
Styrets beretning  - Oslotech  
 
I 2012 ble det vedtatt å endre selskapets navn fra Forskningsparken AS til Oslotech AS. 
Navneskiftet er gjort ut fra ønsket om å tydeliggjøre at aktivitetene og ambisjonene til 
Oslotech AS er langt flere og større enn kun å drive en av Europas største 
forskningsparker.  
 
Oslotech er selskapets tredje navn. I visjonen og målsettingen for Innovasjonssenteret 
AS, som ble etablert for vel 25 år siden, var hovedmålet for selskapet å bidra til økt 
samhandling mellom næringsliv og forskning og å bidra til at forskningsmiljøene særlig 
på Universitetet i Oslo kom nærmere samfunnet de var ment å betjene.  
 
I dag er visjonene og målene enda større og mer ambisiøse enn dette. Selskapet ønsker å 
bidra til verdiskaping og vekst i hele Oslo gjennom å tilby tjenester og produkter som 
fører til kommersialisering, entreprenørskap og suksessfulle selskaper. Med 
navneskiftet fra Forskningsparken til Oslotech ønsker selskapet å markere at driften av 
eiendommen Forskningsparken kun er et middel til å nå målene, ikke selve målet.  
 
Oslotech skal fortsatt drive Forskningsparken i Oslo, men Oslotechs hjerte ligger også i 
andre aktiviteter; som inkubatoren StartupLab, gründernettverket Build2Grow og i 
engasjementet for å skape bedre forutsetninger for flere suksessrike selskaper. Her 
spiller både rammebetingelser, virkemiddelapparat, insentivsystemer og ikke minst 
kultur inn.  
 
 
StartupLab – norsk inkubator av internasjonal klasse 
 
Oslotech har latt seg inspirere av de beste miljøene på vestkysten av USA og lanserte i 
2012 inkubatoren StartupLab som et eget AS med autonom myndighet. 
 
Målet med satsningen er å bidra til flere vekstkraftige teknologibedrifter i Oslo gjennom 
å gjøre det så enkelt som mulig for entreprenører å etablere og utvikle virksomheten i 
oppstartsfasen. Å sitte i StartupLab er billig, fleksibelt og sosialt, og det gir 
oppstartselskapene et godt miljø. Vekstkraftige bedrifter får tilgang til hjelp fra 
StartupLabs ansatte, fra ”kolleger” i miljøet, investorer og potensielle styremedlemmer 
som er del av det utvidete nettverket i StartupLab. 
 
Etableringen har vært en suksess, og antall bedrifter som er tatt inn i inkubatoren, er 
ved årsskiftet ca. 40 (opp fra sju primo 2012). Siden oppstarten i mai 2012 har ca. 150 
oppstartbedrifter blitt vurdert for opptak i inkubatoren.  
 
StartupLab er til for både erfarne gründere og førstereisgründere, og ambisjonen er at 
disse skal kunne trekke veksler på hverandre i det daglige. Ca. halvparten av bedriftene i 
StartupLab er drevet eller støttet av gründere eller nøkkelpersoner fra tidligere 
ledestjerner som Funcom, Point Carbon, Confirmit, Trolltech og Opera Software. 
Gjennom tilgang på kapital fra virkemiddelapparatet, sammen med startkapital fra 
StartupLab, kan selskapene komme seg gjennom det første vanskelige driftsåret.  Det er 
et mål at flere erfarne personer, som kanskje allerede er i arbeid, skal starte bedrifter. 
Satsningen ble utvidet ved årsskiftet fordi vi hadde kapasitetsproblemer. Fra og med 



2013 har StartupLab ca. 3000 kvm og plass til 60-70 bedrifter, med en forventet årlig 
utskifting på ca. 20 bedrifter. 
 
Visjonen til StartupLab er å være en globalt ledende inkubator.  Arrangementene, 
tiltakene og produktene er i verdensklasse i det å bidra med reell hjelp til gründere som 
vil lykkes.  
 
 
Ambisiøs satsning på Life Science 
 
Oslotech satte i 2012 i gang et arbeid for å øke fokuset på hva som skal til for å skape 
større verdier av forskning og kommersialisering innen livsvitenskapsindustriene. 
Sammen med en rekke sentrale partnere innen næringsliv, finans, akademia og 
forskning, ble det igangsatt et prosjekt som fikk navnet BioVerdi. Målet til prosjektet er å 
identifisere problemområder og foreslå tiltak som kan bidra til økt verdiskaping, for så å 
spinne av delprosjekter som skal implementere disse tiltakene. 
 
Prosjektet tar blant annet utgangspunkt i arbeidet som ble gjort av Torger Reve og 
Handelshøyskolen BI i prosjektet «Et verdiskapende Norge», der en rekke ulike 
næringslivssektorer ble analysert i forhold til definerte attraktivitetsfaktorer. 
Bioteknologi kom relativt dårlig ut i denne analysen, og BioVerdi-prosjektet arbeider 
med å finne løsninger på hvordan dette kan bedres.  
 
