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Akronymer och förkortningar 

4D Imaging Lab Laboratorium vid Avdelningen för hållfasthetslära 

AF  Akademiska Föreningen 

ATF Institutionen för astronomi och teoretisk fysik 

BMC Biomedicinskt centrum 

BME Institutionen för biomedicinsk teknik  

CAS Centrum för Analys och Syntes  

CEC Centrum för miljö- och klimatforskning  

CMU Comparative Medicine Unit  

EIT Institutionen för elektro- och informationsteknik 

EMV Experimentell medicinsk vetenskap 

ESS European Spallation Source 

IKVL Institutionen för kliniska vetenskaper Lund 

KC Kemicentrum 

KILU Kemiska institutionen  

KK  Kuratorskollegiet 

LBIC Lund University Bioimaging Centre  

LINXS Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science 

LLC Lunds lasercentrum 

LNL Lund Nano Lab  

LUCSUS Lund University Centre for Sustainability Studies 

LUMLAC Lund University Medical Laser Centre 

LUNA Lunds naturvetarkår 

LUNARC Lund University Numeric Intensive Computation Application 
Research Center 

LUNBISS Lund University Network for Big Science and Society 

LUS Lunds universitets studentkårer 

nCHREM National Center for High Resolution Electron Microscopy 

NRCF Nationellt resurscentrum för fysik 

TLTH Teknologkåren vid LTH 
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Definitioner och begrepp 

Arbetet med kartläggningen och den presentation som för verksamheten beskrivit olika förslag till 
omfattning vid etappindelning har innehållit väldigt mycket information. Vissa begrepp har därför 
används för att underlätta förståelsen, vilka återges nedan:  
 

Kluster Här avses forskargrupper som är placerade fysiskt nära varandra i förslaget. 
Sådana kluster bör vara livskraftiga och skapa goda förutsättningar för att 
etablera starka forskningsmiljöer, både på Sölvegatan och i SV under hela 
etableringsprocessen i flera etapper. Inom varje kluster finns lärare med stark 
ämneskompetens av stor betydelse för grundutbildningen (GU) och 
forskningen. 

Forskningsmiljö Miljö som inte nödvändigtvis finns på samma fysiska plats men som har 
gemensamma mål och intressen. Starka forskningsmiljöer är en förutsättning 
för excellent forskning, att attrahera extern finansiering och skapa god 
samverkan med industri och andra externa aktörer. 

GU Grundutbildning inom fysik och kemi definieras här som alla program och 
kurser på grund och avancerad nivå med inslag av fysik och kemi.  

Etapp Etablering av verksamhet i Science Village indelas i etapper. En etapp omfattar 
processen från planering till inflyttning under en given tidsperiod. 

Scenarier De olika scenarier som presenteras skiljer sig i antal och 
omfattning av etapperna och i vilken ordning “klustren” 
flyttar. De tidigaste etapperna innebär skarpa beslut som behöver tas i närtid. 
De senare etapperna bör uppfattas som långsiktiga strategier. 

Sölvegatan Sölvegatan används i denna remiss för att benämna ett större område längs 
kunskapstråket där framför allt LTH och Naturvetenskapliga fakulteten har 
verksamhet idag. 

 

Sammanfattning 

Denna remiss avser förslag på omfattning och etappindelning av etablering i Science Village, 
insamling av underlag till bedömd utveckling, påverkansanalys samt riskinventering till risk- och 
konsekvensanalysen. De förslag till omfattning i Science Village som ligger till grund för denna 
remiss har utformats utifrån ett stort antal dialoger och diskussioner med verksamheten och 
ledningarna vid LTH och Naturvetenskapliga fakulteten. Utifrån inkomna remissvar kommer ett 
reviderat förslag till omfattning och etappindelning att utarbetas.  När fakultetsstyrelserna har godkänt 
förslaget, kommer det att skickas vidare till rektor. Rektor förväntas då göra en bedömning huruvida 
fakulteternas förslag ryms inom Lunds universitets campusutvecklingsplaner och motsvarar fastställda 
visioner för etableringen samt uppfyller tidigare beslut i universitetsstyrelsen. Efter detta har 
fakulteterna möjlighet att gå vidare med etapp 2 enligt LU:s byggprocess i nio steg, vilket innebär att 
utreda olika lokallösningar. 
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Inledning/Bakgrund 

