
Torsdag den 25. august
i DANDY Business Park i Vejle

 

Key note speaker

Mia  
Wagner

Billetpris

250,-
ex. moms

All inclusive

1 5  T E LT E     /     8 0 +  O P L Æ G     /     8 5  U D S T I L L E R E     /     V I D E N    /     N E T VÆ R K     /     D E B AT   

Vi gentager succesen og afholder igen Innovationsfestival i DANDY Business Park.  
Over temaet ’Innovation i øjenhøjde for bæredygtig vækst’ inviterer vi til en dag med fokus  

på Green Tech, Fødevarer, AI/Digitalisering og fremtidens bæredygtige løsninger.  
Mix dit eget program af de mange oplæg, debatter, foredrag og udstillinger. 

Vi glæder os til at se dig!
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Glæd dig til case-baserede oplæg  
og debatter over temaerne 

Grøn zone

Green Tech Center 
Bæredygtighed i praksis

Energi 
Mobilitet

Bæredygtigt byggeri
Grønne tekonlogier

Vand

Blå zone 

Food Innovation Center
Vidensbaseret fødevareudvikling 
Hvad ønsker daglivarehandlen? 

Kosten - kan vi lære noget af fortiden?
Vegetar og plantebaseret
Hvad siger forbrugerne? 

100 familiers kostadfærd
24 iværksættere pitcher for panelet 

Pink zone 

AI Innovation Center 
IOT - Internet of Things - hvordan og hvorfor?

Sundhedsteknologi - AI i sundhedssektoren 
Sørg for at dine fortrolige og følsomme data holdes sikre 

Human First og Etik  
Fremtidens Supply Chain

Cyber Sikkerhed  
Kvalificeret tech-arbejdskraft

Digital resiliens 

I N N O VAT I O N  I 
Ø J E N H Ø J D E  F O R 
B Æ R E D Y G T I G 
VÆ K S T  

Bram Pareyt  
& Torsten Schmidt

Space  
food



  Dagens program på hovedscenen 

9.00  Morgenkaffe og en bid brød   

9.30  Velkommen 

9.45 - 10.30  Keynote speaker
    Mia Wagner
      En løvinde skifter retning – om iværksætteri og innovation

      Oplæg i teltene på pladsen starter kl. 10.45 - Udstillerteltet er åbent hele dagen

10.45 - 11.30  Paneldebat v/Green Tech Center
    Den grønne omstilling
  

11.45 - 12.30  Paneldebat v/AI Innovation Center
  Regeringens nye digitaliseringsstrategi 
  
     
12.30 - 13.30   Frokost til alle 
          
12.45 - 13.15     Danish AI Award uddeles af Industriens Fond 
    

13.45 - 14.30  Paneldebat v/Food Innovation Center
    Klima og plantebaserede fødevarer - hvilke perspektiver ser vi? 
  I panelet: Birgitte Vind - MF, Per Thau - Coop, Thomas Hofmann-Bang - Industriens Fond,  
  Christian Sauvr - Sygehus Lillebælt, Henrik Lund - Naturli’
     
15.00  Det store kaffebord

15.15 - 16.15  ’Space food’ v/ Bram Pareyt og Torsten Schmidt 
  Kan man dyrke afgrøder på Mars og lave mad i rummet? 
  Hvad spiste Andreas Mogensen og astronauterne og hvad kan vi lære af det?

16.30     Tak for i dag 
       

s. 12 s. 18 s. 30

A I  /  D I G I TA L I S E R I N G :

Hvordan skal vi nedsætte klodens 
CO2-aftryk? Ifølge Atea er kunstig 
intelligens en vigtig del af svaret

G R E E N  T E C H :

Hvordan gør man sig lækker for 
nye medarbejdere i en 
voksende vindmølleindustri?

F O O D  I N N O V AT I O N :

Da Fayrefield Food fik styr  
på basen, blev der plads  
til udvikling
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Artiklerne i magasinet repræsenterer forskellige holdninger 
og synspunkter, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse 
med DANDY Business Parks holdninger. 

Ophavsretten til indhold, herunder artikler, fotografier og 
grafik, tilhører DANDY Business Park. Kopiering, citering  
eller gengivelse af materialer eller dele heraf må alene ske i  
overensstemmelse med ”Ophavsretslovens bestemmelser”. 

s. 8
Ny nabo: Privathospitalet Mølholm  
bringer sundhed til parken 

s. 10
Kloge penge giver LivingBetter  
internationale muligheder

s. 15

Dina Food brugte faciliteterne til en 
dag i samarbejdets tegn

s. 16
Vejle skaber plads, sparring og grobund  
for startups

s. 20
Derfor er DANDY Business Park vild  
med vilje

s. 23
Rambøll inviterer dig ind i  
løbefællesskabet

s. 24
Matchmaking skal modvirke braindrain i 
Trekantområdet

s.27

Green Tech Center starter fremtiden  
for cirkurlært byggeri

s.28
Mød det digitale advisory board  
med unge i spidsen

Denne tryksag er trykt med ansvar

Papiret er fremstillet af træ, der kommer fra ansvarligt skovbrug primært i Skandinavien 
og Europa. Tryksagen lever op til verdens mest relevante, ansvarlige og veldokumenterede 
miljøkrav. Og så er den produceret i Danmark på et dansk trykkeri, der har ordnede 
arbejdsforhold og tager socialt ansvar. Bliv klogere på 

trykmedansvar.dk

Indhold

DANDY Business Park er en Triple Helix innovationspark i Vejle Nord – helt ud til E45 med 8 huse, 30.000 m², 200 virksomheder og 1.000 vidensmedarbejdere. Vi viser vejen og understøtter 
vækstvirksomheder med innovation, demonstration, live labs og kommercialisering af bæredygtig vækst i Danmark – specielt indenfor Green Tech, Food og AI/Digitalisering.

