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Novum - Flemingsberg Science Center

I Nya Novum finns möjlighet att, i nybyggda lokaler, verka och utvecklas tillsammans med andra 
kunskapsintensiva och kreativa näringar i en växande universitetsstad. Här kan er verksamhet bli 
granne med Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, KTH, Karolinska intitutet och 
Södertörns Högskola. Välkomna till södra Stockholms innovationscentrum!

I N L E D N I N G

Novum ligger i Flemingsberg, Stockholms södra 
universitetsområde. Ett innovationscentrum  
med ett tvärvetenskapligt utbud av forskning 
och högre utbildning i en dynamisk miljö där 
kunskap och kreativitet möts. 

Nya Novum är en tillbyggnad av byggnaden  
Novum, en forskningspark med fokus på Life 
Science. I byggnadens nya bottenvåning 
skapas ett hjärta där forskning, utbildning och 
vård möter samhälle och näringliv.

Adress: Hälsovägen 7, Huddinge

Nya kontorsytor med 
möjlighet till labb

Växande utbud  
av service

Goda  
kommunikationer

Bli en del av ett  
unikt kluster

Nya kontorsytor med möjlighet till labb
Novum är en byggnad med cirka 40 000 kvm kontors- och 
labblokaler. Genom projekt Nya Novum utökas huset med en modern 
tillbyggnad om cirka 10 000 kvm kontors- och verksamhetsytor. 
Möjlighet finns att även hyra labblokaler i befintlig byggnad intill. 
I byggnadens bottenvåning skapas en mötesplats och utrymme för 
service. En kreativ miljö som lockar till innovationer genom utbyte av 
tankar, idéer och perspektiv. 

Växande utbud av service
Inom gångavstånd finns restauranger, café, hotell, gym och övrig 
service. På sikt finns planer på ett nytt stadscentrum med att brett 
utbud av service som en del av den framväxande internationella 
affärs- och forskningshubben Stockholm South Business District invid 
Flemingsbergs station.

Goda kommunikationer
I Flemingsberg finns goda pendlingsmöjligheter till alla större noder 
i hela Mälardalen. Spårbunden kollektivtrafik samt ett stort garage 
i huset gör att det är lätt att ta sig till och från området. Det tar 19 
minuter med pendeltåg eller 9 minuter med regionaltåg till Stockholm 
City. På sikt finns möjlighet att med regionaltåg nå både Arlanda och 
Skavsta på cirka 30 minuter.

Välkommen till klustret i Flemingsberg!
Över 30 000 personer har sin arbets- eller studieplats i 
Flemingsberg idag. Här finns universitetssjukhus, sex universitet och 
högskolor, världsledande forskning, nätverk med unik kunskapsnivå och 
ett växande företagskluster. En dynamisk innovationsmijlö med en väl 
utvecklad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig 
verksamhet. Som hyresgäst i Nya Novum tar du plats mitt i detta 
kluster.  Välkommen!

Novum
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Flemingsberg

Flemingsberg är en stadskärna i södra Stockholm med mycket goda kommunikationer och stark tillväxt. 
Här samlas viktiga samhällsfunktioner för invånare i ett mycket stort omland. Genom sin höga 
koncentration av arbets- och studieplatser är Flemingsberg en av de största målpunkterna i södra 
Stockholm. Här finns goda pendlingsmöjligheter till större städer i hela Mälardalen.

P L ATS E N

Goda kommunikationer blir bättre

Nav för ett hållbart resande i södra Stockholm
Flemingsbergs station trafikeras frekvent av både pendeltåg och 
regionaltåg. För att ge ytterligare plats åt det hållbara resandet  
planeras i Flemingsberg för helt nytt resecentrum. Det blir ett nav  
för över 100 000 resenärer dagligen, en knutpunkt för resande med 
olika trafikslag; fjärr-, regional- och pendeltåg, bussar och spårväg, 
cyckel- och gångtrafikanter. 

