inkubationsmil-
jø og uddannelsesmiljø vil bidrage aktivt til at 
promovere industrien som spændende arbejds-
område og generelt føre til et øget samarbejde 
mellem virksomheder og Mercantecs knowhow, 
udstyr og mange unge studerende. 

Målgruppe

•	 Etablerede virksomheder fra Viborg 
Kommune inden for området industri og 
produktion der arbejder med automatise-
ring og digitalisering 

•	 Virksomheder, der har løbende fokus på 
innovation og som prioriterer forskning og 
udvikling samt samarbejde med videninsti-
tutioner 

•	 Virksomheder med en innovationsoriente-
ret ledelse, der har fokus på en kundedrevet 
produktudvikling 

•	 Industrielle iværksættere og nystartede 
virksomheder med ambition om vækst og 
udvikling og eksport 

•	 Unge studerende og elever med iværksæt-
terpotentiale indenfor området industri og 
produktion

CFI 
UDVIKLINGSFASER 
OG MÅLGRUPPER
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Industrial
Growth 
Center

Industrial
Showroom

Industrial
Playground

Industrial
Learning

Lab

Industrial
Research &

Development

Industrial
Investment

Board

Realiseres igennem 
en række forskellige 
målrettede indsatser 
og tilknyttede netværk 
og partnere:

CFI KONCEPTET
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Industrial Growth Center

Et nyt inkubationsmiljø for lokale vækstoriente-
rede produktionsvirksomheder. Det rummer et 
”plug and play” fælles arbejdsmiljø med kontor-
faciliteter samt undervisnings- og mødefaciliteter, 
hvor lokale virksomhedsledere møder nyetable-
rede virksomheder, og hvor videninstitutioner og 
erhvervsfremmeaktører kan bistå med udvikling 
af virksomhedens forretningsgrundlag. 

Miljøet tænkes udviklet til et potentielt klynge-
miljø i lighed med AU Foulum/Agro Business 
Park eller Arsenalet. Det faciliteres af den lokale 
erhvervsservice, der benytter det som ramme om 
den målrettede servicering af iværksættere samt 
udviklings- og etablerede virksomheder indenfor 
områderne industri og produktion. 

Industrial
Growth 
Center

Industrial
Showroom

Industrial
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Industrial
Learning

Lab

Industrial
Research &

Development

Industrial
Investment

Board

CFI KONCEPTET
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CFI KONCEPTET Industrial Showroom

Opbygning af en fysisk ramme eller sted til 
synliggørelse og videreudvikling af industrielle 
relationer. 

Stedet skal bidrage til eksponeringen af kommu-
nens industri- og produktionsvirksomheder og 
præsentere Viborgs industriproduktion gen-
nem konkrete produkter eller virtuel udstilling 
igennem udnyttelse af nyeste præsentationstek-
nikker. 

Udstillingen skal både fungere som inspirations-
kilde for nye og etablerede virksomheder og 
danne ramme om udvikling af erhvervsklynger 
med internationalt potentiale,  
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CFI KONCEPTET Industrial Playground

Et levende udviklingslaboratorium indrettet som 
”fablab” - et kreativt, højteknologisk prototype-
værksted, med 3D printere, laserskærere og CNC 
maskiner der arbejder med innovation igennem 
prototyping, produktudvikling og idégenere-
ring. 

Værkstedet vil være en uvurderlig hjælp både til 
udvikling og test både for etablerede virksom-
heder og for unge, spirende iværksættere, som 
overvejer etablering af produktionsvirksomhed. 

Stedets teknologi vi skabe helt nye og unikke 
muligheder for at studerende og virksomheder 
kan eksperimentere og udvikle i fællesskab og 
kan på den måde bidrage til at synliggøre indu-
strien som spændende og relevant karrierevej.
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CFI KONCEPTET Industrial Learning Lab

Et tæt samspil med Mercantec sikrer at de rette 
teknologiske kompetencer og Mercantecs om-
fattende og moderne maskinpark er til rådighed 
for de vækstorienterede virksomheder. 