B
rief

”Vi åbner op og 
inviterer andre ind”

I DANDY Business Park ønsker vi at være alt andet end  
et lukket kredsløb. Åbne og agile inviterer vi andre ind.  
Og lige nu er der udsigt til en af parkens helt store events: 
Innovationsfestivalen.

’Innovation i øjenhøjde for bæredygtig vækst’. Sådan lyder DANDY Business 
Parks vision. Med den arbejder vi hele tiden for at være Danmarks mest attraktive og 
veldrevne Innovationspark med stærke Triple Helix økosystemer inden for Green Tech, 
Food og AI/Digitalisering.

Vores vision er også overskriften, når vi den 25. august igen kan åbne op og 
invitere hele Danmark til Innovationsfestival. Og hvor har vi ventet med længsel 
de sidste par år. På at gentage succesen fra 2019, hvor ca. 1.000 mennesker tog 
del i festivalen. Også i år bliver det en dag, hvor vi samler Danmark til en dag, hvor 
spændende hovedtalere og debatter på den store scene kommer til at gå hånd-i-
hånd med masser af aktivitet i festivalpladsens mange telte. Der bliver masser at 
leve sig ind i, stille spørgsmål til og reflektere over.

Det er der også her i magasinet, hvor vi igen har været rundt i parken for at få 
fortællingerne om forretningsideer, dagligdagen og fremtiden hos en række af 
parkens virksomheder. Læs også med, når vi fortæller om endnu en virksomhed,  
der har modtaget støtte fra Hands-on Mikrofonden og se, hvem magasinets stafet  

er sendt videre til.

I det hele taget understøtter magasinet tanken om at åbne op og invitere andre ind. 
Hold derfor også godt øje med de forskellige events, der er i vores økosystemer. Og 

husk, at et af husene den sidste fredag i måneden er vært ved en fælles netværksbar. 

Her er der gode muligheder for at møde dine kolleger i parken og få både den faglige 
og sociale dialog.

Så læs med og gå på opdagelse her i magasinet og husk, at både parkens  

lejere og alle andre allerede nu kan tilmelde sig Innovationsfestivalen på  
dandybusinesspark.dk. 

God fornøjelse!

”Vi ønsker, at DANDY Business Park ude som inde skal  
indbyde til at gå nye veje og tænke store tanker”

Jørgen Andersen
CEO, DANDY Business Park
ja@baggersorensen.com
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I DANDY Business Park ønsker vi at være alt 
andet end  et lukket kredsløb. Åbne og agile 
inviterer vi andre ind.  Og lige nu er der udsigt 
til en af parkens helt store events: 
Innovationsfestivalen.

’Innovation i øjenhøjde for bæredygtig vækst’. Sådan lyder 
DANDY Business Parks vision. Med den arbejder vi hele 
tiden for at være Danmarks mest attraktive og veldrevne 
Innovationspark med stærke Triple Helix økosystemer 
inden for Green Tech, Food og AI/Digitalisering.

Vores vision er også overskriften, når vi den 25. august igen 
kan åbne op og invitere hele Danmark til Innovationsfestival. 
Og hvor har vi ventet med længsel de sidste par år. På at 
gentage succesen fra 2019, hvor ca. 1.000 mennesker tog 
del i festivalen. Også i år bliver det en dag, hvor vi samler 
Danmark til en dag, hvor spændende hovedtalere og 
debatter på den store scene kommer til at gå hånd-i-hånd 
med masser af aktivitet i festivalpladsens mange telte. 
Der bliver masser at leve sig ind i, stille spørgsmål til og 
reflektere over.

Vi glæder os til at se dig!
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Helle Juhler Verdoner,  
I-Energi 
 
Danmark skal elektrificeres
Vi skal være uafhængige af russisk 
gas. Strøm er indiskutabelt den 
billigste motor i den store omstilling, 
som Danmark, Europa og hele verden 
står over for i de kommende år. Alt 
hvad der kan gøres elektrisk, skal 
derfor elektrificeres. 

Charles Nielsen, dir.  
TREFOR Infrastruktur

Netudbygning og sektorkobling
Flere elbiler og flere eldrevne var-
mepumper kombineret med andre 
typer af elektrificering af det danske 
samfund betyder, at de lokale elnet 
i 2030 kan komme til at håndtere 
næsten dobbelt så meget elektricitet 
som nu. Men det betyder også, at 
nettet skal bruges på en helt anden 
og intelligent måde. 

Ivan K. Petersen, projektleder 
Klimapartnerskab Vejle N 
 
 Klimapartnerskab i Vejle Nord
Præsentation af konkrete ideer 
til forsyningsløsninger, som giver 
virksomhederne i Vejle Nord grønnere 
og billigere el og varme og som sam-
tidig øger den lokale produktion af 
vedvarende energi.

