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Akademiska Hus investerar 363 miljoner
kronor när Karolinska Institutet Science
Park växer
Den nybyggda forskningsparken Karolinska Institutet Science Park (KISP) i
Solna expanderar. Intill de spektakulära sjuvåningshusen utvecklar
Akademiska Hus en tredje oval huskropp med högteknologiska labbmiljöer.
Expansionen är ett led i visionen för Norra Stationsområdet som ett av
världens ledande life science-kluster.
I maj 2010 invigdes de två första byggnaderna som i dagsläget utgör
Karolinska Institutet Science Park på Campus Solna. I den toppmoderna

forskningsparken är vetenskapen och näringsliv inom life science
representerade, och i närheten finns inom kort också Nya Karolinska
Sjukhuset.
Genom att en tredje huskropp nu byggs kan verksamheten inom Science for
Life Laboratory expandera sin verksamhet. SciLifeLab är Sveriges hittills
största satsning på forskning inom bioteknik och bakom det gemensamma
samverkansprojektet står Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan
och Stockholms universitet.
I den nya byggnaden ska också Karolinska Institutet Science Park AB finnas.
Det affärsdrivande företaget har tillkommit på initiativ av Karolinska
Institutet för att kunna erbjuda innovationsbolag en attraktiv och kreativ
tillväxtmiljö i nära anslutning till den akademiska forskningen och
utbildningen.
– Satsningen kommer att medföra att fler internationellt framstående
forskare väljer att förlägga sin verksamhet till Sverige och
Stockholmsområdet. Det här är viktigt för oss som universitet, eftersom det
vitaliserar och utvecklar både existerande och nya forskningsmiljöer, säger
Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet.
– Vi är stolta och glada över att vår kompetens att kunna utveckla
avancerade labbmiljöer här får komma till sin fulla rätt, säger Sten
Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.
Akademiska Hus investerar 363 miljoner kronor i den 8 800 m2 stora
byggnaden, som likt de två tidigare huskropparna blir sju våningar högt.
Inflyttning är beräknad till juni 2013.

För mer information:
Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Stockholm
Tel: 0702-09 13 49
E-post: sten.wetterblad@akademiskahus.se
Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på
med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi
samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet
när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på nära 50
miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största
fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en
projektportfölj på sexton miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till
mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se
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