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FORORD
V

i har engasjert Team A-lab med noen av verdens beste arkitekter og
Norges mest erfarne byutviklere og designere for å gjennomføre en
mulighetsstudie for Oslo Science City. For første gang vurderes de
fysiske forutsetningene for en helhetlig utvikling av et verdensledende
innovasjonsdistrikt midt i Oslo. Oslo Science City skal bidra til å posisjonere
Norge globalt som et ledende senter for innovasjon, kunnskapsbasert
verdiskaping og bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer.
Urbane innovasjonsdistrikter bringer sammen en kritisk masse av forskere,
studenter, oppstartsmiljøer, finans og næringsliv. Lokaliseringen i tette, levende
nabolag fremmer kreativitet og samarbeid. Innovasjonsdistrikter stimulerer
interaksjon og innovasjon, og er en kilde til verdiskaping og nye arbeidsplasser.
Oslo er en av Nord-Europas ledende universitetsbyer. Oslo kommune
vedtok i 2019 Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden.
Etableringen av Oslo Science City er et sentralt tiltak i strategien. Et bedre
samspill mellom utdanning, forskning, næringsliv og offentlig sektor skal ifølge
denne strategien være en premissgiver for byutviklingen og bidra til økt verdiskaping, innovasjon, omstilling til nullutslippssamfunnet og flere arbeidsplasser.
Oslo Science City dekker området fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern
til Gaustad og Ullevål, og omfatter også Campus Radiumhospitalet. Dette er
Norges mest kunnskapstette område, med 300 oppstartsbedrifter, 7.500
forskere, 10.000 sykehusansatte og 30.000 studenter. Universitet i Oslo
er på flere områder blant Europas høyest rangerte universiteter, Oslo
universitetssykehus er Nordens største sykehus og SINTEF er landets ledende
forskningsinstitutt. Disse ankerinstitusjonene representerer sammen med en
rekke spesialiserte forskningsinstitutter og sterke oppstartsmiljøer en nasjonal
ressurs som nå går sammen om å etablere Norges første innovasjonsdistrikt.
Oslo Science City er etablert som en medlemsforening, med Universitetet
i Oslo, Oslo kommune, SINTEF, Oslo universitetssykehus, Helse Sør- Øst,
NGI – Norges Geotekniske Institutt, Studentsamskipnaden SiO, Oslo Cancer
Cluster, Forskningsparken, Oslo Pensjonsforsikring og Ferd som medlemmer.
Oslo Science City skal være et ledende innovasjonsdistrikt der byen, næringslivet, kunnskapsmiljøene, oppstartsmiljøene, myndigheter og offentlig sektor
skal samarbeide om å utvikle ny kunnskap og ta kunnskapen i bruk. Inkluderende
innovasjonsdistrikter representerer også en vei inn i kunnskapsøkonomien
gjennom skolesamarbeid, utdannings- og arbeidslivsprogrammer.

Klima, miljø og bærekraft står helt sentralt i utviklingen av Oslo Science City.
I en verden som utvikler seg raskt, endrer innovasjon måten vi lever, arbeider
og lærer. Det påvirker økomomien, markedet og samfunnet. Byer over hele
verden posisjonerer seg aktivt for å tiltrekke seg kloke hoder og stimulere
innovasjon, gjennom å bygge velfungerende økosystemer i tilknytning til sine
sterke kunnskapsinstitusjoner. Oslo Science City skal trekke på erfaringene
fra de beste globalt, men utviklingen av Norges første innovasjonsdistrikt skal
bygge på egne styrker og være tilpasset vår kultur og vårt samfunn.
Team A-LAB ledet av Geir Haaversen, med BIG - BJARKE INGELS GROUP fra
Danmark, transportplanleggere fra CIVITAS og det tverrfaglige designmiljøet
COMTE BUREAU har gjort selvstendige vurderinger av behov og muligheter, med
utgangspunkt i campusstrategien og strategien for Oslo Science City. Dr. Tim
Moonen fra London-baserte THE BUSINESS OF CITIES har, med bred erfaring
fra internasjonale innovasjonsdistrikter og dyp kunnskap om Oslo, bidratt som
strategisk rådgiver. Leo Grünfeld, partner i MENON ECONOMICS, har på vegne
av TEAM A-LAB skrevet denne rapporten, som oppsummerer mulighetsstudien.
Arbeidet med mulighetsstudien har vært en inkluderende prosess der mer enn
450 forskere, studenter, ledere, ansatte og beboere i området har deltatt i en
rekke arbeidsverksteder sammen med sentrale representanter for næringsliv,
finans og offentlig sektor. Jeg er imponert over engasjementet og takknemlig
for gode bidrag i prosessen. Vi håper mulighetsstudien vil engasjere bredt når
den nå legges frem. Oslo Science City vil lytte og lære, og ta med synspunkter
og vurderinger i det videre utviklingsarbeidet. Vi ser frem til stort engasjement
rundt den videre utviklingen av Norges første innovasjonsdistrikt.
En utvikling som dette krever finansiering. Boliger og næringsbygg finansieres
på vanlig måte med markedsfinansiering, og flerfunksjonelle bygg legger til rette
for alternative finansieringsløsninger for forskning og undervisning. Det er stor
interesse for å investere i innovasjonsdistrikter verden over, og Oslo Science
City vil tiltrekke seg kompetent kapital nasjonalt og internasjonalt.
Oslo Science City skal bli bra for Oslo og viktig for Norge.

Oslo Science City

Christine Wergeland Sørbye
Administrerende direktør
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Hva
mulighetsstudien
kan skape

O

slo Science City har som ambisjon å bli et
verdensledende innovasjonsdistrikt som bidrar til
økt verdiskaping, bærekraftig utvikling, innovasjon
og et stort antall nye kunnskapsintensive arbeidsplasser.
Det skal bli en pulserende bydel hvor det er inspirerende å
lære, spennende å jobbe og godt å bo.

Denne mulighetsstudien presenterer et forslag til
hovedgrep for området. Studien ser nærmere på mobilitet og
utnyttelsesgrad. Den inneholder konkrete tiltak som
kan realiseres relativt raskt. Studien gir også forslag til
prioriteringer av delområder, temaer og utviklingsprosjekter
som bør følges opp nærmere.

For å svare best mulig på denne ambisjonen har vi satt
sammen et tverrfaglig og internasjonalt team med
kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter i andre
land. A-LAB, BIG, COMTE BUREAU, CIVITAS og MENON
ECONOMICS har kompetanse på store og komplekse
byutviklingsprosjekter, samskapningsprosesser, kompleks
regulering, bærekraft, mobilitetsutfordringer og samfunnsøkonomi. Vi har arbeidet tett i samskapningsprosesser
med verdensledende forskere, oppstartmiljøer, naboer,
næringslivet, studenter og en rekke andre aktører. Vi har
også studert andre verdensledende innovasjonsdistrikter
og fått innsikt i hvordan de har lykkes, særlig i tidlig fase.

Mulighetsstudiets bærende ide handler om å skape møter
og møteplasser, fra de tilfeldige til de organiserte, fra de
lokale til de globale, fra de profesjonelle til de private.
Møteplasser hvor nettverk utvikles, hvor ideer skapes, hvor
mennesker kan trives og felleskap få næring. Ved å bringe
vante og uvante aktører sammen legges rammene for å
dyrke frem innovasjon og fremtidens løsninger.

Det å utvikle et verdensledende innovasjonsdistrikt
er en formidabel, langsiktig og viktig oppgave. Selve
mulighetsstudien er utarbeidet i en tidlig fase av utviklingen
av innovasjonsdistriktet. Her presenterer vi muligheter som
konkretiserer ambisjonen.
Vår konklusjon er at alt ligger til rette for at Oslo Science
City kan bli et verdensledende innovasjonsdistrikt dersom
aktørene og myndighetene går inn for dette. Vi belyser
hvilke tiltak og prioriteringer som må på plass for å styrke
kunnskaps- og næringsutviklingen i området. Vi viser også
hva som må til for å skape et pulserende byliv.

Oslo Science City har en beliggenhet som gjør det mulig å
skape et av verdens grønneste innovasjonsdistrikt, gjennom
å bringe naturen nærmere og inn i byen. Vi har en mulighet til
å skape et innovasjonsdistrikt basert på norske verdier hvor
tillit og velferd står sentralt og unike modeller for samarbeid
kan slå rot.
Slik skaper vi et distrikt som kan vokse og puste, som kan
teste og feile - som kan forme noen av de viktigste tanker
og ideer som skal bygge vår bærekraftige fremtid!

Geir Haaversen
A-lab

Bjarke Ingels
BIG

Olav Fosli
CIVITAS

Joana Sá Lima
Comte Bureau

Leo A. Grünfeld
Menon Economics
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VELKOMMEN TIL

Oslo
Science
City

Oslo Science City er et kraftfullt
initiativ for å øke innovasjonskraften i Norge,
styrke omstillingsevnen, sikre langsiktig
verdiskaping og bidra til å skape tusenvis av
nye bærekraftige arbeidsplasser. Vi i Team
A-lab har nå gjennomført en mulighetsstudie
som bekrefter at Oslo Science City kan
utvikles til å bli et internasjonalt ledende
innovasjonsdistrikt.
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N

orges første innovasjonsdistrikt har mange
av elementene som skal til for å utvikle et
velfungerende innovasjonsøkosystem:
Et høyt rangert universitet som ankerinstitusjon,
Nordens største sykehus, forskningsinstitutter
med verdensledende kompetanse, internasjonalt
ledende bedrifter, engasjerte studenter, dynamiske
oppstartsmiljøer og kompetent kapital. I tillegg er
det en rekke store prosjekter igangsatt og under
planlegging.
Innovasjonsdistriktet trenger mer etablert næringsliv, et levende bymiljø og mobilitetsløsninger
som knytter det fysiske området sammen. Disse
utfordringene må adresseres for å realisere det store
potensialet som er identifisert. Videre må effektive
samspill mellom aktørene i området videreutvikles,
og nye mekanismer for samarbeid med aktører i
offentlig og privat sektor regionalt, nasjonalt og
internasjonalt etableres. Det er en styrke at Oslo
kommune har vedtatt en offensiv strategi for å
stimulere en slik utvikling.
Internasjonalt ledende posisjoner må bygge på
fremragende kunnskap. Det er identifisert fire
tematiske områder der aktørene i Oslo Science
City har verdensledende kunnskap: Helse og livsvitenskap, Klima, energi og miljø, Digitalisering og
beregningsvitenskap og Demokrati og inkludering.
Disse faglige gravitasjonsfeltene vil være med på å
gi Oslo Science City en distinkt identitet og profil
internasjonalt. Dette er felter der Norge kan være
med på å utvikle løsninger med global relevans.
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MØTEPLASSER OG
FLERFUNKSJONALITET

ÅPENT, LEVENDE OG INKLUDERENDE

VERDENS GRØNNESTE
INNOVASJONSDISTRIKT

Kjernen i et velfungerende innovasjonsdistrikt
er fremragende forskning som bringer frem ny
kunnskap. Dette er utgangspunktet for innovasjon
og entreprenørskap som utvikler nye produkter,
tjenester, forretningsmodeller og løsninger.
Inkubatorene bidrar til kommersialisering og
selskapsetableringer. Større bedrifter og
kompetent kapital stimulerer til skalering og
internasjonalisering. Alle ledd i denne prosessen
kan forsterkes av et godt tilrettelagt offentlig
virkemiddelapparat. Samspillet mellom disse
aktørene omtales ofte som et innovasjonssystem.
Innovasjonskraften i systemet er avhengig av kritisk
masse i de enkelte komponentene og kvaliteten på
samspillet mellom dem.

Oslo Science City skal være en levende bydel som er
designet for at folk fra alle aldersgrupper, lag, kulturer
og yrker skal møtes. Teknologi og arkitektur skal sikre
at plasser, bygninger og attraksjoner i innovasjonsdistriktet er inviterende og tilgjengelig for flest mulig.
Mobilitetsløsningene skal binde sammen innovasjonsdistriktets ulike nabolag. Innovasjonsdistriktet
skal tilby et stort antall moderne og energieffektive
boliger for folk i ulike faser av livet. Gjennom å aktivere arealene på gateplan med servicefunksjoner
og butikker etableres et urbant og trygt bomiljø som
skaper trivsel. Områdene skal kjennetegnes av godt
utviklet sosial infrastruktur som skoler, barnehager
og sykehjem. Oslo Science City skal være en bydel
som er pulserende og åpen langt utover arbeidstid.
Flerfunksjonelle bygg og gode byrom skal bidra
til at aktørene i området kan koble, dele og skape.
Kulturarrangementer, debatter, seminarer, events,
foredrag og mingling skal gi dette distriktet et unikt
preg. Åpenhet skal også prege innovasjonsarbeidet.
Det skal være enkelt for næringsaktører å få innpass
i laboratorier, testanlegg og samspillsarenaer. Dette
styrker innovasjonskraften og vil bidra til verdiskaping og nye bærekraftige arbeidsplasser.

Oslo Science City skal være et godt eksempel på
hvordan et helhetlig plangrep for utvikling av en
bydel kan gi store miljøgevinster. Effektiv arealbruk
og fortetting går her sammen med økning av biomassen i området. Miljøbygg, klimatilpasning med
naturbaserte løsninger, omfattende treplanting,
utslippsfri mobilitet, energieffektivitet og sirkulærøkonomiske prinsipper vil prege all utvikling i Oslo
Science City. En grønn og tett beplantet korridor gir
folk i sentrum av Oslo nå direkte adgang til marka,
sommer som vinter, til fots, på sykkel eller på ski. De
grønne korridorene bringer befolkningen tett innpå
bygninger, restauranter og kulturtilbud på gateplan
i Oslo Science City.

Derfor er det viktig å etablere gode møteplasser hvor
tanker, ideer og konsepter blir presentert, diskutert,
kritisert og videreutviklet. Det er på møteplassene
at folk lettest lærer av hverandre, kobler seg opp
mot hverandre og finner måter å dele ressurser med
hverandre. Et velfungerende innovasjonsdistrikt har
flerfunksjonelle bygg, hvor ulike aktører arbeider
på samme sted. Det har også flerfunksjonelle
områder der kunnskaps- og oppstartsmiljøer er
representert sammen med næringsliv og bylivsfunksjoner. Her finner man rom for en bred flora
av ulike typer møteplasser, alt fra teknologitunge
laboratorier til åpne minglehaller, fra digitale
konferanseløsninger til små kollokvierom, fra
eksklusive restauranter til kantiner og cafeer.

Klima, energi og miljø er ett av fire faglige gravitasjonsfelt i Oslo Science City, og kunnskapsinstitusjonene i
innovasjonsdistriktet har internasjonalt ledende
forskere på området. Dette kan reflekteres i utviklingen og driften av området, og bærekraftige
løsninger kan bli et identitetsskapende element for
Oslo Science City som innovasjonsdistrikt. Oslo
Science City bør aktivt søke å bli et testområde for
nye og fremtidsrettede klimaløsninger.
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Velkommen til Oslo Science City

Hele Norges
innovasjonsdistrikt

Et helhetlig og
ambisiøst konsept

O

D

enne mulighetsstudien tegner opp et
stort mulighetsrom for Oslo Science City,
basert på en helhetlig og gjennomtenkt
utvikling av dette sentrale byområdet i Oslo. Studien
skisserer et innovasjonsdistrikt som vil utvikle en
tydelig profil og en sterk internasjonal posisjon.

slo Science City er en satsing som
har nasjonal betydning. Norges første
innovasjonsdistrikt kan bidra til økt
verdiskaping og nye arbeidsplasser i hele landet,
gjennom et nettverksbasert samarbeid med
kunnskapsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor
over hele Norge. Det er mulig å hente store gevinster
gjennom bedre kunnskapsdeling og innovasjonssamarbeid. Oslo Science City skal bidra til dette.

Det er fire grunner til at det anbefales et helhetlig og
ambisiøst konsept for utviklingen av Oslo Science
City:

01. Det er viktig at Oslo som kunnskapshovedstad

SAMLE OG SYNLIGJØRE NORSKE KUNNSKAPSMILJØER
Kunnskapsmiljøene med sine verdensledende
forskningsmiljøer innen en lang rekke fagfelt, har
et stort potensial for økt innovasjonsrettet kontakt
med næringslivet og offentlig sektor. Økt samarbeid
mellom Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, SINTEF, NGI og de andre sterke
forskningsinstituttene i området vil stimulere en slik
utvikling. En styrket nasjonal satsning på innovasjon
kan gjøres i et triangel-samarbeid mellom bedrifter
lokalisert i hele landet, regionale kunnskapsinstitusjoner og Oslo Science City. Et slikt samarbeid
kan bidra til å samle og synliggjøre kunnskapen
vi har i Norge innenfor viktige områder med stor
internasjonal oppmerksomhet. Norske kunnskapsinstitusjoner og bedrifter vil bli mer synlige overfor
utenlandske forskningsmiljøer, internasjonale
samarbeidspartnere, kunder og investorer. Norge
vil også kunne styrke sin posisjon i den stadig
hardere konkurransen om forskningsprogrammer
og innovasjonsrettede finansieringsvirkemidler i EU.

Triangelsamarbeidet kan utvikles gjennom
strategiske samarbeidsallianser og utvekslingsordninger for spesialister og forskere.
Samlokalisering og etablering av satellitter kan
forsterke kunnskapsdeling og idegenerering
gjennom et aktivt samspill mellom regionale aktører
og bedrifter langs hele Norges langstrakte kyst og
innland. Idé- og erfaringsutveksling mellom sterke
innovasjonsmiljøer kan styrkes gjennom felles
innovasjonsverksteder, sambruk av laboratorier og
tilgjengeliggjøring av co-working spaces. Økt bruk
av digital kommunikasjon som VR, 3D-rom og holografi vil koble kunnskaps-Norge tettere sammen.

sikrer plass både til etablert kunnskapsintensivt
næringsliv og nye bedrifter tett på de sterke
kunnskapsmiljøene, i et omfang som sikrer et høyt
aktivitetsnivå i området. Det må derfor skapes
kritisk masse i form av størrelsen på forskningsmiljøer, tyngden i klynger av bedrifter og institutter,
størrelse på gründermiljøene, tilbud av fasiliteter
som kulturtilbud, restauranter og ulike typer
boliger. Kommunen må legge til rette for en større
konsentrasjon av kunnskapsintensivt næringsliv
innenfor innovasjonsdistriktet. Dette vil innebære
høy utnyttelse der det er begrenset areal tilgjengelig
for ny bebyggelse. Kommuneplanens arealdel og
detaljreguleringsplaner vil være viktige verktøy for
å få til dette, og forutsetter at hele området sees i
sammenheng.

02.Konseptet hviler på å skape byliv i et område

som i dag preges av monofunksjonell bebyggelse
uten tilstrekkelig aktivitet og byliv etter arbeidstid.
Når vi skal skape byliv må vi urbanisere og
transformere området. Gater, plasser og tun må

etableres. Området må fortettes. Arealer på
gateplan må åpnes opp og settes av til handel,
sosiale og kulturelle tilbud og til møteplasser. En
helhetlig tilnærming gir rom for nettopp dette.
Utviklingen av flerfunksjonelle områder og
bygninger forutsetter klare strategier og helhetlige
grep.

03.En rekke omfattende prosjekter er allerede
under gjennomføring og planlegging i området.
Disse prosjektene tilfører innovasjonsdistriktet
betydelige ressurser i form av kunnskap, arealer til
bolig, næring og forskningsinfrastruktur. Gjennom
et helhetlig grep ser mulighetsstudien prosjektene
i en større sammenheng slik at enkeltelementene forsterker hverandre og bidrar til å realisere
ambisjonen for innovasjonsdistriktet.
04.Konseptet som presenteres bygger på Oslo

kommunes campusstrategi hvor det fastslås at en
realisering av ambisjonene for Oslo Science City vil
kreve omfattende byplanmessige grep. Det handler
om løsninger for mobilitet, næringsarealer, flerfunksjonalitet, arealutnyttelse, bolig, byliv og
bærekraft. For å sikre at innovasjonsdistriktet møter
fremtidens krav til slike løsninger, må det tenkes
nytt og helhetlig. Et godt eksempel er den grønne
korridoren fra Frognerparken til Marka. Dette er
et viktig grep for en attraktiv utvikling av området
og krever planlegging hvor man ser alle nabolag
fra Majorstuen i sør til Gaustabekkdalen i nord i
sammenheng.
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Oslo, Norge
og verden de
neste tiårene
I denne mulighetsstudien presenterer
vi et fremtidsbilde av Oslo Science
City. Innovasjonsdistriktet vil være et
produkt av sin samtid, men hvordan
ser egentlig det norske samfunnet
og den norske økonomien ut om flere
tiår? Hvordan ser næringsstrukturen
ut og hvilken rolle spiller hovedstaden?
Hvor sentralt står kunnskapsinstitusjonene som kilder til vekst og
samfunnsutvikling?

O

slo Science City skal bidra til omstillingen
av Norge der norsk økonomi er mindre
oljeavhengig, fornybar energi tar over, det
er stort behov for digital kompetanse og det er
store demografiske endringer.

KRAFTIG REDUKSJON I OLJE OG GASS
Vi vet at inntektene fra olje- og gass-sektoren
vil falle kraftig. Ifølge Perspektivmeldingen vil 60
prosent av inntektene fra denne sektoren forsvinne
innen 2045. Det vil kreve kraftig omstilling, ikke
minst for kompetansearbeidsplassene på land.
Arbeidskraft med høy teknisk kompetanse frigjøres
for bruk i andre næringer og deler av samfunnet.
Kunnskapsmiljøene vil spille en sentral rolle i dette
omstillingsarbeidet i tett samspill med næringslivet.
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Oslo, Norge og verden de neste tiårene

FORNYBAR ENERGI TAR OVER

EKSPLOSJON I BEHOVET FOR DIGITAL
KOMPETANSE

Fornybar energi og klimateknologi vil ta over for
fossile kilder. IEA anslår at produksjon av fornybar
energi vil tredobles innen 2040 i Europa. I Norge
vil etterspørselen etter fornybar energi vokse
langt mindre (knappe 20 prosent ifølge NVE). Det
følger av energieffektivisering og fordi vi allerede
har mye fornybar kraft. I tiden frem til 2050 vil
energimarkedet i Norge preges av å finne nye
måter å spare energi på, å distribuere kraft og å
konvertere kraftbehov fra fossil til fornybar, ikke
minst i transportnæringen. Her vil teknologimiljøene
og rådgivningsaktørene stå i sentrum. De vil drives
av innovasjon og nye teknologiske løsninger. Det
er kunnskapsintensive aktører vi snakker om og
koblingen til digital kompetanse er allerede åpenbar.

Behovet for digital kompetanse vil nærmest
eksplodere. Økonomene Osborn og Frey viser at
vi innen 2050 vil oppleve at 1 av 3 stillingstyper i
samfunnet forsvinner som følge av automatisering
og digitalisering. Norge er allerede en av verdens
mest digitale økonomier, men også her vil vi se
en sterk økning i behovet for digital kompetanse.
Integrering av digitale løsninger og tjenester i nær
sagt alle deler av økonomien og hverdagslivet vil
prege samfunnet vårt fremover i langt sterkere
grad enn de fleste kan forestille seg. Dette vil være
utfordrende for mange, men representerer også
store muligheter.

HELSE VIL STÅ I SENTRUM

For de som er over 25 år har andelen med masterutdanning eller mer økt fra 4 prosent i 1989 til 13 prosent i 2019. Med denne trenden vil over 20 prosent
av de voksne i Norge ha slik utdanning i 2045. I Oslo
vil så mange som 30 prosent ha lang høyere utdanning. Behovet for etter- og videreutdanning vil også
øke sterkt. Samlet skaper dette et rikt mulighetsrom
for kunnskapsbasert innovasjon og næringsutvikling i byen, på linje med det man ser i de mest
kunnskapsintensive regionene i USA. Denne
utviklingen forutsetter at våre kunnskapsinstitusjoner tilføres mer ressurser, men også øker
sin kapasitet gjennom å samarbeide tettere med
næringslivet og offentlig sektor.

Behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke
kraftig, både her i landet og globalt. Dels fordi
vi blir eldre og dels fordi høyere inntekt øker
etterspørselen etter et godt og variert helsetilbud.
Andel av befolkningen her i landet som er over
75 år øker fra 8 prosent i dag til 14 prosent i 2045
(75 prosent økning). Det vil kreve langt flere helsearbeidere og et langt mer effektivt tilbud. De siste
25 årene har det blitt 200.000 flere helsearbeidere
her i landet. Det er all grunn til å forvente at det
blir behov for ytterligere 300.000 sysselsatte
i sektoren de neste 24 årene. Denne kraftige
veksten får ytterligere fart når helsenæringen i
Norge satser mer på produkt- og tjenesteutvikling
med eksportmarkedene i fokus. Allerede i dag
omsetter helseindustrien for over 60 mrd. kroner.
I 2045 vil denne industrien være tett vevd sammen
med digitale tjenester, produksjon av sensorer og
utviklere av styringssystemer. I Norge ligger mye
av denne kompetansen tett opp til universitetene,
sykehusene og forskningsinstituttene.

ØKT ANDEL MED HØYERE UTDANNING

SOSIAL ULIKHET VIL PREGE SAMFUNNET
Økonomisk og sosial ulikhet kan bli et økende
problem. Digitale løsninger favoriserer på den ene
siden få og store vinnere i næringslivet, samtidig
som digitaliseringen åpner for en stor underskog
av innovative og kommersialiserbare løsninger
som kan bidra til håndteringen av viktige samfunns-
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utfordringer. Sosial ulikhet slår også rett innBygg,
i folksanlegg og varehandel
helse. Den langsiktige trenden viser at sosial15%
status
forklarer en stadig større andel av folks helsetilstand.
15%
Større ulikhet og utenforskap kan også svekke
tilliten til demokratiet. Det blir stort behov for
innsikt og gode innovative løsninger for å dempe
og håndtere ulikhet og utenforskap. Kunnskap
omog omsorg
Helse
mennesker og samfunn blir derfor like viktig som
16%
teknologisk og økonomisk innsikt for å forstå og
12%
håndtere de store samfunnsutfordringene.

