Greenhouse Labs
Connecting Science and Industry

“Något motsvarande
Greenhouse Labs har
inte funnits tidigare
i Stockholmsområdet,
det blir en stor tillgång för nystartade
bolag med inriktning
på kemi.”
jessica martinsson,
sprint bioscience

Välkommen till
Greenhouse Labs
Greenhouse Labs är en miljö speciellt utformad för innovationsdrivna kemiföretag.
Anläggningen ﬁnns mitt i ”kemikvarteret” på kth:s campus vid Valhallavägen i
Stockholm. Vi hyr ut moderna labb och kontor och vår koppling till kth ger
många mervärden.
Som hyresgäst i Greenhouse Labs blir du en del av en gemenskap och tar plats
i kemins nya skyltfönster. Du har access till landets främsta forskare inom kemi och
kemiteknik och kan vid behov ta hjälp av kth:s kemistudenter. Du har även tillgång
till Skolan för kemivetenskaps avancerade analysinstrument. Här kan din verksamhet utvecklas i rätt takt.

Modern inspirerande miljö
Greenhouse Labs är en miljö designad
för innovation. Alla laboratorier och
kontor är ljusa och trivsamma. Stora
fönster släpper in solljus som silas genom
träden i Lill-Jansskogen.

Som hyresgäst har du tillgång till Skolan för kemivetenskaps infrastruktur.
Anläggningen har tre plan och rymmer
totalt 17 labb och lika många kontor.
Labben är 20–40 kvadratmeter stora
och är utrustade med moderna dragskåp, gnistsäkra kylskåp, frysar och

vågfundament. Det ﬁnns ventilerade
skåp och förråd för kemikalier, gaser
och lösningsmedel, diskmaskin för
laboratoriebruk, Milli-Q-anläggning,
laf-bänk, autoklav och ismaskin.
De små funktionella kontoren rymmer 2–4 personer. Innanför entrén
ﬁnns en representativ lounge och ett
mötesrum, en miljö särskilt utformad
för kundbesök.
Som hyresgäst har du tillgång till
Skolan för kemivetenskaps väl funge
rande infrastruktur, här ﬁnns en imponerande instrumentpark med hundratals
avancerade analysinstrument. Om det
behövs kan du få hjälp att utföra analyser och tolka analysresultat.

Petri Oinonen, doktorand vid KTH,
grundare av Ecohelix
– Greenhouse Labs ger oss en trovärdig bas. Med adress på kth:s campus
kommer vi nära mycket värdefull kompetens. Klustret av startup-företag
kommer sannolikt att skapa värdefulla synergieffekter, säger Petri Oinonen,
en av grundarna till Ecohelix.
Företaget utvecklar en ny enzymatisk teknik för att tvärbinda industriella
hemicellulosor. Tekniken gör det möjligt att skapa miljövänliga material för
förpackningsindustrin.
		 – För de allra ﬂesta startup-företag är det omöjligt att köpa egen analysutrustning, det handlar om investeringar i miljonstorlek. Möjligheten att hyra utrustningstid av Skolan för kemivetenskap passar oss mycket bra. Petri ser även hur
Greenhouse Labs adress ger en fördel när det kommer till nyrekrytering.
		 – Vår närvaro på campus gör att vi snabbt kan hitta nya talanger bland
studenterna.

Nära forskare, studenter
och innovationsstöd
Greenhouse Labs ligger i direkt anslutning till kth:s forskning och undervisning
och är en del av Skolan för kemivetenskap.

Som hyresgäst kommer du
nära landets främsta forskare
inom kemiämnet.
Anknytningen till kth innebär ﬂera
fördelar. Som hyresgäst kommer du
nära landets främsta forskare inom
kemiämnet, och kan dra nytta av deras
erfarenhet och kunskap i ditt arbete.
Närheten till universitetets forskare

öppnar många möjligheter, du kan till
exempel starta ett nytt projekt tillsammans med en forskargrupp eller få
hjälp med att lösa problem.
kth:s studenter är en annan betydelse
full resurs om du behöver extra arbetskraft eller vill erbjuda examensarbete.
Studenterna är också en bra bas för
framtida rekrytering.
Med adress på campus beﬁnner du
dig nära kth:s innovationsstöd: kth
Innovation som stödjer kommersialisering av idéer från forskare och studenter
på kth och affärsinkubatorn sting
(Stockholm Innovation and Growth).

En värdefull gemenskap
Som hyresgäst i Greenhouse Labs arbetar
du intill företag som står inför samma
utmaningar som du. Det är en miljö
som bäddar för möten och ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar.
För att stärka gemenskapen och ge
inspiration arrangeras seminarier, föreläsningar och workshops. Det ordnas
även gemensamma luncher – tillfällen
då du har möjlighet att presentera din
verksamhet för de andra hyresgästerna.
Sammankomsterna bäddar för nya lösningar, samarbeten och produktidéer.
Greenhouse Labs har ett stort och
brett kontaktnät som bland annat

rymmer kth Alumni och andra med
erfarenhet från industrin och eget företagande – kontakterna finns både inom
kemi och andra områden.

En miljö som bäddar för
möten och ger dig möjlighet
att utbyta erfarenheter.
Som hyresgäst får du hjälp att nå personer som kan ge dig och ditt företag
den support ni behöver för att utvecklas.

Jessica Martinsson,
Medicinal Chemist, grundare av Sprint Bioscience
– Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det kommer att bli en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning
på kemi, säger Jessica Martinsson, en av sex grundare till Sprint Bioscience.
Företaget, som arbetar med de tidigaste faserna av läkemedelsutveckling,
startades 2009 genom en kombination av akademisk och industriell forskning.
– Idag är vi tio medarbetare, men vår förhoppning är att växa till 25 personer
på tre års sikt. Vårt mål är att bli ett världsledande företag inom vårt område.
Jessica Martinsson ser ﬂer fördelar med att Greenhouse Labs är en del av kth.
– I framtiden tar vi gärna emot studenter för examensarbeten eller andra
projekt. Vi ser också fram emot att kunna utveckla samarbeten med kth:s forskare.
Spontant tänker vi oss samarbeten inom beräkningskemi och synteskemi.

En plats i kemins
nya skyltfönster
Det ﬁnns ett vidare syfte med Greenhouse Labs. Satsningen belyser kemins
betydelse för en hållbar utveckling av det moderna samhället. Som hyresgäst
i Greenhouse Labs tar du plats i den svenska kemibranschens nya skyltfönster som
ska bidra till att öka innovationskraften, stärka entrepenörskapet och säkerställa
kompetensförsörjningen inom kemiområdet.

sponsorskap

kontakt

Greenhouse Labs existerar i samklang med näringslivet och vi
söker sponsorer. Som sponsor får
du möjlighet att presentera dig
för verksamhetens företag, forskare och studenter. Du bjuds in
till gemensamma seminarier och
event och får exklusiva möjligheter att kommunicera med
företagen i Greenhouse Labs.

Greenhouse Labs
Teknikringen 38 A
114 28 Stockholm
08-790 82 46
greenhouselabs@che.kth.se
www.greenhouselabs.che.kth.se
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