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Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

OSLO CANCER CLUSTER
INNOVASJONSPARK

Spennende
samboerskap
Landets fremste kreftforskere og Ullern
videregående skole har valgt å dele hus.
Målet er å spille hverandre gode.
S T I N E H O L B E R G DA H L
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DEN STORE kantinen er
felles for hele huset, og
en viktig møteplass for
de ulike miljøene.
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Om morgenen møtes folk fra de ulike fagmiljøene
ved kaffemaskinen, og da oppstår ofte de beste ideene.
I N I T I AT I V TA K E R T I L I N N OVA S J O N S PA R K E N , J Ó N A S E I N A R S S O N

Initiativtaker til Oslo Cancer Cluster,
Jónas Einarsson:

«En vanvittig visjon er blitt
virkelighet»
– DET VAR DET GALESTE forslaget jeg hadde
hørt noen gang, men det var en veldig god idé.
Jónas Einarsson humrer når han tenker tilbake
på kollega Kaare Norums hårete forslag for ni år
siden. Oslo Cancer Cluster eksisterte allerede,
men de ønsket å samle alle medlemmene under
samme tak. Norum hadde et barnebarn som gikk
på Ullern videregående skole, og visste at skolen
skulle pusses opp. Han forslo å rive skolen og
bygge et hus på tomten som skulle romme både
forskerne og elevene – og la miljøene samarbeide.
– Det var en vanvittig visjon, og vi møtte et hav
av motstand. Folk sa «bare glem det» – derfor er
det nesten uvirkelig å sitte her i dag, sier Einarsson,
som er CEO i Radiumhospitalets forskningsstiftelse.
Rett utenfor kontordøren hans ligger den avanserte forskningslaben som leietakerne deler på.
I kantinen møter han både elevene ved Ullern
videregående og kolleger fra 75 ulike miljøer, fra
oppstartbedrifter og forskere til farmasiprodusenter. Alle har de samme mål: Å ﬁnne den mest
effektive kuren mot kreft.
– Konseptet levde og fungerte fra dag én. Om
morgenen møtes folk fra de ulike fagmiljøene ved
kaffemaskinen, og da oppstår ofte de beste ideene.
Bjørn Klem, leder for Oslo Cancer Cluster Incubator, er også opptatt av fordelene ved å være
samlet under ett tak.
– Vi sørger for at folk som trenger hverandre
møtes, og vi legger til rette for utvikling. I tillegg
har vi morgendagens entreprenører og forskere
i bygget. Synergieffekten er stor, og i dette huset
er det faktisk sånn at én pluss én blir mer enn to,
sier Bjørn Klem.
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INNOVASJONSPARKEN ligger på Ullern i Oslo, like ved Ring 3 og Radiumhospitalet. Ullern videregående holder til i den nederste delen av bygget, mens de tre høye modulene huser henholdsvis
Oslo Universitetssykehus (t.v.), Kreftregisteret og Oslo Cancer Cluster inkubator.

JÓNAS EINARSSON hadde en hårete idé som nå er blitt realisert. Oslo Cancer Cluster samler fagekspertisen
innen kreftforskning. I innovasjonsparken kan forskere leie kontorplass med tilgang på det ypperste av utstyr.

INNOVASJONSPARKEN
ligger på Ullern i Oslo, like
ved Ring 3 og Radiumhospitalet. Ullern videregående holder til i den nederste
delen av bygget, mens
Oslo Universitetssykehus,
Kreftregisteret og Oslo
Cancer Cluster inkubator
har hver sin høye fløy.

