
AI FYRTÅRNBliv en del af Danmarks nye digitale fyrtårn
- digitalisering og kunstig intelligens i øjenhøjde, der skaber vækst for danske virksomheder
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Unik placering midt i Danmark  
i Dandy Business Park  i  Vejle Nord
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AI Innovation House bliver  
geografisk centralt placeret midt 
i Danmark i Dandy Business Park 
med synlig placering tæt på  
motorvej E45.

Dandy Business Park på 700.000 m2 rummer pt.  
6 kontorhuse med ca. 750 vidensmed arbejdere fordelt på over  
150 virksomheder, vidensinstitutioner samt myndigheder. 

Adgang til: 

15.000 besøgende
750 vidensmedarbejdere 

150 virksomheder 

Husene har etablerede, stærke Triple Helix økosystemer inden for  
en række vækstområder og arbejder med innovation og vækst inden  
for flere af FN´s 17 verdensmål:

• Grøn energi og miljø
• Fødevarer
• Digitalisering og kunstig intelligens

Gennem vores Triple Helix partnere tilbydes startup- og innovations-
programmer, forretningsudvikling, live labs, kapital netværk, mentor 
netværk, samarbejde med universiteter, internationalt netværk m.m.

Erhvervsparken har en velfungerende service organisation, som stiller  
en lang række faciliteter og services til rådighed for for lejere og partnere  
i dagligdagen.





Vision
Vi ønsker at skabe et AI-fyrtårn - en neutral innovationslegeplads, som bringer viden om 
digitalisering og kunstig intelligens ned i øjenhøjde, så det kan omsættes til konkrete løsninger 
og øget vækst for danske virksomheder.

• AI Innovation House bliver på ca. 5.000 m2 med plads til 200 vidensmedarbejdere 
samt 5.000 besøgende p.a. Åbning sker 2020, men opstart af AI aktiviteter  
allerede i 2019. 

• Det bliver en Triple Helix innovationslegeplads, hvor virksomheder, myndigheder og 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner netværker, innoverer og samarbejder om 
at bringe højt specialiseret viden indenfor digitalisering og kunstig intelligens ned  
i øjenhøjde og sammen skaber nye koncepter, løsninger og bæredygtige produkter. 

• AI-fyrtårnet skal bidrage til at tiltrække kunder og medarbejdere til området for  
at kunne skabe den nødvendige kritiske masse af virksomheder og medarbejdere. 

• Huset skal bidrage til at gøre digitalisering og kunstig intelligens konkret, relevant 
og forståelig og igennem innovation skabe reel værdi for danske virksomheder. 

• Samlet set ønsker vi at skabe et digitalt vækstmiljø, der bygger bro mellem  
mennesker og kunstig intelligens.

Vi ønsker at støtte 
danske virksomheder 

i deres innovation, 
vækst, jobskabelse  

og eksport
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Triple Helix
Samarbejde og vidensdeling på tværs af virksomheder, myndigheder, 
og forsknings- og uddannelsesinstitutioner skaber de bedste vilkår for 
vækst, jobskabelse og produktion af ny viden. Samarbejde på tværs af 
geografier i Danmark kan ydermere styrke den nationale position.

Vores erfaringer fra Green Tech Center og Food Innovation House  
i Dandy Business Park viser det virker.

Derfor vil AI Innovation House implementere dette tredimensionelle 
element for at sikre virksomheder de bedst mulige udviklingsvilkår. 

Triple Helix Advisory Board
Vi tilknytter et Triple Helix Advisory Board (husets hoved lejere og  
hovedpartnere), som sparrer og guider med udviklingen af AI Innovation 
House og efterfølgende er med til at fastlægge aktiviteter og projekter 
for huset.
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organisationer



AIH samarbejdspartnere
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Innovative fælles faciliteter
AI Innovation House er fyldt med en række innovative og spændende fælles  
lokaler og faciliteter, som lejere og partnere i huset kan gøre brug af. 

1 Collaboration Labs 
• Fremtidens mødelokaler med  projektor, stemning,  

lys, lyd, referat service, 3D effekter, AR, VR m.m.
• Specielt velegnet til møder med personer i hele  

verden – sparer tid/CO2
• Plads til 2-8 personer pr. lokale

2 Blue Box – Co-Creation Lab
• Præsentation af store enheder fx bygninger, maskiner
• Pre-test og udvikling af nye produkter
• Systemsamarbejder mellem flere leverandører,  

undervisning og gaming
• Adgang til supercomputer, data, VR, AR m.m.
• Plads til 20 personer

3 Smart U Lab
• Nem og effektiv metode til at give og modtage  

undervisning on and off lokation eller et mix
• Hvor materiale, spørgsmål og svar noteres og  

gemmes automatisk
• For virksomheder, offentlige institutioner 

 og undervisnings institutioner
• Plads til 20 personer der kan arbejde på egne maskiner

Innovation Studios (projektlokaler)
Innovation studio – bring din egen data og  
problemstilling og arbejd videre med det i  
et projektlokale

Human First
Test ny teknologi og beta-versioner af på  
almindelige mennesker inden færdigudvikling/
lancering

Datakatalog
• Adgang til datakatalog og livedata 

(Dandy Business Park) samt  
supercomputer

• Ikke et konkret lokale – men med 
mulighed for at tilgå/tilkøbe

Community Platform
• Et Twin House som alle kan tilgå 

via nettet fra hele verden. 
• Samlingssted for data, tools, 

medarbejdere, netværk m.m.