URBANISERING OG NÆRHET TIL NATUREN
Olje og gass
Oslo-regionen vil vokse kraftig de neste tiårene.
3%
Ifølge SSB vil regionen vokse med 22 prosent
12%

Bygg, anlegg og varehandel
15%
15%

Helse og omsorg
16%
12%

Olje og gass

innen 2045 og 1,6 millioner innbyggere vil være
3%
bosatt her. Det er urbaniseringen og betydningen
12%
av geografisk nærhet som driver denne sterke
IKT-digitale tjenester
veksten, men koblingen til de andre delene av
14%
landet blir samtidig langt sterkere gjennom tettere
8%
faglig samarbeid som gjøres mulig gjennom digitale
IKT-digitale tjenester
løsninger. En gradvis større andel av de som jobber
14%
i Oslo Science City kan bo utenfor byen og flere kan
Industri
benytte hytta som hjem og arbeidsplass. Det
øker
8%
6%raskt
tilgangen på kompetent arbeidskraft. Med en
voksende befolkning møter også Oslo-regionen
8% på
utfordringer, ikke minst i tilknytning til kapasitet i
Industri
kommunale helse- og omsorgstjenester. Oslo
Energi- og kunnskapstjenester6%
Science City kan i fremtiden bli et fullintegrert
11%
testområde for nye kommunale løsninger
i tett
8%
7%
samarbeid med teknologileverandører.

Kultur, fritid, reiseliv
8%
5%
Sjømat
3%
1%

2020
2045

Energi- og kunnskapstjenester
11%
7%
Kultur, fritid, reiseliv
8%
5%
Sjømat
3%
1%
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Hvorfor
et innovasjonsdistrikt?
Flere land med sterke kunnskapsmiljøer følger nå den samme
aktive og bevisste strategien for å styrke innovasjonsevnen
og tiltrekke seg kunnskapsintensivt næringliv: de utvikler
kompakte geografiske distrikter der de tilrettelegger for at
store og små bedrifter, gründermiljøer og investorer kan
lokalisere seg i tilknytning til universiteter, sykehus og sterke
forskningsinstitutter. Distriktene kjennetegnes av korte
avstander, mange felles møteplasser, lett tilgang på kunnskapen og finansieringen man trenger. Ikke minst preges
de av et stort utvalg av mulige kunnskapsarbeidsplasser.
Stedene går under navnet “innovasjonsdistrikter”. Vi ser
at aktørene på slike steder klarer å skape nye løsninger,
teknologier og tjenester langt oftere enn andre steder.
De blir motorer for nærings- og samfunnsutvikling, både
nasjonalt og internasjonalt. Listen over slike distrikter
begynner å bli lang. Vår oversikt i dette kapittelet utgjør
bare et lite utvalg.
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Læring
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Kobling
Kobling

Deling
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Det er disse tre kreftene som bidrar til at
byer vokser raskt, at næringsklynger oppstår, og ikke minst at innovasjonsdistrikter
skaper merverdi for samfunnet.

KORTE AVSTANDER GIR ØKT LÆRING
Hva er det som gjør disse distriktene så innovative?
Forskningen peker på noen tydelige drivere. For det
første: Kortere avstander mellom mennesker bidrar
til at de øker utvekslingen av kunnskap. Studier
av bedrifters og forskeres patentering viser for
eksempel at jo kortere den geografiske avstanden
er til de som har utviklet andre relaterte patenter
og innsikt, jo hyppigere blir disse sitert. Reduserer
du den fysiske avstanden med 10 prosent mellom
aktørene, så øker sannsynlighet for sitering dem
imellom med 4 prosent. Vi snakker med andre ord
om at avstand har sterke effekter på læring.

KOBLING OG DELING
For det andre viser empirisk forskning at
arbeidstakere og arbeidsgivere matches lettere når
de er lokalisert i nærheten av hverandre (Petrongolo
og Pissaridis 2001).
For det tredje viser empiriske analyser at når mange
organisasjoner er samlet ett sted får de lavere
kostnader når fellesgoder (som transportløsninger,
møteplasser og læringsarenaer) skal etableres og
finansieres.
Duranton og Puga (2004) viser at når disse tre
effektene får virke sammen skapes økt produktivitet
og innovasjon gjennom samlokalisering.

FRA NÆRINGSHAGE TIL INNOVASJONSDISTRIKT
Samlokalisering i økonomien kan skje på mange
nivåer. Vi har de små næringshagene rundt om i
Norges land som fungerer som avanserte
kontorfellesskap. Vi har innovasjonsbygg der
man har tilrettelagt for innovative bedrifter med
behov for utstyr, spesielle lokaler og samspill med
leverandører og kunder i samme bygg. I industriparker og innovasjonssentre samlokaliseres
langt flere bedrifter på samme sted og de nyter
godt av de tre egenskapene vi har pekt på. Gode
eksempler er Mo Industripark i Mo i Rana, Herøya
Industripark i Grenland, Oslo Cancer Cluster ved
Radiumhospitalet, innovasjonssenteret på Kjeller
og Forskningsparken i Oslo.
Innovasjonsdistrikter er geografiske byområder
som utvikles flerfunksjonelt og inneholder en
kritisk masse av kunnskaps- og næringsaktører,
der det tilrettelegges for å koble mennesker og
aktører sammen både fysisk, sosialt og digitalt.
Et innovasjonsdistrikt er noe langt mer enn
samlokalisering av ulike funksjoner. Kunnskapsinstitusjoner og næringsliv veves sammen med
byens infrastruktur og tjenestetilbud, offentlige
etater og boligarealer, på en måte som stimulerer
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innovasjonsøkosystemet og muliggjør vekst og
utvikling. Distriktet blir en integrert del av byen, og
sikrer korte avstander og attraktive møteplasser der
alle aktørgrupper kan nyte godt av felles ressurser
gjennom læring, kobling og deling. Forskerne Katz
og Wagner (2014) dokumenterer hvordan slike
innovasjonsdistrikter i USA forsterker innovasjonsevnen og skaper grunnlag for særlig høy vekst. De
peker blant annet på Kendall Square i Cambridge
(Boston) som har tette bånd til MIT og University
City i Philadelphia der University of Pennsylvania er
distriktets ankerinstitusjon.

PENTAHELIX-MODELLEN
Det eksisterer ingen ferdig oppskrift for hvordan
vellykkede innovasjonsdistrikter bør utvikles, og det
er viktig å tilpasse seg lokale forhold. Men når dette
er sagt er det likevel tydelig at noen elementer må

på plass. Fem typer aktører bør være sterkt til stede
i distriktet for at økosystemet for innovasjon skal
fungere optimalt: Universiteter og forskningsinsitutter, etablerte bedrifter, gründere, myndigheter
og kompetent kapital. Når disse aktørene møtes og
samhandler effektivt oppstår en såkalt «helix».
En positiv vekselvirkning som øker innovasjonskraften og legger grunnlaget for nye produkter,
tjenester og reformerte samfunnsløsninger. Slik
blir sterke innovasjonsdistrikter også motorer for
innovasjon og samfunnsutvikling i resten av landet.
Det bygges tette bånd til næring og kunnskapsmiljøer i andre deler av landet og utenfor landegrensene. Slik blir innovasjonsdistriktet et bindeledd
mellom kunnskapsaktører andre steder.

4
Innovasjonsdistrikt

2
Innovasjonssenter
(bygg)

1
Næringshage
(fellesskap)

3
Industri /
innovasjonspark
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DOKUMENTERTE SUKSESSFAKTORER
I regi av EU har Rissola og Haberleithner (2020)
nylig oppsummert erfaringene fra fem ulike
innovasjonsdistrikter i Europa og USA. Det er
noen tydelige fellestrekk som de mener ligger
til grunn for suksessfulle etableringer av slike
distrikter:
•

•

•

•

Etableringen må være tydelig forankret i lokale,
regionale og nasjonale mål og strategier. Uten
en forankring av denne formen blir det fort
vanskelig å trekke i samme retning.
Et innovasjonsdistrikt blir ikke ledende uten
rik tilgang på talent. Derfor bør distriktets
innovasjonsaktivitet hvile på de sterke fagmiljøene, både i kunnskapsinstitusjonene og
i bedriftene. Tilgang på gode studenter som
kandidater til både forskning, entreprenørskap
og etablerte bedrifter er helt avgjørende.
Tilgang til felles infrastruktur og fasiliteter er
avgjørende for at samspillet mellom de fem
aktørene skal fungere godt. Effektive
og attraktive møteplasser, åpne testfasiliteter
og laboratorier, gode konferanselokaler
og mingleområder er viktige instrumenter for
at økosystemet skal kunne fungere. Innovasjonsdistriktet må rette det meste av sitt fokus
mot det internasjonale. Jo mindre landet er, jo
viktigere er dette. Det må derfor legges til rette
for attraktive vilkår for besøk og etablering av
utenlandske bedrifter og forskere.
Det bør finnes en hovedaktør som tar en
tydelig og koordinerende rolle i utviklingen
av distriktet. Et vellykket innovasjonsdistrikt
forutsetter et godt organisert samspill mellom
aktørene i området over tid.

EKSEMPLER PÅ INNOVASJONSDISTRIKTER I ANDRE LAND:
•

Kendall Square, MIT, Cambridge,

•

University City, Philadelphia, USA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Massachusetts, USA

22@Barcelona, Spania

Copenhagen Science City, Danmark

Stockholm Science City (Hagastaden),
Sverige

Espoo Innovation EcoSystem, Finland
High Tech Campus Eindhoven,
Nederland

Industry City Innovation District,
New York, USA

Werksviertel, Munich, Tyskland

OSLO KOMMUNES CAMPUSSTRATEGI
Oslo Science City er et av hovedtiltakene
i Oslo kommunes campussstrategi, som
ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre våren
2019. Strategien skal styrke Oslo som en
internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad og
næringsvennlig by. Det å etablere innovasjonsdistrikter står midt i sentrum av strategien.
For å realisere strategien vil Oslo kommune:
•

Legge til rette for en arealbruk som åpner for
å lokalisere næringsliv og andre viktige
funksjoner nær byens kunnskapsmiljøer

•

Sikre en god organisering av samarbeidet i
innovasjonsdistriktet

•

Sikre helhetlig utvikling av innovasjonsdistriktet basert på en samlet og omforent
handlingsplan på tvers av sektorer og
virksomheter

•

Utnytte innovasjonsdistriktet som et
innovativt byområde og testarena for nye
løsninger og ny næring

King’s Cross Knowledge Quarter,
London, UK

San Diego Idea District, California, USA
Sydney Central Park, Australia

Santa Clara, San Jose, California, USA
MiND Milan, Italia

Be’er Sheva Innovation District, Israel
Melbourne Innovation District,
Australia

Advanced Manufacturing Innovation
District, Skotland

Innovation Quarter North Carolina, USA
South Lake Union (Seattle)

White City Campus (London)

Liverpool Knowledge Quarter

Oxford Road Corridor (Manchester)
Science City Lyngby (København)
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Oslo kommune ønsker framover å se byutvikling
og næringspolitikk i tettere sammenheng enn det
som tradisjonelt har vært tilfellet i Oslo. Utviklingen
av kunnskapsinstitusjoner og næringsliv bør inngå
som en naturlig og integrert del av byutviklingen,
slik at det bidrar til funksjonsblanding, byliv og
aktivitet. Ved å støtte opp under ønsket byutvikling og høy utnyttelse i utvalgte områder bidrar
kommunen til å realisere ambisjonene for Oslo som
kunnskapshovedstad.
Dette skal reflekteres i arbeidet med å revidere
Kommuneplanens arealdel, som skal prioritere
kunnskapsintensivt næringsliv og FoU-virksomhet
innenfor innovasjonsdistriktene.

Referanser i dette kapittelet:
Bystyresak 30/19 av 27.02.2019 ; Campus Oslo - Strategi for utvikling
av kunnskapshovedstaden
Carayannis, E., G. Barth, D. T. Campbell og F. J. David (2012): The Quintuple Helix innovation model: Global warming as a challenge and driver
for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship
Duranton, G. og D. Puga (2004): Micro-foundations of urban agglomeration economies - Handbook of regional and urban economics, Elsevier
Katz og Wagner (2014): The Rise of Innovation Districts: A New
Geography of Innovation in America, Brookings Institute
Petrongolo, B. og C. A. Pissarides (2001): Looking into the black box:
A survey of the matching function, Journal of Economic literature
Rissola G. og J. Haberleithner (2020): Place-Based Innovation Ecosystems. A Case-Study Comparative Analysis, Ideas.repec.org
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Simen Kjellin, UiO
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Allerede
i rask
utvikling

U
OSLO
SCIENCE
CITY

Oslo Science City har allerede kommet
et godt stykke på vei i utviklingen til et
innovasjonsdistrikt. Oslo Science City
er tungt forankret i Oslo kommunes
campusstrategi som er enstemmig
vedtatt i bystyret. Medlemsforeningen
Oslo Science City med alle de sentrale
aktørene i området som medlemmer,
er nå godt etablert og vil sikre
realiseringen av ambisjonene for
området.
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tviklingen av Oslo Science City som
innovasjonsdistrikt er allerede godt i gang.
Oslo kommunes campusstrategi legger en
tydelig strategisk ramme fra lokale myndigheter.
En rekke større utviklingsprosjekter er under
gjennomføring og planlegging. Disse prosjektene vil
hver for seg og samlet gi viktige bidrag for å realisere
målsettingene med Oslo Science City og gir en
konkret plattform for det videre utviklingsarbeidet.
Oslo Science City har landets beste beliggenhet
for innovasjon. Med nærhet til landets fremste
universitet og forskningsinstitutter, gangavstand
fra Oslo sentrum, og direkte forbindelse til 430
km2 med naturområder i Nordmarka er distriktet
attraktivt for nær sagt alle som er opptatt av innovasjon, vitenskap, miljø og næringsutvikling. Distriktet
er stort nok til å huse Europas største innovasjonsdistrikt og har landområder som kan utvikles med
både urbane og grønne kvaliteter.
Oslo Science City som prosjekt og som innovasjonsdistrikt er faktisk allerede i full utvikling:

01. Oslo Science City som en medlems-

forening er etablert med et tett og formalisert
samarbeid mellom 11 av de største kunnskapsog eiendomsaktørene i området, kommunen
og oppstartsmiljøene. Her arbeider aktørene i
samme retning og koordinerer viktige initiativer.

02.

Bygge- og utviklingsprosjekter danner et
solid fundament for den videre utviklingen av Oslo
Science City. Mulighetsstudien bygger på disse prosjektene og inkluderer dem i en helhetlig utvikling
av området.

03. Flere av aktørene i innovasjonsdistriktet,
herunder Universitetet i Oslo, etablerer eller
har etablert egne masterplaner for sine eiendommer som sees i sammenheng med den
overordnede strategien for Oslo Science City.

04.

Det siste året har studenter og forskere
sammen med ressurspersoner fra næringsliv, kommunen, interesseorganisasjoner og
frivilligheten deltatt i arbeidet med mulighetsstudien gjennom workshops og innspillskonferanser. Til sammen har 500 personer
diskutert behov, løsninger og muligheter for
Oslo Science City fremover.

05. Oslo Science City har løftet frem fire faglige

«gravitasjonsfelt» der miljøene allerede har eller
realistisk kan utvikle internasjonalt ledende posisjoner. Det er disse faglige styrkene som er selve
fundamentet for Oslo Science City og de vil prege
innovasjonsdistriktets profil og identitet nasjonalt
og internasjonalt.

Ferd har gått inn som langsiktig eier og
UiOs
nye livsvitenskapsbygg
utvikler
av NRK-tomten påpå
Marienlyst.
67.000
m2 blir
Norges
Tomten
er på
85 målstørste
og skaluniveromreguleres
sitetsbygning
og og
arbeidsog studiested
for
til å bli et nytt
inkluderende
område
1000
ansatte
og
1.600
studenter.
med 1200 nye boliger, arbeidsplasser,

26

OSLO SCIENCE CITY

opplevelser, idrett og kultur. Ferd planLivsvitenskapsbygget
skal husemellom
kjemisk
legger å skape møteplasser
institutt
og farmasøytisk
samtog
et
studenter,
idrett, barn,institutt,
unge, kultur
stort
antall
forskningsplasser,
og
innovasjonsmiljøene i områdetbygger
rundt. på
Ferd
grunnleggende
ideer
om
tverrfaglighet
ogog
skal bidra til å styrke kunnskapsaksen
konvergens.
Bygget
til 6,7 milliarder
kroner
skape rom
for innovasjon,
forskning
og får
en toppmoderne
utstyrspark
skal bidra tili Status: Forventet ferdigstillelse i 2030.
bærekraftig utvikling
med og
utgangspunkt
Forslag til
reguleringsplan
er nå på høring.
SINTEF:
Utvidelse
Ferd:internasjonal
Utvikling
avkonkurransekraft
NRK-tomten
å sikre
Norge
kunnskapsmiljøene
fra Forskningsparken
innen
oglivsvitenskap.
Blindern og ned mot Majorstuen.

Pågående prosjekter
og viktige planer

Ferd har gått inn som langsiktig eier og
utvikler av NRK-tomten på Marienlyst.

Status:
Byggearbeid
påbegynt,
Status:
Planprogram
bleogvedtatt
juni 2019
Tomten
er på 85
mål
skal omreguleres
forventet
ultimo
2024.område
tilferdigstillelse
å bli et nytt ogble
inkluderende
og detaljregulering
igangsatt
i mai
2020.med 1200 nye boliger, arbeidsplasser,

H

er presenterer vi en liste over de prosjektene som enten allerede er i gang eller som
har kommet langt i planleggingsfasen.
Spaden er satt i jorda for investeringsprosjekter
med en ramme på om lag 15 milliarder kroner. På
det konkrete planbrettet ligger det investeringsplaner for 35 milliarder kroner. Da tilføres Oslo
Science City ytterligere 400.000 m2 spesialiserte
kunnskapsbygg, samt boliger og næringsarealer.
Listen over planlagte og pågående utviklingsprosjekter i Oslo Science City inneholder i skrivende
stund 13 satsinger.

LIVSVITENSKAPSBYGGET

Ved ferdigstillelse vil Livsvitenskapsbygget bli
Norges største (100.000 m2) og mest moderne
tverrfaglige forsknings- og undervisningsbygg.
Bygget skal huse store deler av fagmiljøene for
livsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) og Klinikk
for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det tilrettelegges for utstrakt
samhandling med eksterne aktører og samarbeidspartnere. Forventet ferdigstillelse er ultimo 2026.

NGI: CAMPUS ULLEVÅL

NGI planlegger å bygge en nytt forsknings- og
næringslivscampus (30.000 m2) på sin nåværende
eiendom. Bygget skal være et fyrtårn for miljø og
tekniske løsninger og vil utgjøre den nordøstlige
inngangen til Oslo Science City. Forventet ferdigstillelse i 2025. NGI, IFE, NIVA og NILU har inngått et strategisk samarbeid om forskning og
innovasjon. De fire instituttene planlegger å være
fysisk representert i nye Campus Ullevål og samarbeider om å etablere dette som en campus og
et kraftsenter på forskning og innovasjon innenfor
klima, energi og miljø.

forskning og utdanning.
Det ble i 2019
OUS Rikshospitalet
er et ledende
av innovasjonsparken Oslo Cancer
SINTEF planlegger å utvide eksisterende Utvidelse
UiO: Kunnskapsgaten Blindernveien
vedtatt å med
byggehøyspesialiserte
et komplett regionssykehus
regionssykehus
kontorer og laboratorier i GaustadbekkdalenCluster Innovasjonspark på 37 000 m2 skal
Forskningsparken
i Oslo: Utvidelse
med lokalsykehusfunksjoner på Nye Rikshospifunksjoner innen pasientbehandling,
med 21.300 m2. Det planlegges også et nyttutvides
med
et nytt
byggetrinn
m2.av
I
UiO arbeider
med
et konseptpå
for7000
utvikling
talet, Gaustad. Prosjektet er sammen med Nye
bygg ved MiNaLabi(mikronanoteknologi)
forskning
og bevilget
utdanning.
Det ble i 2019
tillegg
er Oslo Cancer
i dialog med
Forskningsparken
Oslo erog
et senter
i GaustadBlindernveien
som Cluster
en kunnskapsgate.
En slik
Aker
en låneramme
på 29,1 milliarder
på
11.000
m2.
vedtatt åkroner
bygge
komplett regionssykehus
tilgrensende
tomteeiere
om en
bekkdalen
for verdiskapning
og kommersi- andre
utvikling
vil muliggjøre
samlokalisering
av
fraetStortinget.
Oslo
Science
City: Allerede
i rask
utvikling
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Status:
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Bygget er planlagt med en stor (140.000 m ),
ny og fremtidsrettet bygningsmasse for Oslo
universitetssykehus som skal samle regionale og
nasjonale funksjoner, og samtidig være et lokalsykehustilbud for 200.000 av Oslos innbyggere.
Bygget skal inneholde høyspesialiserte funksjoner
innen pasientbehandling, forskning og utdanning.
Forventet ferdigstillelse er i 2030.

NYE BYGG VED RADIUMHOSPITALET

Oslo universitetssykehus skal videreutvikle
Nye Radiumhospitalet som spesialisert kreftsykehus med et nytt klinikkbygg og en behandlingsenhet for proton. Forventet ferdigstillelse i 2023.

SINTEF

SINTEF planlegger å utvide eksisterende kontorer
og laboratorier i Gaustadbekkdalen med 21.300 m2.
Det planlegges et nytt bygg ved MiNaLab (mikro- og
nanoteknologi) på 11.000 m2 .

FORSKNINGSPARKEN I OSLO

Forskningsparken skal utvides slik at den kan huse
flere oppstarts- og vekstbedrifter over lengre
tidsperioder. Utvidelsen på totalt 22.000 m2 foregår
over flere trinn og vil bringe Forskningsparken til
totalt 78.000 m2. Første store milepæl er et nytt 12
etasjers bygg over inngangstorget som er forventet
ferdigstilt i 2024.

NYTT KLINIKKBYGG FOR ODONTOLOGI

Universitetet i Oslo planlegger et nytt klinikkbygg for
odontologi på tomten til dagens NEMKO-bygg. Her
blir det plass til fire klinikker fra odontologi og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. Prosjektet
venter på godkjennelse av oppstart forprosjekt.
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OSLO CANCER CLUSTER
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SiO:utreder
Nye studentboliger
Status: UiO
fremtidig bruk av arealene i
pågående revisjon av UiOs campusStudentsamskipnaden
bygger
290 nye
utviklingsplan
(Masterplan forSiO
UiOs
eiendomstudentboliger i Blindernveien. Bygget blir
mer) som
skal styrebehandles i juni 2021.

verdens høyeste massivtre-bygg og har et
stort fokus på bærekraft og miljø. Det bygges
i tillegg en kafé og en studentbarnehage med
fire avdelinger.

høyeste massivtrebygg som rommer 290 nye studentboliger. Det er også bygget kafé, en fritidsklubb
Oslo Cancer Cluster planlegger å utvide eksisStatus: Byggearbeidet påbegynt, forventet
ogi 2021.
en studentbarnehage med fire avdelinger knyttet
terende innovasjonspark med 7000 m2. I tillegg er 52 ferdigstilt
til prosjektet. Boligene åpnet for innflytting mai 2021.
Oslo Cancer Cluster i dialog med andre tilgrensende 49
tomteeiere om en ytterligere utvidelse på 40.000RUTER: TRANSFORMASJON AV
50.000 m . Utvidelse er forventet ferdigstilt i 2023.

NEDRE BLINDERN

forventet ferdigstillelse i 2023.

MAJORSTUEN T-BANE OG SPOROMRÅDE

53

Det frigjøres over 20.000 m2 på Nedre Blindern når
fagmiljøer som farmasi og kjemi flytter til det nye
Livsvitenskapsbygget i 2026. Det finnes i tillegg
en rekke fortettingsmuligheter på Blindern for å
møte fremtidige arealbehov knyttet til UiOs egen
50
virksomhet og øke samarbeidet med eksterne.

FERD: MARIENLYST-PROSJEKTET

NRK-tomten på 85 mål på Marienlyst skal utvikles
til et nytt og inkluderende område med 1200 nye
boliger, arbeidsplasser, opplevelser, idrett og
kultur. Ferd planlegger å skape møteplasser mellom
studenter, idrett, barn, unge, kultur og innovasjonsmiljøene i området. Marienlyst skal være en
samarbeidspartner til Oslo Science City, men
området skal utvikles på egne premisser med
egen visjon og egne mål. Marienlyst skal også bli
et område for rekreasjon og sosialt samvær og det
skal utvikles varierte boliger og næringslokaler av
høy kvalitet.

NYE STUDENTBOLIGER

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har bygget nye
studentboliger i Blindernveien. Det er verdens

49
52

Norges tredje største kollektivknutepunkt
oppgraderes, kobles på Fornebubanen og legges
under bakken. Dette vil frigjøre 100.000 m2 til
bærekraftig by- og næringsutvikling. Området har
blitt foreslått som et “Gateway Oslo Science City”.
Forventet ferdigstillelse er 2027.

KUNNSKAPSGATEN

Universitetet i Oslo arbeider med et konsept for
utvikling av Blindernveien som en kunnskapsgate.
En slik utvikling vil muliggjøre samlokalisering av
universitetsfunksjoner og kunnskapsintensivt
næringsliv. Kunnskapsgaten skal gjenspeile
ambisjonen for Oslo Science City og bidra til å skape
møteplasser for kunnskapsdeling og møteplasser.
Status: Mulighetsstudie er utført.