Universitetsstyrelsen beslutade i december 20181 att Lunds universitet ska inleda en etablering av 
verksamhet i Science Village och i april 20212 att ge rektor i uppdrag att i dialog med fakulteter och 
LU Byggnad utforma och konkretisera det fortsatta arbetet med Lunds universitets etablering i 
Science Village (SV). Lunds universitet har även beslutat om "Vision för Lunds universitets 
etablering i Science Village"3. 

Även LTH och Naturvetenskapliga fakulteten har tagit fram visioner som bland annat beskriver att 
dessa fakulteter, i gott samarbete med andra vill skapa en unik, internationell utbildnings-, forsknings- 
och innovationsmiljö med global synlighet för hållbarhetslösningar. Fakulteterna ser vikten av att 
främja samverkan mellan industri, akademi och de stora anläggningarna MAX IV och ESS för att 
förnya och vitalisera både kärnverksamhet och stödfunktioner. Fakulteterna vill erbjuda ett rikt 
studentliv och utveckla eftertraktade utbildningar med koppling till anläggningarna. 

Rektor utsåg 2019 en arbetsgrupp4 (SV-gruppen) som fram till april 2021 arbetade med att ta fram ett 
utkast till lokalprogram för etableringen i SV. Lokalprogrammet som presenterades för 
universitetsstyrelsen i april 2021 omfattar ca 25 000 kvm verksamhetsyta och inkluderar de 
verksamheter som hittills bedömts vara aktuella för etablering i SV. Universitetsstyrelsen beslutade 
även att ge rektor i uppdrag att i dialog med fakulteter och LU Byggnad utforma och konkretisera 

det fortsatta arbetet med Lunds universitets etablering i SV. Som en följd av detta beslutade LTH och 
Naturvetenskapliga fakulteten att inrätta ett gemensamt Science Village-kontor5, vilket inrättades den 
1 juli 2021 med syfte att bistå fakulteternas verksamheter genom de olika etableringsetapperna i 
Science Village (och kopplingen till dessa). 

Uppdrag från rektor: fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i 
Science Village  
För att komma vidare i planeringen gav rektor LTH och Naturvetenskapliga fakulteten i uppdrag6 

• att föreslå vilka verksamheter som ska etableras inom SV och vilka verksamheter som ska 
utvecklas vid Sölvegatan.  

• även etappindelning ska föreslås för etableringen. 

I uppdraget ingår följande:  
• En kartläggning av nuläge och bedömd utveckling av berörda verksamheter  
• En analys av hur forskning och utbildning påverkas av utvecklingen inkluderat en risk- och 

konsekvensanalys.  
• En plan för hur ökade lokalkostnader ska finansieras. 

Kartläggning och analys ska godkännas av respektive fakultetsstyrelse.  

Denna remiss avser förslag på omfattning och etappindelning av etablering i Science Village, 
insamling av underlag till bedömd utveckling, påverkansanalys samt riskinventering till risk- och 
konsekvensanalysen. Utifrån inkomna remissvar kommer ett reviderat förslag till omfattning och 

