
Vision för Campus Solna 

Karolinska Institutet Campus Solna har en stark tradition av innovation. Platsen för dagens campus 

har en rik historia av uppfinningsrikedom och internationalism. Akademiska Hus vill bidra till 

Karolinska Institutets innovativa tradition genom att vidareutveckla Campus Solna till en 

världsledande kunskapsmiljö. Akademiska Hus Utvecklingsplan 2030 ligger till grund för den fortsatta 

utvecklingen av universitetsområdet.  

 

Campus mittpunkt bevaras som en grön oas 

I det framtida ”Campus år 2030”, kommer besökaren att mötas av en inspirerande forskningsmiljö 

där framtid möter historia. Områdets karaktär har stora kulturhistoriska och arkitektoniska värden 

som vårdas väl samtidigt som nya moderna byggnationer tillkommit. Tillsammans bildar de ett 

samtida campus i världsklass.  

Ambitionen med utvecklingen av campus är bland annat att bevara det inre campus intakt genom att 

anlägga nya, höga byggnader med modernare arkitektur i utkanten, som en skyddande mur för de 

ursprungliga gröna områdena med de låga tegelhusen. Campus inre delar med tegelbebyggelse och 

parkmiljöer bevarar sin karaktär av ett grönt, småskaligt, informellt uterum.  

 

Campus visar ett modernt och välkomnande ansikte mot Solnavägen  

Längs med Solnavägen uppförs toppmoderna byggnader med en stadsmässig, välkomnande karaktär 

med entréer mot vägen. Här växer bland annat en ny spektakulär aula fram liksom Biomedicum, ett 

av Europas största laboratorier för experimentell forskning. På andra sidan Solnavägen byggs ett 

toppmodernt sjukhus, Nya Karolinska universitetssjukhuset, som innebär stora möjligheter till 

samarbets- och effektiviseringsvinster. Det nya sjukhuset kommer att förbindas med bland annat 

Biomedicum genom en eller fler skyddade gångbroar eller tunnlar.  

 

Akademiska stråket  

Det finns planer på en bred, samlande gångväg, Akademiska stråket, i öst-västlig riktning mellan 

Campus Solna via bro över Solnavägen till det nya universitetssjukhuset. Detta stråk blir också en 

betydelsefull axel genom campusområdet eftersom det knyter samman flera olika offentliga platser 

och parkrum och de stora institutionerna till varandra.  

 

Campus Solna en del av Hagastaden  

Campus Solna kommer att ligga mitt i Hagastaden, en helt ny stadsdel under utveckling med en 

blandning av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård. 

Fram till år 2030 planeras 5000 bostäder och cirka 36 000 arbetsplatser, en expansion motsvarande 



en medelstor svensk stad. Området växer fram i både Stockholm och Solna och integreras med det 

nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som öppnas 2016.  

 

Campus Solna en kugge i Stockholm Life  

Visionen för nya Hagastaden är att skapa världens främsta område för life science – ett centrum för 

högspecialiserad sjukvård och världsledande biovetenskaplig forskning för att förbättra människors 

hälsa. Detta görs under det gemensamma namnet Stockholm Life. Det nya sjukhuset och Karolinska 

Institutet blir hjärtat i life science-forskningen.  

 

  

 