På sikt kommer det finnas möjlighet att med regionaltåg nå både 
Arlanda och Skavsta på cirka 30 minuter.

Planering pågår för ny motorväg och spårväg
För att förbättra och utöka, framför allt de tvärgående kommunika-
tionerna, pågår planering för Tvärförbindelse Södertörn. En ny 
motorväg mellan Nynäsvägen, Flemingsberg och E4/E20.

Det pågår även planering för en ny spårväg, Spårväg Syd.  
När denna står klar kommer spårvägen att binda ihop hela  
sträckan Älvsjö-Flemingsberg.

Ta sig hit

Pendel- och regionaltåg
Vid Flemingsbergs station stannar både pendel- 
och regionaltåg vilket ger goda kommunikationer 
till Stockholms centrala delar och Hagastaden. 

Med regionaltåg finns pendlingsmöljigheter till 
bland annat Uppsala, Arlanda, Eskilstuna, Örebro 
och Norrköping.

Bil - garage finns i huset
Med bil når du Flemingsberg via väg 226,  
Huddingevägen eller väg 259, Glömstavägen. 

I Novums källare finns ett stort garage med  
möjlighet till parkering för husets hyresgäster.  
För besökare i området finns garage i tre  
våningsplan i grannhusen NEO och Technology 
and Health.

Hälften av Stockholmsregionens invånare kan  
ta sig till Flemingsberg på under 30 min med  
kommunala färdmedel.

För att ge ytterligare plats åt det hållbara resandet 
planeras ett helt nytt resecentrum i Flemingsberg.
Det blir ett nav för över 100 000 resenärer dagligen.

Västerås
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Ett av Sveriges största och mest spännande stadsutvecklingsområden

Flemingsberg är en av de starkast växande stadskärnorna i Stockholm med en stor potential  
till ytterligare utveckling. Ambitionen är att skapa en konkurrenskraftig innovationsmiljö 
med stadskvalitéer. En plats där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm. 

Visionbild av nytt stadscentrum i Flemingsberg. Källa: Fabege / BIG Visionsbild Flemingsbergsdalen och Stockholm South Business District. Källa: Fabege/BIG

Levande, urbant och hållbart
Inom 1 km från Flemingsbergs station finns idag 15 000 boende och 
13 000 arbetande. Här finns ett universitetsområde med 18 000 
studerande på sex olika akademier och ett universitetssjukhus.  
Platsen kännetecknas av högkvalificerad vård och en hög 
koncentration av kunskap i en internationell atmosfär. 

Planer finns att komplettera stadskärnan med över 35 000 nya 
arbetstillfällen och cirka 15 000 nya bostäder i flera nya stadsdelar. 
Kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och 
besökare för att skapa en hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande 
livsmiljö.

Planering pågår för att i Flemingsberg skapa 
plats för 50 000 boende, 50 000 arbetande och 
50 000 besökare. Här pågår utveckling av en 

mellanstor svensk stad.

Platsen - Stadsutveckling

Pågågende stadsutveckling

Planerad inflyttning inom fem år 
Längs Hälsovägens norra sida utvecklas ett levande stråk med 
lokaler i gatuplan, nya torg och ca 800 nya bostäder. Planerad  
inflyttning från år 2024.

Samtidigt pågår planering för ca 600 nya student- och forskar-
bostäder inom Campus samt nya lokaler för de första hyresgästerna 
i Flemingsbergsdalen. Den nya stadsdelen kommer bland annat  
vara ny lokalisering för Operan och Dramatens verkstäder.  
Planerad inflyttning år 2024. 

Stockholms South Business District
I Flemingsbergsdalen, invid Flemingsberg station, pågår  
utvecklingen av ny stadsdel med ca 35 000 nya arbetstillfällen.  
En internationell affärs – och forskningshubb med vid namn  
Stockholm South Business District. 

I Flemingsbergsdalen finns även planer på ett nytt stadscentrum för 
Flemingsberg med ett brett utbud av handel, restauranger och kultur. 
I den nya stadsdelen kommer även finnas plats för nya bostäder, 
samhällsservice och parker.