 
1 STYR 2018/2003, LU@SVS 
2 STYR 2021/1053, US protokoll 
3 STYR 2020/1335, Vision för Lunds universitets etablering i Science Village 
4 STYR2019/448, Fortsatt arbete för Lunds universitets etablering på Brunnshög 2019 
5 STYR2021/1184 §40 Beslut att inrätta Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s projektkontor Science Village 
6 V2021/3292, Fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i Science Village 
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etappindelning att utarbetas.  När fakultetsstyrelserna har godkänt förslaget, kommer det att skickas 
vidare till rektor. Rektor förväntas då göra en bedömning huruvida fakulteternas förslag ryms inom 
Lunds universitets campusutvecklingsplaner och motsvarar fastställda visioner för etableringen samt 
uppfyller tidigare beslut i universitetsstyrelsen. Efter detta har fakulteterna möjlighet att gå vidare 
med etapp 2 enligt LU:s byggprocess i nio steg, vilket innebär att utreda olika lokallösningar i nära 
samarbete med berörda verksamheter I normalfallet hanteras denna typ av frågor inom fakulteterna 
men eftersom etablering i Science Village är strategiskt viktig och omfattande kommer rektor även att 
fatta beslut om genomförande senare i byggprocessen. 

 

Avgränsningar och förutsättningar 
Denna remiss fokuserar på etablering i Science Village, från etapp 2 och framåt. Nanolab Science 
Village, benämnd etapp 1, ingår inte i denna kartläggning utan hanteras i särskild ordning inom LTH. 

Remissen handlar inte om utveckling av övriga campusområden. Det är Lunds universitets 
campusutvecklingskontor och LU Byggnad som har i rektorsbeslutet för denna kartläggning7 fått i 
uppdrag att tillsammans med berörda fastighetsägare och fakulteter utreda påverkan och möjligheter 
för befintligt campus. Denna del av uppdraget kan genomföras först efter att beslut fattats gällande 
omfattning och det identifieras vilka verksamheter som ska etableras inom SV. Denna del av 
uppdraget kommer att redovisas separat till rektor av LU Byggnad och ingår därför inte i denna 
remiss.  

Samtal och dialoger pågår med övriga fakultetsledningar rörande etablering i Science Village, dessa 
redovisas inte i detta remissunderlag.  

Frågan om organisationsutveckling kommer frekvent upp i dialogerna. I uppdraget ingår inte att ta 
fram förslag på kommande organisation, som exempelvis institutions- eller avdelningsstruktur, men 
frågan bör adresseras framgent av fakulteterna. Däremot kan en organisationsförändring bli aktuell 
när nya forskningsmiljöer etableras.  

Det pågår utredning om universitetssjukhuset framtida placering i Lund. När denna kartläggning görs, 
finns inte något offentligt förslag eller beslut fattat angående placeringen av universitetssjukhuset. 
Universitetssjukhusets placering är av stor betydelse för Lunds universitet och medicinska fakulteten i 
synnerhet. Verksamhet som måste vara i direkt fysisk närhet med den kliniska verksamheten eller 
medicinska fakulteten bör avvakta beslut om etablering i Science Village tills det finns klarhet kring 
placering av universitetssjukhuset.  

 

Kartläggning av nuläge 

Kartläggningens syfte är att utreda nuvarande omfattning av verksamheter som ligger till grund för en 
diskussion rörande vilka verksamheter som ska etableras i Science Village. I arbetet har vi utgått från 
hur verksamheten ser ut idag, vilket kan visualiseras på följande sätt (Figur 1): 

 
7 V2021/3292 Fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i Science Village 
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Figur 1. Illustration över nuvarande verksamhet. De grå stjärnorna CMU, MAX IV och ESS är 
infrastrukturer som redan finns etablerade i Science Village. Gula stjärnor är exempel på 
forskningsinfrastrukturer. CMU=Comparative Medicine Unit; FTF=Fasta tillståndets fysik; 
NRFC=Nationellt resurscentrum för fysik; EM=Elektronmikroskopi; NMR=Nuclear magnetic 
resonance; CR=Colloidal Resources; LP3=Lund Protein Production Platform; LINXS=Lund Institute of 
advanced Neutron and X-ray Science.  