Søren Erbst Poulsen,  
VIA University College

COOLGEOHEAT
5. generations fjernvarme og -køling 
spås en væsentlig rolle i den grønne 
omstilling af varme- og køleforsy-
ningen i Europa. Kom, og hør mere 
om det tværregionale projektsam-
arbejde.

Søren Schmidt Thomsen, Triangle 
Energy Alliance

Sektorkobling og forsynings-
sikkerhed gennem P2X
I fremtiden, når energien primært 
hentes fra fluktuerende kilder og 
i mængder vi ikke kan håndtere 
effektivt ved alene at elektrificere 
samfundet, kan P2X teknologier 
bygge bro og sikre en høj forsynings-
sikkerhed sammen med høj energi-
effektivitet. Men hvilke barrierer skal 
ryddes af vejen for, at vi lykkes?

Niclas Scott Bentsen,  
Københavns Universitet 

Træ til energi
Hvilken effekt har omstillingen fra 
kul og naturgas til træpiller og flis på 
drivhusgasudledningen? Gavner det 
klimaet, at vi anvender biomasse til 
energi – eller snyder vi faktisk med 
klimaregnskabet?
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Jens Bruun Skifter, Adm. Direktør, 
Weed Fighter 

Ukrudtsbekæmpelse uden   
brug af sprøjtegifte 
Kom og hør mere om Weed Fighter, 
som er en pesticidfri ukrudtsbe-
kæmper. Ukrudtsbekæmperen klarer 
også problemukrudt, og så har den 
en god driftsøkonomi med hurtig 
fremkørsel, reduceret genvækst, 
og så holder det lave energiforbrug 
driftsudgifterne nede

Peter L. Clausen Adm. Direktør/part-
ner, Living-Better A/S

Ventilationsvindue, der sikrer 
godt indeklima uden ventilati-
onsanlæg 
LivingBetter er et ventilationsvindue, 
der kan erstatte dyre og installa-
ti-onstunge ventilati-onsanlæg. 
Ventilati-onsvinduerne tilfø-rer 
frisk luft døgnet rundt og forvarmer 
luften før den kommer ind i byg-nin-
gen. Samtidig genvindes energien til 
gulvvarme og varmt brugsvand og 
det er billigere i installation og drift.

Karl Andreassen, Adm. Direktør  
Green Energy Scandinavia 

Fleksible solceller
Green Energy Scandinavia udnytter 
solceller til gavn for transportbran-
chen. Via en celleteknologi udnyttes 
alle lysets farver, der generer strøm. 
Samtidig er panelerne ikke skygge-
følsomme. Det betyder med andre 
ord omdannes lyset til en økonomisk 
bæredygtig gevinst og busser, 
lastbiler og varevogne kan reduceres 
deres brændstof betydeligt.  

Kim Nichum, Teknisk Direktør, 
Alpha-E 

Produktion af rent vand i områder 
uden energiforsyning
En ny, dansk solenergiteknologi kan 
skabe rent drikkevand i områder i ver-
den uden energiforsyning. Bag står 
Alpha-E og Alfa Laval-koncernen, der 
således giver håb om nemmere og 
billigere adgang til rent drikkevand i 
fjernt beliggende områder.  

Kim G. Christensen, Managing Director, 
Fenagy 

CO2 varmepumper 
Den nye varmepumpe fra Fenagy gør 
fjernvarmen grønnere. Elektriske var-
mepumper med CO2-køling er med 
andre ord et nyt våben i den grønne 
omstilling, og det kan du blive meget 
klogere på til dette oplæg. 

Steen Petersen, Partner,  
FoulingCure 

Rensning af varmeveksler
FoulingCure har udviklet et aggregat, 
der fjerner skidt og snavs fra plade-
varmevekslere, og kan anvendes af 
fjernvarmeværker, affaldsenergian-
læg og mange flere. Systemet spuler 
snavs væk uden at skille vekslerne 
ad samtidig med, at vekslerne 
opretholder fuld ydelse. Det sparer 
anlægsejerne for store mængder 
energi, tid og penge.
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Thomas Mikkelsen og  
Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN  

Danmarks nye vandeventyr og 
enestående støttemuligheder 
fra CLEAN
Kom og hør mere om et midtjysk 
fyrtårnsprojekt, der skal gøre 
Midtjylland verdensførende inden 
for vandteknologiske løsninger. Til 
oplægget kan du også blive klogere 
på de enestående resultater fra det 
dansk-tyske projekt, NEPTUN samt 
støttetilbud til teknologiudvikling 
via CLEAN.  

Troels Grene, FlowLoop og Morten 
Vestergaard, Grey Water Solution  

Genanvendelse af vand
Hvordan kan vi genanvende tagvand 
og vand fra bruseren til andre formål 
i bygninger? 

Rundvisning: Trine S. Jensen, CLEAN  
 
Nye spændende SMV-vand-
teknologier i NEPTUN-projektet 
Rundvisning til udstilling af virksom-
heder, hvor du bl.a. kan blive klogere 
på virksomheder som Eco Island, 
FlowLoop og mange, mange flere. 