Utveckling av bostäder längs Hälsovägens 
norra sida mitt emot Novum. 
Källa: Huge/Total Arkitektur
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Novums läge i Flemingsberg

Novum ligger strategiskt mitt i Stockholms södra Life Science-kluster. Granne med sjukhus,  
högskolor och universitet med Flemingsbergs station och den framväxande staden inom 500 meter.  
Här skapas en mötesplats mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv.

Växande utbud av service
Som ett komplement till det utbud av service som kommer finnas 
inom Novum finns inom gångavstånd ett växande utbud av service. 

Inom Campusområdet finns flera lunchrestauranger och caféer  
som vänder sig till studerande, arbetande och besökare i området. 
I samband med bostadsbyggande längs Hälsovägens norra sida 
utvecklas ett kompletterande utbud av service genom ett levande 
stråk med lokaler i gatuplan. 

Övrig service finns framförallt i Flemingsbergs Centrum,  
på Flemingsbergs statation samt i Flemingsbergsdalen invid  
Flemingsbergs norra stationsuppgång. I Flemingsbergs Centrum 
finner du bland annat restauranger, caféer, mataffär, gym och  
lokal närservice. Vid Flemingsbergs station finns gym, ett hotell 
och en matvarubutik för storhandel. 

På längre sikt planeras för ett nytt stadscentrum i Flemingsbergs-
dalen invid Flemingsbergs station. Här finns planer på att utveckla  
en miljö med ett brett utbud av restauranger, caféer, handel, kultur 
och service.

Platsen - Mikroläge

Kungliga Tekniska högskolan, 
Röda korsets högskola och 

Karolinska Institutet

Vision av ny stadsdel 
i Flemingsbergsdalen

Södertörns Högskola, 
Stockholms musikpeda- 

gogiska institut och 
konsskolan Idun LovénTandläkarhögskolan 

vid Karolinska  
Institutet

Flemingsbergs 
station

Bostadsutveckling längs med Hälsovägen

Situationsplan Flemingsberg

Novum

Planerat

Befintligt

Karolinska  
universitetssjukhuet  

i Huddinge

Ändhållplats Spårväg 
Syd  

Centralt placerad med två huvudentréer
Nouvm är centralt placerad i Flemingsberg. Byggnaden har två  
större entréer, en mot Blickagången och en mot Hälsovägen.

Enrén mot Blickagången, ett stråk för gående genom Campusområdet, 
binder samman Novum med områdets högskolor och universitet,  
universitetssjukhus och en gymnasieskola med fokus på Life Science. 

Entrén på Hälsovägen ligger längs med områdets huvudgata. Här 
förbinds Novum med det växande bostadsområdet i Flemingsberg 
samt med den nya stadsdelen med kontor i Flemingsbergsdalen 

Platsen -  Novum i Flemingsberg

Flemingsbergs 
Centrum 

(befintligt)

Nytt  
stadscentrum  

(Planerat)

Vision av Operan 
och Dramatens 
nya verkstäder
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P R OJ E K T

Planerad om- och tillbyggnation
Fastighetsägaren planerar att utveckla byggnaden i syfte att  
modernisera den, utöka dess uthyrningsbara area samt för att  
ge den nya och tydligare entréer. Det som idag är ett inglasat  
gångstråk i byggnadens mitt tas bort och ersätts med en helt  
ny byggnad som löper från Hälsovägen till Blickagången. 

Sammanlagt tillskapas ca 10 000 kvm nya moderna kontors- och 
verksamhetsytor, vilket blir Nya Novum. I kombination med lokaler 
i  de befintliga delarna av Novum skapas ett utbud av lokaler som 
skapar ett komplement till övrigt utbud av lokaler i Flemingsberg. 