Et tæt samarbejde mellem erhvervsskole og 
udviklingsvirksomheder/etablerede virksom-
heder bidrager til at sikre opkvalificering af den 
faglærte arbejdskraft og til synliggørelse af 
ungdomsuddannelsestilbud som HTX mv. Sam-
arbejdet vil ligeledes give helt nye muligheder 
for at stille Mercantecs store viden og ekspertise 
indenfor områderne automatisering og digitali-
sering til rådighed for virksomhederne.
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CFI KONCEPTET Industrial Research and Development

Aalborg Universitet samt relevante GTS-institut-
ter bidrager med forsknings- og uddannelses-
mæssige kompetencer både indenfor området 
teknisk innovation og indenfor ledelsesudvikling 
og viden om forretningsmodeller.
CFI formidler aktuel information fra vidensmiljøer 
og skaber muligheder for at virksomhederne kan 
udvikle nye mix af produkter, services og kunde-
tilpassede løsninger.
Det nationale innovationsnetværk for produktion 
”Inno-pro” hjælper virksomhederne med at 
anvende dansk og international forskning og 
bringe dem op på et endnu højere forretnings-
mæssigt niveau.  Dette suppleres af organisation 
DAMRC (Danish Advanced Manufacturing 
Research Center), der hjælper virksomhederne 
med højteknologiske problemstillinger på inter-
nationalt niveau.
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CFI KONCEPTET Industrial Investment Board                       

Netværk af ejere, direktører og strategiske chefer i 
førende virksomheder i Viborg knyttes til CFI som 
et advisory board, der fungerer som ”business co-
aches” for de tilknyttede udviklingsvirksomheder, 
som kan få sparring og måske få tilført ”kompetent 
kapital”, hvor ledelseskompetencer følger med 
kapitaltilførslen. 

Derudover etableres samarbejde med regionale 
og nationale investeringsmiljøer, såsom Midtjysk 
Iværksætterfond, CAPNOVA, Vækstfonden og 
Business Angels Netværk.
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TIDSPLAN

2014
1. HALVÅR

2014
HELE ÅRET

2014
2. HALVÅR

Konceptudvikling 

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til poli-
tisk behandling 

Koordinering med aktiviteter under regions-
projekt ”Fremtidens Industri” 

Udvikling af indholdselementer i samspil med 
”Fremtidens Industri” 

Forberedelse

Politisk behandling af ansøgning

Identifikation af etablerede virksomheder 
samt udviklingsvirksomheder

Gennemførelse af prøve- eller pilotforløb 
sammen med ”Fremtidens Industri”

Forberedelse af igangsætning

Afklaring af fysiske rammer 
- forberedelse af etablering

Klargøring af fysiske rammer

Ansættelse af medarbejder(e)
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2015 2016 2017 2018

TIDSPLAN

Start på CFI’s 3-årige 
opstartsperiode

Forventet tæt samarbejde med en 
kommende strukturfondsfinansieret 

regional
satsning omkring 

”Fremtidens Industri”

CFI ’s 3-årige 
opstartsperiode

Øget involvering både af udviklings- 
og etablerede virksomheder

Løbende vækst i antal 
brugere af fablab og 

centrets øvrige facliteter

CFI ’s 3-årige 
opstartsperiode

Øget involvering både af udviklings- 
og etablerede virksomheder

Løbende vækst i antal 
brugere af fablab og 

centrets øvrige facliteter

CFI ’s 3-årige 
opstartsperiode

Øget involvering både af udviklings- 
og etablerede virksomheder

Løbende vækst i antal 
brugere af fablab og 

centrets øvrige facliteter

Fra 2019 forudsættes CFI at være selv-
finansierende via projekter, puljer og 

kommercielle aktiviteter
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Viborg er en stærk industrikommune med et stort antal arbejdspladser og mange, innovative og eksportorienterede virksomheder. VIBORGegnens 
Erhvervsråd (VER) satser i vores nye strategi - Vækst Viborg! - meget på at skabe et stærkt grundlag for fremtidens industri – og gerne med det 
bæredygtige perspektiv, der allerede kendetegner mange af vores etablerede industrivirksomheder.
VER ser Center For Industri som en naturlig og værdifuld ramme om vort samarbejde med nye og etablerede industrivirksomheder. Samtidig vil 
centret understøtte det brede samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelses- og videninstitutioner og danne den optimale ramme for branche-
klynger og innovative samarbejder.
CFI vil være en vigtig ramme om vores fokuserede og netværksbaserede indsats for iværksættere og nystartede virksomheder - og på samme tid 
knytte Viborgs etablerede industri og produktionsvirksomheder tættere sammen. 
CFI vil øge fokus på den lokale industri og brande og synliggøre Viborg som industrikommune gennem en målrettet kommunikation og en stærk 
positionering af Viborg som en naturlig aktør i nationale og internationale udviklingsprojekter.
VER vil bidrage til det nye center med udviklingsressourcer, mandskab og økonomi i opstartsfasen og vi forventer løbende at lægge en del af den 
lokale erhvervsservice indenfor centrets rammer. Sideløbende vil vi indgå i arbejdet med løbende at skaffe ny finansiering til drift og udvikling af 
centret.  
Henrik Hansen, Direktør, VIBORGegnens Erhvervsråd