Cathrine Leth, Klimalancen og  
Rudi Wilfried Jensen,  
Skybrudskompagniet 

Borgernære løsninger til hånd-
tering af regnvand ved ekstrem 
regn og stormflod 
Hvordan undgår vi at få spildevand 
og regnvand i kælderen? Til dette 
oplæg får du eksempler på enkle, 
men effektive løsninger.

 Sanin Musovic, Teknologisk Institut 
og Tore Sørensen, Vandrensning.com

Rensning af problemstoffer i 
grundvand
Hvordan fjerner vi problemstoffer i 
grundvandet på en effektiv og billig 
måde?

Case 1: Peter Bassø Duus, 
Mads Harder Danielsen,  
rådgiverfirmaet WSP
Case 2: Kjartan Consult 

Hvad gør vi med vejens vand? 
Metoder til håndtering af vejens 
vand og modelværktøj til at forudsi-
ge oversvømmelser.

Case 1: Et katalog over forskellige 
løsninger til håndtering af vejvandet 
lokalt i Vamdrup. 

Case 2: Nyt beslutningsværktøj 
baseret på open-source model i 
Ullerup Bæk opland. 

Program – Foredrag, oplæg, paneldebatter og workshops – Green Tech Center

Energi

09.30-10.30  
Velkom

m
en på Store Scene + Key Note Speaker M

ia W
agner

Grønne teknologier
Vand

12.30-13.25  
Frokost ved Store Scene

15.15-16.15  
Key Note Speakers Bram

 Pareyt og Torsten Schm
idt ’Space food’
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Thomas Hofman-Bang, Adm. 
Direktør, Industriens Fond 
 
Bæredygtig produktion
Sammenhængen mellem bæredyg-
tighed og konkurrenceevne bliver 
tydeligere dag for dag i takt med, at 
kunder, myndigheder og lovgivere 
stiller større krav til bæredygtighed. 
Derfor er industrien nødt til at produ-
cere mere bæredygtigt, hvis Danmark 
og dansk erhvervsliv også i fremtiden 
skal stå stærkt internationalt. Med 
en vision om at skabe verdens mest 
bæredygtige produktionssektor 
arbejder Industriens Fond for at 
mindske industriens negative aftryk 
på miljø og klima. 

Leif Laszlo Haaning, Markedsdirektør, 
Rambøll 

Bæredygtighed i praksis 
Hvor langt er danske virksomheder 
kommet med den bæredygtige 
omstilling? Hvad arbejder de med? 
Hvor er udfordringerne og hvad er 
planerne fremadrettet? Rambøll 
præsenterer erfaringer med danske 
virksomheders arbejde med bære-
dygtighed. 

Elektro-Isola 

Elektro-Isolas bæredygtigheds-
rejse
Bæredygtighed er i stigende grad ble-
vet et konkurrencepara-meter på den 
globale scene. Kunder stiller store 
krav til virksomheders forretnings-
modeller og produktionsproces-ser, 
og forventer at vi som leverandører 
fokuserer på bæredygtige løsninger. 
Elektro-Isola vil fortælle om deres ar-
bejde med at gøre deres produktion 
så bæredygtig som muligt.

Lene Grønning, Centerchef,  
Teknologisk Institut.  

Bæredygtige løsninger i  
virksomheder 

På Teknologisk Institut tror vi på, 
at teknologi er en forudsætning for 
at skabe løsninger, der er sundere, 
sikrere og grønnere. Vi udvikler, 
implementerer og tester bæredygtige 
løsninger i tæt samspil med virksom-
heder, universiteter og institutioner i 
hele verden. Dét arbejde kan du høre 
mere om her. 

Line Gry Knudsen, Programleder 
Klimaklar Produktionsvirksomhed, 
Dansk Industri 

Klimaklar produktions-
virksomhed
Programmet, Klimaklar Produkti-
onsvirksomhed, vil, via en digital 
læringsplatform samt via rådgivning, 
sikre, at alle danske produktions-
virksomheder inden udgangen af 
2025 får adgang til værktøjer, så de 
kan beregne deres CO2-udledning og 
reduktionsmuligheder med henblik 
på at styrke deres konkurrenceevne. 

Erik Gudbjerg, Your Energy 

Hvordan kan din produktion blive 
bæredygtig i praksis?

Hvordan omstilles danske virksom-
heder i praksis? Erik Gudbjerg har 
gennem de sidste 25 år arbejdet med 
at hjælpe danske virksomheder til 
at reducere klimapåvirkningen og 
omstille til den grønne dagsorden. 
Hør mere om det her! 

5
John Dyrby Paul-sen, direktør, Dansk 
E-mobilitet, Green Power Denmark 

Elektrificering af tung transport 
Lastbiler og varebiler er i dag 
afhængige af diesel og står for ca. en 
tredjedel af de samlede emissioner 
i transportsektoren. Elektrificering 
af tung transport er en væsentlig 
løsning til reduktion af CO2 udlednin-
gerne i transportsek-toren. Men det 
forud-ætter en omstilling af alle led i 
værdikæden. 

Paw Bro Larsen,  
Vejle Kommune 

Vejle Kommunes mobilitetsplan
Hvordan forbliver det attraktivt at 
gå, cykle og køre i Vejles gader? Og 
hvad skal der til for, at Vejle også er 
en god by at færdes i fremover, når 
vi bliver flere om at dele pladsen? 
Det bliver der givet en række bud på i 
Mobilitetsplan 2018-2030. 

