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Inkubationsmiljøer på danske videregående uddannelsesinstitutioner 
 
 
I det følgende præsenteres en oversigt over inkubatorer, labs og innovationsmiljøer, der er forankret 
hos danske universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner. 
 
 
 
AAU 
 
AAU Inkubator 
AAU Inkubator er et startup-miljø for studerende på AAU og omdrejningspunkt for 
entreprenørskabsaktiviteter på AAU og kobling til sektorer og samarbejdspartere uden for AAU. Der 
findes fire hubs med hver deres inkubator (Impact Hub, Health Hub, Create Hub, Bridge Hub). AAU 
Inkubator faciliterer en række workshops, programmer og sociale events med fokus på 
forretningsudvikling. 
Web: https://www.se.aau.dk/inkubator/  
 
SEA/Student Entrepreneurship at AAU 
SEA er et entreprenørskabsvidencenter, der har til formål at fremme de studerendes entreprenørskabs-
kompetencer og forbedre deres potentiale som fremtidige intra- og entreprenører. SEA tilbyder 
forskellige programmer, kurser, workshops og startup-rådgivning. SEA har programmer og indsatser for 
hhv. studerende, forskere/Ph.D’er og alumner.  
Web: https://www.se.aau.dk/  
 
 
AU 
 
The Kitchen 
The Kitchen er AU’s startup-hub med fokus på at hjælpe entreprenører og innovatører med at vokse. I 
the Kitchen afholdes talks, workshops, netværksarrangementer, sociale events, investor-events, pitch-
sessions m.m.  
Der findes tre forskellige programmer og niveauer for deltagelse i the Kitchen (Explorers, Founders, 
Accelerators). 
Web: https://thekitchen.io  

 
HatchIT Lab 
HatchIT Lab er et iværksættermiljø knyttet til IT-forsknings- og uddannelsesaktiviteter på Institut for 
Datalogi i IT-byen Katrinebjerg. Studerende fra Datalogi og IT-produktudvikling, der ønsker at starte 
egen virksomhed, kan ansøge om en plads i HatchIT Lab, hvor de gennem et forløb på 12 måneder 
kan udvikle deres idé i et fælles miljø sammen med andre studenter-startups. 
Web: https://projects.au.dk/hatchitlab/  
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Business Factory 
Business Factory er Aarhus BSS’ studentervæksthus i Herning og fungerer som et inkubationscenter 
for kommende iværksættere og et videncenter under Institut for Forretningsudvikling og Teknologi med 
fokus på entreprenørskab og innovation. 
Web: https://btech.au.dk/organisation/velkommentilbusinessfactory/  
 
Startup Factory 
Startup Factory er for studerende ved AU Engineering og har fokus på at støtte de studerende med at 
blive iværksættere og skabe deres egen virksomhed. 
Web: https://ingenioer.au.dk/uddannelser/startup-factory-au-engineering  
 
 
ORBIT Lab 
ORBIT Lab er en tech hub med fokus på at skabe innovation og fremme entreprenørskab blandt 
studerende og forskere på teknologiområdet.  
Web: https://www.orbitlab.dk  
 
Food eHub 
Food eHub er et entreprenørskabskontor, der er for alle AU- studerende med ideer inden for landbrug- 
og fødvareområdet, som kan udvikles til virksomheder. 
Web: https://projects.au.dk/foodehub/  
 
 
CBS 
 
Bitlab 
Bitlab er et Business IT Lab på CBS forankret hos Department of Digitalization og har både 
arbejdsfaciliteter, workshops og adgang til tech-udstyr. 
Web: https://bitlab.cbs.dk/  
 
CSE  
CSE/Copenhagen School of Entrepreneurship er CBS’ entreprenørskabscenter, der tilbyder en række 
inkubationsprogrammer, mentorforløb og aktiviteter med fokus på entreprenørskab. 
Web: https://cse.cbs.dk/  
 