Et fortsat tæt samarbejde med industrien i det midtjyske område og i Viborg kommune i særdeleshed er hovednerven i Mercantecs mål og 
strategier.
Det kommende Center for Industri, CFI, vil være en unik og værdifuld mulighed for at udbygge samarbejdet mellem erhvervslivet og          
Mercantecs mange unge og voksne under uddannelse, ligesom det vil være en unik mulighed for at understøtte erhvervslivet med adgang til 
såvel knowhow som udstyr og maskiner. 
CFI vil være et værdifuldt bidrag til at underbygge den løbende udvikling af Mercantecs praktikcenter til sikring af flere elev- og lærepladser og 
vil også kunne bidrage til skolens igangværende aktiviteter omkring markedsføring af industrien/industriens uddannelser overfor de unge.
CFI kunne skabe nyt rum til, at elever og lærere kan eksperimentere og udvikle Viborg i endnu tættere forening med industrien – kort sagt en 
genvej til innovation og nytænkning på det industrielle område.
Centret vil på mange måder bidrage til et intensiveret samarbejde mellem erhvervslivet og Mercantec, og en evt. fremtidig geografisk placering 
i sammenhæng med Mercantecs erhvervsgymnasiale uddannelser vil også kunne skabe en unik udviklingsmulighed for erhvervslivet og de 
studerende. 
Mercantec vil kunne bidrage til centret ved at lægge dele af skolens aktiviteter i centret og ved at stille maskiner og udstyr til rådighed for 
erhvervslivet. Endvidere vil der være mulighed for at trække på skolens knowhow og øvrige undervisningsressourcer, ligesom det at koble ind-
satsen i centret med Mercantecs øvrige projekt aktiviteter bl.a. indenfor automation og digitalisering vil være til gavn for alle parter.
Kirsten Holmgaard, Direktør, Mercantec
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Inno-Pro er et nyt nationalt innovationsnetværk for produktions-
virksomheder, og ser CFI som en stærk strategisk samarbejds-
partner, der kan udgøre det fysiske omdrejningspunkt for flere af 
Inno-Pro’s erhvervsfremmeaktiviteter.
Ino-Pro ser CFI som et væsentligt udviklingsrum, der vil styrke 
virksomhedernes konkurrenceevne gennem etablering af nye 
samarbejdsrelationer og netværk samt videnoverførsel mellem 
virksomheder og videninstitutioner.
Organisationen bag Inno-Pro har lang erfaring med vidensbaseret 
netværksdannelse og erhvervsfremme. Inno-Pro kan således være 
med til at løfte det lokale erhvervsfremmearbejde op i en national 
kontekst i samarbejde med CFI.
Klaus Bolving, CEO, Inno-Pro

I Viborg har vi en særlig interesse i at sikre industriens fremtidige 
konkurrenceevne. Midtjylland har tradition for produktionskom-
petencer og indsigt i teknologi- og produktionsprocesser. Den 
tradition skal vi udvikle og bygge videre på, så vi kan få sat gang i 
væksten og skabe nye arbejdspladser. CFI vil skabe det nødvendige 
fokus på industrien og skabe et samlingssted for virksomheder 
indenfor dansk industri og give dem de nødvendige muligheder for 
både at udvikle og udstille deres produkter. 
DI bakker op om etableringen af CFI i Viborg og vil bidrage både 
med den nyeste viden om hvad der rører sig i industrien samt kon-
takt til virksomhederne. 
Palle Damborg, Direktør, Formand for DI Viborg/Skive