John Dyrby Paulsen, Direktør, Dansk 
e-mobilitet, Green Power Denmark  

E-mobilitet   
Markedet for den elektriske 
transport, der er altafgørende for den 
grønne omstilling, er under massiv 
forandring. Hvis vi skal lykkes med 
den grønne omstilling, skal transpor-
ten på de danske veje elektrificeres. 
En elektrificering af transporten 
forudsætter en omstilling af alle led i 
værdikæden. 

Anders Bræstrup,  
Region Syddanmark   
 
Hvilke krav stiller Region Syd-
danmark ifm. indkøb af mobilitet
Hvordan skærper vi krav og 
kriterier til vores leverandørs grønne 
omstilling indenfor transportydelser 
og transportdelen i vare- og tjeneste-
ydelser til Region Syddanmark?  

Jesper Boie Rasmussen,  
Nerve Smart Systems  
 
Opladning af el-biler
Lyn-lader til el-biler med et integreret 
batteri-buffer kan løse den kæmpe 
udfordring, vi står overfor i både 
Danmark og resten af verden. Der skal 
flere ladere til de nye elbiler, men det 
eksisterende elnet har ikke kapacitet 
til at håndtere mængden af el-biler 
og varmepumper, som er nødvendige, 
hvis klimamålene skal nås. 

Anders Muusmann, NaboGo og  
Tan Tran, Papp    

Samkørsel og opladning af biler 
NaboGo har udviklet en app, der gør 
samkørsel nemmere. NaboGo sørger 
for, at vi deler vores biler og trans-
portudgifter, så det bliver billigere at 
komme frem. 
Papp har udviklet en app, der viser 
dig, hvor du kan finde en ladestander, 
der ikke er optaget – heller ikke af 
ikke-ladende biler. 
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Per Jakobsen, Projektchef i Rambøll 
– bæredygtig drift   

Bæredygtig drift og bidrag til 
bundlinjen 
Driften fylder 30% af vores samlede 
CO2-udledning. Alle vil gerne bidrage til 
at reducere udledningen, men mangler 
strategien for at komme i gang og nå i 
mål. Rambøll fortæller om strategien 
for opstart af en bæredygtig drift og 
hvordan driften kan bidrage bedst 
muligt til bundlinjen.   

Anette Priess Gade, Ressourcer & 
Genbrug v. Vejle Kommune   

Vejle Kommunes nye  
ressourcecenter
Byggeriet af ressourcecenteret blev 
også kickstarten på en rejse mod 
en cirkulær økonomi fra ”affald 
til ressourcer.” En rejse, hvor små 
handlinger, pilotprojekter og nye 
erfaringer undervejs har bidrage til 
nye initiativer. 

Henrik Brøner Jørgensen, Lektor, 
Syddansk Universitet
 
Genbrug af betonelementer 
Der er et stort CO2-besparende poten-
tiale ved genbrug af beton elementer, 
fx i forbindelse med de kommende 
nedrivninger af ghettoområderne. Men 
genbrug af betonelementer kræver, at 
elementerne kan samles på ny. Kom 
og hør om projektet; ”Nye samlinger til 
genbrug af huldæk”, hvor vi designer 
og fuldskalatester samlinger til gen-
brug af betonelementer 

VCØB Trine Bishop og Morten Petersen, 
KOBENSAC

Upcycling af byggeindustriens 
plastikpresenninger 
KOBENSAC arbejder med at upcycle 
byggeindustriens plastikpresennin-
ger, der normalt kasseres efter at 
være brugt en enkelt gang, til nye og 
genanvendelige produkter. Udover 
at forlænge brugen af eksisterende 
materialer, bidrager Kobensac også 
til mindre produktion af unødvendig 
plast. 

Hl-Repro 

Sporing 
En af de største udfordringer ved 
genbrug af byggematerialer er 
kvaliteten. HL-Repro har udviklet en 
sporingsteknologi – Digimarc, der 
kan spore byggematerialer, der gør 
det muligt for brugere at indsamle 
data om deres materialer i bygge-
fasen. Desuden skaber teknologien 
mulighed for at bygherre eller den 
fremtidige ejer af bygningen kan 
sælge materialerne ved nedrivning. 
Dermed vil det være en driver for CO2 
besparelser i fremtidige byggerier.  
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Michael V. Jørgensen,  
Future Food & Hanegal  
 
Fra kød til planter
Hvordan udvikler en virksomhed 
sig fra at være en kødproducerende 
virksomhed til plantebaserede 
produkter? 

Majbritt F. Groes,  
Lyras 

Raslyseringsteknologi – ny og 
forbedret metode til at dræbe 
bakterier 
Fortælling om den rejse Lyras er på 
og hvad vores raslyseringstekno-
logi kan gøre for procesindustrien 
i fødevarebranchen ift. at reducere 
CO2 emissionen.

Christina Rune, 
Syddansk Universitet  
 
Ønsker forbrugerne Clean label 
for Plantebaseret produkter?
Forbrugernes præference mht. clean 
label af plantebaserede fødevarer. 
Undersøgelse af forbrugernes 
opfattelse af clean label og hvilke 
præferencer har de mht. ingrediens-
listerne. 