 
DTU 
 
DTU Skylab 
DTU Skylab er DTU’s lab for innovation og entreprenørskab for studerende, forskere og eksterne 
partnere. Lab’et rummer en række forskellige fysiske faciliteter, funding, accelerator-program og 
adskillige ekstracurriculære aktiviteter og programmer. 
Web: https://www.skylab.dtu.dk/  
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DTU Stardust 
DTU Stardust Program er DTU’s accelerator-program for nye startups med formålet at understøtte og 
fremme entreprenørskab og innovation. Ud over programmet for nye startups organiserer DTU Stardust 
også events og aktiviteter med fokus på entreprenørskab. 
Web: http://stardust-dtu.dk/  
 
 
ITU 
 
ITU STARTUP 
ITU Startup Programme er en startup-inkubator og et entreprenørskabsprogram for studerende og 
alumner fra hele ITU. ITU START UP varetages af ITU Business Development, der er et privat 
investeringsfirma ejet af ITU. 
Web: https://itustartup.dk/  
 
ITU Innovators 
ITU Innovators er en frivillig, studenterdrevet organisation, som fremmer og støtter iværksætteri blandt 
studerende på IT-Universitetet. Formålet er at opmuntre studerende til at starte nye virksomheder, 
samarbejder og iværksætterprojekter under og efter studierne.  
Web: https://www.itu.dk/Erhvervssamarbejde/Innovation-og-forskningssamarbejde  
 
 
KADK, AARCH, DSDK 

 
LINKED 
LINKED/Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark er et nationalt samarbejdsprojekt mellem 
Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding, igangsat af 
Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formålet er at skabe et iværksætter- og 
innovationsmiljø, der binder uddannelse, forskning og erhvervsliv tættere sammen, og initiativet har 
fokus på at geare skolernes samarbejde med de kreative erhverv og fremme den grønne omstilling. 
Web: https://linkedlab.dk/  
 
 
KU 
 
UCPH Innovation Hub 
UCPH Innovation Hub er for studerende, der ønsker at udvikle en ide eller startup, og UCPH Innovation 
Hub tilbyder sparring, netværk og kontorplads i tre forskellige hubs: SCIENCE Hub (Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet), SUND Hub (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) og Human & Legal 
Innovation Hub (Det Humanistiske, Juridiske og Teologiske Fakultet). De tre hubs er for alle studerende 
fra KU, og det er også muligt for studerende fra andre universiteter at deltage, så længe de er med i et 
team med mindst én KU-studerende. De tre hubs er en del af en satsning, der skal fremme innovation 
og entreprenørskab på tværs af universitetet. 
Web: https://ie.ku.dk/for-studerende/ucphinnovationhub/  
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RUC 
 
Open Entrepreneurship Lab - Student Startup Hub  
RUC Open Entrepreneurship Lab er et mødested for alle, som er interesserede i iværksætteri på RUC 
og for virksomheder, som ønsker at samarbejde med Roskilde Universitet. Studerende fra alle 
studieretninger kan arbejde med en forretningsidé, få professional sparring og møde andre 
studenteriværksættere. 
I Open Entrepreneurship Lab organiseres der desuden foredrag, iværksættercafeer og events. 
Web: https://ruc.dk/entreprenoerskab  
 
 
SDU 
 
SDU Entrepreneurship Labs 
SDU Entrepreneurship Labs er inkubationsmiljøer, der har til formål at inspirere og hjælpe innovative 
studerende, der enten har en startup eller planlægger at starte en. SDU Entrepreneurship Labs tilbyder 
støtte og programmer til forskellige stadier af de studerendes startups, og deltagelse inkluderer adgang 
til kontor- og mødefaciliteter, prototype-værksted og rådgivning fra forretningsudviklere. SDU har 
Entrepreneurship Labs i campusbyerne Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse og Sønderborg. 
Web: https://mitsdu.dk/da/rio/ivaerksaetteri  
 
 
VIA 
 
VIA Student Incubator 
VIA Student Incubator er et inkubationsmiljø for alle studerende på VIA, hvor man kan udvikle og 
implementere ideer og projekter og få kompetencer til at starte egen virksomhed. Inkubatoren tilbyder 
startup-rådgivning fra interne konsulenter og eksterne partnere, workshops, redskaber m.m., bl.a. med 
fokus på forretnings- og konceptudvikling, marketing og pitch-træning, og inkubatoren organiserer 
desuden talent-programmer og innovation camps. Der er VIA Student Incubators i campusbyerne 
Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus N og Aarhus C. 
Web: https://en.via.dk/life-at-via/student-incubator  
 