SOGNSVEIEN 80-90

Området rundt Blindern videregående skole skal
utvikles til å bli et mangfoldig nabolag, som kan
fungere som et utstillingsvindu og en læringsarena for fremtidsrettet, bærekraftig byutvikling.
Prosjektet vil inneholde skole, sykehjem, idrettsanlegg og barnehage, og legge til rette for boligutvikling og kunnskapsbasert næringsliv.

51
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OSLO SCIENCE CITY

Oslo Science City: Allerede i rask utvikling

18% Svært enig
45% Enig

Involvere, engasjere
og se muligheter
A

Hvordan har deltakerne opplevd disse arbeidsverkstedene? Har de styrket troen på Oslo Science
City som motor for innovasjon og verdiskaping i
Norge i tiden som kommer? Vi har presentert dem
for tre utsagn og 95 deltakere har svart på hvor
enige de er:

5% Litt uenig
2% Uenig
2% Svært uenig

Oslo Science City vil øke Oslos og Norges verdiskapingsevne de neste tiårene

24% Strongly disagree

rbeidet med mulighetsstudien har vist
at det et stort engasjementet for et
innovasjonsdistrikt blant menneskene som
skal skape, leve, studere og jobbe i Oslo Science
City. Gjennom en bredt anlagt medvirkningsprosess i 2020 og 2021 har totalt 500 forskere og
medarbeidere i medlemsvirksomhetene, naboer,
studenter, representanter for næringsliv, gründere,
vekstbedrifter, toppledere og politikere vært
involvert i en rekke arbeidsverksteder og intervjuer.
Hele 18 arbeidsverksteder og en lang rekke
samtaler har blitt gjennomført i denne perioden, der
livsvitenskap, digitalisering, demokratiutvikling,
inkludering, klima, energi og bærekraft har stått
i sentrum. Verkstedene har også handlet om
næringsutvikling, byutvikling, investeringer og
kompetansebehov. Alle deltakerne har fått et forhold
til hva som skal til for at Oslo Science City skal bli et
verdensledende innovasjonsdistrikt.

27% Litt enig

54% Agree
18% Litt enig
3% Litt uenig
1% Uenig
1% Svært uenig

Gjennom å koble kunnskap, næringsliv og offentlige
virksomheter tettere sammen vil Oslo Science City
bidra til økt innovasjonskraft

“Oslo Science
City vil øke
Oslos og Norges
verdiskapingsevne de neste
tiårene”

23 % Svært enig
33% Enig
31% Litt enig
8% Litt uenig
4% Uenig
1% Svært uenig

Arbeidet i workshops har gitt meg mer innsikt og
sterkere motivasjon for å bidra til å realisere
ambisjonene for Oslo Science City
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OSLO SCIENCE CITY

Finansiering
og realisering

Erfaringer fra andre land viser at
innovasjonsdistrikter ofte etableres
gjennom en serie med lønnsomme
bygge- og utviklingsprosjekter som er
koblet sammen i et større og
flerfunksjonelt konsept. Slik klarer man
å få med både offentlige og private,
nasjonale og lokale aktører i nye måter å
finansiere prosjektene.

Finansiering og realisering

F
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lerfunksjonelle bygg skaper rom for at
forskning og undervisning kan dele lokaler
og fellesfunksjoner med oppstartsmiljøer,
næringsliv, spisesteder og servicetilbud. De utgjør
en viktig del av et velfungerende innovasjonsdistrikt.
Etableringen av slike flerfunksjonelle bygg åpner
opp for alternative finansieringsmodeller. I dag har
vi mange eksempler på slike bygg i Norge som huser
forsknings- og kunnskapsparker. Blant disse finner
vi Forskningsparken i Oslo og Oslo Cancer Cluster
som utgjør to sentrale aktører i Oslo Science City.

forskningsinstitutt som eier. I flerfunksjonelle bygg
vil det være mange ulike aktører som kan være
aktuelle som utvikler og eier av bygget. Både
nasjonalt og internasjonalt ser vi eiendomsinvestorer som spesialiserer seg på å utvikle og
eie bygg som oppføres i tilknytning til kunnskapsinstitusjonene. Slik kan et universitet eller et
forskningsinstitutt begrense sin finansielle
eksponering til inngåelse av en helt ordinær tidsbegrenset leieavtale, der leieprisen vil være korrelert
med lengden på leiekontrakten.

Flerfunksjonelle bygg er attraktive fordi kunnskapsintensive bedrifter ønsker å lokalisere seg
sammen med internasjonalt ledende forskningsmiljøer for å få tilgang til fremragende forskning.
Kunnskapsinstitusjonene ønsker på sin side nærhet
til innovativt næringsliv for å dele laboratorier og
annen forskningsinfrastruktur, og for å få tilgang til
markedsinnsikt og finansielle ressurser. Oppstartsmiljøene ønsker tilgang til både forskningsresultater
og markedsmuligheter, blant annet gjennom hjelp
til distribusjon og skalering.

Aktører med spesielt viktig eller fremragende
kompetanse og som er villige til å inngå langsiktige
leieforhold, vil kunne forvente å oppnå særlig
gunstige leievilkår, fordi de nettopp utøver en sterk
og positiv tiltrekningskraft på andre som vil ha nytte
av å lokalisere seg i samme bygg. På denne måten
bidrar flerfunksjonelle bygg til en raskere realisering
av nødvendig forskningsinfrastruktur og ekspansjon av fremragende forskermiljøer, i samsvar med
overordnede kunnskapspolitiske målsettinger.

Den vanlige finansieringsmodellen for bygg til
forskning og undervisningsformål i Norge er
en bevilgning over statsbudsjettet av monoprogramatiske bygg med et universitet eller et

Denne mulighetsstudien skisserer løsninger som
innebærer en kraftig økning i arealer for kunnskapsutvikling. Mange av disse prosjektene er allerede
finansiert og er under prosjektering og bygging.
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OSLO SCIENCE CITY
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Et sterkt innovasjonsdistrikt kan ikke
bygges fra grunnen. Det må bygges
på skuldrene av sterke og ledende
fagmiljøer som allerede preger
distriktet. I området fra Majorstua
til Gaustad finner vi i dag mer enn
10.000 forskere, lærere, gründere,
forretningsutviklere, bedriftsledere,
investorer og offentlige forvaltere.
De har alle faglig spisskompetanse
på sine felt.
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kunnskapsgrunnlaget i Oslo Science City
trer det tydelig frem fire sterke faglige
temafelter som kan viseFintil
både bredde og interan s
ierin
g
nasjonalt ledende kunnskap
til forskning og
Kob knyttet
le
Ska
innovasjon. Dette er brede ptemafelter
som brer seg
e
Del
e
ut over en lang rekke faglige disipliner. Vi gir dem
navnet «Faglige gravitasjonsfelt».
•
•
•
•

Helse og livsvitenskap
Digitalisering og beregningsvitenskap
Klima, energi og miljø
Demokrati og inkludering

Dette er fire faglige gravitasjonsfelt som viser særlig
styrke i dagens Oslo Science City. Her finner vi gode
etablerte samarbeidsallianser. Feltene favner den
faglige innretningen til EUs nye rammeprogram for
forskning og de står sentralt i den nasjonale politiske
tilnærmingen for å løse store samfunnsutfordringer
lokalt, nasjonalt og globalt. Feltene tiltrekker seg
og samarbeider med nasjonale og internasjonale
samfunns- og næringslivsaktører for økt innovasjon
og verdiskaping.
Det er derfor særlig relevant å bygge et innovasjonsdistrikt rundt disse. Samtidig er det helt avgjørende
å være bevisst på at det finnes verdensledende
kompetanse i dette innovasjonsdistriktet som ikke
faller naturlig inn under disse brede feltene. Oslo
Science City bør rigges slik at innovasjoner innen
alle disipliner blir understøttet.
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ehovet for helsetjenester vokser kraftig
med en økende levealder, endringer i
befolkningssammensetningen og med
større forventninger om tilgang til ny teknologi og
behandlinger. Helsenæringen har nå størst vekst av
samtlige fastlandsnæringer (ca. 6,5 prosent per år).
Helseindustrien er Norges mest gründerintensive
næring (Menon, 2021) og eksporterer i dag for 60
mrd. kroner. Det er en liten næring i internasjonal
sammenligning, men med et enormt potensial for
økt eksport. Det er bred politisk enighet i Norge om
en satsing på helsenæringen og betydningen av å
utnytte potensialet for økt verdiskaping, eksport og
sysselsetting ved å tilrettelegge for produksjon av
kritisk viktige legemidler i Norge.

DET STØRSTE FAGLIGE GRAVITASJONSFELTET I OSLO

Helse og livsvitenskap utgjør i dag det største
faglige gravitasjonsfeltet i Oslo Science City der
Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
(OUS) fungerer som sterke motorer for forskning
og innovasjon. Med 1500 vitenskapelig ansatte
og 1300 PhD-studenter er Medisinsk fakultet ved
Universitetet i Oslo en nasjonal kunnskapsmotor
med sterke forgreninger til fagmiljøene i resten
av landet og til de ledende miljøene i resten av
verden. Fakultetet er uløselig bundet sammen
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med Oslo universitetssykehus med sine 24
000 ansatte. Det meste av forskningen ved UiO
utføres på sykehuset. Det er Nordens største
sykehus (1,2 millioner pasientbehandlinger årlig)
med verdensledende kompetanse innen en lang
rekke fagfelt. Forskningsmiljøene i OUS i dag er i
hovedsak lokalisert ved sykehusene Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. I 2026
kommer Livvitenskapsbygget med tett integrasjon
av laboratoriemiljøene til OUS og tilsvarende miljøer
fra UiO, og fra 2031 vil tyngdepunktet for forskning
være enda sterkere sentrert om Nye Rikshospitalet.
Gjennom et helhetlig byplangrep og regulering
vil Livsvitenskapsbygget og Nye Rikshospitalet
på Gaustad kunne kobles sammen til et enda
sterkere translasjonsforskningsmiljø. Mange av de
kommersielle suksessene innenfor livsvitenskap er
basert på nærhet mellom basalforskningen og de
kliniske miljøene, og pr. i dag er det denne aksen
mellom universitetet og sykehuset som skaper
størst verdi og har den største tiltrekningen på de
store industrielle aktørene som må finne sin plass i
Oslo Science City.

TETTE KOBLINGER TIL ANDRE FAGFELT
OG INSTTUTTSEKTOREN

Det er etablert tette koblinger til andre fakulteter
ved Universitetet i Oslo (UiO) og forskningsinstituttene i Oslo. SINTEF, Folkehelseinstituttet (FHI) og
Institutt for energiteknikk (IFE) står helt sentralt i
dette samarbeidet som går på tvers av fagfelt.
Eksperter innen beregningsfag, fysikk, biologi,
teknologifag og informatikk arbeider tett med
medisinsk personell i utviklingen av nye teknologier,
medisiner og medisinske tjenester. Forskningsinstituttene bidrar i stor grad til å koble de
vitenskapelige miljøene til omverdenen gjennom
anvendt forskning. SINTEF er en særlig viktig aktør
for helseinnovasjon i Oslo så vel som resten av
landet, med søkelys på ny teknologi og diagnostikk,
og med tette koblinger til helsenæringen.

VERDENSLEDENDE FAGMILJØER

Fagmiljøene innen livsvitenskap i Oslo Science
City er mange og de favner bredt. Vi har løftet frem
noen her for å illustrere styrkene, men mange flere
kan nevnes. Innen basalfag og klinisk forskning
samarbeides det tverrfaglig og det skapes store

muligheter for innovasjon og tett interaksjon med
næringslivet. Det er her vi ser den tetteste floraen av
forskningssentre med innovasjon på radaren:
•
•
•

Sentre for fremragende forskning (CanCell,
NORMENT, HTH)
Sentre for forskningsdrevet innovasjon
(BigInsight, Visual Intelligence, ProCardio og
C3)
Medisinske sentre finansiert av Stiftelsen
KG Jebsen, der Universitetet i Oslo og Oslo
universitetssykehus har 10 av 22 sentre
nasjonalt.

I tillegg finner vi sterke miljøer innen forskningsmetodikk som bl.a. Oslo senter for biostatistikk og
epidemiologi (OCBE), Senter for bioinformatikk,
dScience, the Norwegian Consortium for Sequencing and Personalized Medicine (norseq.org)
og EU-Openscreen/NorOpenScreen. Listen er
mye lenger og viser at det finner sted omfattende
aktivitet i møtet mellom Universitetet i Oslo, Oslo
universitetssykehus og andre miljøer. I dette
samarbeidet utvikles blant annet nye ultralydteknologier, det forskes på biomekanikk, robotikk,
maskinlære (AI), digitale tvillinger, kontrastmidler
og nanoteknologi med utvikling av mikrosensorer
(syntetiske celler).
Innen presisjonsmedisin har Oslo Science City
gjennom Oslo universitetssykehus utviklet et
ledende økosystem for forskning og innovasjon.
Sykehuset har inntatt en ledende nordisk rolle gjennom å lede The Nordic Alliance for Clinical Genomics. Oslo universitetssykehus etablerer nå også et
nytt nasjonalt senter for Advanced Cell Therapy som
vil levere celleterapiprodukter til kliniske studier. Det
kommer et nytt nasjonalt protonsenter med egen
preklinisk forskningsenhet (strålebunker). Miljøene
ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i
Oslo innen radiofarmaka og fotomedisin er globalt
ledende med imponerende innovasjonsevne. Herfra
kommer bedrifter som Algeta, Nordic Nanovector,
OncoInvent, Photocure og PCI Biotech.
Ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
finner man også sterke miljøer innen vaksineforskning og mot infeksiøse sykdommer og
kreft. Her finner vi også sterke forskningsmiljøer

innen fagområdet autoimmune sykdommer og
andre immunsykdommer. Man har sterke miljøer
innen antibiotikasresistens (f.eks SCARABEE), og
er ledende innen nevrovitenskap (CINPLAN, Human
Brain Project) og mental helse (NORMENT).

Cancer Cluster, Norway Health Tech og The Life
Science Cluster er med på å bygge nettverk og
fasilitere for innovasjonsprosjekter. Dette er sterke
og bredt anlagte nettverk.

HELSENÆRINGEN DRIVER FREM
INNOVASJON

Såkorn- og ventureinvestorer spiller en stadig
viktigere rolle i denne regionen. Investeringsselskapene Hadean, Investinor, Founders Fund,
Radforsk og Sarsia har sammen med andre typer
private og offentlige investorer investert store
beløp i oppstartselskaper i Oslo Science City de
senere år med hovedvekt på livsvitenskap. SINTEF
har lykkes med å etablere et nytt tidligfasefond
med en investeringskapital på 500 millioner kroner.
European Investment Fund og en rekke private,
norske investorer deltar i fondet. Health2B er en
ny arena for offentlig-privat helsesamarbeid der
Norway Health Tech, Forskningsparken og Oslo
universitetssykehus utvikler et helt nytt konsept for
offentlig-privat samarbeid om utvikling og utprøving
av nye driftsformer og løsninger. Health2B baserer
seg på åpen innovasjon der Oslo universitetssykehus og Norway Health Tech inviterer til dialog
med industri, akademia, pasienter, pårørende og
andre helsetjenester for diskusjon og innovasjon
om morgendagens helseløsninger.

AKTIVT GREP I INNOVASJONSARBEIDET

Universitetet i Oslo etablerer nå innovasjonsenheten
Life Science Growth House som skal fremme en
sterkere innovasjonskultur, drive idestimulering
og gi studenter og forskere verktøy, insentiv og
kunnskap til å videreutvikle sine innovative ideer.
Enheten skal være en åpen dør for de som ønsker
hjelp med å modne sine ideer i en «rugekasse» før
de rettighetssikres via TTO-ene. Oslo universitetssykehus har også etablert en ny klinikk for teknologi
og innovasjon, TIK. Klyngeorganisasjonene Oslo

MER INNOVASJON GJENNOM NYE
FLERFUNKSJONELLE BYGG

Det nye Livsvitenskapsbygget med vel 100.000 m2
topp moderne lokaler, samt utviklingen av SINTEFs
eiendommer i Oslo Science City og utvidelsen av
Oslo Cancer Cluster skaper grunnlaget for et av
de mest fremgangsrike områder for biomedisinsk
aktivitet i Norden. Et eksempel er tilgjengeliggjøring
av flere felles laboratorier, slik dagens ShareLab i
Forskningsparken tilbyr for selskaper innen bio- og
livsvitenskap. Fysiske forutsetninger tilrettelegger for økt innovasjon og næringsutvikling.
Livsvitenskapsbygget kan bli et kraftsenter som vil
trekke internasjonal kompetanse og investeringer
til Oslo. Nye utvidelser av arealer for Oslo Cancer
Cluster vil styrke potensialet ytterligere for et miljø
som blir løftet frem som internasjonalt ledende på
kommersialisering av kreftforskning med særlig
fokus på immunterapi. Den tette koblingen til
Radforsk har muliggjort denne suksessen.
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Antall nye unge selskaper innen medtech, farma og
diagnostikk i Oslo har nærmest eksplodert de senere
årene og koblingen til kunnskapsinstitusjonene
er tydelig. Inkubatorer som Oslo Cancer Cluster,
Aleap, Spark Norway og Startup Lab legger til rette
for denne typen bedrifter. Det gjør også TTO-ene til
SINTEF og Inven2 som særlig har rettet aktiviteten
inn mot nettopp helse- og livsvitenskap. Selskaper
som Vaccibody, Ultimovax, Nordic Nanovector og
Epiguard kommer alle fra disse miljøene. De har fått
omfattende internasjonal oppmerksomhet.

Klima, energi og miljø

sje

BOOM I ANTALL OPPSTARTSELSKAPER
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ET INVESTORMILJØ I KRAFTIG VEKST
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Norsk helseindustri har høy vekst, men er liten
sammenlignet med industrien i våre naboland. Over
80 prosent av verdiskapingen til norsk helseindustri
kommer fra bedrifter lokalisert i Oslo og Viken.
Mange av dem bygger på forskning ved UiO og fra
andre aktører i området, eksempelvis Thermo Fisher,
GE Healtcare (Nycomed), Bayer (Algeta) og Photocure. Globalt utføres 60 prosent av all forskning
innenfor helse og livsvitenskap i regi av private
selskaper. I innovasjonsdistrikter i andre land som
Stockholm Science City (Hagastaden) og innovasjonsdistriktet i Basel har legemiddelforetakene tatt
en ledende rolle i utviklingen av distriktet. For Oslo
og Norges del er potensialet stort med tanke på
tettere samarbeid med de større private aktørene.

Faglige gravitasjonsfelt i Oslo Science City
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Klima, energi
og miljø

K

lima- og miljøutfordringer får i dag stor
oppmerksomhet innen forskningen.
Koblingen mellom næringslivet, offentlig
forvaltning og forskningsmiljøene blir stadig
tettere i arbeidet med disse utfordringene. Flere
av disse kunnskapsinstitusjonene er medlemmer
av CIENS, et av Europas største forskningsfellesskap innenfor miljø, klima og samfunn, og som har
etablert en samarbeidsavtale med Oslo Science City.
Norge er en energinasjon og et land med stor
naturrikdom. Det har gitt oss lange tradisjoner for å
forske og innovere i tilknytning til produksjon, lagring
og bruk av ren energi. Innen håndtering av karbonutslipp har vi nå en internasjonalt ledende posisjon.
De siste 20 årene har vi sett fremveksten av sterke
forskningsinstitutter som fokuserer på internasjonal
håndtering av - og tilpasning til klimaproblemene.
Mange av disse kunnskapsmiljøene ligger i og tett
opptil Oslo Science City. Nå ser vi også tydelige tegn
til at teknologimiljøer vokser frem i distriktet. Oslo
har også et av Europas sterkeste miljøer innenfor
bærekraftig finans.

2200 FORSKERE SAMLET I ET DISTRIKT

I forskningsmiljøene i Oslo Science City arbeider
det over 2200 forskere på temaene klima, energi
og miljø. Universitetet i Oslo, SINTEF, og NGI med
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sine strategiske alliansepartnere IFE, NIVA og NILU,
i tillegg til CICERO, Meteoreologisk Institutt og TØI
utgjør de største miljøene. Aktørene i området har
etablert tett dialog og godt samspill med noen av
de sterkeste fagmiljøene i Europa. Kunnskapsinstitusjonene i området har etablert store tverrfaglige
sentre som FME-ene (Forskningssenter for miljøvennlig energi) og SFI-ene (Senter for forskningsbasert innovasjon) der både offentlige og private
aktører er samarbeidspartnere. Her involveres
forskningsinstitusjoner, rådgivere, konsulenter og
byutviklere. Dagens samarbeid med Oslo kommune
viser hvordan man kan ta innovasjon og nye teknologier innen klima og energi i bruk i offentlig sektor.

STERKE MILJØER PÅ KLIMA
OG KLIMATILPASNING

Et sentralt kunnskapsfelt er klimatilpasning. Her
handler det om å forstå konsekvensene av at
klimaet endrer seg og iverksette riktige tiltak, enten
for å hindre eller redusere skade eller for å utnytte
mulighetene som endringene kan innebære. Oslo
Science City besitter ledende kompetanse og
har sterke fagmiljø på felter som klima og klimascenarier, klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kaldt klima, flom- og overvannshåndtering,
skred, naturbaserte løsninger, varsling, samfunnsøkonomi og beslutningsprosesser. Det ligger et
stort potensial for innovasjon og næringsutvikling
knyttet til utforming av krav og metoder og praktiske løsninger for klimatilpasning. Gode eksempler
på slike innovasjoner og tilhørende bedriftsetableringer er Kjeller Vindteknikk og Storm Geo.
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ENERGILAGRING SOM NORSK
SATSINGSFELT

Næringsaktører i Norge har en tydelig ambisjon
om å ta en ledende rolle i utvikling av en grønn,
europeisk batteriindustri. To viktige trender driver
dette markedet. Den ene er elektrifisering, og da
spesielt innen transportsektoren. Den andre er det
økende behovet for energilagring. Både mobile
og stasjonære anvendelser har interessante verdikjeder som går helt fra råstoff til systemintegrasjon.
En viktig styrke ved Oslo Science City er nettopp
muligheten for å bringe ulike aktører sammen slik at
man totalt sett dekker og samarbeider langs store
deler av disse verdikjedene. SINTEF og Universitetet
i Oslo er to helt sentrale leverandører av kompetanse
på disse feltene. Det er sterke koblinger både mellom
de som arbeider med energisystemer og inn mot
kompetansen til de miljøene som sorterer inn under
gravitasjonsområdet Digitalisering og beregningsvitenskap. Et fortrinn i Oslo Science City er forskningsmiljøer av internasjonal klasse innen blant annet
materialvitenskap og elektrokjemi. I tillegg er
det god tilgang på det ypperste av forskningsinfrastruktur (laboratorier og forskningsinstrumenter), selv om det her vil være et stort behov for nyinvesteringer og kapasitetsøkning i tiden fremover.

STORT ANTALL AKTØRER ER INNE
I CCS-PROJEKTER

CCS (karbonfangst og lagring) er forventet å bli
en helt sentral brikke for å nå klimanøytralitet rundt
midten av dette århundret. I Oslo Science City
har man en rekke aktører med spisskompetanse
innen området. Det inkluderer alt fra utdanning til
forskning og innovasjonsvirksomhet. Disse miljøene forsker på fangst-teknologier (materialer, nye
konsepter, systemløsninger, testfasiliteter), transport
av CO2 (materialer, termodynamikk, sikkerhet)
samt lagring eller bruk av CO2 (geologi, geoteknologi, kjemi). SINTEF spiller en sentral rolle i dette
arbeidet sammen med Universitetet i Oslo, Fortum,
Energigjenvinningsetaten i Oslo, Aker, Equinor,
NGI og mange flere. Oslo kommune har satt seg
ambisiøse klimamål. Klemetsrud-anlegget vil i
prinsippet bidra til netto fjerning av CO2 fra
atmosfæren og bane vei for lignende prosjekter
både nasjonalt og internasjonalt. Innen CCS har

IFE nasjonal forskningsinfrastruktur som en del av
ECCSEL-samarbeidet sammen med NTNU og
SINTEF.

LEDENDE PÅ HYDROGEN SOM
ENERGIBÆRER

Hydrogen er en energibærer og er dermed egnet
for både å frakte og lagre energi. Grønt hydrogen
fremstilles med fornybar energi (og kobles til
området Energisystemer), mens blått hydrogen
stammer fra naturgass, der CO2 spaltes av og
lagres (kobler til området CCS). Begge variantene
kommer til å prege energibildet i tiårene fremover
og norske industrielle aktører er allerede godt i
gang med å utvikle produksjonsanlegg. Akkurat
som for batterier er det SINTEF og Universitetet i
Oslo som er to nøkkelaktører innen forskning på
hydrogenteknologi, med forskning på internasjonalt
toppnivå innen utvalgte nisjer. Innen hydrogen er det
SINTEF, IFE, NTNU og Universitetet i Oslo som utgjør
den sterkeste kompetanseklyngen i Norge og som
har inngått et partnerskap om å søke en FME innen
dette området.

ENERGISYSTEMER FOR FREMTIDEN

Et energisystem består av en samling komponenter
som produserer, distribuerer og forbruker energi.
Elektrifisering av samfunnet, f.eks. bilparken, stiller
nye krav til energisystemene, og tilførsel av energi
fra nye fornybare kilder, som sol, vind og jordvarme,
endrer energisystemene på flere måter. Tilgang
på data fra sensorer og andre måleinnretninger
bestemmer systemenes effektivitet og derfor
også løsningenes konkurranseevne. Endringer
som skjer i energisystemene har stor betydning for
samfunnsutviklingen. Det forventes et stort behov
for ny kompetanse og et betydelig potenisale for
nye arbeidsplasser fremover. Det er en forutsetning
for innovasjon at teknologimiljøene samspiller tett
med samfunnsfagene og juridiske fagmiljøer for
å skjønne hvilke krav dette setter til teknologi og
bruker.