Gitte Brøndum,  
TurboPlant

Matchmaking for yderligere salg
Små og mellem store innovative 
virksomheder matchmakes med 
store for at få yderligere salg. 

Benjamin Heco,  
Heco et al.

Forbrugernes købsmønstre
Introduktion til EIT Food TrustTracker 
Brand Award og hvorfor forbruger-
tillid til mærkevarerne er afgørende 
at måle på. 

Søren Aamand,  
Nohrlund

Serie-iværksætter og solgt 
Nordlund til Royal Unibrew
Vækst af virksomhed samarbejde 
med en stor samt exit til en stor 
virksomhed – hvilke erfaringer bør 
videregives?
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Mikkel Præst
Transition hos 
forbrugerne til 
friske konfek-
tureoplevelser 
på køl
Mød Bælg, som 
laver frisk dansk 
bælgfrugt-
konfekture 
oplevelser. 

Ahmet Incikli 
Digital 
onboarding  
af nye  
medarbejdere
Nye teknologier 
rummer et stort 
potentiale for 
uddannelse af 
medarbejdere.

Sander Sieuwerts
Fra sidestrøm 
til værdifulde 
ingredienser
Vi tog sidestrøm-
men fra textured 
plant protein 
(kødalternativ) 
og omdannede 
det til nye 
ingredienser.

Tomas og Magnus
Next generation 
Kombuchia 
Mød Raw Culture 
og  kombuchia 
med god smag  
og bakterier til 
tarmene samt 
med aktive 
stoffer. 

Bent Hübertz,  
KLS Pure-Print 
Cradle to Cradle 
emballage
Den udfordrende 
udvikling af  
bæredygtig, 
cikulær og 
komposterbar 
emballage

Randi  
Søndergaard 
Katalysering 
af protein-
optagelse
Katalysering af 
protein optagelse

TBC TBC TBC TBC TBC TBC
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Peter Noe-Nygaard, Program Director, 
Intelligent Buildings, Jeppe Gejl 
Pedersen, Business Consultant, ATEA 
 
Hvorfor kommer de gode initiati-
ver fra produktionsgulvet i stedet 
for direktionens bonede gulve? 
Den hierarkiske organisations-
struktur med fokus på topstyring 
hører til i det forgange århundrede. 
Der er sket et paradigmeskifte 
hvor empowerment og co-creation 
har vundet indpas i skabelsen og 
implementering af initiativer. Men 
hvorfor kommer de bedste initiativer 
fra det operationelle niveau? I denne 
session vil vi sammen udforske hvor-
dan en innovationslegeplads, har 
bidraget til at optimering bygnings-
driften, reduceret energiforbruget og 
skabt en bedre brugeroplevelse i AI 
Innovation House.

Bjarke Bolding Rasmussen,  
Innovation Lead, ATEA 

Smukfest og den intelligente skov 
Smukfest er et højteknologisk labo-
ratorium. På den populære festival 
har al teknologi fokus på at forbedre 
festivaloplevelsen.  I år har vi udvidet 
IoT-netværket i skoven og udvidet 
brugen af det med flere spændende 
use-cases, som alle er med til at ska-
be en bedre og mere sikker festival 
for vores gæster og frivillige. Og med 
teknologien i vores intelligente skov 
er vi i stand til at skabe en ’antidag-
ligdag’ uden tekniske udfordringer 
for vores gæster. På denne session 
vil vi fortælle om arbejdet med at 
introducere den nye teknologi til 
festivalen samt afdække nogle 
af de udfordringer, muligheder og 
resultater vi har opnået.

Thomas Munch-Laursen, CEO,  
Aguardio 
 
Reducer vand- og energiforbruget 
på badeværelset ved hjælp af IoT, 
adfærdsdata feedback i realtid 
Hvordan kan intelligente IoT løsnin-
ger, hjælpe med at udgå løbende 
toiletter, identificere toilet heatmaps 
samt ændre brusebadsadfærd, uden 
involvering af VVS fagfolk. 

Morten Krogh Danielsen, Director Advisory Healthcare Nordics, SAS Institute 
og Ivan Brandslund, MD DMSc, Professor AI & Robots, Biochemistry & Immuni-
ology, Syddansk Universitetshospital Vejle og Syddansk Universitet

Samtalen om kunstig intelligens på Sygehus Lillebælt 
SAS Instittute og Sygehus Lillebælt har et tæt samarbejde om udbredelse af 
kunstig intelligens på sygehusene i Vejle og Kolding. Som deltager i denne 
samtale får du indsigt i, hvorfor Sygehus Lillebælt arbejder systematisk med 
udbredelse af Kunstig Intelligens til brug for klinisk beslutningsstøtte.  
 
Du vil høre om:

Hvor langt vi er i forhold til at kunne finde personer, som er i risiko for at 
udvikle kræft?

Hvordan sygehuset vil forsøge at understøtte den akutte diagnostik med 
Kunstig Intelligens?

Hvorfor det tager tid at udvikle, teste og validere AI i hospitalshverdagen?

