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Etablera dig i ett nav för 
forskning och innovation.
Forskaren ligger centralt i Nordens största life science-kluster med 
företag inom biotech, medtech och läkemedelsföretag samt 
universitetssjukhus. Här kan du etablera ditt företag i hjärtat av 
Medicon Valley. 

Fastigheten har ett strategiskt läge i Lund, i nära anslutning till E22 
och den utbyggda spårvägen som sammanbinder Lund C och ESS. 
Från hållplatsen är det cirka 6 minuter till Lund C. 

I de 13 000 kvm stora laboratorielokalerna hittar du bland annat 
laboratorier för kemi, biokemi och farmaceutisk verksamhet, 
klimatrum och renrum. Det finns även goda möjligheter till 
specialanpassade laboratorier efter era behov och vi erbjuder 
fullservice gällande kringtjänster som autoklavering, labbdisk, gaser, 
torr-is, avfallshantering med mera. 

Fastigheten har genomgående hög standard på både 
laboratorielokaler och allmän infrastruktur som ventilation, gaser och 
övrig media. 

Genom vårt CoLabs-koncept kan ditt företag växa i labblokaler och 
kontor som är anpassade efter ert behov.  

Fastigheten tillhandahåller toppmoderna laboratorielokaler och 
hyresgästanpassade kontorslokaler. Här kan ditt företag växa och bli en del av 
ett nav för innovation. E22 och Lunds nya spårväg ligger bara ett stenkast bort.

Om fastigheten Forskaren

Adress Scheelevägen 22, Lund

Total lokalyta Ca 13 000 kvm

Tillgänglig lokalyta Ca 4 000 kvm

Parkering Ja

Reception Ja
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Forskaren är belägen mitt i Medicon Valley, ett av 
Nordens största life science-kluster. 
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I händelsernas centrum.
Mycket är på gång i kunskapsstråket. Områdets unika kunskaps-
och innovationsmiljöer ska förädlas genom förtätning och 
öppnande av nya verksamheter längs tydliga stråk och noder. 
Kvarteret kring Forskaren kommer under Esteas ledning att vara 
en framträdande del i utvecklingen, till fördel för våra 
hyresgäster. 

Arbetet med att förädla fastigheten och stärka fastighetens 
identitet är redan igång. Detta kommer att ske tillsammans med 
verksamheten som pågår och samtidigt kommer lokalerna 
anpassas för att kunna husera fler hyresgäster.

Regionen tillhör det s.k. Medicon Valley, som är nordens största 
life science-kluster med fler än 350 biotech, medtech och 
läkemedelsföretag och nio universitetssjukhus. Totalt 
sysselsätts ca 44 000 anställda inom life science och 14 600 
anställda inom forskning och utbildning inom området. 

Forskaren

Resan med spårvägen från Lund C till Ideontorget tar cirka 6 minuter. 



55

CoLabs – ett koncept för 
smarta labblösningar. 

CoLabs är för dig som vill hyra ljusa, moderna och 
funktionella labb. Här skapas ändamålsenliga ytor för 
laboratorier och administrativt forsknings- och 
utvecklingsarbete för 4-6 personer.

I CoLabs har ni tillgång till gemensamma ytor för paus, fika 
och lunch, telefonrum och ett bokningsbart mötesrum.

Ljusa och rymliga ljusgården binder samman de ändamålsenliga lokalerna.
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Flexibla kontor och möteslokaler.
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Illustrerad översikt av lokaler i Co Labs. 



88

HANSA BIOPHARMA
Hansa Biopharma är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som grundandes 2001 och 
som utvecklar läkemedel som används vid behandling i samband med njurtransplantation. 

BIOTAGE
Biotage grundandes 1997 och är verksamt inom biovetenskaplig forskning med fokus på 
genetisk analys och läkemedelskemi. Ägs sedan 2005 av Argonaut och Separtis Holding 
AG. 

AVENTURE
Aventure grundades 2006 och bedriver forskning inom så kallad ”functional foods”. 
Bolaget grundades av familjen Öste som även grundande Oatly.

ACTIVE BIOTECH
Active Biotech är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som grundande 1983 och som 
utvecklar läkemedel, framför allt inom områdena autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar 
och cancer.

SPAGO NANOMEDICAL 
Spago Nanomedical är ett svenskt börsnoterat forskningsbolag som grundades 2007 och 
som utvecklar nano-medicinska produkter för diagnostik och behandling av cancer.

Med flera…
Bland övriga hyresgäster finns företag som A1M Pharma, Ziccum, Enza Biotech och Phase
Holographic.

Lär känna dina nya grannar:
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Thank you!
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