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Inledning
Denna rapport redogör för Science Village-gruppens (SV-gruppens) arbete med att ta fram ett
lokalprogram för etablering av verksamheter i enlighet med utredningen LU@SVS (STYR2018/654), i
centrala Science Village, omfattande
•
•
•
•
•
•
•

Fysiska institutionen utom partikelfysik
Del av EIT: Nanoelektronik
Del av hållfasthetslära: 4D IMAGING LAB
LINXS
Del av KILU: nCHREM och kemisk fysik
NanoLund (gäller inte LNL Science Village)
LUNARC.

Följande verksamheter är även inkluderade
•
•
•

Kårverksamhet Lunds naturvetarkår
Kårverksamhet Teknologkåren vid LTH
Partikelfysik

Lokalprogrammet, som bifogas rapporten, är utarbetat i enlighet med Lunds universitets hantering
av byggprocesser. Då det under arbetets gång framkommit att fler verksamheter har uttryckt
intresse för att etablera sig i denna etapp, bör det föreliggande lokalprogrammet ses som ett
arbetsmaterial för en fortsatt process med att utveckla ett godkänt underlag för upphandling.
SV-gruppen, som tillsattes av dåvarande rektor Torbjörn von Schantz (STYR 2019/448), har bestått av
Olle Söderman, Knut Deppert, Carina Jarl och som studentrepresentanter Hanna Sjö och Rebecca
Svensson. I gruppen har Malin Gülich och Sofia Björkman från LU Byggnad ingått.

Bakgrund och uppdrag
Mot bakgrund av de utredningar som utförts, Brunnshögsutredningen (STYR2017/178) och LU@SVS
(STYR2018/654), har SV-gruppen sedan våren 2019 arbetat utifrån uppdrag beslutade av
Universitetsstyrelsen enligt följande
•

STYR2018/2003
”inleda etablering…”
”utreda hur möjligheter för en etablering av scenario 3 kan skapas” (dvs utbildning på
grundläggande nivå)
”granska hur sammanflätning av forskning och utbildning kan förbättras…”
”…ge rektor i uppdrag att, i samråd med projektgruppen, senast till styrelsemötet i
september återkomma till styrelsen med förslag till handlingsplan för genomförande av
arbetet…”

•

STYR 2019/1579
Vid styrelsemötet i september 2019 presenterades handlingsplanen och nytt uppdrag
beslutades:
”…i december 2020 för styrelsen presentera ett lokalprogram som kan ligga till grund för
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upphandling av hyresvärd”
”…ta fram underlag så att styrelsen senast vid sitt sammanträde i juni 2020 kan fatta beslut
om etablering…enligt scenario 3”
”…rapportera hur arbetet framskrider vid samtliga styrelsemöten t o m december 2020”.
•

STYR 2020/1144
Vid styrelsemötet i juni 2020 presenterades resultatet av utredningar kring en etablering av
utbildning på grundläggande nivå och styrelsen beslutade att
”Grundutbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i SV…”.

•

(STYR2020/2469)
Förlängning av uppdraget och rapportering till styrelsemötet i april 2021.

Frågan om etablering i Science Village togs upp i LTHs och Naturvetenskapliga fakultetens styrelser i
oktober respektive november 2020 och därefter kunde SV-gruppen, med stöd av fakulteterna,
formera arbetsgrupper med uppgift att ge en beskrivning av behov gällande lärandemiljö,
forskningslabb, gemensamma funktioner samt kontor och mötesplatser. Arbetet i dessa grupper har,
med stöd av LU Byggnad och konsulter från en arkitektfirma, resulterat i det bifogade preliminära
lokalprogrammet.
Förutom det uppdrag som beskrivits har SV-gruppen även varit involverad i Lunds universitets
visionsarbete som dels har medfört en förankring av etableringsbeslut, dels medfört diskussioner
och samtal vid universitetet om en utveckling av etableringen. Lunds universitets vision för
etablering i Science Village initierades och fastställdes av rektor (STYR2020/1335).
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Framtagande av ett lokalprogram
En förutsättning för framgångsrika lokalförändringar är en tydlig beskrivning av verksamhetens
behov och önskemål. Behovet sammanställs i ett lokalprogram. Lokalprogrammet är ett
arbetsdokument som oftast består av tre olika delar:
•
•
•

Verksamhetsbeskrivning – beskriver verksamhetens behov och önskemål i löpande text.
Lokalförteckning – en lista där samtliga rum, deras geometriska förutsättningar och speciella
krav finns uppräknade
Sambandsschema – redovisar översiktligt hur olika rum och funktioner är kopplade till
varandra och vilka behov av närhet eller avstånd som finns.

