
Konkret har 
oplevelseszonen seks indsatsområder:
 
//  Uddannelse og kompetenceudvikling, hvor formålet er at sikre det  

bedste rekrutteringsgrundlag nationalt og internationalt

//  Forretningsudvikling, hvor formålet er at sikre, at nystartede og 

etablerede virksomheder har adgang til rådgivning og kompe-

tenceudvikling i forhold til udvikling og drift

//  Kapital, hvor formålet er at bygge bro mellem virksomheder 

og investorer

//  Internationalisering, hvor formålet er at gøre branchen 

mere international gennem etablering af internationalt 

netværk, udvikling af eksportkompetencer og konkrete 

eksportfremstød

//  Brancheopbygning og netværk, hvor formålet er at 

samle branchen, skabe stærke netværk og sikre, 

at der opbygges viden om marked, forretnings-

modeller, rammebetingelser etc.

//  Formidling, hvor formålet er at skabe 

øget bevidsthed om computerspil blandt 

kunder, politikere og andre 

interessenter

Om Dreamgames: 
Dreamgames er et netværk for alle 

med interesse i spiludvikling. Flere 

hundrede medlemmer har taget imod 

denne gratis mulighed. Hovedaktivite-

terne er netværksmøder, foredrag og an-

dre aktiviteter, der støtter op om nye idéer 

og virksomheder inden for udviklingen af 

computerspil, digitalt indhold og interaktive 

digitale medier - originalt i den nordjyske re-

gion. Bagved står Aalborg Kommunes Erhvervs-

afdeling og Aalborg Samarbejdet. Dreamgames er 

en del af Bretteville Hotspot, Nordjyllands satsning 

inden for digitale medier. Dreamgames samarbejder 

med Aalborg Universitet, Animationsskolen i Viborg, 

IKT-Forum samt Aalborg Kommunes Kultur- og Fritids-

forvaltning. www.dreamgames.dk
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 – I Nordjylland �ndes 
et stort potentiale i com-

puterspilbranchen.
”Dolan Sund Nielsen, projektleder i Bretteville

”

Af // Andy J. S. Madsen

– Computerspil anerkendes nu som et kultur- og medieprodukt. De kom-

petencer, som har givet dansk �lm medvind ude i verden, er også i høj 

grad til stede i computerspilbranchen, fortæller Klaus Hansen, direktør i 

Producentforeningen for danske �lm- og tv-producenter og producenter 

af computerspil. – Vores mål med computerspilzonen er, at den skal etab-

lere rammerne, der gør det muligt at udvikle spilbranchen fra at være et 

spirende potentiale til at være en sund, internationalt orienteret branche 

med levedygtige virksomheder gearet til vækst.

Bretteville Hotspot er en af partnerne i konsortiet bag zonen. Dolan Sund 

Nielsen, projektleder i Bretteville i Aalborg forklarer: 

– Der er ingen tvivl om, at branchen med Oplevelseszonen for computer-

spil løftes på en række essentielle områder. Interessen for at leve af at skabe 

computerspil vil helt sikkert fortsætte med at stige i de kommende år. Hvis 

branchen skal have optimale vilkår for at udnytte sit spirende potentiale, 

er det uhyre vigtigt, at vi har politisk opbakning og kapital i ryggen, siger 

Dolan Sund Nielsen.

Nordjysk hjælp 

Fra det nordjyske er der en håndsrækning til at realisere poten-

tialet i branchen. En af aktiviteterne er, at computerspilnet-

værket Dreamgames laves landsdækkende. Dreamgames 

er et netværk og samlingspunkt for computerspilud-

viklere. Oprindeligt et nordjysk projekt, som nu går 

nationalt – fortsat med base i Aalborg. 

– Dreamgames som et landsdækkende compu-

terspilnetværk vil tiltrække stor fokus på potentia-

lerne ikke bare landsdækkende men også i den nordjyske 

spilbranche, forklarer Dolan Sund Nielsen. – I Nordjylland �n-

des et stort potentiale i computerspilbranchen. Aalborg har derfor 

en vigtig aktie i Oplevelseszonen, for den nordjyske hovedstad er godt på 

vej til at blive et brændpunkt for computerspiludvikling. 

Dolan Sund Nielsen forklarer videre, at det ikke kun er blandt studerende 

og andre unge, men også på erhvervssiden, man i Aalborg mærker en sti-

gende interesse for computerspiludvikling og en voksende efterspørgsel 

på spil til mobiltelefonen og forskellige spilkonsoller.

Politisk opbakning til stort potentiale

Dolan Sund Nielsens efterlysning af politisk opbakning til computerspil-

branchen opfyldes. I forbindelse med en pressemeddelelse fra Producent-

foreningen lyder det fra kulturminister Carina Christensen:

– Oplevelseszonen for computerspil er et projekt, som understøtter Kul-

turministeriets indsatser for computerspil. Gennem de seneste år har vi 

etableret en spilstøtteordning under New Danish Screen på Det Danske 

Filminstitut, og spiluddannelsen DADIU er gjort permanent. Jeg er sikker 

på, at den nye oplevelseszone for computerspil kan være med til at udfolde 

branchens store potentiale. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen tildeler Oplevelseszonen for computerspil en 

bevilling på 9,2 mio. kroner. Aktiviteterne i zonen med�nansieres med mi-

nimum 50%, og således når det samlede budget op på ca. 20 mio. kr. #

Branchen for computerspil i Danmark 
og Nordjylland har potentialer til at om-
sætte for store beløb. En virksomhed som 
IO Interactive viser, at der kan tjenes mange 
penge på de korrekt sammensatte pixels og 
storyboards. I et forsøg på at styrke poten-
tialet i branchen søsættes netværksprojektet  
”Oplevelseszonen for computerspil” med et sam-
let budget på ca. 20 mio. kr. Med dette støttes 
computerspilindustrien i en række aktiviteter.
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