AIH Digital Assistent
En digital assistent, der ved alt om  
AIH, kan fortælle om aktiviteter, hjælpe 
med at finde rundt i huset, booker 
møder, fortælle om husets fremdrift 
allerede fra nu – via app og nettet.

3D Conference Center
• 3D lokale med projektering 360 grader 
• Til konferencer, møder, events, undervisning,  

produktlanceringer, gaming etc.
• Avancerede præsentationer, video og PPT
• Plads til 149 personer – kan opdeles i 2-4 rum

4

Play Room
Et lille fantastisk rum for husets beboere med  
mulighed for: Gaming, Leg Lego, relaxing og  
mindfulness
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Fremtidens konference 
• 3D med 360° projicering
• Til konferencer, møder, events, undervisning,  

produktlanceringer, gaming etc.
• Avancerede præsentationer, video og PPT
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Plads til 149 personer.  
Lokalet kan opdeles  
i 2-4 rum. 



AI Innovation House byder på  
spændende arrangementer og aktiviteter 
Vi ønsker at etablere et inspirerende og neutralt mødested for kunstig intelligens og digitalisering,  
hvor virksomheder, vidensmedarbejdere, offentlige institutioner, forskning og uddannelse mødes

Formidling 
Gå-hjem møder,  

konferencer, events,  
showroom, 360°  
konferencecenter  

m.v.

Innovation 
Triple Helix forløb,  

hackatons, workshops,  
match making samt adgang  

til data, supercomputere,  
VR/AR 3D Collaboration  

rooms m.v.

Efter/ 
videreuddannelse 
Korte eller længere  

forløb målrettet den  
enkelte branche, in-house  
eller via fjernunder visning  

i husets ”Smart U”



Start-up miljø
AI Innovation House får et stort iværksætterområde,  
hvor start-ups, spinoff fra universiteter, enkeltmandsvirk-
somheder og iværksættere kan blive en del af et stærkt 
økosystem. 
 
Et system der udvikler deres virksomhed med adgang til 
faglig sparring, forretningsudvikling, data, supercomputer, 
kunder, mentorer, investorer i et inspirerende miljø med 
masser af kreativitet, virkelyst samt mange gode kolleger.

Du bliver en del af et større fællesskab og kan få profes-
sionel og uvildig rådgivning og sparring på din digitale vej. 



Kontorlejemål 
• Iværksætterlejemål, 1 skrivebordsplads
• Mikrolejemål, 2 arbejdspladser, 30 m2 brutto
• Små lejemål, 8 arbejdspladser, 125 m2 brutto
• Mellem lejemål, 16 arbejdspladser, 250 m2 brutto

24/7 gratis adgang 
• Udstilling i showroom med relevante digitale løsninger
• Deltagelse i husets aktiviteter, gå-hjem møder etc.
• Husets mødelokaler
• Udstilling af firmanavn og brochurer i foyer

Fleksible lejemål  
fra 1-16 arbejdspladser 

i et inspirerende  
fællesskab



Partnerskabsmuligheder
Det er muligt at indgå i et partnerskab for brug af husets faciliteter, aktiviteter og projekter.

Partnerskaber Bronze Sølv Guld Platin

Pris pr. måned inkl. 1.950 3.250 5.950 9.500

24/7 gratis adgang til:

•  Udstilling i Showroom X X X X

•  Deltagelse i husets aktiviteter, gå-hjem møder etc. X X X X

•  Husets mødelokaler X X X X

•  Udstilling af firmanavn og brochurer i foyer X X X X

•  Fly-in arbejdsplads X X

•  Logo på facaden samt i alle markedsføringsmaterialer X

Adgang til mini-konferencelokale i kantinen – op til 70 personer 2 2 2 4

Adgang til 3D Konferencelokale – op til 149 personer 1 1 2 4

Blue Box – Co-Creation Lab – op til 20 personer  
(Test Lab med adgang til VR, AR, supercomputer, testdata etc.) 

1 1 2 4

Collaboration Labs – 5 og 10 personer 1 3 6 12

Adgang til datakatalog & live-lab data TBD

SMART-University, Undervisningslab – op til 20 personer 1 3 6 12

Adgang til projektlokale – 5-16 personer 4 6 8 12
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2. kvartal 2019    
AI Startup aktiviteter i gang i Business House
Projektering, finansiering og myndighedsdialog
Endelig godkendt detailprojekt

3. kvartal 2019 
Byggeri igangsættes

4. kvartal 2020 
Forventet åbning

Stepplan



Jørgen Andersen 
Direktør 
+45 4053 5337 
ja@baggersorensen.com

AI Innovation House, Lysholt Allé 11, 7100 Vejle

Ulla Bagger-Sørensen 
Projektchef/COO 
+45 2948 0948 
ulbs@baggersorensen.com