Nuvarande hyra och ytor  
Kartläggning av nuvarande ytor och hyreskostnader har genomförts av LU Byggnad och 
ekonomicheferna vid LTH och Naturvetenskapliga fakulteten vilka redovisas i ”Tabell av nuvarande 
omfattning av lokaler och kostnader” (se bilaga 1). LU Byggnad och ekonomicheferna vid LTH och 
Naturvetenskapliga fakulteten har utgått från hyresunderlag från LU Byggnad där kostnader och ytor i 
kvm finns redovisade för respektive avdelning eller institution. För att kunna kostnadsberäkna efter 
föreslagna scenarier har diskussioner förts om delning av vissa verksamheters kostnader och ytor för 
att möjliggöra beräkningar för olika kluster. Beräkningen har därför delvis baserats på 
omfattningsförslag som inte utgörs av hela avdelningar, utan föreslagna kluster.  

 

Framtagande av omfattnings- och etappindelningsförslag  

De första utkasten till omfattnings- och etappindelningsförslag togs fram under ett flertal workshops 
med Naturvetenskapliga fakultetens dekan, prorektor vid LTH, representanter från GU verksamhet, 
studentkårer och SV-kontoret. Etappindelning kan förklaras i följande bild: 
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Figur 2. Schematisk bild som illustrerar etappindelningen i SV, där varje etapp tar ca. 6–7 år att 
slutföra inom byggprocessen i 9 steg [fotnot med länk]. Ungefärligt inflyttningsår är markerat på x-
axeln. 

 

Utifrån underlaget utformade fakultetssamordnarna fyra förslag/scenarier som presenterades under ett 
stort antal möten och seminarier i verksamheten under januari 2022, se bilaga 2.  

I första omgången presenterades fyra olika scenarier. Detaljerade beskrivningar/bilder finns i bilaga 1. 

• Scenario 1 “Många småtuggor” med 4-5 etapper 
• Scenario 2 “Mellanstora tuggor” med 4 etapper 
• Scenario 3 “Först fysik sedan kemi” med 3 etapper 
• Scenario 4 “Gigatuggan” med 2 etapper 

Synpunkterna som mottogs under dialogerna har dokumenterats, analyserats av fakultetsamordnarna 
och SV-kontoret. Sammanfattning av för- och nackdelar finns i tabell 1 nedan: 
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Tabell 1. Urval av fördelar och nackdelar med scenario 1–4. 

 

Några sammanfattande kommentarer från genomförda dialoger 
• Det är väsentligt att satsningen blir tillräckligt omfattande för att en fullskalig akademisk 

miljö ska kunna skapas.  
• Många vill vara tillsammans, och i synnerhet fysiker vill vara med kemister. 
• Det finns redan en stor vetenskapligt och tekniskt högtstående verksamhet i de stora 

anläggningarna, men Lunds universitets eget fotavtryck i SV måste bli tillräckligt för att vara 
livskraftigt även i framtiden 

• Kostnaderna för projektet måste fördelas på ett sådant sätt att de verksamheter som etableras i 
SV tar hyreskostnadsökningar på största allvar samtidigt som dessa verksamheter inte får 
drabbas av hindrande stora kostnadsökningar om etableringen skall bli framgångsrik. 

• Forskningsverksamhet mår bra av närhet till studenter och studenter mår bra av närhet till 
forskning, men studenterna behöver också en fungerande kårverksamhet, en fungerande 
studiesocial verksamhet och en sammanhållen studiemiljö, vilket är svårare att upprätthålla på 
ett mera utdraget universitetsområde. Satsning på lokaler för kårverksamhet bör därför göras. 

• Studenter på alla nivåer skall beredas tillträde till Science Village och frågan bör behandlas 
med samma dynamik som hela projektet behöver fortsättningsvis.  

• Kontinuerlig och öppen kommunikation är en förutsättning för en lyckad process. 