CFI vil danne en unik ramme for koblingen af viden og kapital 
for produktionsvirksomheder. Det er en mulighed for at samle og 
følge virksomheder i et miljø, hvor man kan bruge hinanden, hente 
inspiration og skabe nye samarbejder og vil dermed være en naturlig 
fødekæde for investeringsmuligheder. 
CAPNOVA har mangeårig erfaring med opstart og finansiering af 
udviklingsvirksomheder med fokus på viden og innovation, og kan 
tilføre kapital, solid forretningserfaring og et stærkt netværk i arbej-
det med at skabe vækst for industrien i Viborg 
(CAPNOVA er en fusion af Østjysk Innovation (ØI) i Aarhus og CAT i 
Roskilde) 
Jens Søndergaard, Investment Manager, CAPNOVA

”Det er en selvfølge, at vi i Dansk Metal bakker op om et sådan initiativ.
Danmark som produktionsland har været et af Dansk Metal´s 
”varemærker” gennem mange år, og vi syntes at det er rigtig godt at 
budskabet nu har spredt sig til vort lokale område.

Dette handler ikke kun om arbejdspladser, men om hele egnens fremti-
dige eksistens.”

Klaus D. Christensen, afd. formand Metal Midt Skive-Viborg
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”CFI kan blive et kæmpe aktiv for Viborg området, noget som erhvervs-
liv, organisationer og politikere vil kunne samles op og i fællesskab 
sørge for bliver en succes. Vi har brug for klare fyrtåne, så omverden 
ikke er i tvivl om, at vi mener det alvorligt med produktion i Viborg 
kommune. J.P. Group vil gerne være en del af et fælles showroom for 
industrien i vores område, der forhåbentlig kan inspirere nye og unge 
virksomheder inden for teknologiudvikling og industriel innovation til 
at starte og udvikle sig i Viborg.” 
Martin B. Pedersen, Adm. Direktør og ejer af J.P. Group 

”Vi er mere end nogensinde før under pres for at mestre nytænk-
ning og udvikling både på vores produkter og vores forretning for 
at kunne konkurrere på et internationalt marked. CFI vil kunne 
give os en værdifuld og nødvendig adgang til netværk, viden og 
innovation. Desuden er idéen om et fælles showroom for industri-
produkter fremstillet i Viborg kommune spændende og visionær” 
Mogens Nørlem, Teknisk Direktør og medejer af BM Auto-
teknik i Møldrup.

”Vi støtter gerne initiativer og aktiviteter, der gør det mere attraktivt 
at uddanne sig – eller måske endda starte egen virksomhed inden 
for industriområdet. Danmark og dermed regionen har brug for 
intelligente produktionsvirksomheder, der kan sikre erhvervet i 
fremtiden. CFI kan blive stedet, hvor det etablerede erhvervsliv kan 
spille sammen - både med hinanden og sammen med nye og innov-
ative virksomheder.”
Niels Møller Jensen, Adm. Direktør, Grundfos A/S

”Viborg har brug for at markere sig som en erhvervsvenlig 
og dynamisk kommune. Vi skal turde tænke stort – med 
både nationale og internationale ambitioner. Hvis vi kan 
samle erhvervslivet omkring Center for Industri som en 
fælles sag, der skal være med til at løfte Viborg ud af ”den 
grå skygge”, så kan vi gøre en forskel. Jeg håber, at både 
det øvrige erhvervsliv, vores organisationer og Viborg 
Kommune vil bakke op om det spændende tiltag – for det 
gør vi.” 
Claus A. Christensen, Adm. Direktør, A.C. Hydraulic

Planerne med etablering af Center for Industri er et af de bedste tiltag, 
vi har set for at udvikle og synliggøre Viborg kommune som indus-
trikommune. Vi tror på, at centret vil kunne skabe nye samarbejd-
srelationer og give mulighed for deling af ressourcer indenfor test- og 
produktionskapacitet. Samtidig giver det en ramme for, at veleta-
blerede virksomheder og ejere kan medvirke til etablering og udvikling 
af nye virksomheder, der kan sikre, at industrien fortsat vil have en 
central position i vores område. Det vil Mita-Teknik gerne være med til 
at støtte op omkring.
Jesper Andersen,Adm. direktør, Mita-Teknik
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