SIRKULÆRØKONOMI

Sirkulærøkonomi handler om å utnytte naturressurser og produsere effektivt, i et kretsløp der
minst mulig ressurser går tapt. Temaet står nå

Faglige gravitasjonsfelt i Oslo Science City

høyt på samfunnsagendaen. Omstilling til sirkulær
økonomi er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål. Kunnskapsbedriftene i Oslo Science City har
komplementerende kompetanse innen sirkulær
økonomi og dette temaet er derfor godt egnet
for videre utvikling på tvers av fag og kunnskapsmiljøer. Dette gjelder kanskje spesielt kunnskap og
kompetanse på prosesser, materialer og miljøpåvirkning som vil være avgjørende for å oppnå en
sirkulær økonomi. Gjenvinning og nyttiggjøring av
avfall og masser (bygg og anlegg, plast), sirkulering
av miljøgifter, risikovurderinger, bærekraftsvurderinger, design og reparasjon av produkter
og holdningsendringer i befolkningen er sentrale
kompetansefelt i distriktet. Vi ser også at de juridiske
og de økonomiske fagmiljøene bygger på ledende
kompetanse på sirkulærøkonomi.

NATURMANGFOLD:
VERDEN SER TIL NORGE

Mer enn halvparten av verdens brutto nasjonalprodukt er avhengig av naturen. Ifølge The Dasgupta
Review of Biodiversity fra 2021 har naturkapitalen
per innbygger globalt blitt redusert med 40 prosent
siden 1992. Konsekvensene av redusert naturmangfold vil være katastrofale om denne utviklingen
ikke snus, og fundamentale endringer er nødvendig
innenfor matproduksjon, energiproduksjon, globale
produksjons- og transportsystemer og konsummønstre. I Oslo Science City har man internasjonalt
ledende kompetanse som gir viktige bidrag til å løse
de store utfordringene vi står overfor. Universitetet i
Oslo, SINTEF, NGI og forskningsinstituttene i CIENS
besitter internasjonalt ledende kunnskap. Gjennom
tettere samarbeid mellom institusjonene i området,
og målrettet samarbeid med næringsliv, offentlig
sektor og frivillige organisasjoner, kan kunnskapen
mobiliseres og gode bærekraftige løsninger utvikles.
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Digitalisering
og beregningsvitenskap

F

remtidens Oslo Science City vil i stor grad
være et produkt av digitale løsninger,
maskinlæring, kunstig intelligens og utvikling
og bruk av digitale tvillinger. Bruk av avanserte
digitale verktøy og metoder som kunstig intelligens,
maskinlæring, digitale tvillinger og IoT preger i
økende grad vitenskap, anvendt forskning og
utforming av nye produkter og tjenester. Vi betegner
de tilknyttede fagmiljøene som et gravitasjonsfelt i
Oslo Science City, men faktum er at kompetanse
knyttet til digitale løsninger preger og samspiller med
alle faglige gravitasjonsfelt i innovasjonsdistriktet.

ET AV EUROPAS STERKESTE FAGMILJØER

Med over 1000 forskere innenfor digitalisering og
beregningsvitenskap har Oslo Science City noen
av Europas sterkeste fagmiljøer innenfor disse fagfeltene. I sentrum for dette gravitasjonsfeltet ligger
Institutt for informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo.
Det er det eldste og største instituttet for informatikk
i Norge. Instituttet ble i 2017 rangert som nummer
3 i Europa, og nummer 12 i verden innen Computer
Science. Rundt 300 vitenskapelig ansatte publiserte
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over 400 vitenskapelige artikler i 2019. Nærmere
40 doktorander og flere enn 200 masterstudenter
avsluttet sine studier samme år. IFI er et av de mest
entreprenørielle instituttene vi har her i landet. Årlig
skapes det et stort antall innovasjonsprosjekter i tett
samarbeid med næringslivet og andre kunnskapsinstitusjoner. Det samarbeides tett med sentrale
institusjoner som SINTEF Digital og Norsk Regnesentral. Instituttet har også et omfattende samarbeid
med norsk næringsliv og enheter i offentlig sektor.
Det er blant annet vertskap for det velrennomerte
Centre for Scalable Access to Big Data (SIRIUS) – et
senter for forskningsbasert innovasjon, og HISP
(Health Information System Program) som utvikler
verdens mest utbredte helseinformasjonsystem.

SINTEF DIGITAL: BINDELEDD MELLOM
VITENSKAP OG ANVENDELSE

SINTEF er tungt representert, med nesten 500
ansatte midt i Oslo Science City, og samarbeider
tett med andre institusjoner i området. Det tyngste
miljøet på anvendt, generisk forskning innen
digitalisering og beregningsvitenskap finnes i
SINTEF Digital, med fokus på smarte sensorsystemer, mikro elektromekaniske systemer
(MEMS), nanomaterialer, kunstig intelligens (AI) og
metodikk for programvareutvikling. Avdelingen
MiNaLab i SINTEF Digital har produksjon av
miniatyriserte sensorer og mikrosystemer til
internasjonal industri. Et stort antall oppstartsbedrifter har sitt utspring i dette miljøet. Ved
AI@SINTEF arbeides det med algoritmer som
tolker sensordata, bilder, lyd og tekst som former
vår felles fremtid. SINTEF Industri samhandler
tett med industribedrifter i hele landet om grønn
digitalisering, blant annet innen prosessindustrien.
SINTEF Community arbeider med grønn digitalisering
av bygg-, anleggs og eiendomsnæringen, i infrastruktur og mobilitetssystemer.
Norsk Regnesentral ligger midt i Oslo Science City og
er tett knyttet til Universitetet i Oslo med rundt 100
ansatte som bringer forskningen tett opp til næringslivet og offentlig forvaltning gjennom anvendte oppdrag. Ved NGI (Norges Geotekniske Institutt) er det
nå ansatt over 50 forskere på digitaliseringsområdet
med fokus på bruk av digitale tjenester i geofaglig
sammenheng og andre faganvendelser.
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dScience – Center for Computational
and Data Science
dScience er et forskningssenter ved Universitetet
i Oslo etablert med bidrag fra fagmiljøer som
representerer bredden av Universitetet i Oslos
virksomhet. Senteret har som formål å samordne
Universitetet i Oslos omfattende virksomhet innen
data- og beregningsvitenskap og videreutvikle
Universitetet i Oslo som et internasjonalt ledende
universitet på området. dScience-senteret ble
lansert høsten 2021. To viktige satsingsområder
er maskinlæring/kunstig intelligens og kunnskapsrepresentasjon/digitale tvillinger, men dScience har
også tilgang til andre viktige kunnskapsområder ved
Universitetet i Oslo. dScience er representert med
40-45 forskningsgrupper på tvers av Universitetet i
Oslo med over 300 aktive PhD-/post.doc.-studenter.
Det er tette koblinger til SINTEF Digital og senteret
har etablert separate grupper for sektorsatsninger.
En viktig oppgave for dScience er å utvikle og sikre
samarbeid og møteplasser på tvers av forskningsmiljøer, næringsliv og enheter i offentlig sektor i Oslo,
Norge og internasjonalt.

NYE SENTRE SOM RETTER SEG MOT
DIGITAL INNOVASJON

NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research
Consortium er et nasjonalt samarbeid som skal
styrke forskning, utdanning og innovasjon innen
kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. NORA
bygger oppunder en effektiv innovasjonsøkologi
som knytter forskerne tettere opp til næringslivet og
resten av samfunnet. NORA har et nasjonalt ansvar
og vil knytte studenter, forskere og innovasjonsmiljøene i Oslo Science City tett til tilsvarende miljøer i
andre norske byer.
Centre for Scalable Data Access (SIRIUS) ved
Universitetet i Oslo utvikler nye digitale løsninger
i olje- og gassindustrien basert på tverrfaglig innsikt. Det samarbeides tett med verdensledende
teknologimiljøer fra næringslivet i dette senteret.
Ved Institutt for teknologisystemer, lokalisert på

Kjeller, har det nyetablerte Centre for Space Sensors
and Systems (CENSSS) hatt stor suksess med sin
sensorteknologi da Mars-roveren Perseverance
med den norsk-produserte georadaren Rimfax
landet trygt på Mars i 2021. I samarbeid med
Universitetet i Tromsø og andre eksterne partnere
har IFI nylig etablert Visual Intelligence – et nytt senter
for innovasjon der man setter søkelys på dyplæring
og kunstig intelligens for å ekstrahere kunnskap
fra komplekse billeddata. I et samarbeid mellom
Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Norsk Regnesentral finner
vi BigInsight. Et innovasjonsrettet forskningssenter
som arbeider for å utvikle nye statistiske metoder og
verktøy for håndtering og sammenstilling av store
og komplekse datasett for privat og offentlig sektor,
inkludert helsesektoren.

KRAFTIG VITALISERT MILJØ FOR DIGITALE
OPPSTARTSBEDRIFTER

Antall nyetableringer i Oslo Science City har nærmest
eksplodert og de fleste av disse hviler på digitale
og IT-baserte innovasjoner. Mange av oppstartsbedriftene har startet opp i StartupLab og det nye
initiativet Data Science Lab er nå etablert som en
del av StartupLab i Forskningsparken. Bedrifter som
gjerne trekkes frem er Kahoot!, Ardoq, Spacemaker
og Elliptic Labs. Alle har fokus på globale markeder
basert på teknologier utviklet i innovasjonsdistriktet.

DIGITAL NORWAY OG DE STORE
BEDRIFTENE

Digital Norway organiserer de store norske bedriftene
som er uløselig knyttet til digitale produksjonsmodeller og industri 4.0. Aktører som Kongsberg,
Telenor, Yara, Equinor og DNB har en stor portefølje
av prosjekter i samarbeid med aktører i Oslo
Science City. Gjennom Datafabrikken har Digital
Norway etablert et nært samarbeid med dScience
der man utvikler flere innovative etter- og videreutdanningstilbud tilpasset et dynamisk arbeidsog næringsliv. Det er ikke bare næringslivet som
plasserer prosjekter i distriktet. Det samme gjelder
store offentlige aktører som NAV, Skattedirektoratet,
Ruter, Bane Nor og Posten.
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t innovasjonsdistrikt som satser tungt på
samfunnsinnovasjon, demokratiutvikling
og inkludering vil fremstå som noe unikt og
særpreget i dagens flora av innovasjonsdistrikter
rundt om i verden. Nettopp Oslo Science City har
unike forutsetninger for å etablere en slik satsning.

STORE SAMFUNNSUTFORDRINGER
UNDER LUPEN

I møtet med de store samfunnsutfordringene blir
demokratiet satt på prøve. I dette gravitasjonsfeltet
utvikles det ny kunnskap om truslene vi står overfor
og løsninger som styrker demokratiet og de demokratiske institusjonene i møtet med teknologiske
endringer, økt økonomisk ulikhet og anti-demokratiske
krefter. Mye av denne kunnskapen er utviklet gjennom
vår forståelse av det man gjerne betegner som «den
nordiske modellen». Målet med kunnskapsutvikling
på dette feltet er blant annet å øke vår forståelse for
digitaliseringens samfunnsmessige og menneskelige
betydning, identifisere forutsetningene for å sikre
en rettferdig grønn omstilling og belyse hvordan
medisinske gjennombrudd kan bidra til helse for alle.
Demokratiutvikling er derfor også tett vevd sammen
med kunnskapsområdene som danner grunnlag for
de tre andre gravitasjonsfeltene i Oslo Science City.

OVER 2000 FORSKERE VED
UNIVERSITETET I OSLO

Oslo Science City kan trekke på eksepsjonelt
sterke og brede miljøer innen humaniora, juss og
samfunnsvitenskap, og en rekke forskningsmiljøer
besitter særlig ekspertise på demokrati og inkludering.
Bare ved Universitetet i Oslo arbeider det over 2000
forskere innen humaniora, samfunnsfag, utdanningsfag og juss. I tillegg til Universitetet i Oslo har SINTEF
ledende samfunnsvitenskapelig kunnskap på flere
områder, mens NGI, TØI, Meteorologisk Institutt
og Norsk Regnesentral har bygget samfunnsvitenskapelig ekspertise knyttet til sine kjerneområder. De tunge fagmiljøene i Oslo Science City
samspiller naturlig med en lang rekke forsknings-

INTERNASJONAL ORDEN OG
DEMOKRATIUTVIKLING

Forskning på internasjonal orden og demokratiutvikling fra et globalt perspektiv har lenge vært et av
de sterkeste fagfeltene i Oslo. De senere år har man
særlig satt søkelys på spørsmål knyttet til FNs rolle,
EU/EØS-forskning og global klimapolitikk. Aktører
som Institutt for statsvitenskap, NUPI og ARENA
Senter for europaforskning står sentralt i dette
arbeidet. CICERO og Oslo School of Environmental
Humanities (OSEH) har fremskutte posisjoner som
forskningssentre på internasjonale klimaspørsmål fra
et styrings- og demokratiperspektiv. Internasjonal
orden handler også om internasjonal rett. Ved
forskningssenteret PluriCourts ved Juridisk fakultet
ved Universitetet i Oslo studeres internasjonale
domstolers legitimitet fra rettslige, statsvitenskaplige
og filosofiske perspektiver. De vitenskapelige
miljøene ved Juridisk fakultet har dessuten også
internasjonalt ledende kompetanse innenfor hav- og
maritim rett.

DEN NORDISKE MODELLEN

Forskning på den nordiske modellen handler om
organisering av arbeidsliv, fordeling av formue,

rettigheter, sosiale forsikringer og en lang rekke
andre kjennetegn ved de nordiske landenes
samfunn som avviker fra andre utviklede land.
Ved Universitetet i Oslo har man etablert sterke
forskningssentre og tverrfaglige satsninger som har
den nordiske modellen som fokus. UiO:Norden er en
tverrfaglig satsning ved Universitetet i Oslo forankret i
humaniora og samfunnsvitenskap med mål å samle
forskere som søker å fremskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst. Her har man styrket
samarbeidet med eksterne samfunnsinteresser og
brukere. Nærmere 300 forskere har vært tilknyttet
satsingen og over 1000 artikler i vitenskapelige
tidsskrifter har blitt publisert. Ved Økonomisk institutt
har ESOP fungert som et senter for fremragende
forskning på den nordiske modellen fra et økonomisk
perspektiv med særlig vekt på det institusjonelle,
på spørsmål knyttet til forhandlingsmodeller og
fordeling, men også historiske og kulturelle perspektiver. Innen UiO:Norden har man etablert større
prosjekter som «Living the Nordic Model», «NordED»
og «Nordic Branding». Ved forskningssenteret
ARENA har man de senere år satset tungt på hvordan
ekspertinnsikt har påvirket politikkutforming i den
nordiske modellen.

MENNESKERETTIGHETER OG
YTRINGSRETT

Norge har tatt en sentral rolle i globale initiativ for fred
og forsoningsarbeid, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Konfliktløsing står sentralt i både akademia og i
Utenriksdepartementets arbeid. Forskningsinstituttene,
med Prio, NUPI , FNI, Fafo og nå også Noref i spissen,
har spilt en helt sentral rolle i dette utviklingsarbeidet
sammen med Institutt for statsvitenskap og Senter
for tvikling og miljø, så vel som andre enheter ved
Universitetet i Oslo. For tiden rettes mye oppmerksomhet inn mot ekstremismeforskning der blant annet
forskningssenteret C-rex ved Universitetet i Oslo leder
an i satsningen. Institutt for menneskerettigheter er et
europeisk ledende forskningssenter der særlig urfolksrett har fått mye oppmerksomhet.

demokratiteorier og ved forskningssenteret
Comparative Institutions and Regimes (CIR) og ved
Institutt for statsvitenskap forsker man på årsaker
til og effekter av variasjon i politiske institusjoner
og regimer. Man driver også omfattende tilstandsanalyser av det norske demokratiet (TiNDe) der man
utvikler informasjonsrike mål på ulike aspekter ved
demokratiet. Utdanningsvitenskapelig forskning ved
Universitetet i Oslo omfatter forskning på demokratiopplæring i skolen og etiske og moralske dimensjoner
ved demokrati og medborgerskap. Vitenskap og
demokrati er et sentralt forskningstema ved
universitetet. Blant annet skjer forskningen gjennom
Centre for philosophy and the sciences og gjennom det
veletablerte Forum for vitenskapsteori.

INTEGRERING OG INNVANDRING

Innvandring og integrering har alltid vært et sentralt
tema for forskerne innen sosiologi og sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Det legges her vekt på
hvordan både innvandrere og andre er en del av – og
selv opplever – integreringsprosesser. Ved Humanistisk
fakultet har man etablert MultiLing som et Senter
for fremragende forskning. Senterets visjon er å
bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer
ved flerspråklighet slik at samfunnet effektivt kan
forvalte språklig mangfold og at individer kan få
utvidet sitt kommunikative handlingsrom. ISF, Fafo og
instituttene under Oslo Met driver internasjonalt
ledende integrasjonsforskning og samarbeider tett
med staten ved IMDi, NAV og andre direktorater
om politikkutforming og integreringstiltak. På disse
temaene er forskningsmiljøene sterke ved Det
samfunnsvitenskapelige faktultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.
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Demokrati og
inkludering

institutter i Oslo-regionen som er ledende innen
temaer som berører demokrati og integrering, som
Institutt for samfunnsforskning, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), PRIO, FNI, FFI, SSBs
forskningsavdeling, Frischsenteret, Fafo og Nobelinstituttet. Det drives også omfattende samfunnsvitenskapelig forskning ved Medisinsk fakultet, ved
FHI og ved de klimafaglige instituttene (CICERO, NIVA,
etc). Samfunnsfagene, juss og humaniora er drivere
for samfunnsinnovasjon som bringer politikk, forvaltning og lovgivning i retning av et bedre og mer rettferdig samfunn. De bidrar til demokratisk kompetanse,
ikke minst gjennom skolen. Foruten et omfattende
nettverk av partnerskoler, har Universitetet i Oslo, ved
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS),
avtale om samarbeid med 18 universitetsskoler i Oslo
og Viken. Universitetet i Oslo har besluttet oppstart
av den store, tverrfaglige satsingen UiO: Demokrati,
fra 2023. Målet med satsingen er å trekke på hele
bredden i demokratiforskningen ved universitetet,
og dermed samle og synliggjøre et internasjonalt
ledende miljø på dette feltet.
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Demokrati og inkludering

DEMOKRATI OG ORGANISASJONSLIV

Miljøene i Oslo Science City har ledende vitenskapelig
kompetanse innen temaene demokratiutvikling og
organisasjonsliv. Ved institutt for sosiologi studeres
ulike former for demokratier. Det utvikles nye
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OSLO
SCIENCE
CITY

Skisser,
konsepter og
løsninger
Et sterkt innovasjonsdistrikt kan ikke
bygges fra grunnen. Det må bygges på
skuldrene av sterke og ledende fagmiljøer som allerede preger distriktet.
Oslo Science City bygger også på en
rekke prosjekter i området som allerede
har kommet langt i utviklingen.
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Målet med
Oslo Science City
D

et er med åpne armer du inviteres inn til Oslo
Science City, slik vi i team A-lab ser for oss
dette innovasjonsdistriktet i fremtiden.

De neste 25 årene vil by på en eksplosjon av nye
løsninger, teknologier, behandlinger og tjenester.
Innovasjonsdistriktene rundt om i verden vil drive
denne utviklingen. I Oslo Science vil nyskaping
drives gjennom et tett samarbeid mellom forskning
og utvikling ved våre universiteter, sykehus og
institutter, store og små bedrifter og miljøer som
driver frem samfunns- og byutvikling.
Oslo Science City skal bidra til aktiv kunnskapsdeling lokalt, nasjonalt og globalt. Oslo Science City
vil fungere som et levende kunnskapsnettverk som
knytter sammen mer enn 150.000 forskere, forretningsutviklere, entreprenører og samfunnsutviklere
fra nord, vest og sør i landet. Det er gjennom Oslo
Science City at utenlandske bedrifter og forskningsmiljøer virkelig vil få øynene opp for gevinstene ved
å etablere seg midt i sentrum av et slikt nettverk.
Oslo Science City skal være en pulserende bydel
hvor mennesker møtes for å løse fremtidens
utfordringer, skape verdier og utforske det vi ikke
vet. Oslo Science City vil bli en plattform som skal
stimulere til samarbeid, styrke innovasjonskraften
og bidra til verdiskaping og nye bærekraftige
arbeidsplasser.
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Globalt
internasjonalt
ledende
innovasjonsdistrikt

Fra et byplanperspektiv er Oslo Science City et
eksempel på hvordan et helhetlig plangrep for en
hel bydel kan gi store gevinster. En grønn og tett
beplantet korridor gir folk i sentrum av Oslo
direkte adgang til marka, sommer som vinter.
Korridorene bringer befolkningen tett inn på
bygninger, restauranter og kulturtilbud på gateplan i
innovasjonsdistriktet. De fungerer nettopp som et
verktøy for åpenhet og inkludering.
Oslo Science City tilbyr også en helt unik mulighet
for nærhet mellom arbeidssted og bosted. Det kan
bygges boliger for mer enn 7000 beboere i distriktet,
som strekker seg hele veien fra Majorstuen, over
Marienlyst og Blindern, gjennom Gaustadbekkdalen
og opp til Oslo universitetssykehus, helt i kanten
av skogen på Øvre Gaustad. Innovasjonsdistriktet
brer seg ut som et tre med grener mot det verdensledende kreftforskningsmiljøet ved Radiumhospitalet
i vest og konferanse- og kunnskapsarenaene ved
Ullevål Stadion i nordøst. Flerfunksjonelle bygg
spiller en avgjørende rolle i koblingen mellom
forskning, gründermiljøer og næringsliv.
Målet med Oslo Science City er å bidra til en
vesentlig styrking av innovasjonskraften i Oslo
og Norge, gjennom å sørge for et nært, godt og
effektivt samspill mellom motiverte studenter og
fremragende forskere, dynamiske oppstartsmiljøer,
kunnskapsbasert næringsliv, en fremtidsrettet
offentlig sektor og kompetent kapital. Dette legger
grunnlaget for kunnskapsbaserte arbeidsplasser og
bærekraftig verdiskaping.

Nasjonalt
et kraftssenter for hele
landet der kunnskapsbaserte arbeidsplasser
danner en bærekraftig
samfunnsutvikling i by
og land

Oslo
Science
City

et pulserende innovasjonsdistrikt der det er
inspirerende å studere,
godt å jobbe og hyggelig
å bo

OSLO SCIENCE CITY
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VISJON

En pulserende
bydel hvor
mennesker møtes
for å løse fremtidens
utfordringer,
skape verdier og
utforske det vi enda
ikke vet

INNOVASJON OG MØTEPLASSER
EN PLATTFORM DER
KUNNSKAP OG
NÆRINGSLIV MØTES

Fremme innovasjon gjennom fleksible møteplasser, delte testanlegg og laboratorier, og
et tett samspill mellom kunnskap, næring
og samfunn

FLERE KUNNSKAPSBEDRIFTER

Skape rom for kunnskapsintensivt næringsliv og
bygge internasjonal attraktivitet, gjennom bevisst
programmering og utvikling av flerfunksjonelle
bygg og arealer

Oslo Science City er en plattform som skal stimulere
samarbeid, styrke innovasjonskraften og bidra til
verdiskaping, og nye bærekraftige arbeidsplasser.

SKALERING OG
INTERNASJONALISERING

Fokus på etablering av oppstartsbedrifter
med utspring fra forskerne og i tett
interaksjon med modne bedrifter i distriktet
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FLERFAGLIG SAMARBEID
VERDENSLEDENDE
KUNNSKAP

Tilrettelegge for samarbeid mellom
forskere fra ulike vitenskapelige disipliner,
gjennom å sikre felles lokalisering og
nærhet mellom ulike fag og institusjoner

NY BIODIVERSITET OG SKAPE
HELSEFREMMENDE REKREASJON
BÆREKRAFT OG MILJØ

Utnytte innovasjonsdistriktets
lokalisering og naturkvaliteter til å
videreutvikle fasiliteter for trening,
aktivitet og rekreasjon

TILGANG PÅ FORSKERE OG
STUDENTER

UTSLIPPSFRI MOBILITET

INTERNASJONAL ATTRAKTIVITET

FORNYBAR ENERGI OG
NULLUTSLIPPSLØSNINGER

Videreutvikle sterke vitenskapelige miljøer
med fremragende forskere og motiverte
studenter som utvikler ny kunnskap og tar
kunnskapen ut i samfunnet

Skape internasjonalt attraktive faglige og
sosiale miljøer og legge til rette for at
utenlandske forskere og studenter enkelt
kan arbeide og studere i Oslo Science City

Skape et finmasket nett av utslippsfrie
kommunikasjonsløsninger, optimalisere
person- og varetransport, og utvikle
gode gang- og sykkelforbindelser

Innovasjonsdistriktet skal bli et netto
nullutslippsområde som bygger på fornybar
energi, energieffektivitet, sirkulær-økonomiske
prinsipper og nullutslippsløsninger under
utbygging og drift
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TILGJENGELIG FOR ALLE/ DET OFFENTLIGE ROM
ÅPENT OG
INKLUDERENDE

Gjennom aktive strategier gjøre innovasjonsdistriktet tilgjengelig for brede lag
av byens befolkning og utsatte grupper

DESTINASJONS- OG
STEDSUTVIKLING
UNIK IDENTITET

TEXT here could be the one on p 48
ET GRØNT INNOVATIONSDISTRIKT

Attraktive, inviterende og nyskapende
offentlige rom med tydelig identitet, som
gjør innovasjon synlig og tilgjengelig

The diagram that is linked to this headiline oculd
move to p 47 where the one with the small house
in forest. This one misses a headline. could be
NÆRHET OG SAMMARBEJD

ÅPEN 24/7

SAMFUNNSINNOVASJON

ET ÅPENT OG TILGJENGELIG
BYGULV

ET GRØNT INNOVASJONSDISTRIKT

Boliger, byliv, mobilitet og digitale
funksjoner som gjør området åpent og
levende også utover vanlig arbeidstid

Attraktive førsteetasjer med åpne fasader,
sosiale møteplasser, kulturtilbud og
synergier mellom ute og inne

Kunnskapsbaserte løsninger for store
samfunnsutfordringer i tett samspill med
ledende kunnskapsmiljøer

Kunnskapsbasert og bærekraftig
byutvikling på naturens premisser,
som kobler byen, fjorden og marka
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Sentrale utfordringer
og muligheter

O

mrådet har i dag store friarealer og det er et
potensial for å skape en levende og mangfoldig by i en mer intim skala. Men området
fremstår monoprogrammatisk, der bygningene er
spredt og skalaen bidrar til at mange byrom virker
udefinerte og kalde.
Området rommer et potensial for å koble byen
og marka sammen i et sammenhengende grønt
belte. Men barrierevirkninger fra ring 3 og T-banen
skaper et usammenhengende forløp. Det er god
forbindelse til kollektivtrafikk gjennom knutepunkter
ved T-banen. Men T-banen fragmenterer på samme
tid området og ødelegger områdets sentrum.