 

En sammantagen analys ger att det finns en förståelse och acceptans för att etableringen bör ske i flera 
etapper. Etapp 2 bör vara tillräckligt stor, men inte heller hela etableringen på en gång i en samlad 
etapp, vilket utesluter Scenario 1 och Scenario 4. Många röster lyfter fram att GU bör etableras tydligt 
i Etapp 2. Både kemi och fysik bör etableras i Science Village i Etapp 2, vilket utesluter Scenario 3.  

Detta har lett arbetet vidare i följande riktning - vidareutveckla Scenario 2 med en större Etapp 2. Två 
nya scenarier har tagits fram som presenteras nedan. I dessa scenarier används inte längre 
”klustermodellen”. I dessa scenarier finns stora möjligheter för verksamheten att skapa de bästa 
förutsättningar för nya forsknings- och lärandemiljöer med stor utvecklingspotential. 
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Scenario 5 – 40k 
Scenario 5 ”40k” innebär att Nanolab samt eventuell annan större infrastruktur (t.ex. LaserLab, 
och/eller elektronmikroskopi (EM)) med kringverksamhet och tillhörande kontor etableras i nära 
samband med Etapp 1 utan att vänta på Etapp 2. Därefter i Etapp 2 etableras hela fysik och nästan 
hela kemi gemensamt på en ungefärlig yta om 40 000 kvm (”40k”). De verksamheter som föreslås 
fortsätta att utvecklas på Kemicentrum är Kemiteknik, Livsmedelsteknik, Bioteknik och Teknisk 
mikrobiologi (där de två senare är avdelningar tillhörandes KILU). En liten del av GU (t.ex. 
kemiteknik och livsmedelsteknik) kommer således att stanna på Kemicentrum, för eventuell senare 
etablering i Etapp 3. Se Figur 2. 

 

 

Figur 2. Illustration av scenario 5, ”40k”. Förslag på berörda ämnen/avdelningar (i alfabetisk ordning) 
och dess placering i etappindelningen. 

Scenario 6 – ”Uppsalamodellen” 
Scenario 6 innebär att all fysik- och kemiverksamhet som relaterar till materialvetenskap på ett eller 
annat sätt (inkluderande forskning om materia och molekyler) etableras i Science Village i Etapp 2, 
tillsammans med all tillhörande grundutbildning. Kemiverksamhet som snarare tillhör biovetenskap 
(”Life Science Chemistry & Foods”) stannar på Sölvegatan och bildar på Kemicentrum en gemensam 
miljö, för eventuell senare etablering i Etapp 3 på Science Village. Detta scenario skulle innebära att 
delar av avdelningar (forskargrupper) väljer att stanna på Kemicentrum, medan andra väljer att ingå i 
ett Materialvetenskapligt (”Materials, Matter, and Molecules”) sammanhang. Detta scenario kallas 
för” Uppsalamodellen”, då den kan liknas vid Ångströmlaboratoriet respektive BMC (Biomedicinskt 
centrum) vid Uppsala universitet. 
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Figur 3. Illustration av scenario 6, ”Uppsalamodellen”. ”. Förslag på berörda ämnen/avdelningar (i 
alfabetisk ordning) och dess placering i etappindelningen. *Vissa ämnen/områden kommer troligtvis 
att dupliceras i detta scenario, märkta med en asterisk. 

Observera att dessa två scenarier beskriver inte hur stödverksamheten ska etableras. Vidare finns inte 
med andra verksamheter som uttryckte intresse för en etablering i Science Village, t ex LUNARC och 
LINXS, eller som skulle kunna beaktas för en etablering, t ex LU Innovation. 

 

Analys av hur forskning och utbildning påverkas 

En framgångsrik etablering på Brunnshögsområdet kräver att man lyckas överbrygga de utmaningar 
som förflyttning av verksamheter skapar i form av ökade avstånd antingen mellan studenter och 
forskning eller mellan olika miljöer för utbildning, samt nyttja de möjligheter som skapas genom 
närmare avstånd mellan olika verksamheter som samlokaliseras. Även kring Sölvegatan kommer nya 
möjligheter för samverkan och samlokalisering att uppstå. Den vidare planeringen av hur dessa 
utmaningar och möjligheter bäst hanteras är en av huvuduppgifterna för det fortsatta arbetet. 