Visioner for fremtidige projekter - og endeligt forstå begrebet et ”AI Hospital” 

Sofie Plenge,  Kultur- og Sundheds-
direktør, Vejle Kommune  

AI og digitalisering i det  
kommunale maskinrum 
Flere ældre og børn, der trækker 
på velfærdsydelserne, mangel på 
arbejdskraft til at løfte opgaverne 
og stigende forventninger til 
velfærden. Det er udfordringer, 
kommunerne står med i disse år og 
som velfærdsteknologi er en del af 
svaret på. Men hvordan forholder de 
sig egentlig til de digitale løsninger i 
det kommunale maskinrum? Hvilke 
bundlinjer orienterer de sig efter 
og hvilke spørgsmål stiller de sig 
undervejs i processen fra problem 
til løsning? Og hvilke glemmer de 
måske at stille?
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Søren Laursen, CEO,  
signit 

Nem og hurtig adgang til  
fortrolige og følsomme data
Hvordan laver man et online system 
der er nemt og hurtigt at bruge og få 
adgang til men hvor der samtidig er 
krav og forventning om høje sikker-
hedsstandarder?

Rikke Jacobsen, CEO, 
Cognitech 

Skab glæde for dine medarbejdere  
–  effektiviser din budgetproces 
med AI 
De fleste medarbejdere hader den 
tid på året, hvor budgetterne skal 
lægges. Årlige budgetter er hurtigt 
forældede og kan slet ikke bruges 
i den verden vi befinder os i. Kom 
og hør, hvordan du kan gå fra årlige 
budgetter til løbende forecast – og 
hvordan Nukissiorfiit samtidig gik fra 
at bruge 1.000 timer og 70 personers 
indblanding i et årligt budget
til 200 timer med 9 personer og 12 
månedlige og langt mere præcise 
forecasts.

Johan Pedersen, IT Project Manager, 
Uptime Development 

Digital Integration 
En fortælling om hvordan data kan 
flyde igennem organisationen på en 
automatiseret måde, uden dyrebare 
manuelle processer. Det gælder i sin 
helhed om at skabe en datadrevet 
virksomhed, hvor de rigtige data fra 
forskellige systemer er tilgænge-
lige på de rigtige platforme, til de 
rigtige mennesker. På den måde 
kan organisationens medarbejdere 
bekymre sig om andre krævende 
opgaver, og tage beslutninger ud fra 
et datadrevet perspektiv, som skaber 
et forretningsmæssigt forspring. 

Thomas Nørmark, Global Head of AI 
& Robotics, NTT 

Fascinerende Innovation ved brug 
af ansigtsgenkendelse og kunstig 
intelligens 
Lær af vores seneste innovations-
cases ved hjælp af AI, Big Data, 
Robotics og radikale innovationstek-
nikker. Rigtige sager! Rigtige brugere! 
Virkelige resultater! 

Rasmus Linnet, co-Founder 
TrendXplorer AI 

Find mening med fremtidens 
kompleksitet 
Verdens accelererer. Hvordan 
holder vi tempo med den tiltagende 
kompleksitet?Hvordan undgår vi at 
fare vild i data-junglen og barerer 
vores bestluninger på bias? Hvordan 
kan vi bruge det ustrukturerede og 
komplekse som løftestand til noget, 
der giver os mening og værdi?

Dylan Cawthorne, associate professor 
in ethics and embodiment, The 
University of Southern Denmark 
Drone Center 
How ethics can lead to better  
technologies  and a future worth 
living – OBS! ENGELSK OPLÆG 
Rather than being the “morality  
police”, utilizing ethics in technological 
development can lead to better and 
more innovative technologies.  Methods 
such as value sensitive design – focused 
on human values – allow technolo-
gists to front-load relevant ethical 
considerations and engage a broad 
range of stakeholders at the outset of 
a project.  Will future tech increase our 
privacy?  Will A.I. be controllable and 
free of bias?  Will technology reduce 
complexity in our lives?  Ultimately, 
ethics can help us make perhaps the 
most important decision - which 
technologies to pursue, and which 
paths are best left untraveled – so we 
can enjoy a future worth living.
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Alis Sindbjerg Hinrichsen, Optilon 
 
Hvordan man får man skabt 
fremtidens Supply Chain? 
En Supply Chain der gør brug af både 
menneskelige og planetariske res-
sourcer på en mere hensigtsmæssig 
måde. En del af indlægget vil have 
fokus på hvordan AI kan understøtte 
rejsen.

Kaj Bromose, UCL 
 
Microservices – Sådan undgår man 
data inkonsistens
Dette indlæg introducerer 
microservice arkitekturen og hvorfor 
denne arkitektur er med til at øge 
forretningsagiliteten for f.eks. Supply 
Chain sektoren. Herudover gives kon-
krete anbefalinger til, hvorledes man 
undgår data inkonsistens gennem 
anvendelse af ”modular micro mo-
noliths”. Men, der er ikke noget, der 
er gratis. En af de store udfordringer 
ved at overgå til microservices er, at 
man mister database transaktioner, 
som er helt centrale i stort set alle 
forretningssystemer, idet det er 
transaktioner, der sikrer at f.eks. din 
bankkonto stemmer. Og hvad gør 
man så? Og kan man stadig sikre, at 
din bankkonto stemmer, selvom man 
overgår til microservices?

