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Lunds universitets etablering i Science Village Scandinavia. Projektgruppens 
rapport. 

 

Bakgrund 

Denna rapport utgår ifrån att läsaren är insatt i Lunds universitets planering för 
etablering av verksamhet i Science Village Scandinavia och  tidigare rapporter i 
ämnet.   

En projektgrupp har under våren arbetet med det som Universitetsstyrelsen 
beslutade den 14 december 2018 (STYR 2018/2003) och arbetet redovisas nedan 
under respektive uppdrag: 

1. att inleda en etablering av forskningsverksamhet enligt scenario 2 och  

2. samtidigt fortsätta arbetet med att utreda hur möjligheter för en 
etablering av scenario 3 kan skapas, samt  

3. granska hur sammanflätning av forskning och utbildning kan förbättras 
oavsett scenario, 

4. vidare ge rektor i uppdrag att, i samråd med projektgruppen,  

senast till styrelsemötet den 24 september återkomma till styrelsen med förslag 
till handlingsplan för genomförande av arbetet, inklusive översiktliga 
tidpunkter för erforderliga styrelsebeslut. 

 

För att leda arbetet enligt ovan tillsattes en projektgrupp bestående av prof. Olle 
Söderman, prof. Knut Deppert, projektledare Carina Jensen samt lokalplanerare 
Malin Gülich. Till projektledare utsågs prof. Olle Söderman enligt rektorsbeslut 
STYR 2019/448. Studentrepresentanter och fackliga företrädare har beretts tillfälle 
att delta i möten under våren.  

Projektgruppen redogör i denna rapport för arbetet under 2019 (till och med 
augusti 2019) 
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1. Uppdrag att inleda en etablering av forskningsverksamhet enligt 
scenario 2 

Etableringsarbetet inleddes bland annat med en kick-off för alla närmast berörda 
verksamheter, för att informera om processen för att ta fram 
verksamhetsbeskrivningar. Lunds universitets rektor och berörda dekaner 
redogjorde också för sina tankar om etableringen. Även LINXS presenterade sin 
verksamhet.  
Arbetet är en iterativ process som kräver både gemensamma och enskilda möten 
och aktiviteter med verksamheterna. Processen är pågående och under våren 
fokuserades arbetet på de enskilda verksamheternas beskrivningar. Arbetet med en 
samlad verksamhetsbeskrivning har påbörjats under våren och kommer att fortsätta 
under hösten.  

Dessa innehåller:  

• nuvarande verksamhet och lokalsituation 

• framtidens verksamhet och lokalbehov samt effekter av förändringar 

• omfattning och krav på de nya lokalerna 

• personalsituation: nuvarande och framtida 

• studentsituation: nuvarande och framtida  

 

Målet med den samlade verksamhetsbeskrivningen är att skapa ett 
upphandlingsunderlag för att kunna genomföra en upphandling av hyresavtal men 
också att identifiera möjligheter och risker vid en omlokalisering av verksamheter  
Arbetet med finansiering, både av hyresökningar pga. flytt och investeringar i 
infrastruktur, har initierats inom verksamheten. NanoLund har framställt en 
presentation av sina behov, vilket bör göras vid samtliga verksamheter. LU bör 
arbeta för en nationell finansiering av de delar som direkt gynnar ett 
nationellt/internationellt samarbete kring de stora anläggningarna. Detta arbete 
ligger utanför projektgruppens uppdrag. 

 

I rapporten LU@SVS (STYR2018/654) beskrivs de verksamheter som i nuläget 
ska inleda en etablering. Där nämns även verksamheter vid kemiska institutionen 
som kräver en fördjupad utredning för att definiera vilka av dessa som är 
materialvetenskapligt relevanta, och därmed aktuella för etablering på Brunnshög. 

Arbetet är initierat och avslutas under HT2019. I nuläget kan sägas att det i 
huvudsak berör verksamheter vid CAS och i volym blir mindre än etableringen av 
verksamhet från fysiska institutionen. 

 

Erfarenheter kring etablering av verksamhet i Albano, ett nytt campusområde vid 
Stockholms universitet, har inhämtats av KTH och Stockholms universitet. Det har 
skett genom telefonintervjuer med representanter för respektive verksamhet som 
ska etablera verksamhet i Albano. KTH etablerar liknande verksamhet på Albano 
som LU planerar på Brunnshög och är kan därför vara mer intressant för fortsatt 
erfarenhetsutbyte än Stockholms universitet som främst etablerar verksamhet från 
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andra fakulteter. 
 

LINXS framtida verksamhet är av central betydelse för att optimera de möjligheter 
de stora anläggningarna ger forskare vid Lunds universitet. Projektgruppen menar 
därför att LINXS framtida etableringsplaner bör så långt möjligt samordnas med 
LUs etablering på Brunnshög. 