Utbildning under de första åren har större volym och hörsalar samt laborationslokaler som behövs för 
att undervisa i kemi och fysik på grundnivå. Läsplatser, grupprum och seminarierum ger stor 
verksamhetsmässig vinst om de kan samlokaliseras med forskningslokaler och seminarierum behövs 
för såväl forskning som för utbildning. 

Grundutbildningen inom Naturvetenskapliga fakulteten och LTH har många kopplingar som sträcker 
sig över institutions- och fakultetsgränser. En etablering av GU i Science Village medför även en 
större rörlighet för såväl studenter som lärare. Detta innebär att ställtiden mellan olika 
utbildningsmoment måste får större beaktan men även hur detta kan organiseras optimalt för alla 
kopplingar mellan olika program och programdelar. 
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Grundutbildning – det handlar om framtidens studenter  
Studentgruppers hemvist och identitet är en viktig fråga gällande en etablering av grundutbildning i 
Science Village. Etableringen ska leda till inspirerande och välkomnande studiemiljöer och ett rikt 
och mångfacetterat studentliv. Studentmiljöer och kåraktiviteter, utbildningsprogrammens placering 
med tillgång till funktionella lablokaler och infrastrukturer, närhet till lärare och även potentiella 
arbetsgivare är en del av en nyskapande studiemiljö. En studiemiljö som öppnar upp för nya 
utbildningsprogram och ny pedagogik. Det förlängda Kunskapsstråket ger studenterna från hela 
universitetet det bästa av två världar, både den traditionella akademiska atmosfären och ett nytt 
kunskaps- och innovationsekosystem av internationell betydelse.  

 

Forskning 
En etablering innebär stora möjligheter för nya forskningskonstellationer. Utgångspunkten för alla 
scenarier är att tyngdpunkten för såväl kemi- som fysikforskningen inom LU läggs i Science Village 
och att dessa ska vara så nära varandra som möjligt. Därmed öppnas synergimöjligheter för forskning 
inom t.ex. material. Samtidigt ska det finnas kopplingar mellan dessa ämnen och andra ämnen inom 
LU. Dessa kopplingar kan enklast förverkligas genom forskningsmiljöer. Några finns redan, t ex LLC 
och Nano, medan för andra öppnas upp möjligheter, t ex inom livsmedel, energi, och 
strukturbiologi/läkemedel. Även här måste scenarierna utgå från dagens situation men extrapolera till 
en forskningsvärld om 20-30 år. 
 

Stödverksamhet 
Stödverksamheten har inte varit en utgångspunkt i omfattningsförslag som presenterats. I flera 
seminarier och möten har TA personal deltagit och givit reflektioner på förslagen på omfattning. 
Framför allt har goda möjligheter för synergieffekter i en mera sammanhållen stödverksamhet kring 
studiemiljön lyfts i dialogen, vilket bör tas hänsyn till i ett omfattningsförslag. Även stöd som behöver 
dubbleras kan utgöra en risk för ökade kostnader har lyfts i dialoger. Därför efterlyses särskilt 
återkoppling på hur stödverksamhetens kvalitet och omfattning i relation till utbildning och forskning 
påverkas i de olika scenarierna. 

