Ecopark har skabt 200 arbejdspladser i Aarhus – og satser på 400 flere
Det startede med nogle overskydende lokaler og tomme garager, men i dag er Ecopark et af Danmarks
førende udviklingscentre for cleantech- og produktionsiværksættere.
Med fleksible rammer for ambitiøse iværksættere og gode muligheder for produktion har Ecopark skabt
200 århusianske arbejdspladser og fostret Danmarks hurtigste gazellevirksomhed.
”Hvor andre innovationsmiljøer i byen er dygtige til iværksættere i kittel, tager vi os godt af dem i
kedeldragt, og med Ecopark har vi skabt et fleksibelt miljø, der indfrier de særlige behov, cleantech- og
produktionsiværksættere har,” forklarer Ecoparks direktør Gert F. Rasmussen, der bag de røde mure på
Bautavej lejer kontorer, produktionslokaler og lager ud til godt 30 virksomheder.
Virksomheder med potentiale til vækst
Bluetop-Solarglas A/S, der udvikler solcelleløsninger og stålløsninger til boligens uderum, har været en del
af Ecopark siden 2010 og er i den periode vokset fra en til syv ansatte.
”I starten lejede jeg et enkelt skrivebord, og i dag har vi tre dobbeltkontorer og produktionsfaciliteter. En
stor fordel ved Ecopark er, at man som virksomhed kan vokse uden at være nødt til at flytte. Desuden er
det en gevinst, at vi kan have produktion og udvikling samme sted som vores kontorer,” siger Ole
Gregersen, der er stifter og direktør i Bluetop-Solarglas A/S.
En anden virksomheder i Ecopark er Advansor A/S, som producerer bæredygtige termiske systemer.
Advansor er vokset fra to til ca. 50 ansatte, mens den har haft adresse hos Ecopark, og i 2012 blev den kåret
til Danmarks hurtigste gazellevirksomhed af Børsen.
Stærk aktør inden for energi-iværksætteri
Resultaterne har fået Aarhus Kommune til at nævne Ecopark i sin erhvervsplan, som en af de aktører, der
skal sikre iværksætteri og forretningsudvikling inden for energi, klima og miljø frem til 2017.
”Etablering af nye virksomheder er en vigtig forudsætning for vækst og beskæftigelse i Aarhus. Byen skal
derfor tilbyde gode rammer og miljøer, så de mennesker, der har mod og vilje til at starte for sig selv, kan
koncentrere sig om at udvikle deres virksomhed. Hos Ecopark findes eksempelvis produktions- og
lagerfaciliteter, som mange cleantech-iværksættere har brug for i opstartsfasen. Ecopark bidrager dermed
til at skabe et stærkt iværksætter- og incubatormiljø inden for energi, klima og miljø i Aarhus,” lyder
forklaringen fra Aarhus Kommunes erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen.
Vil skabe 400 flere job
Ecopark drives af Århus MiljøCenter, som i 2005 stod med nogle overskydende lokaler og tomme garager.
Det blev starten på Ecopark, som siden er blevet udbygget med nye, lyse kontorer og konferencefaciliteter.
”Med Ecopark vil vi gerne bidrage til, at byens satsning på viden og innovation resulterer i flere grønne
produkter og arbejdspladser – og at disse job forbliver i Aarhus,” forklarer Gert F. Rasmussen.
I løbet af de næste fem år har Ecopark derfor en målrettet ambition om at skabe yderligere 400
arbejdspladser, men det kræver udbygning af de nuværende faciliteter.
”For at nå vores mål om at skabe endnu flere cleantech-arbejdspladser i Aarhus har vi brug for at udvide
Ecopark med blandt andet et prototypeværksted og testfaciliteter,” lyder det fra direktøren, som indtil nu
har kunnet leje faciliteterne i Ecopark ud lige så hurtigt, som de er blevet bygget.
For yderligere information kontakt:
Gert F. Rasmussen, direktør for Ecopark, GFR@ecopark.dk, tlf. 8744 7900, www.ecopark.dk
Ole Gregersen, direktør for Bluetop A/S og Solarglas A/S, OG@solarglas.dk, tlf. 8744 7928,
www.solarglas.dk og www.bluetop.dk
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Ecopark blev startet i 2005 ud fra et ønske om at skabe en moderne erhvervspark for nystartede og
små vækstvirksomheder på miljø- og energiområdet.
Ecopark drives af Fonden Århus Miljøcenter, der har arbejdet med miljø og renovation siden
1950'erne.
Ecopark kombinerer udlejning af moderne kontorer, faciliteter og administrative ydelser med et
omfattende fagligt netværk, der giver mulighed for udveksling af erfaringer.
I Ecopark kan virksomheder leje et kontor for én måned ad gangen – uden at betale depositum og
med blot 30 dages opsigelse. Det er også muligt at leje produktionslokaler og lagerfaciliteter.
I dag huser Ecopark ca. 30 virksomheder og 200 arbejdspladser.
Se mere på www.ecopark.dk
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Stiftet i 2010 af Ole Gregersen.
Bluetop-Solarglas A/S er dansk eneimportør af solcelleløsninger fra tyske Solarwatt GmbH og
udvikler desuden stålløsninger til boligens uderum, f.eks. carporte og terrasseoverdækninger med
og uden solceller samt Miljø-System til affaldshåndtering og opbevaring.
Se mere på www.solarglas.dk og www.bluetop.dk

Billedtekster:
Ecopark-Solarglas1:
Bluetop-Solarglas A/S er en af de 30 cleantech-virksomheder i Ecopark. Virksomheden, der udvikler stål- og
solcelleløsninger, er vokset fra en til syv ansatte i løbet af tre år.
Ecopark-Solarglas2:
For Ole Gregersen, der er direktør i Bluetop-Solarglas, som bl.a. står bag Miljø-System til opbevaring og
affaldshåndtering, at virksomheden kan blive samme sted, selvom antallet af ansatte stiger.
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