Entréstråket – en mötesplats
Mot både Hälsovägen och Blickagången planeras nya välkomnande 
entréer. Mellan dessa skapas ett offentligt kommunikationsstråk där  
de olika nivåerna binds samman med en läktartrappa. Mellan de  
olika entréerna skapas ytor för möten, rekreation samt gemensamma 
servicefunktioner, caféer eller andra kommersiella ytor.

Trä, betong och grönska
Nya Novum byggs i en stomme av trä. Det är även trä dominerar 
byggnadens invändiga miljö, även om här även finns inslag av både 
grönska och betong. På takytor finns en solenergifarm och 
sedumytor. Växterna hjälper till med både dagvattenhantering och 
att hålla en lägre temperatur på taklandskapet.

Kompletterande
Nya Novum kommer genom sitt innehåll 

utgöra ett komplement övrigt 
utbud av lokaler i Flemingsberg. 

Hållbart
Centralt för Nya Novum är dess  

ekologiska profil, tydligast synliggjord 
genom dess trästomme, dess ventilerade 
dubbelfasad samt dess sociala bidrag till  

ett Flemingsberg under utveckling. 

Flexibel
Byggnaden ska vara generell och 

flexibel för att kunna tillmötesgå framtida 
brukares lokalkrav och robust nog för  
att kunna tåla att anpassas till ännu  

oförutsägbara framtida behov.

Vision - Novum där forskning, utbildning och 
vård möter samhälle och näringsliv

Fastighetsägarens vision är att i Novum skapa en hållbar miljö där 
forskning, utbildning och vård möter samhälle och näringsliv. Ambi-
tionen är att Novum genom sitt innehåll ska komplettera övrigt utbud 
av lokaler inom Life Science-klustret i Flemingsberg. 

I de nya kontorsmiljöerna ska finnas möjlighet för befintliga  
verksamheter att växa och nya att ansluta områdets kluster.  
I byggnadens hjärta skapas plats för spontana möten som 
möjliggör korsbefruktning av idéer mellan brukare och besökare. 

Projekt  - Vision

Nya Novum

Novum forskningspark i Flemingsberg är en labb- och kontorsbyggnad med cirka 40 000 kvm  
uthyrningsbar yta. Mittendelen av huset utgörs idag av en inglasad passage och det är denna  
som kommer att ersättas av en helt ny byggnadskropp i flera våningsplan. Visionen är att  
utveckla Novum till en byggnad där forskning, utbildning och vård möter samhälle och näringsliv.
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Sammanlagt tillkommer cirka  
10 000 kvm kontors- och  

verksamhetslokaler, ytor som  
går att dela ner till 250 kvm.

Möljighet finns att hyra  
labblokaler inom befintlig  

byggnad.

Nya Novum byggs med en 
stomme av trä. Det är även trä 

som även dominerar byggnadens 
invändiga miljö.

Nya kontors- och verksamhetslokaler
De nya kontors- och verksamhetslokalerna är generella och flexibla för att kunna passa  
alla hyresgästers behov. Generösa ljusschakt i byggnadens sydöstra sida skapar goda  
dagsljusförhållanden för arbetsmiljöerna. 

Kontorsytor i nio våningsplan
De nya kontors- och verksamhetslokalerna inom Nya Novum  
är belägna på plan 3-11 i byggnadens nya mittskepp. 

De nya lokalerna kopplas samman med lokaler i befintlig byggnad via  
gångbroar genom ljusschakten. Möjlighet kommer finnas för hyres-
gäster i Nya Novum att i anslutning till de nya lokalerna även hyra 
labb- och verksamhetslokaler i befintlig byggnad.

LOA

LOA

LOA

PLAN 7
PLAN 3

TEKNIK

LOA
AUDITORIUM?

LOA
KAFÉ

LOA
KAFÉ

GYM

P L A N  3

P L A N  7  &  8

Enastående utsikt
Högst upp i byggnaden, på plan 11, erbjuds en exklusiv, indragen 
kungsvåning med terrasser åt alla håll och milsvid utsikt över  
södra Stockholm.