I det här fallet ingår lokalförteckning och sambandsschema i ”Utredning av lokalbehov” som Jais
Arkitekter sammanställt.
Lokalprogrammet bygger på uppgifter från verksamheten och ska godkännas av
verksamhetsansvarig innan nästa steg i processen kan tas. Det innebär att lokalernas omfattning,
innehåll och organisation ska vara tydliggjorda och förankrade hos verksamheten utifrån
finansiering, synergier och andra verksamhetsaspekter. När detta är klart och förankrat tas ett
beslutsunderlag fram av LU Byggnad och godkänns av ansvariga fakulteter inför upphandling.
För närvarande är etableringsarbetet vid steg 2 i Lunds universitets byggprocess (se grön markering)

Nuläge för lokalprogrammet
Verksamheterna (se inledande stycke), som ingått uppdraget (STYR2018/654), har utarbetat
verksamhetsbeskrivningar som innehåller en nulägesbeskrivning, en beskrivning av framtida
verksamhet inklusive antal anställda och studenter, samt en förteckning över lokaler som behövs för
den tänkta verksamheten. Flera workshops med berörda verksamheter genomfördes under 2020 för
att utveckla underlaget. I januari 2021 fortsatte arbetet genom workshoppar med de fyra
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arbetsgrupperna utifrån särskilda fokusområden som mer specifikt kunde diskutera områden av
betydelse för lokalprogrammet: lärandemiljö, forskningslabb, kontor och mötesplatser samt
gemensamma stödfunktioner. Även en mervärdesgrupp tillsattes med ansvar för helheten. Förutom
workshoppar har ett flertal samtal med ytterligare grupper och personer genomförts. Processen har
letts av LU Byggnad och till stöd för arbetet har Jais Arkitekter anlitats som konsulter. Materialet har
sammanställts till ett första utkast av en gemensam verksamhetsbeskrivning (se bilaga). Flera
verksamheter har lämnat in uppdaterade beskrivningar som inte ingår i materialet. Dessa kan
inarbetas i nästa utvecklingsfas av lokalprogrammet.
Det preliminära lokalprogrammet består av följande dokument:
1. Verksamhetsbeskrivning
2. Lokalutredning, där lokalförteckning och sambandsschema ingår
Detta preliminära lokalprogram, för verksamheter som ingår enligt ovan, är ett arbetsmaterial för
vidare process. Med beaktande av ett utökat intresse för etablering rekommenderar SV-gruppen att
fakulteterna ges möjlighet att fortsätta utreda vilka verksamheter som ska ingå i det fortsatta
arbetet så att ett lokalprogram kan beslutas.

Fortsatt arbete med etableringen i Science Village
Det återstår ett betydande arbete med etableringen i Science Village, inte minst genom att
omfattningen kan komma att förändras. Analysen av vad detta skulle innebära för Lunds universitet
behöver fördjupas. Det finns ett betydande behov av samordning mellan olika grupper och
intressenter inom universitetet. Finansieringsfrågan behöver utredas och hanteras. Slutligen,
samverkan med externa intressenter, från departement till finansierande organ, från andra
universitet till omgivande samhälle är en viktig fråga. Resurser behöver anslås så att de som utför
arbetet ges möjlighet att avsätta tid för sina respektive uppdrag.
Nuvarande universitetsledning har definierat campusutveckling och infrastruktur som viktiga
områden för Lunds universitet. Det förefaller rimligt att universitetsledningen i dialog med berörda
fakulteter och LU Byggnad, får i uppdrag att utforma och konkretisera det fortsatta och långsiktiga
arbetet med Lunds universitets etablering i Science Village.

Lund den 30 mars 2021
Olle Söderman
Knut Deppert
Carina Jarl
Sofia Björkman
Malin Gülich
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