Andreas Holmberg, Pre-sales lead, 
Optilon 
 
Transportation optimization 
– OBS! ENGELSK OPLÆG 
Andreas will inspire us on two  
concrete cases around transportation  
optimization. He will also exemplify 
why it is necessary to choose the 
right mathematical approach in 
order to get the right picture.

Thomas Christensen, Konsulentchef,
MB Solution

Hvordan kan jeg opgradere mit 
forsvar mod Cyper kriminalitet?
– en praktisk case fra MB Solutions.

Jesper Holm, Forretningsudvikler og 
stifter af DIKITALE 
 
Samfundet udsætter dig jævnligt 
for identitetstyveri – men de 
overholder loven! 
Hvordan sikrer du dine personlige 
data, når du deler dem med andre? 
Godt spørgsmål. I Danmark, verdens 
mest digitaliserede samfund, har vi 
glemt at sikre det mest udsatte led i 
kæden: Den enkelte borger. 
Hver dag bliver vi udsat for tyveri på 
vores telefon og dét helt uden, at 
lovgivningen brydes. Faktisk giver vi 
samtykke til, at det sker – vi ved det 
oftest bare ikke.

Gert Læssøe Mikkelsen, Head of 
Security Lab, Alexandra Instituttet 
  
Cybersikkerhed – benspænd eller 
muligheder?
Kunstig intelligens har brug for 
data – helst mange data, men 
hvordan får vi fat i data når krav til 
cybersikkerheden står i vejen, og IT 
eller compliance siger ”Nej”? Der er 
masser af benspænd fx GDPR og 
anden lovgivning, der kan stå i vejen 
for brug af data og dermed Kunstig 
Intelligens. I dette oplæg ser vi dog 
også på alle de muligheder cybersik-
kerhed og teknologier indenfor dette 
felt giver for brug af data.
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Iben Arvad Hansen, direktør,  
work-live-stay
Gæst: Thomas Munch Laursen, 
direktør, Aguardio

Tiltræk kvalificeret arbejdskraft
Manglen på medarbejdere er for 
mange virksomheder en  barriere for 
innovation og vækst. Få inspiration 
bl.a. fra Aquardio, som på baggrund 
af et kort virksomhedsforløb med 
to internationale studerende med 
”skæve profiler” valgte at ansætte 
den ene, som ansvarlig for deres So-
Me-aktiviteter. Aquardio opdagede, 
at det ikke var nødvendigt med en 
teknisk baggrund for at kunne øge 
kendskabet til deres virksomhed og 
deres produkter. Tør I gå nye veje, når 
I skal tiltrække arbejdskraft? 

Kristian Toustrup Langborg-Hansen, 
Koordinator, Cathrine Andreasen, 
Adjunkt, Smart Learning

Get smarter - faster. Not harder 
Hvordan kan man anvende AI til at 
kvalificere arbejdskraften? Caseop-
læg fra egen praksis, hvor vi gør brug 
af adaptiv læring. 

Jacob Frølund,
Copenhagen Airport

Copenhagen Airport
TBD

Troels Behrenthz Andersen, Forret-
ningsleder, Modstandsdygtig.dk 

Modstandsdygtig – læhegn eller 
vindmøller?
Blev din virksomhed ramt under 
Coronapandemien? Eller kan I mærke 
krigen i Ukraine? Hør om hvordan din 
virksomhed kan blive modstands-
dygtig, handle hurtigt på fremtidige 
kriser og udnytte dem til at skabe 
vækst. Ved at fremtidssikre jeres virk-
somhed kan I blive mindre sårbare og 
gøre resiliens til en konkurrencefor-
del. I vil i denne session blive intro-
duceret for værktøjer, der kan hjælpe 
jeres virksomhed, til at blive mere 
robust og hvordan I kan få hjælp til 
at udvikle en resiliensstandard, som 
passer til jeres virksomheds behov.

Roman Jurowetski, Associate Pro-
fessor, AAU Business School & Peter 
Lemcke Frederiksen, seniorprojektle-
der, Teknologisk Institut

Officiel lancering af  
AI Innovation Map 
– et samlet overblik over danske 
virksomheders arbejde med AI  
AI Denmark har lavet en gennemgri-
bende mapping af danske virksom-
heders arbejde med AI. Hør hvordan 
I aktivt kan bruge AI Innovation Map 
til at finde den rette leverandør eller 
promovere jeres egne digitale ydelser 
og services. 

Birgit Pia Nøhr, COO,  
DigitalLead
 
Digital resiliens  
– er din virksomhed klar til at 
modstå akutte kriser?
Først kom coronapandemien, og så 
kom krigen i Ukraine. Og som om 
det ikke var nok, har vi sideløbende 
med begge disse ekstreme situatio-
ner skullet tage hånd om adskillige 
cyberangreb på danske virksomheder 
og institutioner samt en tiltagende, 
global klimakrise med stadig mere 
presserende krav om hurtig reducering 
af CO2. Hvordan skal din virksomhed 
ruste sig til at modstå alt dette – kom 
og hør hvordan DigitalLead har 
arbejdet med virksomheder der ønsker 
at bliver mere digitalt resiliente.

AIH Rundvisning  
i AI Innovation House kl. 10.00

Rundvisning  
i AI Innovation House kl. 14.00
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