TOPOGRAFI

Dalegenskapene ved Gaustadbekken skaper
en barriere sammen med T-banen gå grunn av
topografi.

MULIGHET FOR GRØNT BELTE

LUKKEDE FASADER

De fleste bygg i området har lukkede fasader mot
de offentlige rom, hvilket vanskeliggjør samspillet
mellom ute og inne.

OPPDELING AV INFRASTRUKTUR

SENTRALE T-BANESTASJONER

UDEFINERTE OG INAKTIVE GATER

Gaterom som vender mot boligområdene
mangler utadvendt program og fremstår inaktive.

BARRIERE GJENNOM OMRÅDET

BARRIEREVIRKNINGER

T-banen skaper barrierer i området.
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MONOPROGRAM OG STORSKALA

Området består primært av storskala
institusjoner og næringsbygg og bidrar ikke til
å skape en pulserende by gjenom hele døgnet.

VERNEDE BYGG OG BYROM

Mange bygg og byrom i området er vernet eller
bevaringsverdige.

BY- OG LANDSKAPSROM

Det er en stor variasjon i offentlig rom i området.
Fra naturlige landskap til opparbeidet park og
urbane torgplasser.

FORBINDELSER OG TURVEIER

Turveier som forbinder marka til den indre byen,
samler seg i dette området, hvilket betyr at området
kan være med å skape denne forbindelsen.

livsvitenskapbygget

forskningsparken

A3 1:10,000

forskningsparken

A3 1:10,000

frederikke

blindern

KOLLEKTIVE KNUTEPUNKTER

T-bane stasjonene utgjør viktige knutepunkt og
sikrer enkelt atkomst til det sentrale området.

A3 1:10,000

villa eika

ATTRAKTIVE PROGRAMMER

humsam bibliotek

I området er det flere bygninger med iboende
potensial for å spre kunnskap og innovasjon
gjennom utadrettet program.

TVERRFORBINDELSER

De tre tverrforbindelser over T-banen kan
styrkes og forbedres for å knytte området bedre
sammen på tvers av barrierene fra T-banen.

UTVIKLINGSOMRÅDER

Området har en stor konsentrasjon av utviklingstomter som enda ikke er under regulering. Det
skaper potensial for en helhetlig og ambisiøs
planlegging av området.
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Hovedgrep

FOR Å TA BYDELEN INN I EN BÆREKRAFTIG FREMTID

TUNGE TRAFIKERTE
VEIER

PRIORITERE MYKE
TRAFIKANTER

MONOPROGRAMMATISK OG
UATTRAKTIVT

UDEFINERTE OG
UNIFORME ROM

FRODIGE OG
ATTRAKTIVE GRØNNE ROM

ADSKILT

MANGFOLDIG OG
PULSERENDE LIV

NETTVERK OG
FORBINDELSER

Insikt og
opplevelser
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Feedback

&

et overordnede konseptet for Oslo Science City
bygger på seks bærende prinsipper. Sentralt står
utvikling av gode møteplasser og samspill mellom
ulike aktører som leder til økt innovasjonskraft. Konseptet
handler i stor grad om å utvikle flerfunksjonalitet i området.
Bygninger, plasser og infrastruktur skal gi rom for akademia,
oppstartsmiljøer, næringsliv, og offentlig sektor. I et velfungerende innovasjonsdistrikt finnes det tilstrekkelig med
arealer til å oppnå kritisk masse som sikrer attraktivitet.
Det legges stor vekt på å utvikle innovasjonsdistriktet på
naturens premisser og bidra til en bærekraftig by.
Det etableres en grønn korridor fra sentrum til marka.
Effektive mobilitetsløsninger skal gjøre det lett å forflytte
seg utslippsfritt i Oslo Sciene City. Gjennom å fokusere
systematisk på inkludering vil innovasjonsdistriktet
samspille med resten av byen og åpne opp møteplassene
for byens befolkning. Åpne, flerfunksjonelle bygg, god
arkitektur og attraktive utearealer skal sikre at befolkningen
tar området i bruk.

IS

P
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Bedrifter, gründere, studenter,
beboere, besøkende

Å
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Kunnskap og
gravitasjonsfelt
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Digitale & fysiske møteplasser
innovasjonshubs
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Seks prinsipper

for et unikt og velfungerende
innovasjonsdistrikt
PRINSIPP 1:

PRINSIPP 2:

PRINSIPP 3:

PRINSIPP 4:

PRINSIPP 5:

PRINSIPP 6:

MØTEPLASSER SOM
SAMLER OG
BINDER SAMMEN

KRITISK MASSE OG
FLERFUNKSJONALITET

BÆREKRAFTIG
BYUTVIKLING PÅ NATURENS
PREMISSER

ET ÅPENT OG DEMOKRATISK
BYOMRÅDE MED
NYSKAPENDE KVALITETER

ET INKLUDERENDE
INNOVASJONSDISTRIKT

MOBILITETSLØSNINGER
FOR ØKT TILGJENGELIGHET

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fysiske og digitale møteplasser skal aktivt stimulere
til innovasjon og samspill.
Attraktive møteplasser
må knytte Oslo Science
City tettere sammen med
ledende nærings- og
kunnskapsmiljøer nasjonalt
og internasjonalt.
Møteplasser ute og inne vil
skape nye koblinger mellom
aktørene i området, mer
trivsel for lokalbefolkning og
inspirerende opplevelser for
besøkende.
Formelle og uformelle
møteplasser skal styrke
det offentlige ordskiftet, gi
området identitet og bringe
nabolagene sammen.

•

•

•
•

Det må skapes rom for
en vesentlig økning av
arealer til kunnskapsintensivt
næringsliv, oppstarts- og
vekstbedrifter, tett på
kunnskapsmiljøene.
Utviklingsområder og
kollektivknutepunkter skal
utnyttes og utvikles for å
skape bærekraftig byutvikling,
bymessig mangfold og høy
tetthet.
Flerfunksjonelle bygg og
områder skal bringe ulike
aktører sammen og stimulere
kreativitet og innovasjon.
Et variert bolig- og hverdagstilbud vil gi liv til området etter
vanlig arbeidstid.
Det skal tilbys ansatte,
brukere, beboere et bredt,
attraktivt og flerfunksjonelt
tilbud av tjenester i et levende
og attraktivt bymiljø.

•

•

•

Naturens biologiske mangfold
skal styrkes og naturbaserte
løsninger integreres som en
del av byveven i området.
Nullutslippsløsninger og
sirkulærøkonomiske
prinsipper skal være
førende for bærekraftig
byutvikling, arealdisponering,
utbygging og drift av
innovasjonsdistriktet.
Effektiv utnyttelse av
eksisterende bygningsmasse
er en forutsetning for optimal
ressursutnyttelse.
Utvikling av innovasjonsdistriktet skal søke å minimere
forbruk av nye materialer
og naturresurser gjennom
ombruk og gjenbruk.

•

•

•

De offentlige rommene skal
stimulere spontane møter,
dialog og medvirkning.
Et aktivt byliv med et mangfold
av restauranter, cafeer og et
variert opplevelsestilbud skal
gjøre innovasjonsdistriktet
levende og attraktivt.
Det må skapes by- og
destinasjonskvaliteter som
gir innovasjonsdistriktet en
tydelig profil lokalt, nasjonalt
og globalt.
Området skal være en
testarena for nye løsninger
og ny næring og være en
læringsarena for elever,
studenter, forskere, næringsliv
og lokalbefolkning.

•

•
•

Området skal være
inviterende og aktivt
stimulere mangfold basert
på innovativ sosial og
miljømessig bærekraft
Skolesamarbeid og arenaer
for inkluderende arbeidsliv
og livslang læring vil skape
et mangfoldig og levende
innovasjonsdistrikt for hele
byens og landets befolkning.
Barnehager, skoler og gode
sosiale møteplasser skal
sammen med et aktivt kultur-,
idretts- og organisasjonsmiljø bli involvert og skape et
inkluderende innovasjonsdistrikt.

•

•

Mobilitetsløsninger skal
binde sammen innovasjonsdistriktets ulike nabolag
og koble Oslo Science City
tett på resten av byen og
regionen.
Bystrukturen skal legge til
rette for langsiktig transportplanlegging og framtidens
bærekraftige mobilitet.
Grønne mobilitetsløsninger
skal styrkes og videreutvikles og gi rom for nye
miljøvennlige transportog mobilitetsløsninger.
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PRINSIPP 1:

Møteplasser som
samler og binder
sammen

MESSE/VISNING

TESTANLEGG

MINGLEHALL

CO-WORKING

GODE MØTEPLASSER SOM KILDE TIL MER INNOVASJON OG VEKST

G

ode møteplasser er fysiske og digitale rom der
tanker, ideer og konsepter blir presentert, diskutert,
kritisert og videreutviklet. Det er på møteplassene at
folk lettest lærer av hverandre, kobler seg opp mot hverandre
og finner måter å dele ressurser med hverandre. I et velfungerende innovasjonsdistrikt finner man flerfunksjonelle
bygg, hvor ulike aktører arbeider på
på samme sted. Man finner
også
også flerfunksjonelle områder
områder der kunnskapsutvikling og
oppstartsmiljøer er representert sammen med næringsliv
og byfunksjoner.
Innovasjon forutsetter åpne
åpne og fleksible miljøer der ulike
fagdisipliner og profesjoner kan arbeide sammen. Lokaler,
konsepter og teknologiske løsninger utvikles for å
å understøtte slikt samarbeid. Inkubatorer, co-working arealer,
akseleratorer, innovasjonssentre og makerspaces er bare
noen eksempler på
på det økende tilbudet av tilrettelagte
konsepter som skal stimulere innovasjon. Universiteter,
skoler, kunnskapsbedrifter og kulturinstitusjoner har sett
store gevinster av å åpne opp lokaler og arealer for planlagte
møter, workshops, konferanser og felles måltider, i tillegg til
de tilfeldige møtene som spontant oppstår uten planlegging.
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CAFÉ

SKOLE/
BARNEHAGE

MUSIKK

LABORATORIET

KANTINE

MØTEROM

FORELESNINGSSAL

FABLAB

HANDEL

IDRETT
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INVOLVERE, ENGASJERE
OG SE MULIGHETER
Møteplassene krever fysisk og digital åpenhet på
gateplan, inne i byggene, i de digitale møteforaene
og i konferansesentrene. Samfunnet har de senere
tiår gradvis lukket seg, delvis som svar på økende
frykt for trusler, vold, trakassering og krenkelser.
Sperringer, låste bygg og etasjer, sikkerhetsvakter
og murer preger i økende grad våre byrom. Et velfungerende innovasjonsdistrikt for fremtiden må
vise en annen og ny vei.

TVERRFAGLIGHET OG SAMSPILL
Et velfungerende innovasjonsdistrikt hviler på et
tettere samspill mellom aktører som sjelden møtes,
men som har mye å lære av hverandre. Studenter,
forskere, myndigheter, næringslivsaktører, finans
og gründere må lokaliseres nær hverandre i flerfunksjonelle bygg der aktørene er samlokalisert til
daglig. Romlig nærhet er viktig. Det er viktig at små
og store bedrifter tilbys enkel omgang og nærhet
til studenter. Det kan være via forskerskoler eller
studentforeninger, gjennom hospiteringsordninger
og et tettere samarbeid innenfor emner, masteroppgaver og doktorgradsoppgaver. Gjennom å
etablere åpne og velfungerende fellesarenaer
som bringer næringsliv, akademia, gründere,
myndigheter og finans sammen, stimuleres innovasjon og verdiskapende samspill.
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SERENDIPITET OG INNOVASJON

SOSIALE MØTEPLASSER

DIGITAL NÆRHET

Innovasjon drives ofte fremover gjennom spontane
og uplanlagte møter møter med faglig relevans.
Dette kalles ofte «serendipitet» og slike møter
oppstår oftere der møteplasser er fysiske og åpne.
Serendipitet er definert som en utilsiktet oppdagelse
ved søken etter noe annet. I en artikkel i tidsskriftet
Nature Communications viser Fink med flere (2017)
at når innovasjon i ett fagfelt har sin opprinnelse i et
annet, så skjer det primært gjennom serendipitet.
Når det legges til rette for møter mellom ulike fagfelt,
ulike næringsaktører og entreprenører vil det kunne
gi grobunn for at innovasjoner migrerer mellom
ulike fagdisipliner og aktører. Innen innovasjonsforskningen vies serendipitet stadig større
oppmerksomhet. Et velfungerende innovasjonsdistrikt må utvikle et stort nok antall ulike møteplasser
slik at serendipiteten får prege kunnskapsmiljøene,
gjerne på tvers av fagfelt.

Et pulserende innovasjonsdistrikt har attraktive
møteplasser som er tilgjengelig for aktørene i
innovasjonsdistriktet og byens befolkning, både
på dagtid, ettermiddag og kveld. Slike møter skjer
gjerne i tilknytning til måltider, faglige og sosiale
arrangementer, kulturtilbud og andre aktivitetstilbud. Et variert og rikt utvalg av restauranter, kafeer,
kaffebarer og andre typer utesteder bidrar til en
innovativ, åpen og inkluderende kultur.

Digitale møteplasser vil i økende grad bidra til
etableringen av innovative nettverk regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. Over de neste tiårene
vil VR og nye digitale romløsninger, sammen med
digitale tvillinger, simulatorer og digitale konferanser påvirke hvordan vi opplever digitale møter.
For å bygge effektive faglige nettverk og sikre godt
samspill med relevante aktører over hele landet, må
velfungerende innovasjonsdistrikter ligge i front i
arbeidet med å utvikle løsninger for digitale og
hybride møteplasser.

MØTEARENAER FOR PLANLAGT
TESTING OG EKSPERIMENTERING
Møteplasser er også steder for godt planlagt
innovasjonssamarbeid, utprøving og pilotering.
Det finner gjerne sted i rom og på arenaer for
eksperimentering og testing av nye løsninger
og teknologier. Dette krever at de som eier
laboratorier og utstyr, både private, stiftelser og
offentlige aktører, åpner testfasilitetene for andre.
Et innovasjonsdistrikt må utvikle hensiktsmessige
betalingsløsninger og gi tilgang til steder og utstyr
for testing og pilotering, også for små virksomheter i
en tidlig fase av sin utvikling. Dette øker innovasjonskraften og skaper et inkluderende innovasjonsmiljø.

KONFERANSER, ARRANGEMENTER
OG FESTIVALER
Innovasjon – og ikke minst samfunnsinnovasjon
– krever åpne og inviterende ytringsrom der fagmiljøene møter næringsliv og samfunnsliv, og der
befolkningen kan delta aktivt. Slike rom skapes på
åpne areanaer for debatt og frie scener for ytring,
både inne i lokalene og i uterommene der man kan
etablere atrier, amfier og større sittegrupperinger.
For å sikre godt samspill med interessegrupper,
næringsliv, organisasjoner og befolkningen, vil det
åpne og effektive ytringsrommet stå helt sentralt i
et inkluderende innovasjonsdistrikt.
Internasjonalt ledende innovasjonsdistrikter
etablerer ofte også identitetsskapende signaturarrangementer, som kan foregå både fysisk og
digitalt. Arrangementene gir deltakerne en konkret
opplevelse av hvordan innovasjonsdistriktet
fungerer i praksis, gjennom å samle ulike fagfelt fra
flere institusjoner som møter nærings- og samfunnsliv med innovasjon som gjennomgående tema.
Suksessformelen ligger i å både kunne utnytte
fortrinn av stedlige arrangementer og effektiv digital
deltakelse for å inkludere mest mulig bredt.

Referanser til dette kapittelet:

Kamprath og Henike (2019): Serendipity and innovation - Beyond
planning and experimental-driven exploration, I The Routledge
Companion to Innovation Management): Routledge
Fink, Reeves, Palma og Farr (2017): Serendipity and strategy in
rapid innovation, Nature Communications volume 8
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Knytte møteplassene
sammen
O

mrådene er i dag bygget opp omkring
to eksisterende uavhengige akser,
Gaustadalleén og Universitetet i Oslo/Blindern-aksen. Ved å koble aksene sammen gjennom T-banestasjonene ved Blindern og Forskningsparken knyttes de to aksene sammen og danner
en sammenhengende knutepunkt og møtested.

Livsvitenskapsbygget

dScience
Demokratiets hus
Oslo Bærekraftsenter

LOOPENloopen

Frederikkeplassen

I dette området introdusereres en loop som binder
sammen kraftsenterne, møteplasser og nabolag
i Oslo Science City. Loopen binder sammen
potensielle utviklingstomter som via planprogrammering kan skape et mangfold av
møtepunkter og opplevelser. Loopen skal sikre
interaksjon mellom de fire sentrene og understøtte
gravitasjonskraften. Den skal fungere som en
transportmessig og sosial infrastruktur mellom
kraftsentrene. Den skal håndtere både urbane
forbindelser og kunnskapsdeling. Loopen løser
fysiske barierer, skaper møtesteder, kobler grønne
strukturer, samt velges for mobilitet mellom sentre,

UTVIKLINGSPOTENSIAL

Bibliotek

nabolag og inn og ut av Oslo Science City.

FIRE FAGLIGE KRAFTSENTRE
For å synliggjøre og forsterke betydningen av de
sterke fagmiljøene i Oslo Science City anbefaler
vi at man gir de faglige gravitasjonsfeltene en
fysisk manifestasjon og tydelig plass i byrommet.

EKSISTERENDE AKSER

KOBLE VIA KNUTEPUNKTENE

Disse fire faglige kraftsentrene skal fungere
som sentrale møteplasser som vever akademia,
næringsliv og offentlig forvalting sammen i et
langt mer aktivt samspill enn det vi ser i dag.
Entreprenørene og innovatørene må vies en helt
sentral rolle ved disse sentrene. Ikke minst gjelder
dette samfunnsinnovatørene. Kraftsentrenes
evne til å tiltrekke seg kompetanse og koble
miljøer sammen påvirkes i stor grad av arkitektonisk
kvalitet og attraktivitet som helhetlig byområde.
Et sentralt premiss for å lykkes som innovasjonsdistrikt er dermed å kunne oppnå en kritisk masse av
virksomheter i kombinasjon med attraktivt og aktivt
byliv i flerfunksjonelle bygg og bymiljøer.

LOOPEN

Ullevål sta
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Samlastings sentral/
Logistik
SiO
Athletica Domus

Grønt belte

Gaustad
Livsvitenskapsbygget

Forskningsveien 1B

SINTEF
SINTEF
Torg

Børrestuveien

(Offentlig kantine/restaurant)

SINTEF
MiNaLab

Oslo Science City Center

Urban
skog

(Forskningsparken)

Meteorologisk
Institutt

Rolig og meditativ
hage

Vinderen

fleksibelt åpent
grøntområde

Forskningsparken

HUMSAM

urban
farming

Torg
barnehage

naturlig
regnbasseng

dScience
bioswales

Blindern
studenthjem

Forskerboliger

Blindern

Frederikkeplassen
Universitets plaza

Bibliotek
student
hage

Steinerud

Pop up
Markeds plass

Oslo Bærekraftsenter
barnehage

kompost
hage

Experimentation
park

urban
farming

Undervisnings pavilioner

Studenterboliger

OSLO SCIENCE CITY

Blindern stasjon,
Loopen og dScience

72

73

74

OSLO SCIENCE CITY

75

Byplangrep og
en kraftfull start

torg

åpne/
offentlig bygg

kunst og
landemerker

F

or å nå målet om et vitalt og verdensledende
innovasjonsdistrikt, foreslår vi en rekke
strategiske byplangrep. Vi trenger å oppnå
en kritisk masse i utviklingen, skape byliv og en
lokal blanding av programmer for å sikre at daglige
behov kan dekkes innenfor gangavstand. Vi må
lage et flerfunksjonelt område med møteplasser
for kunnskapsdeling, næring, bolig, detaljhandel og
arrangementer som skaper en levende by 24/7. I
det sentrale området av Oslo Science City er alle
forutsetninger til stede for å skape en konsentrasjon
av alle disse ingrediensene.
Fra et byplanmessig perspektiv er vi opptatt av å
starte utviklingen raskest mulig og bygge på de
mange prosjekter som allerede er under utvikling. Vi
tar utgangspunkt i de knutepunktene som allerede
eksisterer i distriktet.

Vi retter særlig fokus på et episenter som
innovasjonsdistriktet kan vokse ut fra. Erfaringene
fra andre innovasjonsdistrikter viser at dette er
strategien som gir størst potensial. I episenteret
etableres Loopen som gjør det lett å uvikle
bærekraftige koblinger til de andre nabolagene og ut
til resten av byen. Loopen er en sløyfe som forbinder
nye og gamle offentlige rom, eksisterende og nye
signalbygg og offentlige attraksjoner i en perlerekke
gjennom et sterkt bydesign.
Loopen danner en synlig identitet for innovasjonsdistriktet. Loopen, supplert av interne og eksterne
tverrforbindelser, skaper nettverket der distinkte
nabolag kan vokse frem. Loopen er en byplanmessig
visjon som synliggjør Oslo Science Citys rolle og
funksjon og den støtter opp om de seks bærende
prinsippene i konseptet.

bymøbler

wayfinding

løftede offentlige rom/ taklandskap

koblinger/ bro

lek og bevegelse

?!

START FRA KNUTEPUNKTENE

Kollektive knutepunkt har et iboende potensial som portaler til
Oslo Science City. Med Loopen er det en mulighet for å koble
Oslo Science City direkte på disse portalene og på samme tid
tydeligjøre et mål om å fremme kollektivtrafikk

START FRA DAG 1

SKAP ET EPISENTER SOM VOKSER

VISJONEN FOR OSLO SCIENCE CITY

For å nå de fremtidige mål må vi skape en katalysator og få satt
Oslo Science city på kartet nå. Venter vi til 2030 risikerer vi å
miste momentum

Loopen er en mulighet for å styrke forbindelsene mellom de fire
gravitasjonsfeltene og nabolagene, ved å la episenteret vokse

Loopen er en fysisk manifestasjon av alt Oslo Science City har
å by på. Et konsept som støtter opp under alle prinsippene vårt
konsept hviler på.
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Sentralområdet
I

nærheten av Forskningsparken stasjon,
opp mot campus på Blindern, foreslår vi et
større utviklingsområde med plass til ny
virksomhet, bedrifters hovedkvarterer, forskningsog universitetsfasiliteter og en bærekraftig
boligby. Loopen i dette Sentralområdet trekker rett
gjennom stasjonsbygningen og ned mot Fredrikkeplassen. I midten av dette nye utviklingsområdet
definerer vi et torg for alle. Et nytt demokratitorg
som knytter den nye utviklingen til den gamle
campusen og til snarveien mot Forskningsparken
og SINTEF. Demokratitorget løfter seg opp for å
lage et åpent og inkluderende område og huser
det nye innovasjonsnavet Demokratiets hus.
I Sentralområdet styrker vi de to eksisterende
transportknutepunktene med et større reiseknutepunkt ved dagens Forskningsparken stasjon
og omdøper denne til Oslo Science City Station.
Vi styrker også Blindern stasjon med et nytt sterkt
stasjonsområde inkludert en ny forbindelsesbro
for fotgjengere og myk mobilitet. Rundt begge
transportknutepunkter planlegges betydelige nye utbygginger med signalverdi og blandede funksjoner.

TH

E LO O P

Samlingspunkt

Eksisterende utviklingspotensial

Bystruktur med loop inn i gatenett

Utbygging med plassdannelse i midten

Aktive førsteetasjer

Et urbant, vibrerende bysenter

Ved å koble Gaustadalléen og Blindernaksen
gjennom nye stasjonsområder dannes Loopen som
knytter Blinderns eksisterende campusområde til
nye utviklingspotensialer, over T-banens tidligere
barrierer og over mot områdene ved Nedre Gaustad.
Loopens veivalg justeres for å følge de mest aktive
gateforløp og de områder med størst utviklingspotensial. Loopen knytter seg til og strømmer
gjennom by- og landskapsrom av ulik karakter.
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Programmering av
sterke nabolag som
kobles sammen
I

Innovasjonsdistriktets ulike nabolag skal, i seg
selv og koblet til resten av byen, ha lokalt særpreg
og identitet. Det skal samtidig inneholde byrom
og et flerfunksjonelt bytilbud som tilrettelegger for
velfungerende og karakteristiske lokalsamfunn
der funksjoner, aktiviteter og tilbud er tilgjengelig
innenfor en 15-minutters radius. Konseptet hviler
på ideer om byen som åpen, offentlig og tilgjengelig
for alle. Ved å analysere, diskutere, samskape og
definere kan man identifisere styrkene i hvert
nabolag. Gjennom målrettede og stedstilpassede
løsninger og kvalitetsarkitektur bygges identitet
der plasser og bygninger fungerer som generatorer
så hvert nabolag kan vokse på egne premisser
og som integrert del av byveven. Dette kan kalles
arkitektonisk akupunktur.
Foruten attraktive byrom og nabolag som er
sømløst sammenkoblet av grønne mobilitetsløsninger, bygger anbefalingene opp under campusstrategiens mål om å videreutvikle Oslo til en
ledende og attraktiv kunnskapsby og næringsregion
i Europa.