FA K TA

Oslo Cancer
Cluster
Innovasjonspark

Høsten 2015 ﬂyttet Oslo
Cancer Cluster (OCC) og
Ullern videregående skole
inn i en ny innovasjonspark
på Ullern i Oslo, der OBOS
er den største eieren.
OCC en klynge av forskere,
universitetssykehus og
bedrifter som jobber
sammen for å utvikle
behandling og medisiner
til kreftsyke. De 75 medlemsbedriftene representerer hele verdikjeden fra
forskning til industri.
OCC deler lokaler med
Ullern videregående
skole, som blant annet har
forskningsfag på timeplanen. Skolen og Oslo Cancer
Cluster samarbeider på en
rekke fagområder, og har
felles kantine.
OBOS har sponset
laboratoriet til OCC med
ﬁre millioner kroner til
innredning og utstyr.
Lokalene er 36 000
kvadratmeter, og ligger
vegg i vegg med Radiumhospitalet. En gangbro
binder innovasjonsparken
og sykehuset sammen.
Byggetrinn 2 er planlagt,
der ytterligere 7500
kvadratmeter skal fylles
opp med leietakere.
Bygget ble nominert til
Oslo Bys Arkitektpris
for 2015.
Les mer på
oslocancercluster.no
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- ARKITEKTUREN gjør at elevene
ser meg, og jeg ser dem. At bygget
er transparent gjør at vi får større
nærhet til hverandre, og en bedre
samarbeidskultur, sier rektor Torill Røeggen ved Ullern videregående skole. Skolens lokaler ligger
nederst i bygget, mens de øvrige
leietakerne innovasjonsparken
bor i etasjene over.

Unikt prosjekt
OBOS er den største aksjonæren i innovasjonsparken,
og selskapet har vært med
hele veien, fra prosjektering
til ferdigstillelse.
– Dette er en ny måte
å tenke næringsbygg på,
med skole, sykehus og
forskere samlet i ett hus.
Det er spennende å se
hvordan de ulike miljøene
virker sammen, sier Nils M.
Bøhler, konserndirektør for
næringseiendom i OBOS
Forretningsbygg.
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INNOVASJONSPARKEN
har både flerbrukshall
og velutstyrt treningsrom. Sophie Thoresen
og Alexander Lu i tredje
klasse har egentrening.

Elevene ser kraften
i å samarbeide med ulike
yrkesgrupper. Jeg tror det
vil bli en nøkkelkompetanse
i fremtiden.
R E K TO R TO R I L L R Ø E G G E N

Rektor ved Ullern videregående
skole, Torill Røeggen:

«En vinn-vinn-situasjon»
ULLERN VIDEREGÅENDE og Oslo Cancer
Cluster har samarbeidet siden 2009, men da
de ﬂyttet sammen i 2015, skjøt samarbeidet
virkelig fart. Begge parter har kontaktpersoner
som ser på hvordan miljøene kan dra veksler på
hverandre.
– På den ene siden kan vi få undervisningsekspertise fra forskere og næringsliv, og elevene kan søke utplassering. På den andre siden
kan skolen bidra til innovasjonsparken. Når
forskerne har store konferanser, står elevene
på medier og kommunikasjon for streaming,
lyd og lys. Elevene tjener penger, mens Oslo
Cancer Cluster sparer penger – en vinn-vinnsituasjon, sier rektor Torill Røeggen.
Noen prosjekter oppstår også impulsivt.
– Allerede på kickoff-arrangementet kom
elektrofagslæreren vår i snakk med en forsker
som ønsket seg et vippebord som ikke fantes
på markedet. Elfag-elevene tok utfordringen og
laget bordet. Det er klart det er motiverende,
sier rektoren.
Bare det første året som samboere har skolen
og innovasjonsparken gjennomført 35 felles
prosjekter.
– Elevene ser kraften i å samarbeide med
ulike yrkesgrupper. Jeg tror det vil bli en nøkkelkompetanse i fremtiden, sier Røeggen.

VI ER en skole med
840 elever, men måten
bygget er utformet på
gjør at skolen ikke føles
så stor, sier rektor Torill
Røeggen. Her sitter hun i
«alfakrøllen», som er en
infoboks som viser hva
som skjer på huset.
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