I løpet av 2012 ble det etablert fire arbeidsgrupper fra sektorene helse, marin, landbruk 
og industriell bioteknologi. Erfarne ledere og fagfolk fra partnerne er med og gjør en 
systematisk analyse av nåsituasjonen, ønsket fremtid og tiltak som er nødvendige for å 
komme fra den ene situasjonen til den andre. Analysearbeidet skal lede frem til en 
rapport i 2013, som vil danne grunnlag for implementeringsarbeidet. 
 
 
Øvrige aktiviteter innen nyskaping og innovasjon 
 
Oslotech er aktivt involvert på en rekke andre områder innen nyskaping og innovasjon. 
Build2Grow-programmet er et attraktivt utdannings- og nettverkstilbud til 
entreprenører og gründere over hele Østlandet. Norwegian Investment Forum 
arrangeres i samarbeid med Venture Lab under Oslo Innovation Week, og Gründerdagen 
er den årlige markeringen av gründere og entreprenører i Oslo, som foregår i 
Forskningsparken. Oslotech har et eget initiativ under overskriften ”Innovasjon 2.0”, der 
selskapets administrerende direktør tar opp rammebetingelser for entreprenørskap og 
andre relevante forhold for innovasjon og verdiskaping.  
 
 
Fornyelse av Forskningsparken  
 
Det er det siste året lagt vekt på å forbedre Forskningsparkens produkt som leieobjekt 
med tanke på å bevare og forbedre lønnsomheten i eiendomsvirksomheten. Oslotech 
leier de ulike byggene fra ulike eiendomskonsortier og det er en konstant avveining 
mellom vedlikehold og et generelt oppgraderingsbehov som er i tråd med enkelte 
leietakeres forventninger. En rekke tiltak er gjennomført i 2012:  



 
- Siste byggetrinn ferdiggjort 
 
I mars 2012 sto femte og siste byggetrinn i Forskningsparken ferdig. 7500 kvadratmeter 
kontorer ble ferdiggjort innenfor budsjett og med kun en liten tidsforsinkelse.  Det nye 
bygget huser en ny kantine med tilhørende storkjøkken, og i byggets kjeller er det 
bygget 160 parkeringsplasser. StartupLab og flere større møterom er lokalisert i byggets 
underetasje.  Samtidig med byggingen av det siste byggetrinnet ble det investert i et nytt 
inngangsparti og resepsjonsområde for hele Forskningsparken. Dette har gjort at bygget 
fremstår som mer representativt og profesjonelt overfor nye leietakere og eksterne 
kunder.  Styret ønsker å takke arkitekt Niels Torp og hans kontor for deres innsats over 
25 år med å tegne og utforme samtlige byggetrinn i det som nå fremstår som én 
helhetlig og komplett forskningspark.  
 
- Oppgradering av tjenestetilbudet til leietakerne 
 
Utover ferdiggjøring av siste byggetrinn og bygging av resepsjon og inngangsparti er det 
i 2012 gjort flere grep som forbedrer Forskningsparken som eiendomsprodukt:  
 

- Det ble i 2012 inngått avtale med ekstern driver av bakeri/kaffehus, som i 2013 
åpnet en filial i Forskningsparken - ”Parken Bakeri”. I tilknytning til bakeriet ble 
det også bygget flere nye møterom med mulighet for servering fra bakeriet. 
Tilbudet er blitt meget godt mottatt av leietakerne. 

 
- Det ble i 2012 innhentet tilbud fra kantineleverandører på drift av to kantiner i 

Forskningsparken, som til sammen omsetter for vel 10 millioner kroner årlig.  I 
2013 ble det inngått kontrakt med ny kantineleverandør, ISS catering. Det er 
forventet at dette vil øke kvalitet og servicenivå i kantinene. 

  
- Det ble i 2012 igangsatt et arbeid for å gjøre det lettere å finne frem til og i 

Forskningsparken.  I den forbindelse fikk samtlige bygg, etasjer og møterom nye 
benevnelser og en helhetlig skiltprofil. Dette arbeidet er i ferd med å ferdigstilles. 

 
 
Økonomi 
 
Oslotech AS hadde i 2012 en omsetning på 102,3 mill. kroner, mot 93,5 mill. kroner i 
2011. Nytt kontorbygg som åpnet i mars 2012 var årsak til omsetningsveksten.  
 
Resultatet i Oslotech AS ble et overskudd på kr. 1.934.196, mot et overskudd på  
kr. 1.079.946 i 2011. Det foreslås at årets resultat overføres til annen egenkapital. For 
konsernet ble resultatet i 2012 et overskudd på 7,85 mill. kroner.  
 
Selskapets egenkapital var 102,1 mill. kroner pr. 31.12.2012 og utgjorde 78,6 % av 
totalkapitalen. Det har ikke vært økning i selskapets aksjekapital i 2012, som pr. 
31.12.2012 utgjorde 5,46 mill. kroner. Konsernets bokførte egenkapital var 100,8 mill. 
kroner ved utgangen av året. 
 






