Byplanen er derfor ikke bare en ambisiøs strategi
som legger til rette for ønsket konsentrasjon/
kritisk masse av næringsliv og andre viktige
funksjoner. Den sammenfaller også i stor grad med
kommunens strategi for styrking av grønn mobilitet og fortetting ved knutepunkter. Videre sikrer
byplanen en helhetlig utvikling på tvers av sektorer
og virksomheter i en overordnet ramme for fysisk
utvikling, der innovasjonsdistriktets ulike deler kan
fungere som innovative byområder og testområder
for nye løsninger i samfunnet og ny næring.
Mulighetsstudiens vektlegging av det sterke
nabolaget som viktig bestanddel i utviklingen av et
sammenkoblet innovasjonsdistrikt fungerer som
et både finmasket og helhetlig kunnskapsgrunnlag
for strategisk byutvikling; herunder kommunale,
regionale og statlige planprosesser.

PROGRAM, FUNKSJON OG
IDENTITET

Hvert nabolag inneholder en miks av program og
funksjon, og dette skaper en klar identitet. Oslo
Science City blir en samling av velfungerende
nabolag med hver sin styrke. Sammen danner de
en helhet

DEFINERE FUNKSJONER

Gjennom analyse, diskusjon og studier defineres et program med
den riktige blandingen av funksjoner (bolig, næring, kunnskap,
byliv, kultur, natur, m.m.) for hvert nabolag

KALIBRERING AV BEHOV
Hvert nabolag vil bestå av en blanding av bruksområder, men
vil også ha en spesifikasjon. Ved å kalibrere balansen gir vi
nabolagene forskjellige karakterer
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abolagene i Oslo Science City er både
historisk forankret og geografisk satt.
Ved å se forbi dette finner vi nabolag som
har naturlige gangavstander, lik topografi, egen
D
identitet og tydelige bygningsmessige kjennetegn.
A
Et velfungerende Oslo Science City trenger sterke
og attraktive nabolag der man bygger en base av
egne funksjoner, aktiviteter og programmer.
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Her finner man i dag en sterk innovasjonspark
som videreutvikles tett inntil Radiumhospitalet og
fremmer et sømløst samarbeid. Med tiden vil det
eksisterende konseptet gi sterkere tilstedeværelse
av Big Pharma, mer forskningsaktivitet, plass
til selskaper som vokser ut av inkubatoren, mer
undervisning , forsker/gründer hotell etc. Dagens
Campus Radiumhospitalet mangler i dag et «byliv»
og flere møteplasser. Utfordringen er også at man
ligger noen kilometer fra selve aksen i Oslo Science
City. I vårt konsept løses dette gjennom effektive
mobilitetsløsninger.
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NEDRE GAUSTAD

ØVRE GAUSTAD

På Nedre Gaustad finner man et unikt og attraktivt
miljø med tett bebyggelse som plasseres i det
grønne beltet som forbinder bydelen og sentrum
med Øvre Gaustad og Nordmarka. Sentrale
innovasjons- og forskningsfasiliteter er allerede i
nabolaget, og vi foreslår å styrke identiteten med
innovasjonsknutepunkter, inkubatorer, urbane
kommersielle gater og det grønne trukket inn i
bygninger, opp på tak, etc.

Nye Rikshospitalet på Gaustad vil prege dette
nabolaget. Kombinert med nærheten til Nordmarka
og omgivelsene i parken, vil denne bydelen styrke
sine kvaliteter for velvære, biologisk mangfold og
rik frodig natur. Vi foreslår å opprette et torg, et
samlingspunkt mellom forskjellige sykehusenheter
ved enden av Gaustadalléen. Forbindelsen ned til
Blindern T-banestasjon løftes over ringveien og
utvikling av aktive gatefasader styrker området og
gir det både et urbant og grønt miljø.

82

OSLO SCIENCE CITY

83

BLINDERN

MARIENLYST

CAMPUS ULLEVÅL

MAJORSTUEN

Vi foreslår å styrke innovasjonsøkosystemet
vesentlig gjennom flerfunksjonelle løsninger, der vi
legger til rette for bedriftsetableringer, skaleringsmuligheter for oppstartsbedrifter, flere boliger
og levende torg som aktiveres ved å åpne gatefasader og takflater. Dette er nærmere omtalt i våre
beskrivelser av sentralområdet, de fire kraftsentrene
og Loopen.

Marienlyst skal være en samarbeidspartner til
Oslo Science City, men området skal utvikles på
egne premisser med egen visjon og egne mål. Her
ønskes det å skape møteplasser mellom studenter,
barn, unge, idrett, kultur og innovasjonsmiljøene
rundt, samt tilby lokaler og formidlingsarenaer for
nystartede selskaper og organisasjoner i området.
Marienlyst skal bli et område for rekreasjon og
sosialt samvær for studenter, forskningsmiljø,
akademia og næringsliv og utvikle varierte boliger
og næringslokaler av høy kvalitet.

Campus Ullevål vil være et senter for forskning,
innovasjon og oppstartsbedrifter innenfor klima,
energi og miljø. Med store hotell- og konferanseanlegg på Ullevål stadion som nærmeste nabo vil det
være mulig å tilrettelegge og organisere konferanser,
messer og festivaler og slik skape en verdifull
møteplass både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Forskningsinstituttene NGI, IFE, NIVA og NILU
planlegger å være fysisk representert i nye Campus
Ullevål fra 2024 og samarbeider om å etablere dette
som en campus og et kraftsenter på forskning og
innovasjon innenfor klima, energi og miljø.

Majorstuen er et transportknutepunkt. Den
planlagte Fornebubanen og utbyggingen av
Majorstuen stasjon åpner plass for morgendagens
næringsliv og gjør dette viktige knutepunktet til en
naturlig Gateway to Oslo Science City. Dette løfter
forbindelsen mot parken og det grønne beltet
løper opp gjennom Oslo Science City og styrker
plasseringen av Chateau Neuf med det offentlige
torget. Vi foreslår også en ny forbindelsesgate
for offentlig transport, autonome busser og myk
mobilitet som kobles opp mot Loopen.
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PRINSIPP 2:

Kritisk masse og
flerfunksjonalitet
O

slo Science City er allerede i en rivende
utvikling. En rekke viktige prosjekter som
tilfører området kapasitet, kunnskap og
forskningsinfrastruktur er nå i gjennomføringsfasen eller under planlegging. Det er et betydelig
potensial for å tilføre området nødvendige funksjoner som næringsliv, boliger, rekreative tilbud og byliv,
gjennom å se området som et byområde og en
samlet planmessig helhet.
Et velfungerende innovasjonsdistrikt forutsetter
at det er en tilstrekkelig bredde og dybde i de
vitenskapelige miljøene, at oppstartsmiljøene har
en tilstrekkelig kraft, at ulike typer kunnskapsbedrifter fra ulike sektorer er godt representert i
området, at det er et tilstrekkelig antall boliger til å
etablere gode og varierte bomiljøer – kort sagt, at
det er en kritisk masse av disse nøkkelfunksjonene
som sikrer tilstrekkelig mangfold, kraft, dybde og
dynamikk i innovasjonsøkosystemet. Det skal
derfor legges til rette for romlige og fysiske rammer
for styrking av de fire kraftsentrene innenfor en
større bymessig sammenheng der sterke, flerfunksjonelle og karakteristiske nabolag til sammen
skaper det unike innovasjonsdistriktet.
Et levende byområde med kritisk masse av
service- og kulturtilbud, opplevelser og restauranter
skal bidra til at området blir attraktivt også utenfor
normal arbeidstid.
Oslo Science City har med 7.500 forskere og
30.000 studenter kritisk masse innenfor de fleste
vitenskapelige fagfelt og som studiested. De senere
årene har oppstartsmiljøene vokst, men det er
fremdeles et betydelig potensial for videre vekst og
skalering. Oslo Science City mangler kritisk masse
når det gjelder næringsetableringer, boliger og

Tilført masse i 2045

1,4 millioner m2
Eksisterende

Planlagt /i gang
Nye Forslag

bylivsfunksjoner. Området er i dag preget av monofunksjonelle bygg og mangel på urbane kvaliteter.
Det legges opp til et langt sterkere innslag av
flerfunksjonalitet: flerfunksjonelle områder, der
arbeid, fritid, bolig, næring, oppstart og byliv er
representert, og flerfunksjonelle bygg der
forskere, gründere, kunnskapsbedrifter og offentlige
institusjoner kan samlokaliseres og dele på fellesfunksjoner. De fire fysiske kraftsentrene hviler
alle på slike flerfunksjonelle konsepter. Gjennom
størrelse og utforming sikrer de også kritisk
masse til fagmiljøene og til næringslivet. Foreslåtte
løsninger for sentralområde med høy utnyttelsesgrad vil også bidra til å sikre Oslo Science City den
kritiske masse det blir behov for i årene fremover.

FLERFUNKSJONALITET
Både nye bygg og eksisterende bygg skal tilby flerfunksjonalitet
og varieret tilbud. Dette innebærer å inkludere kultur, servering
og service i kontor og næringsbygg

FORTETTE

For å oppnå et aktivt flerfunksjonelt miljø med høy kvalitet og
tilbud til alle, trengs en bymessig tetthet som skaper nærhet til
programmer og funksjoner
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dScience
dScience-senteret, som er illustert på foregående
side, vil samle og synliggjøre et av Europas
sterkeste miljøer innenfor maskinlæring og kunstig
intelligens. Lokalisert ved Blindern stasjon vil det bli
et flerfunksjonelt bygg, der tunge fagmiljøer som
dScience, SINTEF Digital og Norsk Regnesentral
kan samlokaliseres, og hvor kunnskapsintensive
bedrifter inviteres til å lokalisere seg sammen med
noen av Europas sterkeste digitaliseringsmiljøer.
Fremragende forskning vil sammen med ledende
bedrifter og dynamiske oppstartsmiljøer utgjøre en
ideell ramme for utvikling og skalering av nye ideer,
forretningsmodeller og virksomheter.
Digitale løsninger og beregningsvitenskap benyttes
i alle kroker og hjørner av Oslo Science City og
senteret er derfor et naturlig gravitasjonsfelt for et
bredt spekter av bedrifter og faggrupper.
Ved å trekke Loopen gjennom bygningen åpnes
senteret opp. Ved å trekke det grønne beltet inn fra
begge sider og opp og inn i bygningen knytter vi
aktivt sammen det grønne beltet som ellers har et
brudd i dette punkt.
Det etableres direkte forbindelser til Forskningsparken som ligger tett opptil senteret med direkte
adkomst under tak. Bare et par minutter lenger øst
ligger Institutt for informatikk og business-sonen
på Sentralområdet der store bedrifter får plass til å
vokse. Også disse byggene kan nås gjennom åpne
og lyse gangarealer, delvis under jorden.

Byggets mange computer-sentere og hardwarelabber er lagt inntil det store amfiteater i første
etasje. I fremtiden kan et senter for nordisk virtuell
registerdatabase (NORVIREG) lokaliseres her. Faste
samarbeidsaktører i Norden og over hele landet
sikrer regional innsikt og anvendelse.

Plassering tett på knutepunkt

Effektiv kobling mellom næringsliv og
kunnskapsmiljøene

Loopen trekkes gjennom bygningen og
skaper et møtested i midten

Grønne struktur trekkes med, opp og inn i
byggning

Åpne førsteetasjer og innsikt i lokaler under mark

Et livlig engasjerende, åpent og idefremmende hus

dScience-senteret har «rekruttering til digital
kunnskap» som motto. Slik løfter man kunnskapsnivået til hele befolkingen, rekrutterer de beste unge
talentene, knytter tette bånd mellom generasjoner
og sikrer livslang læring.
For å realisere et slikt senter må nasjonale og
lokale myndigheter åpne for flerbruk i rammene for
universitetets drift og i reguleringen av området.
Med en sterk økning i behovet for digital kunnskap
vil dScience-senteret møte åpenbare samfunnsog markedsbehov. Et flerfunksjonelt bygg åpner
for alternative finansieringsløsninger, og det vil
være betydelig investorinteresse for å være med
å realisere en slik utbygging. Vi ser for oss at
dScience-senteret er et av de første nye elementene
langs Loopen.
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Oslo bærekraftsenter
Med en attraktiv og sentral beliggenhet mellom
Blindern, Marienlyst og Majorstuen, har dagens
kjemi-, fysikk- og matematikkbygninger et enormt
potensial som drivende elementer og bindeledd i
Oslo Science City.
Her kan man samle institutter, bedrifter og gründermiljøer som fokuserer på klima, klimatilpasning,
fornybar energi, økologisk mangfold og vern av
miljø. Målet bør være at senteret skal huse noen
av verdens ledende forskningsmiljøer på CCS,
CCU, blå og grønn hydrogen og ammoniakk, smarte
kraftnett, batteriteknologi og elektrifisering. Oslo
bærekraftsenter kan bli et nordisk kraftsenter
innenfor naturvern og biologisk mangfold, og
utvikle ledende løsninger for klimaovervåkning og
tilpasning. Senteret bør også ha rom for inkludering av
sentrale fagmiljøer fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige faggrener som inspirerer diskusjoner
om rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet og
inkluderende grønn vekst. Senteret bør kunne ta
opp i seg alt fra store tverrfaglige enheter, sentrale
satsinger, intrafakultære initiativ, store prosjekter,
forskningsgrupper og enkeltforskere som ønsker
å samarbeide.
En sentral inspirasjon er Stockholm Resilience
Center, og det er særlig viktig at kunnskapsmiljøene

Eksisterende bygg

Åpne akser

Trekke park gjennom byggning og forene med
Blindern-aksen

Bygge på ekisterende bygg

Aktivere uterom

Et grønt, aktivt og engasjerende byrom

her kommer i tettere samspill med næringsliv og
offentlig sektor innenfor senterets vegger. Igjen
står flerfunksjonalitet i sentrum for vårt konsept.
Parken danner et grønt belte som går tvers
gjennom bygningen i senteret og videre over Blindern
stasjon, opp over Gaustad, tvers over Ring 3 og inn i
Nordmarka. Slik blir Oslo bærekraftsenter et ledd i en
grønn lenke som gjør Oslo Science City til verdens
grønneste innovasjonsdistrikt.
Ved å revitalisere og aktivere Tørtebergsparken
og trekke den inn til gårdsplassen og uteplassene
i den eksisterende bygningen, knytter vi også det
grønne beltet til den sentrale sløyfen og aktiverer
bygningene som et sentralt punkt i området. Ved å
transformere den underjordiske parkeringsplassen
til utstilling og offentlige rom, skaper synergien
mellom det grønne og urbane gulvet den perfekte
scenen for utstillinger, restauranter, utdanningspaviljonger, urbant jordbruk og en årlig festival med
fokus på innovasjon, natur og vitenskap.
Vi foreslår å utvide toppen av bygningene for å
sikre at byggene blir multifunksjonelle med både
akademisk aktivitet, næring og bolig.
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Demokratiets hus og det åpne torget

Senteret skal tiltrekke seg de ledende forskerne
og de tydeligste stemmene for å belyse de mest
sentrale spørsmålene: rettferdig omstilling,
demokrati og ulikhet, teknologiens betydning
for tillit, den nordiske modellen, internasjonal
rettsutvikling, inkludering, polarisering, fake news
og tillit til kunnskap. Torget skal bygges over et
demokratisenter som blir hus for safunnsinnovasjon, demokratiforskning og studier av
inkludering, ytringsrom og medbestemmelse.
Senteret skal sette viktige temaer på dagsorden for
et bredt publikum, publikum, hvor demokratiutvikling
og klimautfordringer må settes høyt på agendaen.
Senteret skal samle forskere fra humaniora, samfunnsfag, jus, utdanning, teologi og teknologifag.
Prinsippet om åpenhet skal trekke inn gjesteforskere og forskningsmiljøer fra inn- og utland.
Ved Universitetet i Oslo og flere sterke forskningsinstitutter har Oslo Science City internasjonalt
ledende forskningsmiljøer innenfor en rekke
relevante fagfelt på området, noe som vil sette sitt
tydelige preg på Norges første innovasjonsdistrikt.
Demokratiets hus vil være en viktig møteplass og

destinasjon for fremragende forskere, engasjerte
studenter og andre relevante fagmiljøer fra hele
verden.
Demokratiets hus skal være et åpent og
inkluderende rom for nyskaping i tett samspill
med næringsaktører og offentlige myndigheter
som er med på å prege feltet. I bygningene rundt
torget vies det arealer til mediabedrifter, interesseorganisasjoner, leverandører av kommunikasjonsplattformer, politiske aktører, kunstnere og
influensere som ønsker å samspille med den faglige
ekspertisen i Oslo Science City, samt å være en del
av et levende og dynamisk innovasjonsmiljø på dette
feltet.

Eksisterende utviklingspotensial

Bystruktur med loop inn i gatenett

Utbygging med plassdannelse i midten

Torget som samlingspunkt

Aktive førsteetasjer

Et urbant og vibrerende bysenter

Demokratitorget skal være et torg for alle, tuftet
på åpenhet, tilgjengelighet og inkludering. Torget
skal også egne seg for debatt og ytring om vinteren
gjennom bruk av fleksible arkitektoniske løsninger.
Demokratiets hus skal fungere som et samlingssted
og en identitetsskaper for et fag- og innovasjonsfelt
som de færreste innovasjonsdistrikter rundt i verden
fokuserer på. Oslo Science City vil dermed etablere
seg med en helt egen identitet gjennom å satse
aktivt på samfunnsinnovasjon.
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Livsvitenskapsbygget

Oslo universitetssykehus og Universitet
i Oslo har gått sammen for å realisere
Livsvitenskapsbygget. Det vil bli Norges
største og trolig mest avanserte forskningsog undervisningsbygg. Bygget er planlagt
som et felles anlegg for livsvitenskap,
farmasi og kjemi, konstruert for tverrfaglig
samhandling i tråd med aktørenes ambisjoner
og målsetting.
Prosjektet gis en samlet løsning med
Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, hvor Klinikk for laboratoriemedisin
flytter inn med betydelig forskning og drift
i et utvidet bygg (estimert til i underkant av
100.000 m2).
Livsvitenskapsbygget utvikles for fremtidige
brukere, i hovedsak ansatte og studenter ved
Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, men skal legge til rette for utstrakt
samhandling med næringsliv, herunder
helseindustri, gründermiljøer og teknologileverandører. Dette innebærer tilgjengelighet
for eksterne aktører og samarbeidspartnere.
Byggets løsninger legger til rette for det.
De sterkeste medisinske fagmiljøene i
Norge går sammen om å etablere et faglig
kraftsenter med laboratorier og forsknings-

infrastruktur i verdensklasse, en infrastruktur
som kan deles, også med næringslivet.
Livsvitenskapsbygget representerer et
nasjonalt krafttak innenfor helse og livsvitenskap, som for alvor setter Norge på kartet
internasjonalt, og synliggjør en sterk vilje til å
legge til rette for vekst i helsenæringene i Norge.
Dette vil ha sterke positive ringvirkninger for
studenter, forskningen, oppstartsmiljøene og
representerer en meget sterk trekk-kraft på
legemiddelindustrien, som ønskes velkommen
til å etablere seg i umiddelbar nærhet, blant
annet på Sentralområdet.
Mange av de kommersielle suksessene
innenfor livsvitenskap er basert på nærhet
mellom basalforskningen og de kliniske miljøene, og per i dag er det denne aksen mellom
OUS og UiO som skaper størst verdi og har den
største tiltrekningen på de store industrielle
aktørene som må finne sin plass i Oslo Science
City.
Livsvitenskapsbygget tilbyr et stort antall møteplasser og vil oppleves som en åpen arena for
aktørerer som ikke er lokalisert i selve bygget.
Samspillet med bedrifter lokalisert i bygningene
rundt står i sentrum for prinsippene om åpenhet
og flerfunksjonalitet.
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PRINSIPP 3

Bærekraftig byutvikling på naturens
premisser
B

yutvikling på naturens premisser handler
om økt naturmangfold, bedre klimatilpasning, økt trivsel, bedre bokvalitet,
psykisk og fysisk helse. I konseptet anbefales
løsninger som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser og fange og binde mer CO2 enn i dag. Det
bidrar til å øke biomassen og reparere økosystemer. Løsningen gir byutvikling med nye,
større og innovative grøntstrukturer. Innovasjonsdistriktet Oslo Science City bringer byen nærmere
marka ved å etabere en unik grønn korridor.

DET GRØNNE BELTET OG
GRØNT DISTRIKT

Det kan plantes 10.000 trær, det etableres
grønne tak, hager og grøntarealer med et langt
større biomangfold. Grønn mobilitet utvikles i tett
samspill med økosystemet. Vi planlegger for grønne
driftsløsninger der overflatevannshåndtering,
sirkulærøkonomi, gjennvinning etc. er omtalt
eksplisitt.

BIOLOGISK MANGFOLD

Forbedre den eksisterende naturen

SOSIAL INFRASTRUKTUR
Støtte og bygge lokalsamfunn

MIKROKLIMA OG REGULERING
Forbedre urbane mikroklima

KLIMATILPASNING

Motstandsdyktig og adaptivt landskap
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Grønne strukturer og biologisk mangfold
Oslo Science City trenger et skifte fra store
udefinerte og ensartede områder til frodige
grønne og aktive områder. Gjennom visjonen for
Oslo Science City tegnes det opp et system med
gater, parker, torg og åpne områder som får folk til
å tilbringe mer tid utendørs sammen og fremmer et
sunnere liv.

VILL NATUR

marka

Oslo Science City har en unik posisjon i å styrke
økologi som en livskvalitet i distriktet. Beliggenheten
nær Nordmarka, det grønne beltet som strekker seg
ned mot fjorden, og forankringen i norske tradisjoner
og verdier, gjør friluftsliv til en åpenbar del av et sunt
fellesskap og er med på å styrke biologisk mangfold
innen byplanlegging.
Det grønne beltet står sentralt i konseptet og
strekker seg fra fjorden gjennom Frognerparkens
formelle skulpturlandskap i sør, opp gjennom Oslo
Science City, og mot fjellene og Nordmarka i nord.
Det grønne beltet styrkes gjennom aktive grønne
parker med sport og aktivitet i sør. Beltet fortsetter
gjennom frodige grønne korridorer opp mot grønne
velværeområder rundt sykehuset i nord som grenser
til Normarkas naturområder.
Det grønne beltet utvikles gradvis gjennom fasene
for å koble den nordlige villere naturen sammen
med de grønne områdene i Oslo Science City, ned
mot de mer formelle grønne strukturer som ender
i Vigelandsparken og deretter videre mot fjorden.
På denne måte kan naturens flora og fauna bidra
til å øke biologisk mangfold i Oslo Science City. En
serie sekundære korridorer og turstier kobler seg til
beltet gjennom hele innovasjonsdistriktet og griper
tak i omgivelser og eksisterende grønne områder.
Det dannes et grønt nettverk.

VIGELANDSPARKEN

ØKOLOGISKE KORRIDORER

DET GRØNNE BELTET
Voksende struktur

DET GRØNNE DISTRIKT

Naturgradient - fra vill til formell
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Lokal vegetasjon

Grønn teknologi og innovasjon
helbredende
hager

Klima, energi og miljø er ett av fire faglige gravitasjonsfelt i Oslo Science City, og kunnskapsinstitusjonene
i innovasjonsdistriktet har internasjonalt ledende
forskere på området. Dette bør reflekteres i
utviklingen og driften av området, og bærekraftige
løsninger kan bli et identitetsskapende element for
Oslo Science City som innovasjonsdistrikt.
Oslo Science City kan utvikles til en levede
bydel i Oslo, samtidig som klima- og miljøhensyn
prioriteres og ivaretas. Naturbaserte løsninger
for overvannshåndtering og klimaforebygging,
sirkulære prinsipper som retningsgiver ved valg
av materialer og løsninger, lokal energiproduksjon
og høy energieffektivitet, smart infrastruktur
og utslippsfri mobilitet kan bidra til en vesentlig
reduksjon av klimafotavtrykket. Bevisst bevaring
av biomasse, planting av ny vegetasjon og en målrettet ivaretakelse av artsmangfold bidrar til et grønt
og bærekraftig innovasjonsdistrikt. Oslo Science
City bør aktivt søke å bli et testområde for nye og
fremtidsrettede klimaløsninger.

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

Bærekraftig og kortreist, lokal produksjon og fornybar energi

Regnhager

Hydroponics
Vannreservoar
Karbonnøytral
tømmerkonstruksjon

KOBLE MENNESKER OG RESSURSER
Ved å høste og koble behov: dyrking på tak+sosiale
møteplasser+ solar/grønne tak

NYE INFRASTRUKTURTJENESTER OG
NETTVERK
For å gjøre distriktet mer effektivt og fornybar

DATADREVNE TJENESTER

Skape en påkoblet by for trygg, bærekraftig og effektiv
transport

OSLO SCIENCE CITY

Oslo bærekraftsenter
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PRINSIPP 4

Et åpent og levende
byområde med
nyskapende kvaliteter
O

slo Sience City skal være et åpent og
tilgjengelig innovasjonsdistrikt. Kunnskap
skal deles mellom akademia, næringsliv,
offentlig sektor og samfunnsaktører. Åpenhet
bidrar til nyskaping og danner grunnlaget for at
møteplassene faktisk fyller sitt formål. Åpenhet
bør være et bærende prinsipp for Oslo Science City
som inviterende bydel.
Åpenhet skal prege innovasjonsarbeidet. Det skal
være enkelt for kunnskaps- og næringsaktører å
få innpass i laboratorier, testanlegg og samspillsarenaer, og flerfunksjonelle bygg stimulerer åpent
samspill. Dette styrker innovasjonskraften og bidrar
til verdiskaping og nye bærekraftige arbeidsplasser.

sambruk av møtelokaler og
kontorarealer
sambruks
laboratorier

interaktive utstillinger og
test produkter

samlokalisering og
samskaping

kultur
scene

demokrati torg

Vi ser for oss en pulserende bydel som er designet
for at folk med ulike bakgrunner, kulturer og yrker
skal møtes. Dette krever tilgjengelighet og aktivitet
på gateplan med bygg og byrom som stimulerer
til spontan menneskelig interaksjon og hverdagshendelser så vel som planlagte arrangementer,
aktiviteter og samlinger. Oslo Science City skal
være en bydel som er åpent langt utover arbeidstid.
Kulturarrangementer, debatter, seminarer, foredrag
og festivaler skal gi dette distriktet et unikt, åpent
og inviterende preg.
Innovasjonsdistriktets offentlige rom skal gi
fysiske og digitale rammer til offentlige ordskifter,
demokratiske prosesser, spontane møter, medvirkning og inkludering.

co-working
og start up

LIVE DATA
Temperature
Water usages
NOX
Humidity

SMART
BMS

SERVER

T

Fysiske og digitale rammer skapes for demokrati, møter
og medvirkning

Åpenhet og flyt mellom offentlig rom og bygning, mellom
kunnskapsmiljø og offentlig sektor. Med fokus på sambruk av
testanlegg, laboratorier og arenaer

Tilgjengelighet og enkelhet i sambruk, orientering og
flerfunksjonalitet

Tilgjengelighet og enkelhet i sambruk, orientering og flerfunksjonalitet.