 

Finansiering av ökade lokalkostnader  

Varje verksamhet ska till viss del själva bekosta sin ökade hyreskostnad. Att själv stå för de effekter 
en ökad hyreskostnad medför ger ett tydligt incitament till återhållsamhet i önskemålen. Etableringen 
på Brunnshög är dock också en universitetsangelägenhet och en del av kostnaden bör belasta hela 
universitetets ekonomi. I universitetets verksamhetsplan och resursfördelning 20228 2020 gavs 
följande löfte: 

• Verksamheter som är berörda av etableringen i Science Village ska tillföras 25 procent av de 
ökade kostnaderna men samtidigt högst 30 mnkr i samband med inflyttning i nya lokaler. 
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Hyresmodell vid LTH 
Inom LTH tillämpas enhetshyra, vilket innebär att institutionernas kostnader för lokaler i princip skall 
vara lika per kvadratmeter oberoende av var på campus verksamheten bedrivs. För att åstadkomma 
detta tillämpas ett system, som innebär att anslagstilldelningen justeras så att institutionens ekonomi 
belastas med ett enhetspris per kvadratmeter. Justeringsbeloppet beräknas med hyreskontrakten som 
underlag. Systemet innebär att verkliga lokalhyror redovisas i bokföringen.  

Alla förändringar av hyreskostnader till följd av lokalförändringar skall vara godkända av LTH:s 
ledning för att vara del i systemet. Fördelningsbeloppet, som kan vara positivt eller negativt, fastställs 
för varje budgetår. 

Hyresmodell vid Naturvetenskapliga fakulteten 
9Naturvetenskapliga fakultetens lokalkostnader finansieras inom anslagsramen för grundutbildning, 
forskning samt genom externa medel. Fakultetens institutioner/enheter belastas med lokalhyra efter 
disponerad yta och prissättningen varierar då nyare lokaler är dyrare än äldre.  

Samtliga lokalkostnader vid Naturvetenskapliga fakulteten, med undantag för egna lokaler i 
Astronomihuset samt bibliotekens, debiteras och finansieras på institutionsnivå/avdelning/enhet.  

Kemi och fysik har interna fördelningar (internhyra) av den hyreskostnaden som gäller för båda 
fakulteterna gemensamt. Naturvetenskapliga fakulteten är inte delaktig i denna fördelning.  

Harmonisering av hyror 

Då hyresmodellerna för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten skiljer sig åt vore det önskvärt att 
dessa harmoniseras innan lokalkostnader för etablerad verksamhet i Science Village börjar löpa. 
Eftersom flera verksamheter förmodligen kommer att ha gemensamma utrymmen är det viktigt att 
kunna hitta en modell för fördelning av kostnader. Det krävs utredning och hantering kring dessa 
frågor separat.  

 

Analys avseende ytor och ökade hyreskostnader  
För att få en uppfattning om vad kostnaden för ökade hyror kan bli vid en etablering av verksamheter 
i Science Village har ett preliminärt ytbehov för de olika scenarierna tagits fram baserat på de ytor 
verksamheterna nyttjar idag och nya hyror uppskattats. Verkligt framtida lokalbehov har inte tagits 
fram i detta skede och analys av eventuella effektiviseringsåtgärder eller samlokaliseringsvinster har 
inte gjorts. Hyresindikationen är därför en mycket grov uppskattning. 

För scenario 5 beräknas den befintliga ytan för de verksamheter som ingår i etapp 2 uppgå till ca 
40 000 kvm, vilket skulle innebära en ny hyra på ca 180 mnkr. Om alla ytor verksamheterna nyttjar 
idag kan lämnas (hyresnivån för dessa bedöms vara ca 80 mnkr) skulle det innebära en hyresökning 
på ca 100 mnkr. 

För scenario 6 beräknas ytan för de verksamheter som ingår i etapp 2 uppgå till ca 30 000 kvm, vilket 
skulle innebära en ny hyra på ca 135 mnkr. Om alla ytor verksamheterna nyttjar idag kan lämnas 
(hyresnivån för dessa bedöms vara ca 60 mnkr) skulle det innebära en hyresökning på ca 75 mnkr. 
 