I byggnadens källare finns, förutom teknikutrymmen, även ett  
stort garage med möjlighet till parkering för husets hyresgäster.  
För besökare finns parkering i källare till intillliggandebyggnad.

L O K A L A R E A  ( L O A )

Plan 2, garage -

Plan 3, Entré Hälsovägen 722 m2

Plan 4 340 m2

Plan 5, Entré Blickagången 1 302 m2

Plan 6 1 320 m2

Plan 7 1 317 m2

Plan 8 1 317 m2

Plan 9 1 350 m2

Plan 10 1 350 m2

Plan 11 836 m2

Summa LOA 9 854 m2
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Bli en del i klustret

Flemingsberg är en attraktiv plats för kunskapsintensiva företag som vill etablera sig på gångavstånd 
till både Karolinska Universitetssjukhuset och ett tvärvetenskapligt utbud av högre utbildning och 
forskning. Genom utveckling av Nya Novum stärks en redan unik innovationsmiljö i Flemingsberg. 

Välkommen till

Som hyresgäst i Nya Novum får du tillgång till ett växande  
företagskluster, olika nätverk och världsledande forskning.  

I Flemingsberg finns en välutvecklad infrastruktur för  
kommersialisering, utveckling av start-up företag,  

samarbetsprojekt och etableringar.

I de nya kontorsmiljöerna i Nya Novum finnas möjlighet för befintliga  
verksamheter att växa och nya att ansluta till områdets kluster.

I byggnadens bottenvåning finns plats för spontana möten 
med möjlighet till samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. 

En inspirerande miljö som leder till nya tankar och perspektiv genom 
korsbefruktning av idéer mellan brukare och besökare.

E R B J U DA N D E

Del av ett sammang
Flemingsberg är en del av Stockholms Life Science-kluster  
vilket sträcker sig från Uppsala till Strängnäs via Hagastaden,  
Flemingsberg och Södertälje. Ett vetenskapskluster med  
akademiska institutioner, life science-bolag, hälso- och  
sjukvård samt myndigheter inom det medicinska området. 

Unik Campusmiljö i Flemingsberg
Inom Campus Flemingsberg finns sex akademier och ett universi-
tetssjukhus. Det är ett mångvetenskapligt campus som är unikt i  
sin mix av framstående forskning, utbildning och utveckling inom  
allt från medicin och vård till ekonomi, juridik, statsvetenskap,  
teknik, musik och journalistik - allt inom gångavstånd. Tillsammans 
utgör detta en unik plattform för tvärvetenskapliga innovationer.

Övriga kluster i Flemingsberg
I Flemingsberg finns ett växande kluster för kreativa verksamheter. 
Här finns två konstnärliga akademier och inom kort Operan och 
Dramatens verkstäder.  I Flemingsberg finns även ett av Sveriges 
största rättscentrum med Södertörns tingsrätt och basen för  
polisområde Stockholm syd.

Karolinska Universitetssjukhuset 
i Huddinge

Flera forskningsföretag  
inom Life Science, 

ex Sprint Bioscience och 
AlzeCure Pharma

Karolinska Institutet, KTH, 
Södertörns Högskola 

(inkl polisutbildningen) 
Röda Korsets Högskola 

Stockholms Musikpedagogiska Institut 
Konstskolan Idun Lovén

Erbjudande - Välkommen

Hemsö - Fastighetsvärden  
för samhällsservice

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhälls- 
fastigheter. Bolagets affärsidé är att hållbart äga, förvalta  
och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende,  
utbildning, vård och rättsväsende.

Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland.

Tredje AP-fonden är majoritetsägare och verksamheten kännetecknas  
av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. 

Hemsö har en resursstark organisation med mångårig kompetens av  
samhällsfastigheter genom hela processen.

www.hemso.se 



Signe Wernberg
signe@wkonsulting.se

+46 727 420 161

Cecilia Carlstedt
cecilia@ccfk.se

+46 73 920 10 43

Kontakta oss

För närmare information om projektet samt visning  
hör av er till någon av oss ansvariga uthyrare.