OSLO SCIENCE CITY
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PRINSIPP 5

Et inkluderende
innovasjonsdistrikt
Bydel som omfavner hele befolkningen

Øvre Gaustad
Radiumhospitalet og Oslo
Cancer Cluster

O

slo Science City skal derfor spille på lag med
resten av byen ved å være åpen, tilgjengelig,
raus og inkluderende for alle. Med dette
mener vi at et vellykket innovasjonsdistrikt har
funksjoner og aktiviteter som involverer barn, unge,
eldre og folk med bakgrunn fra andre kulturer og
steder. Det skal også etableres sterke koblinger
mellom de ulike nabolagene i innovasjonsdistriktets
som gjør det hyggelig, lett og intuitivt å bevege seg
rundt. Uavhengig av hvor man bor og oppholder seg
i Oslo Science City skal man få et klart inntrykk av at
man er en del av et åpent og inviterende innovasjonsdistrikt med muligheter for alle.

Nedre Gaustad

Campus Ullevål
Blindern

Majorstuen

SKOLE OG LIVSLANG LÆRING

Marienlyst

TESTARENA FOR SAMFUNNSUTVIKLING

Et tett samarbeid med hele Oslo-skolen skal
inspirere, gi ny kunnskap og stimulere interessen
for innovasjonsrettet arbeid. Samarbeid med
videregående skoler kan motivere og øke interessen
for høyere studier og forskning. Oslo Science City
kan også spille en sentral rolle i etter- og videreutdanning. Livslang læring blir stadig viktigere for
Norges arbeidsstyrke, og universiteter, institutter
og bedrifter vil gradvis få en viktigere rolle i dette
læringsarbeidet, både for sine egne og andres
ansatte. Byveven skal fremme innovativ sosial og
miljømessig bærekraft.

15 min nabolag til alle sentrale funksjoner

andre tilbydere av offentlige tjenester kan prøve ut
nye løsninger. Innovasjonsdistriktet skal med andre
ord være en levende læringsarena for forskning,
næringsliv, utdanning og lokalbefolkning.

Bydelen fungerer som et levende og utprøvende
innovasjonområde, der man kan teste ut ulike måter
å organisere og designe samfunnsfunksjoner og
offentlige tjenester. Slik utprøving krever testarenaer og Oslo Science City skal være en slik
levende lab for samfunnsinnovasjon der aktører som
NAV, primærhelsetjeneste, utdanningssektoren,
Innovasjon Norge, Miljødirektoratet og en rekke

Styrke den eksisterende identiteten samtidig
som man skaper en følelse av sted

Utprøvende arenaer for samfunnsutvikling og
kunnskapsoppbygging

De store endringene vi står overfor som samfunn må
være kunnskapsdrevet, og det er helt avgjørende
at befolkningen har tillit til kunnskapsmiljøene
som legger premissene for samfunnsutviklingen.
Det angår oss alle. Derfor skal Oslo Science City
utvikles som et åpent, inkluderende og inviterende
innovasjonsdistrikt. Her skal du møte skoleklasser
som deltar i forskningsprosjekter, yrkesaktive på
vei til videreutdanning, eldre som deltar i viktige
samfunnsdebatter, og beboere, studenter, grundere
og forskere som oppsøker noen av de mange sosiale
møteplassene i området.

Inkluderende bydel for befolkning i alle aldre og samfunnslag

114

OSLO SCIENCE CITY

115

BORATIONS
LLA
O
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CAL DESTINAT
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N
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S

STYRKE NABOLAG

Tilrettelegge for nabolag med
variasjon i identitet og funksjoner

UNIKE MØTESTEDER

Skape gode møtesteder i en
naturbasert by med forskjellige
identiteter

NSIFICATION
DE

VIRONMENT
EN

M EET
E

ING
ORK
TW

MYK MOBILITET

Skape et finmasket nettverk av
forbindelser og prioritere myke
trafikanter

NATU
RA
LE

NMENT
IRO
NV

Ved å styrke nabolagene og knytte dem sammen
på tvers av barrierer blir Oslo Science City et
økosystem som helhet. Hvert nabolag har sin nøkkelidentitet og er i seg selv et blandet nabolag med
sterke mobilitetsnettverk og unike møteplasser.
Sammen med utendørs møteplasser, torg og parker,
inneholder hvert nabolag attraktive destinasjoner
som fungerer som generatorer for videre utvikling.
Fellesskapet av nabolag støtter og oppbygger
hverandre og i midten av Oslo Science City
samles flere attraksjoner. Hele Oslo Science City
representeres i et sterkt sentralområde på Blindern.

AN

N

UR
B

Levende nabolag

ATTRAKTIV DESTINASJON

Knytte området sammen på tvers av
barrierevirkninger og skape et
flerfunksjonelt sentrum
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Nabolag med identitet

Blindern videregaende skole

Gaustad sykehus

Øvre Gaustad
Rikshospitalet

Ulleval
Ring 3

Livsvitenskapbygget

Nedre Gaustad

Sintef

Gaustadbekkdalen

Identitet gjennom skala

Blidern
Meteorologisk /
Blindern studenterhjme
Vinderen psykiatrisk

Oslo Science City er et distrikt som består av flere
nabolag. Hvert nabolag har sitt nettverk av lokalsamfunn som igjen består av flere klynger av
personlige forhold. For å bygge opp den sterke
identiteten og tilliten som er grunnlagt i møter og
samarbeid, trenger vi å bygge opp fellesskapet
på alle skalaer. Fra det lokale mikronettverket av
fysiske naboer eller arbeidskollegaer, til det lokale
nettverk av formelle og uformelle aktiviteter og
sammenkomster. Det skal skapes stolthet og følelse
av eierskap i organisasjoner og virksomheter.

UiO main campus

UiO east

Marienlyst

Blindern residential
Fysisk south

Marienlyst

Majorstuen
football fields

Gydas vei
residential

Majorstuen

Majorstuen institutional

Majorstuen

OSLO SCIENCE CITY
N

0

100

250

Trudvangveien residential

NABOLAG

GÅAVSTAND

500

OSLO SCIENCE CITY
20 min gåavstand

NABOLAG

Radius: Mindre enn
10 min å gå

LOKALSAMFUNN
Radius: Mindre enn
5 min å gå

LOKALE KLYNGER
Maks 2 min å gå
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PRINSIPP 6

Moblitetsløsninger
O

slo Science City har en tydelig ambisjon om
å bli et bilfritt distrikt. Med dette mener vi å
designe gater for mennesker som en visjon
hvor vi skifter fra et gatenett basert på biltrafikk til
myk mobilitet.
Et nytt transportsystem skal redusere behovet for
å eie en bil ved å tilby trygge, praktiske nettverk og
rimelige alternativer for hver tur, og oppmuntre til
nye mobilitets former og å benytte sykkel, e-sykkel,
e-kjøretøyer, autonome busser og delt mobilitet.
I Oslo Science City starter vi å utbygge denne
strategien allerede i fase 1, ved å transformere
et indre område mot framtidsvisjonen om myk
mobilitet, og lage et finmasket nettverk som
prioriterer myke trafikanter. I Oslo Science City
vokser dette nettverket over tid og vil til slutt bli
fullt skalert til også å inkludere logistikkhuber for
levering, avfall, lagring og delte tjenester.

ALTERNATIV TRANSPORT OG
EFFEKTIV LOGISTIKK

Ved å styrke mobilitetshuber og lage delte logistiske
knutepunkter for området

REDUSERE BILTRAFIKK OG
PARKERING

Ved å forbedre offentlig transport og omdanne
parkeringsområder til ny bruk

FORBEDRE OFFENTLIG OG
ELEKTRISK TRANSPORT

Oppmuntre til nye mobilitetsformer, sykkeldeling, e-sykkel og
andre alternativer med lavere hastighet

DESIGNE GATER TIL
MENNESKER

Ved å prioritere fotgjenger og myk mobilitet
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Ruter til regn og vind

Gjennom å dyrke koblingene mellom nabolagene
økes bruk av og kjennskap til hverandre. I Oslo
Science City er en hovedtanke å styrke koblingene
mellom nabolagene, slik at de fungerer sammen og
hver for seg. Ved å opprette gåruter og turnettverk
som forbinder ulike deler av innovasjonsdistriktet
kan vi danne grunnlag for “Walk and Talk” møter som
skaper rom for nytenking og innovasjon.

5 -15 min
0,5 - 1,5km

Man kan se på den urbane strukturen
fra et 30 minutters gange perspektiv og
forbedre mulige stier og gangveier

30

Ulike ruter med ulik lengde tilpasset
møtebehov. Tilgjengelig tid finnes
gjennom Oslo Science City´s app

m
3k

km

m
3k
in
m

km

30 m
in

3

in

1h
ou
r6

1

6 km
ur
ho

30
m

Ruter til vinter og snø

Rutene er forbundet i sløyfer så
man kan tilpasse underveis
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Utslippsfri og effektiv mobilitet
Visjonen for mobilitet i Oslo Science City er et utslippsfritt transportsystem som setter menneskene i sentrum. Det skal bli enkelt å bevege seg til og fra og
rundt i Oslo Science City uten bruk av egen bil.
Mer enn 30 prosent av aralene i dagens byer er dedikert
til infrastruktur. Veier og parkering reduserer offentlige
rom, og har en negativ innvirkning på samfunn og natur.
En framtid hvor bilen tar mindre plass, vil frigjøre
betydelige areal til byutvikling og byliv.

TRADISJONELLE GATER

Mer enn 30 prosent av arealene i moderne
byer er i dag dedikert til infrastruktur. Veier
og parkering reduserer offentlige rom og kan
ha en negativ innvirkning på lokalsamfunn
og natur

For å lykkes trenger man å styrke mobilitetsnavene
som dannes av T-banestasjonene Blindern og
Forskningsparken. Det foreslås å endre navnet
fra Forskningsparken stasjon til Oslo Science
CIty stasjon for å styrke og synliggjøre områdets
identitet. Dette vil være de viktigste innfallsportene
inn til Oslo Science City. Det skal etableres raske
sømløse forbindelser mellom disse og resten
av Oslo Science City. Det skal også lages en
koordinert bylogistikk-hub som tar i bruk ny klimavennlig teknologi for intern varedistribusjon, og som
utfordrer etablerte systemer. Økosystemet som
etableres i Oslo Science City kan vise veien mot en
bærekraftig og oppkoblet fremtid.

NEDSKALERING AV BILTRAFIKK
Frigjør plass for naturen og forbedrer luftkvaliteten

FELLESOMRÅDER SKAPER TRYGGERE
MILJØER
For beboerne og sikker tilgang for
persontransport

BILFRITT OMRÅDE

I en fremtid hvor Oslo Science City blir et
bilfritt nabolag kan vi frigjøre betydelige
mengder plass og tilby høyere og bedre
offentlig bruk

BEDRE TILKOBLING TIL OFFENTLIG
TRANSPORT

Gjør det mulig å opprette bilfrie soner i området og
prioritere myk mobilitet
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Trinnvis innføring

Vi starter med å gjøre det indre området av Oslo
Science City bilfritt og fossilfritt. Her omprioriteres
parkeringsarealer til andre formål som skaper mer
byliv og verdi. I dette området tillates imidlertid
utrykningskjøretøy, HC og autonome busser/taxier.
Det kommer så en gradvis utvidelse av det fossilfrie
og bilfrie området og transformerer parkeringsarealer til utviklingstomter eller til parkering for
delt elektrisk mobilitet. Parkeringsanlegg legges
primært i utkanten av området slik at de som fortsatt
trenger bil, kan få tilgang til det.

Broforbindelse / tverforbindelse

Broforbindelse / tverforbindelse

Broforbindelse / tverforbindelse

Tunnel / road under corridors

Tunnel / road under corridors

Tunnel / road under corridors

Bilvei

Bilvei

Bilvei

Shared space ?

Shared space ?

Shared space ?

Logistikk/ varelevering

Logistikk/ varelevering

Logistikk/ varelevering

Supersykkelsti

Supersykkelsti

Supersykkelsti

Turvei

Turvei

Turvei

Trikk

Trikk

Trikk

T-bane

T-bane

T-bane

Selvkjørende shuttle-busser

Selvkjørende shuttle-busser

Selvkjørende shuttle-busser

Buss

Buss

Buss

I dag

Det innføres en eller flere bylogistikk-huber
som kan betjene området med varer på en
klimavennlig måte. Her vil vareleveranser fra ulike
leverandører bli samlastet og sendt videre for intern
distribusjon med elvaresykler, elvarebiler og
autonome kjøretøy/roboter til virksomhetene i Oslo
Science City. Det tilrettelegges også for at pakkeleveranser kan foregå ved hjelp av droner. Ved å
plassere landingsplasser for droner på takflater på
høye bygg, reduseres støyen for dem som går og
oppholder seg på gateplan, samtidig som det gir
en effektiv transport av tidskritiske varer, som for
eksempel blodprøver mellom sykehus.

2025

2035/2045

Gaustad

Livsvitenskapsbygget parkering

Forskningsparken

dScience parkering

Vareleveringssone

Blindern

BILFRI LOOP

Allerede i 2025 er visjonen å etablere et bilfritt sentrumsområde
gjennom enkle tiltak

TRANSPORTSYSTEMER

Fokus på å forbinde Sentralområdet i fase 1 gjennom et sterkt
nettverk av forskjellige mobilitetstyper. Loopen kan brukes som
testarena for nye mobilitetsløsninger

PARKERINGSPOTENSIAL

Eksisterende parkeringsarealer flyttes til kjellerarealer under de
nye byggene og frigir plass på bakkeplan til ny bebyggelse. Eksisterende parkering omdannes til utviklingstomter og grøntråder
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VE
HO D

SAML

Gatene i Oslo Science City

B
HU

STINGS
A

vehicular road

logistic road

vehicular road

MLAS
SA

Ved å definere et sett med gater med vekt på
fremtidens mobilitetsløsninger, transformeres
Oslo Science City til det mest effektive, trygge
og bærekraftige området i Norge. Gater vil bli
transformert fra å tilrettelegge for biltrafikk til nye
måter å bevege seg på som krever mindre plass.
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NGS H
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1.40 %

1.40 %

0.65 %

0.65 %

6.03 %

6.03 %

1.57%

1.57%

1.75 %

1.75 %

1.84 %

1.84 %

2.48 %

2.48 %

Transformasjon over tid

5.22 %

36.33 %

5.22 %

36.33 %

4.84 %

4.84 %

total site
buildings
6.03 %

Ved å starte transformasjonen i indre deler av Oslo
Science City, etableres et funksjonelt mobilitetssystem fra dag én som også kan fungere som
pilotprosjekt før nye områder transformeres i Oslo
Science City og med overføringsverdier for mange
andre bymessige områder. Gater transformeres over
tid til gater som er formet ut fra den myke trafikant og
gåendes perspektiv , og til en fremtid der biltrafikken
blir mindre og tar opp mindre plass.

22.33 %

veier +
parkering

3.0

SIDEWALK

10.0

TRAM TRACKS

7.4

ROAD

3.0

SIDEWALK

humanities

1.40 %

environment & climate & energy

0.65%

economics & computal sciences

1.75 %

digitalization & computal sciences

22.33 %

2.48 %

15%

5.22 %

4.84 %
22.33 %

building within OCS outside category

3%

intersticial spaces
network / infrastructure

36.33 %

natural (soft scape)

scenarie 2025-2045
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5.6

PLAZA
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plaza and urban spaces
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CHARGING STATION
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til
15.54 %
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Strategi for Ring 3

Gjennom en gradvis transformasjon legges Ring 3
under bakken og områdene nord og sør for hovedveien kobles med urbane strukturer og grønne
korridorer. I trinn 1 etableres en serie med mindre
grønne broer som forbinder de to sidene, samtidig
som ringveien senkes et par meter og Gaustadalléen
løftes for å tillate myk mobilitet og trikk å krysse over.
Dette styrker Gaustadalléen som en urban gate og
trekker øvre Gaustad nærmere nedre Gaustad og
resten av Oslo Science City.
Innen 2045 legges en større del av Ring 3 under
bakken for å frigjøre arealer til ny byutvikling, fjerne
fysiske barrierer og styrke de grønne korridorene
gjennom området.
Ved å senke traseen på Ring 3 slik at fotgjengere, myk
emobilitetsformer og trikk kan krysse over atskilt fra
biltrafikken, økes sammenhengen i området både i
bygningsmasse, traffikkløsninger, og grønne strøk.
Dette forutsetter at vi får redusert av- og på-rampen
til Ring 3 til en enkel kompakt rundkjøring.

TRINN 1
FORSLAG TIL TRINNVIS
TRANSFORMASJON AV RING 3
Transformasjonen skjer gradvis ved i første omgang
å utbygge flere brede overganger over Ring 3. Innen
2045 legges en større del av Ring 3 under bakken
for å frigjøre arealer til ny byutvikling, fjerne fysiske
barrierer og styrke de grønne korridorene gjennom
området.

TRINN 2

TRINN 3

132

133

134

OSLO SCIENCE CITY

135

Marka

Nye løsninger

Ring 3

Skole VGS

Øvre Gaustad

Øvre Gaustad ligger nært opp til Nordmarka med rike naturopplevelser. Her bygges et nytt og moderne sykehus i tilknytning
til Rikshospitalet, i et nabolag med fokus på pasienter, helse og
velvære. Naturen i dette nabolaget er meditativ, helbredende, frodig
og grønn. Ved enden av den nylig revitaliserte Gaustadalléen etableres en inngangsplass som binder de ulike institusjonene sammen og
identifiserer nabolagenes identitet i Oslo Science City. Inngangsplassen er endepunktet den nye trikkelinjen som går forbi Sognsvann
og den autonome bussen som går til majorstuen. Torget inneholder
offentlige funksjoner, inngangspartier, programmer og åpne første
etasjer i de omkringliggende bygg.

Sykehjem

Byarkiv
Flerbrukshall

Ullevaal plaza

Norges idrettsforbund

Rikshospitalet
Torg

Ris

Hagekoloni

Ullevål stadion
Samlastings sentral/
Logistik
SiO
Athletica Domus

Grønt belte

Gaustad
Livsvitenskapsbygget

SINTEF

Gaustadalléen

SINTEF
Torg

Oslo Science City Center
(Forskningsparken)

Meteorologisk
Institutt

Rolig og meditativ
hage

Vinderen

fleksibelt åpent
grøntområde

Forskningsparken

HUMSAM

urban
farming

Det grønne beltet

Ved å koble sammen og nedskalere Sognsveien, på tvers av Ring 3,
kan vi skape et grønt byrom som forbinder nabolagene på hver side.
Byrommet mellom NGI og Ullevaal stadion utvikles med byromsfunksjoner, samlende byromsdesign og nedskalert trafikkgjennomgang.
Samtidig etableres en ny trikkesløyfe rundt Ullevål og Sognsveien 80 med
endelig destinasjon på sykehuset. Dette bedrer kollektivtrafikktilbudet til
området og knytter det tettere sammen med byen og Oslo Science City.
Den nye forsknings- og næringslivscampusen med NGI, IFE, NIVA og NILU
blir et kraftsenter på forskning og innovasjon innen klima, energi og miljø.

Oslo Science City stasjon

Ved Oslo Science City stasjon utvikles ett sterkt traffikknutepunkt med
kobling av T-bane, trikk og autonome kollektiv tilbud, samt et kunnskapsbasert næringsdistrikt med høy tetthet og urbant preg. Oslo Science
City stasjon utvikles med høye tårn på hver side av banen med et felles
gulv og førsteetasje.

barnehage

dScience
bioswales

I Oslo Science City styrker vi den kontinuerlige grønne korridoren som
forbinder marka med byen. Her skapes aktivitets- og rekreasjonsrom som gjør beltet til en viktig attraktivitet for hele Oslo.

Demokratiets hus og torget

Blindern
studenthjem

Forskerboliger

Blindern

I krysset til forbindelsesgaten mot Forskningsparken ligger Demokratiets
hus og det åpne torget. Det ligger midt i Sentralområdet. Her legges
et nytt flerfunksjonelt innovasjonsnav med forskning på samfunnsinnovasjon, demokratiutvikling og inkludering. Samtidig etableres
det et nytt torg for samling av mennesker for åpne debatter, politiske
arrangementer, kulturelle arrangementer, faglige samlinger med mer.

Frederikkeplassen
Universitets plaza

Bibliotek
student
hage

Steinerud

Pop up
Markeds plass

Ved Blindern stasjon oppstår et viktig knutepunkt hvor vi foreslår
utbyggingen av dScience-senteret. Bygget er flerfunksjonelt og
oppleves som to bygninger hvor loopen trekkes gjennom senteret.
Det etableres et uterom i sentrum som egner seg for samlinger og
større arrangementer. Ved å trekke det grønne inn som del av takflater
og terasser kobler bygningen sammen de to grønne korridorene fra
nord til sør. Det gis innsyn fra utsiden til forsknings- og innovasjonsaktører inne i bygget.

Frederikkeplassen

Oslo Bærekraftsenter
barnehage

kompost
hage

urban
farming

Experimentation
park

Undervisnings pavilioner

Studenterboliger

bioswales

info
senter

Kringkastingshuset

rekreation
møtepunkt

Hotell

Store
studio
Torg

lek

Frøen

De nåværende kjemi- og matematikkbygningene har en nøkkelposisjon i Loopen og det sentrale området i Oslo Science City . Bygningene
ligger også midt i Blindern-aksen som knytter campus til det grønne
beltet som strekker seg til Majorstua og videre mot Frognerparken.
Vi foreslår å transformere disse ikoniske byggene til et sterkt og
flerfunksjonelt forsknings- og utstillingsområde for klima, energi og
miljø. Med sin nøkkelposisjon i forhold til parken mot sør og Loopen
i nord foreslår vi å åpne det sentrale krysset for publikum, trekke det
grønne inn og forvandle bygningen og uteplassene til utstillingsrom,
resturanter, urban dyrkning, samt tilføre utdanningspaviljonger som
strekker seg ut i parken. Her kan det også arrangeres aktiviteter som
fremmer fremtidig bærekraft og innovasjon.

Barnehage

fleksibel
åpent område til events

Mobilitet

skatepark

MF Vitenskapelig høyskole

Chateau
Neuf

Norges
musikhøyskole

torg

Politihøyskolen
Vognhallen

Sporveismuseet

Majorstuen

Deichmanske
Majorstuen

Reisetorget

Vigelandsparken

Frederikkeplassen forvandles til et lekent og livlig byområde. Ved å
synliggjøre og koble de sosiale kjellerprogrammene direkte til plassen,
kan aktivitetene trekkes ut og frem. Ved å arbeide med plassens topografi
kan vi åpne lokaler som tidligere har ligget i kjellerplan til å bli aktive
fasader med dagslys og tilgjengelighet for alle. Bakkene gir en mer intim
romopplevelse, samtidig som det åpne rommet beholdes til samling av
større folkemengder og arrangementer.

Sports park

Bærekraftsenteret

Den karakteristiske bygningen kan styrkes og fornyes ved å bygge
ut konsertscenen på toppen av bygningen og lage et nytt flerbruks
offentlig torg foran bygningen. Utendørstorget kan potensielt dekkes
med en stor glassstruktur for å skape en utescene hele året.

Campus Ullevål

SINTEF
MiNaLab

Urban
skog

Torg

Chateau Neuf

Thon hotell

Børrestuveien

(Offentlig kantine/restaurant)

naturlig
regnbasseng

dScience

Ullevaal Stadion
NGI

Rikshospitalet

Forskningsveien 1B

Gaustadalléen blir revitalisert som en livlig bygate som strekker seg
fra dScience-senteret gjennom Livsvitenskapsbygget og videre
opp mot den nye innbydende plassen til Rikshospitalet. Ved Ring 3
løftes gaten for å krysse Ringveien og bringer her inn ny utvikling
som styrker gaterommet. Eksisterende og nye bygg åpner seg på
gateplan. Gatefasader løfter gatenes kvalitet og skaper en bygate
som forbinder veien ned til Bindern stasjon.

MEET
kurs- og konferansesenter
5000 M2

Bad

Veksthus

Ved å senke nivået på Ring 3 slik at fotgjengere, myk mobilitet og trikk
kan krysse over, økes sammenhengen i området både mht bygningsmasse, traffikkløsninger og grønne korridorer. Dette forutsetter at vi
får reduseret av- og påkjøringsrampen til Ring 3 til en enkel kompakt
rundkjøring. Transformasjonen skjer gradvis med i første omgang å
utbygge flere brede overganger over Ring 3. Innen 2045 foreslår vi å
legge en større del av Ring 3 under bakken for å frigjøre arealer til ny
byutvikling, fjerne fysiske barrierer og styrke de grønne korridorene
gjennom området.

