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Etablering av forskning och 
undervisning i Science Village 
Styrelsen för Kemiska institutionen (KILU) beslutade i förra 
veckan att ställa sig positivt till en nyetablering av sin 
verksamhet i Science Village. Beslutet ligger i linje med Fysiska 
institutionens vision, att etablera ett centrum för utbildning och 
forskning inom fysik och kemi i Science Village, och öppnar för 
stora möjligheter för våra fakulteter. 
 
Det är Lunds universitets vision att etablera en nyskapande 
kunskapsmiljö i Science Village med stark internationell lyskraft 
i en process som innefattar förnyelsearbete för universitetet som 
helhet, och där även organisationsstrukturer, samarbetsformer 
och sammanflätning av forskning och utbildning förbättras och 
utvecklas för framtidens behov.  
 
Våra fakulteter har beslutat sig för att vara en central del av 
nyetableringen i Science Village, och parallellt lägga kraft på att 
skapa förnyelse för en hållbar utveckling av våra befintliga 
campusområden. Vi ser stora möjligheter att etablera moderna 
och attraktiva lärandemiljöer, nya forskningskonstellationer och 
förbättrade samverkansytor, med människan i centrum, längs 
med hela Kunskapsstråket. 
 
I nästa steg kommer våra fakultetsledningar att samarbeta med 
institutionerna och studentkårerna för att undersöka hur en 
samlokalisering av forskning och utbildning i fysik och kemi kan 
ske på bästa sätt. Samtidigt kommer vi tillsammans med 

Postadress Box 118  Besöksadress John Ericssons väg 3  Telefon vx, 046-222 00 00   
E-post heiner.linke@lth.lu.se  Webbadress www.lth.se 



Sida 2 av 2 
 
 
 
 
universitetsledningen att arbeta för att skapa förutsättningar för 
framtidens utbildning, forskning och samverkan för våra 
fakulteter och Lunds universitet som helhet. Detta arbete kan 
sedan ligga till grund för ett uppdaterat beslut angående Science 
Village i universitetsstyrelsen.   
 
Det arbete med ett lokalprogram för fysik och delar av kemi, 
som beställdes av universitetsstyrelsen inför sitt möte i april 
2021, kommer att fullföljas av projektgruppen enligt den 
ursprungliga planen. Det kommer att vara en värdefull 
utgångspunkt för den vidare planeringen av hela Kunskapstråket.  
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