 

Fånga upp möjligheter till framtida om- och samlokalisering 

Under de intervjuer som genomfördes under arbetet med LU@SVS rapporten 
under 2018 framkom det exempel på verksamheter vars lokalsituation berörs av en 
etablering i Science Village. LU Byggnad ser löpande över universitetets 
lokalbehov och det ingår därför som en naturlig del i analys av 
verksamhetsbeskrivningarna att även kartlägga direkt och indirekt berörda 
verksamheter.  

 

2. Uppdrag att fortsätta utreda scenario 3 

I samråd med LTH och Naturvetenskapliga fakulteten rekryterades professor Jan-
Olle Malm (KILU) till projektgruppen med syfte att fortsätta utreda möjligheter 
för en etablering av scenario 3.  

I Jan-Olle Malms uppdrag ingår att utreda vilka studenter och utbildningar som 
berörs och att beskriva vilka utmaningar och möjligheter som finns om utbildning 
förläggs på Brunnshög. Uppdraget kommer under hösten närmare att förtydligas i 
samråd med studenter och lärare. 

Frågor som kommer att hanteras inkluderar: 

• Hur många studenter påverkas? 

• Vilka utbildningar/kurser rör det sig om?  

• Kan detta schematekniskt lösas?  

• Hur kommer kårverksamhet och studentliv att påverkas? 

 

Bland annat har en workshop genomförts tillsammans med företrädare för 
studentkårer, både nuvarande och tillträdande, samt LUS ordförande och vice 
ordförande, för att utreda de olika förutsättningarna för scenario 2 och 3. Jan-Olle 
Malm har även påbörjat en utredning vad sammanflätning av forskning och 
utbildning betyder för studenterna och hur detta ”kan förbättras oavsett scenario” 
som uppdraget lyder – se avsnitt 3. Arbetet kommer att fortsätta under hösten och 
har som mål att presentera en delrapport hösten 2019 innan ett färdigt underlag för 
beslut kan presenteras om det fortsatta etableringsarbetet ska drivas enligt scenario 
2 eller scenario 3. Projektgruppen menar att denna fråga är central för en 
framgångsrik etablering på Brunnshög.  
Ur STYR 2018/2003: 
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”En framgångsrik etablering på Brunnshögsområdet kräver därför att man lyckas 
överbrygga de problem förflyttning av verksamheter skapar i form av ökade 
avstånd antingen mellan studenter och forskning eller mellan olika miljöer för 
utbildning. Den vidare utredningen av hur dessa utmaningar bäst hanteras är en 
av huvuduppgifterna för det fortsatta planeringsarbetet med en etablering i 
Science Village’. 

 
Projektgruppen anser att det parallella arbetet med två spår skapar avsevärt 
merarbete och väsentligt försvårar etableringsarbetet. Ett beslut bör i huvudsak 
bygga på den utredning som enligt ovan föreligger och på basis av dess slutsatser 
bör ett beslut snarast fattas. Vår bedömning är att detta bör ske tidigt under 
VT2020 efter erforderlig tid för beredning av utredningen inför beslut. 

 

3. Uppdrag hur sammanflätning av forskning och utbildning kan genomföras 
oavsett scenario 

Arbetet har inletts och kommer att fortsätta under hösten 2019. Jan-Olle Malm har 
i ett första steg påbörjat att undersöka vad sammanflätning av forskning och 
utbildning innebär för studenterna. Under hösten kommer arbetet att fortsätta. I 
samband med bearbetningen av verksamhetsbeskrivningarna kommer frågan att 
lyftas av projektgruppen.   

 

4. Uppdrag att ta fram en handlingsplan 
 
Ett förslag till handlingsplan har utarbetats (bifogas), vilken beskriver det fortsatta 
arbetet fram till december 2020. Målet för projektgruppen är att leverera ett färdigt 
lokalprogram (underlag som beskriver behovet av lokaler) för beslut i alla 
erforderliga instanser.  
 

Projektgruppens fortsatta arbete 

Vår bedömning är att projektgruppens arbete i nuvarande form bör fortsätta fram 
till utgången av 2020. Budgeten för arbetet bör vara av samma omfattning som 
under 2019 (se budget i bifogad handlingsplan för det fortsatta arbetet 2020).  

Informationsinsatserna har och kommer att fokuseras på att uppdatera en statisk 
webbplats www.lu.se/svs. Löpande information sker på en blogg som skapades 
2018 med syfte att göra etableringsinsatserna kring SVS processen transparent, se 
https://lusciencevillage.blogg.lu.se/ 

Projektgruppen har även, i samarbete med SVS AB, tagit fram en kort video som 
illustrerar kunskapsstråket upp till SVS och hur det framtida utökade 
campusområdet kan komma att se ut. Videon finns på bloggen 
https://lusciencevillage.blogg.lu.se/video-lunds-universitets-campus-fran-
lundagard-till-science-village-scandinavia/ 
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