Hver enkelt reise kan skreddersys med sømløse integrerte, delte, trygge
og praktiske mobilitetsløsninger. Dette kan oppnås ved å bygge ut
mobilitetløsninger som sykkeldeling, mikromobilitet, elbildeling i tillegg
til kollektivtilbudet. Med økende autonomisering av kollektivtilbudet,
kan tilbudet forbedres og nye tjenester innen bestillingstransport tas i
bruk. Det vil bli hyppigere avganger og flere linjer som binder området
bedre sammen internt og med resten av Oslo. Det etableres en autonom
bussrute som fungerer som horisontal heis for å knytte sammen ulike
områder i Oslo Science City og gjøre det enkelt med omstigning mellom
ulike transportformer. Kollektivsystemet med T-banen, trikk- og tunge
busslinjer vil fortsatt være viktig for å betjene tunge reisestrømmer på
en arealeffektiv måte.

Campus Radiumhospitalet

OUS videreutvikles med nytt klinikkbygg og protonsenter og innovasjonsparken til Oslo Cancer Cluster utvides betydelig. Det blir flere laboratorier
og kontorer, som gir mer forskning og plass til at store internasjonale
farmasiselskaper etablerer seg i miljøet, side om side med forskere,
sykehusansatte og gründere. Dette vil styrke området som et kraftsenter
for forskning og innovasjon innen medisin.
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Faser i utbyggingen
av området
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137

ÅPNE OG FORESLÅTTE
UTVIKLINGSTOMTER

Det eksisterer et stort
utviklingspotensial i åpne
tomter (open plots), i
arealer rundt bygg som
finnes i dag (infill) og på
eksisterende bygg (onfill)

D

ONFILL
INFILL

et er allerede mange utbyggingsplaner i
Oslo Science City, og viktige prosjekter
som Livsvitenskapsbygget er allerede
igangsatt. Plattformen for den nye regjeringen
stadfester at det nye universitetssykehuset skal
bygges på Øvre Gaustad. Gjennom kartlegging
av tomtearealene i Oslo Science City er det
definert hvor det er størst potensiale for utbygging,
og hvor raskt denne utbyggingen kan skje.
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28.000
273%

10.000

økning fra i dag

ARBEIDSPLASSER I NÆRINGSLIVET

54%

økning fra i dag

ANTALL BOLIGER

212%

økning fra i dag

ARBEIDSPLASSER TOTALT

økning fra i dag

ANTALL BEBOERE

ANTALL TRÆR

160%

økning fra i dag

KUNNSKAPSARBEIDSPLASSER

68000

317%

75%

Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus,
SINTEF, NGI, Forskningsparken, Oslo Cancer
Cluster, bedriftene, 300 oppstartsselskaper,
en rekke forskningsinstitutter og kunnskapsbaserte
organisasjoner skaper kritisk masse å bygge videre
på. Innovasjonsdistriktet representerer en unik
mulighet for å veve næringsliv og bylivsfunksjoner
sammen med sterke kunnskapsmiljøer i en kompakt
bydel.

10.000
17000

O

slo Science City har en unik beliggenhet
i gangavstand fra sentrum av Oslo, og i
direkte forbindelse til det 430 km2 store
naturområdet Nordmarka. Distriktet er stort og
kan romme omfattende utviklingprosjekter. Det har
landområder som kan utvikles for både urbane og
grønne kvaliteter.

økning fra i dag

1 million tonn

29.000

REDUSERT CO2-UTSLIPP GJENNOM BYGGENES
LIVSLØP

Transformasjon til en
ny og levende bydel

600.000 m2

ANTALL KVM TIL NÆRINGSAREAL
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Bærekraft:

10 ambisjoner
O

slo Science City skal bygge på bærekraftsprinsipper langs alle dimensjoner.
Vi har etablert 10 ambisjoner for en
bærekraftig byutvikling i Oslo Science City. Disse
ambisjonene er hentet frem gjennom en omfattende
samskapingsprosess med de som til daglig arbeider
i Oslo Science City med bærekraft som fag. De bør
videreutvikles slik at alle har en felles ambisjon og
noe å strekke seg etter. Anbefalingene kan danne
grunnlaget for utvikling av kriterier til aktørene i
området.

01. Bidra til utvikling av et innovasjonsdistrikt

tilpasset et klima i endring. Området skal tåle
fremtidens klimaendringer, og klimakonsekvenser
skal håndteres slik at Oslo Science City er et trygt
område å arbeide og ferdes i. Det skal utvikles
løsninger på naturens premisser , byggene skal
være klimarobuste og overvann skal håndteres
som en ressurs i våre rekreasjons- og grøntområder.

02. Arbeide for å nå målet om å bli et null-

utslippsområde. Vi har som målsetting å redusere
direkte og indirekte klimagassutslipp i tråd med
Parisavtalen. For å få til et nullutslippsområde, må
vi satse på energieffektivisering og lokal energiproduksjon . Vi skal se byggene i sammenheng og
ha gode nullutslippsløsninger i alle utviklingsfaser
av området. Det skal for eksempel være enkelt

å velge utslippsfrie løsninger i byggeprosessen,
driftsfasen og i forbindelse med ved valg av
materialermaterialer. Det skal være enkelt å gjøre
utslippsfrie valg i tilk nytning til ytransport og
mobilitetsløsninger både til/fra og internt i området. Det skal være attraktivt å gå og sykle.

03. Ta i bruk sirkulærøkonomiske prinsipper i

05. Ivareta natur, eksisterende bebyggelse og

ressurser. Vi skal bevare mest mulig, og det skal
alltid vurderes om det er mulig å få til en bedre
utnyttelse av eksisterende bebyggelse og
infrastruktur, samt bevaring av natur, før utbygging
på ubebygde områder eller rivning igangsettes.
Aktiv transformasjon av bygde strukturer, ”onfill”
og ”infill” og ombruk av masser, materialer,
konstruksjoner og organiske ressurser skal være
en del av løsningen. Nye tiltak skal være endringsdyktige, miljøvennlige og ombrukbare.

alle deler av virksomheten. Vi skal tenke og handle
sirkulært når vi skal utvikle innovasjonsdistriktet til
en integrert del av Oslo kommunes klimastrategi
og som en del av en sirkulær samfunnsutvikling.
Gjennom samarbeid skal vi sørge for å opprette
sirkulære prosesser i alle ledd i innovasjonsdistriktet knyttet til både fysiske og forbruksrelaterte løsninger. Oppsirkulering, ombruk,
reparasjoner, lokal produksjon, redusert bruk
av engangsartikler og matsvinn, skal bidra til å
utvikle nye tjenester, kortreiste tilbud og
inkluderende møteplasser i bymiljøet.

06. Gi god tilgang til grøntområder og offentlige

04. Dele ressurser, på individ- og kollektivt nivå.

07. Investere i en sosial infrastruktur som skaper

Både kunnskap, data, eiendeler, arealer, utgifter,
og tjenester skal inngå i utviklingen av nye
delingsløsninger i innovasjonsdistriktet. Vi vil
styrke tilgangen til delte løsninger innen mobilitet,
tekniske installasjoner, digitale løsninger, kontorog laboratoriefasiliteter, auditorier, kantiner, lobby
og andre fellesarealer.

rom som fremmer rekreasjon, folkehelse og
biologisk mangfold. Utviklingen skal være i tråd med
Oslos prinsipper om blågrønn faktor og fremme
etableringen av blågrønne sammenhengende
områder som fungerer som inkluderende offentlige
rom og ikke virker ekskluderende. Grøntområdene skal bevare og forsterke habitater som
er meningsfulle og funksjonelle for alt som lever.
Natur og parkområder skal fremme folkehelse
gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet, mental
hygiene, læring og møter mellom folk.

et godt byliv for alle. Det skal skapes en sammenhengende struktur av gangveier, offentlige rom,
møteplasser og felles servicetilbud, som er
tilgjengelig for alle. Alle aktører skal sørge for å gi folk
en grunn til å ferdes til, i og gjennom området. Ved å
tilrettelegge for ulike aktiviteter til forskjellige tider av
døgnet, vil vi skape et inkluderende område, med
opplevd trygghet for alle. Det skal sikres et felles
eierskap til grunnen, slik at innovasjonsdistriktet

kan tilby tilgjengelige og frie rom i byen. Det skal
utarbeides en medvirkningsplan og brukerne av
området skal involveres i utviklingen av løsningene.

08. Utvikle løsninger på naturens premisser. Det

skal benyttes naturbaserte løsninger som er
inspirert og støttet av naturen og som
representerer naturlige løsninger på miljø- og
klimautfordringer i området. Økosystemtjenester
som beskytter eller gjenoppretter natur og naturfunksjoner skal utvikles. Det skal etableres brukerstøtte som reduserer barrierer knyttet til bruk av
naturbaserte løsninger.

09. Sørge for å alltid framheve gode initiativer og
gjennomføre tiltak som støtter hverandre. Vi skal
alltid motivere hverandre til innovasjon og
samarbeid som sikrer redusert forbruk og utslipp
av klimagass. Innovasjonsøkosystemets fem
hovedaktører (i Q-helix-systemet) skal aktivt
involveres i initiativer; kapital, offentlig virksomhet,
næringsliv, kompetanse og gründere. Det er viktig
å gjennomføre innsatser som støtter hverandre.

10. Sette av tilstrekkelig med ressurser til å

utvikle en eksperimentell og kreativ «sandkasse»
for utviklingen av samarbeidsprosjekter for å nå FNs
bærekraftsmål. Det skal alltid pågå små og store
innvasjonsprosjekter på tvers av institusjoner,
virksomheter og eiendomsgrenser i Oslo Science
City, med mål om nyskapende og samfinansierte
konkrete bærekraftsløsninger i innovasjonsdistriktet.
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Hovedgate
Hovedgate - oppgraderte koblinger

D

e overordnede anbefalingene i mulighetsstudien gir et nettverk av gater,
turveier, byrom, mobilitetssystemer og
blågrønne strukturer. Gater og byrom er gitt en
hierarkisk inndeling basert på funksjon, rolle og lokal
karakteristikk. Hensikten med dette grepet er todelt:

•
•

B

B

S

T

T

Bygater

B

Bygater - oppgraderte koblinger

T

2

S

B

Andre urbane forbindelser
Oppgraderte koblinger

å dele opp innovasjonsdistriktet i attraktive
nabolag, kvartaler og delområder

Turveinettet

TS

A3 1:10,000
T

4

Turveinettet - Oppgraderte koblinger

å koble sammen delområdene med hverandre
og byen for øvrig med hovedvekt på grønn
mobilitet

3

Andre grønne forbindelser

S

T

Elv/Bekk

Til sammen gir dette et innovasjonsdistrikt med
distinkte delområder som samtidig inngår i en større
bysammenheng. Anbefalingskartet viser hvordan
disse strukturerende elementene fordeler seg i
innovasjonsdistriktet.

5

Elv/bekk - Gjenåpning
Grønt - Regulert/sikret

S

T

6

Grønt - Annet

S

Grønt - Opparbeiding av park
Dagens byrom

7
B

Nye byrom
Nye Byrom - Opparbeiding av byrom
Mobilitetsknutepunkt

B

T
S

8

B

T-bane

T

T-bane stasjon

T
S

B

Trikk

S

Fremtidig mobilitetssystem

3

Programmatisk tyngdepunkt

S

S

1. NGI Campus Ullevål
2. Livsvitenskapsbygget
3. dScience
4. Demokratiets hus
5. Bibliotek
6. Oslo bærekraftsenter
7. Marienlyst
8. Chateau Neuf

AREALOVERSIKT
Beskrivelse

2025

Rikshospitalet
Domus
Parkeringsplass
Bensinstasjon
Parkeringsplass
Industribygg
Sognsveien 80
Gaustad sykehus
Tilført volum

Livsvitenskapsbygget
Forskningsparken st.
MinaLab/Radonlab
Forskningsparken
Dscience
Odontologi
Barnehage
OUS Forskningsveien
Sintef
Psykologisk institut
NGI Campus
Tangenten
Ullevaal stadion
Ytre bygg
Tilført volum

Kjemibygningen
Blindernporten
Forskerboliger
Tilført Volum

Kristine Bonnevies hus

Meteorlogisk institutt
Eilert Sundts hus

Parkering og varemottak

Plen og parkering
Barnehage ved SV
Studenterparkeringen
Forskerboliger
Kratt ved KBH
Undervisning/bolig
Teologisk fakultet

NRK Marienlyst
Tilført Volum

Majorstuen
Chateau Neuf
Menighetsfakultetet
Musikkhøyskolen
Politihøyskolen
Kirkev. Bensinst.

Bolig
44650

FBK
18750
495259

Kontor
377600
Fase 1

2500

Offentlig
326920

40000

Bolig
219030

37180

105600

6500

1200

1100

6000

5500

8000

15500
40500

Fase 2

Kontor
232550

61050

27500

12000

18000

19000

8000

12000

44000
10000
3000

10000

8000

FASE 2
Kontor
Bolig

250

2000

6500
58000

4500

32000
24200

148720
33000
37400

Offentlig

350

2000

6800

2200

1500

7000

FBK

2035

fase 2

847270

FBK
68770

16720
2000

38500

150

11400

FBK

Offentlig
0

Offentlig

2040

Bolig
18800

7000

1800

10000

Fase 3

Kontor
56000

18000

38000

FASE 3
Kontor
Bolig

0
74800

FBK

FBK

2045

fase 3

1417329

Sum nytt

44259
40000

116050
2000
0
0
0
0

171600
2500

33200
8000
33800
8000
19000
10000
18000
6500
60000
6000
12000
17000
9400
11000
7700

100000
36000
10000
23100
24500
44000
10000
3000
14300
12000
32000
0
38000
14400
3300

148720
33000
37400
38000
15500
40500
51400
24200
28000

AREAL
Sum nytt

* Arealer er bassert på grove BTA arealer over bakkenivå
* Arealer i tabell er basert på tilført/nytt volum. På tomter hvor det er eksisterende volum, forutsettes de enten revet eller inngår ikke i tabell.
* Det er lagt en omregningsfaktor fra BRA til BTA på 1.1 til grunn på tomter hvor vi kun har hatt tilgang på BRA arealer
* Hvor det ikke har fremgått en tydelig programspesifisering har vi beregnet FBK areal ut fra 50 % av byggets fotavtrykk på noen tomter.
* I offentlig formål inngår programmer som hospital, undervisning, barnehager osv.

Offentlig
54259

44259

8650
11000

25000

31000

31000
14400

32000

14300

23100
24500

100000
36000

FASE 1
Kontor
Bolig

2030

462 259 m2

Fase 1

1 309 529 m2

Fase 2

Fase 3

1 384 329 m2
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TOTAL ALLE FASER
Offentlig
Bolig
Kontor
FBK

381179
282480
633150
87520

Radiumhospitalet
Ullernchaussen 52

TOTAL PR. FASE

F1
F2

10000

Offentlig

DELOMRÅDE F - Oslo Cancer Cluster

E1
E2
E3
E4
E5
E6

DELOMRÅDE E - MAJORSTUEN

D1
D2 ( NY)

DELOMRÅDE D - MARIENLYST

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15 (NY)

DELOMRÅDE C - BLINDERN

B2
B3
B5/B6
B8
B9
B10
B11
B12
B14/B15
B16
B20
B21
B22
B23
B23(NY)

DELOMRÅDE B - NEDRE GAUSTAD

A1
A3/A4/A5
A6
A9
A10
A11
A12
A13
A14(Ny)

DELOMRÅDE A - ØVRE GAUSTAD

Tomt

fase 1

nå
2021

area m2

Grove estimater på bygg og
arealutvikling
OSLO SCIENCE CITY

145
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OSLO SCIENCE CITY

Investeringsmuligheter

I OSLO
SCIENCE
CITY

For et velfungerende innovasjonsdistrikt er det helt avgjørende at
vekstbedriftene, entreprenørene og
kunnskapsmiljøene tilføres rikelig med
kapital. Det trengs for å utvikle ideer,
teknologier og forretningskonsepter.

8

E

rfaringene fra innovasjonsdistrikter i andre
land viser at investormiljøene fatter stor
interesse for denne typen miljøer. Både
såkorn- og venturefond, private investorer og
såkalte corporate ventures etablererer seg gjerne
tett opp til de kunnskapsrike distriktene for å knytte
bånd til de beste entreprenørene og de mest lovende
vekstselskapene. Her finner de innovasjoner i
inkubatorer, akseleratorer, TTO-er og ulike gründermiljøer. På eiendomssiden viser utviklingen at bygg
og lokaler for innovasjonsaktører skaper spennende
og solide miljøer som øker leieprisene over tid.

ØKT TILGANG TIL RISIKOKAPITAL
I fremtidsbildet er det skapt rom for et unikt
samspill mellom stadig flere forskningstunge
bedrifter, sterke faggrupper ved universitetet og
vitale gründermiljøer. Det etableres arenaer og
møteplasser der investorer er aktive og kommer tett
på kunnskapsmiljøene. Noen av de mest attraktive
arealene og lokalene dedikeres til oppstartsmiljøer
og vekstbedrifter. Slik synliggjør vi muligheter, og
investorer får tilgang til en potensielt stor og verdifull
deal-flow. Vi ser for oss en klynge av investormiljøer
på sentralområdet. Mer spesialiserte investormiljøer
kan finne det mer hensiktsmessig å etablere seg i
sentrene som hviler på de fire gravitasjonsfeltene
i distriktet.
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De norske investormiljøene vil være sterkt
representert i Oslo Science City, men samtidig må
det være et klart mål om å tiltrekke kompetente
såkorn- og venturemiljøer fra de nordiske landene
og Europa. Aktørene i Oslo Science City skal
samarbeide med norske myndigheter med det
mål at man får langt større uttelling gjennom de
europeiske ordningene for innovasjonsstøtte og
tidligfase-investeringer. Det er også en klar målsetting at aktørene jobber tett med norske banker
for å sikre at Norge effektivt utnytter europeiske
ordninger for risikolån til oppstartsbedrifter. Med
et så stort faglig miljø er det naturlig at det knyttes
tette bånd til det offentlige virkemiddelapparatet
(Investinor, Innovasjon Norge, Nysnø, Argentum etc.)
og at disse er tydelig representert i Oslo Science
City. Forskningsmiljøenes egne investeringsteam
og fond vil også bidra med kompetent kapital for
innovasjon og vekst.
I årene fremover vil vi se en klar tendens til at de
litt større aktive eierfondene viser interesse for å
investere i venture-case rundt forskningsmiljøene.
En stadig større andel av veksten i store foretak kan
knyttes til deres evne til å hente inn teknologier og
løsninger som er utviklet utenfor bedriften. De større
bedriftene må derfor samspille tett med forskningsmiljøene og innovatørene i tidligfaseselskapene.
Innen Medtech, IT og Cleantech ser vi dette
mønsteret tydelig allerede. De som investerer i
større bedrifter – som ekspansjonsfond og oppkjøpsfond - må klare å fange opp denne modellen,
og det gjør man lettest ved å være lokalisert i Oslo
Science City.

ATTRAKTIVT FOR EIENDOMSINVESTORER
Også på eiendomssiden ser vi allerede en økende
interesse for investeringer i kunnskapsbygg og
eiendomsmasse i tilknytning til innovasjonsdistrikter og næringsklynger. Slike eiendommer
tiltrekker seg betalingssterke leietakere og særlig
der eiendommene er sentralt lokalisert i større
byer. Eiendommene i Oslo Science City er gode
eksempler på slike objekter. De senere årene har vi
sett at store nordiske og internasjonale eiendomsaktører har økt sin eksponering i slike bygg med

tilhørende infrastruktur. Eiendomsaktører som
Technopolis, SBB Norden (Hemfosa) og Balder er
gode eksempler på denne typen investorer. Siva
Eiendom har spilt en helt sentral rolle for utvikling
av slik innovasjonsinfrastruktur i Norge, blant annet
gjennom etableringen av Oslo Cancer Cluster.
I tiden fremover er vi sikre på at Oslo Science City vil
preges av en rik flora av eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere og investorer. Både statlige, kommunale
og private aktører kommer til å bidra til et lønnsomt
og likvid marked for eiendomstransaksjoner.

FULL FART FOR INVESTORER
I OSLO SCIENCE CITY
Sammenlignet med ti år tilbake ser vi
allerede i dag en langt høyere fart i
investeringsaktiviteten rundt innovasjonsaktører ved Universitetet i Oslo, Oslo
universitetssykehus og forskningsinstituttene i distriktet. Vi ser nå fremveksten av en helt annen kultur knyttet
til kommersialisering og samspill med
næringslivet. Oppstartselskapene i Oslo
Cancer Cluster, i Oslotechs lokaler, ved
inkubatorene Aleap, Startuplab og TTOene Inven2 og SINTEF TTO, får nå stor
oppmerksomhet i kapitalmarkedet. Så
langt er det særlig tidligfasebedriftene
innen livsvitenskap som har skutt fart i
Oslo Science City. Bedrifter som Nordic
Nanovector, Algeta, Vaccibody, Epiguard og
Ultimovax har alle fått stor oppmerksomhet
internasjonalt og kan vise til en fantastisk
verdiutvikling de senere årene. Men også
andre gründere innen IT, sensorteknologi
og cleantech viser nå omverdenen at
bredden er stor i kommersialiseringsarbeidet. Bedrifter som Spacemaker, Ardoq,
Kahoot, Elipticlabs, Airthings, Remarkable
og Zwipe har enten blitt børsnotert, er solgt
til større selskaper eller oppkapitaliseres.

OSLO SCIENCE CITY
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Kunnskapsmobilisering
og veien videre
Mulighetsstudien viser at Oslo Science
City kan utvikles til å bli et unikt og ledende
innovasjonsdistrikt. Med utgangspunkt
i Oslo kommunes Campusstrategi har styret
i Oslo Science City laget en ambisiøs strategi
der samspillet mellom kunnskapsutvikling,
næringsutvikling og byutvikling skal legge
grunnlaget for innovasjon, verdiskaping
og nye arbeidsplasser. Mulighetsstudien
bygger på og tilrettelegger for nettopp dette
samspillet. Det mulighetsstudien beskriver
er en kunnskapsmobilisering med betydelige
positive ringvirkninger for hele landet.

9
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Kunnskapsmobilisering og veien videre

MULIGHETSSTUDIEN HAR SÆRLIG TRE
VIKTIGE FUNKSJONER
Mulighetsstudien bidrar til å:
•

•
•

Synliggjøre potensialet som ligger i utviklingen
av et velfungerende innovasjonsdistrikt, og
posisjonere Oslo Science City nasjonalt og
internasjonalt.
Etablere et kunnskapsgrunnlag for utviklingen
av Oslo som kunnskapshovedstad.
Legge et grunnlag for strategiske veivalg for
aktører, eiere og interessenter i tilknytning til
Oslo Science City.

Mulighetsstudien har som mål å inspirere flest mulig
til diskusjon om hvordan denne delen av byen kan
bli et kraftsenter for kunnskap og innovasjon, og
utvikling av nye bærekraftige løsninger.
Løsningene, konseptene og de konkrete planene er
ambisiøse. Oslo Science City skal tilby et mulighetsrom som vil sette Oslo, Norge og Norden på
verdens innovasjonskart. Innovasjonsdistriktet vil
øke sin attraktivitet overfor internasjonale studenter
og forskningsmiljøer, og store og små bedrifter,
investorer og offentlige aktører vil søke til området.
Det å oppnå kritisk masse av sentrale nøkkelfunksjoner er ikke et mål i seg selv, men et helt avgjørende
virkemiddel for å skape den dynamikken som
trengs for at innovasjonsdistrikter skal fungere som
motorer for kreativitet og innovasjon.

KNYTTE STERKE BÅND TIL NÆRINGSLIV
OG ENTREPRENØRSKAP
Et velfungerende Oslo Science City forutsetter
at kunnskapsintensivt næringsliv etablerer seg i
området. Eiendomsutviklere, investorer og lånegivere skal ønske å finansiere nødvendig utvikling.
Innovasjonsdistrikter etableres ofte gjennom

en serie med lønnsomme bygge- og utviklingsprosjekter som er koblet sammen i et større og flerfunksjonelt konsept. Slik legges det til rette for
at både offentlige og private, internasjonale,
nasjonale og lokale aktører deltar i finansieringen
av prosjektene.
Det må satses systematisk på å øke kjennskapen
til områdets attraktivitet. En lang rekke arbeidsverksteder med ulike aktører i distriktet har vist
en stor vilje til å bidra til realiseringen av de høye
ambisjonene for området.

VIDEREUTVIKLE ARBEIDET MED DE
FAGLIGE GRAVITASJONSFELTENE
Et velfungerende innovasjonsdistrikt må bygge
på sterke fagmiljøer. Fremover bør det inviteres til
faglig samspill mellom forskningsmiljøer, studenter,
næringslivsaktører og offentlig sektor. Arbeidet
med de faglige gravitasjonsfeltene har vist at det
finnes store muligheter for å styrke det tverrfaglige
arbeidet, samarbeidet mellom institusjonene i
området, og mellom kunnskapsmiljøene, offentlig
og privat sektor. Det bør formidles tydelig at Oslo
Science City skal være en plattform for slike samspill, gjennom målrettede programmer og signaturarrangementer som bringer aktører og interessenter
sammen.

EN NASJONAL SATSING MED POSITIVE
RINGVIRKNINGER FOR HELE LANDET
Oslo Science City bør utvikles som et åpent og
inviterende innovasjonsdistrikt og etablere sterke
forbindelser til fagmiljøer og bedrifter rundt om i
hele landet. Det er viktig at det etableres relasjoner
til kunnskaps- og innovasjonsmiljøene i resten av
landet, og det bør utvikles koblinger til små og mellomstore kunnskapsintensive foretak i alle regioner.