 
9 Utdrag RF2022 Naturvetenskapliga fakulteten 
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Övriga kostnader 
En flytt av verksamheter innebär även andra kostnader, t.ex. för inredning, utrustning, tele/data 
låssystem, projektsamordning m.m. En schablon som kan användas för kontors- och 
undervisningslokaler är att övriga kostnader för att lokalen ska kunna tas i bruk rör sig om ca två 
gånger årshyran för lokalen. När det gäller laborativ verksamhet är kostnader för inredning och 
utrustning mycket beroende på verksamhetens art och är svårare att uppskatta i tidiga skeden. För de 
scenarier som nu finns föreslagna är kostnader för inredning och utrustning inte möjliga att bedöma i 
nuläget. En mindre andel av kostnaderna för inredning och utrustning kommer under 
projekteringstiden men den stora delen av kostnaderna faller ut då inredning och utrustning ska 
levereras, dvs under senare del av byggproduktion. Kostnader av detta slag är LU:s egna kostnader 
och går inte via hyresvärden och läggs därför inte på hyran. 

För de finansieringsfrågor som gäller verksamhetens egen laboratorieutrustning kan det konstateras att 
mycket av dagens utrustning kommer att behöva uppdateras under den kommande 10-årsperioden. 
Oftast är det billigare att köpa nytt än att montera ned och flytta gammal utrustning som i många fall 
ändå behöver uppdateras. För verksamheten kan det också i framtiden bli aktuellt med samverkan för 
finansiering av utrustning och därmed ett större samnyttjande.  

Befintliga lokaler 

En etablering av LU:s verksamheter inom SV innebär att lokaler inom befintliga campus lämnas. När 
etapper och omfattning är klarlagda behöver därför bedömning göras av påverkan på det befintliga 
campus, vilka hyresavtal som kan lämnas och eventuella omflyttningar av verksamheter som kan 
behövas, ett arbete som görs av LU Byggnad. Omflyttning av verksamheter inom befintliga lokaler 
kommer i många fall att innebära ombyggnadsbehov, omfattning och kostnader för dessa behöver 
utredas vidare.   

Finansiering från externa källor/fundraising 
Aktivt arbete pågår på fakulteterna med stöd av SV-kontoret i samverkan med Development Office 
för fundraising till Science Village etableringen gällande finansiering av utrustning. Intervjuer och 
samtal genomförs med verksamheten som direkt eller indirekt berörs av etableringen i Science Village 
under våren 2022 för att inventera behov och nya möjligheter till externfinansiering för större projekt.  

Sedan tidigare har ett arbete med fundraising utförs rörande Nanolab Science Village som nu befinner 
sig i den externa fasen. NanoLund har genomfört en förstudie 2018 i samverkan med 
Donatorrelationer (DR) för att undersöka förutsättningarna för NanoLund att lyckas attrahera 150–200 
miljoner kronor från nya källor till utrustning av laboratoriet Nanolab Science Village (etapp 1). 

Den genomförda förstudien skulle kunna användas även vid andra verksamheter och säkerställa ett 
helhetsgrepp kring externfinansieringsfrågan i samband med etableringen. Det är viktigt att kunna 
visa upp en samordning kring finansieringsfrågorna så att det visar respekt för de finansiärer som LU 
redan har och nya finansiärer som kan komma i fråga. 

KAW har beslutat om en mycket stor satsning på materialvetenskap som inkluderar Lunds universitet. 

Risk och konsekvensanalys 

I uppdraget från rektor till fakulteterna ingår att göra en analys av hur forskning och utbildning 
påverkas av utvecklingen inkluderat en risk- och konsekvensanalys.  

Risk och konsekvensanalysen är ett verktyg att säkerställa att Lunds universitet och de båda 
fakulteterna LTH och Naturvetenskapliga fakulteten fullgör målen i den strategiska planen, LU:s 
vision för etablering i Science Village och andra fastställda mål av fakulteterna. Riskanalysen ska 



  

14 

 

spegla de regelverk och uppdrag som universitetet lyder under och också de möjligheter och hinder 
för att uppnå mål och ambitioner som universitetet självt har beslutat om.  
Arbetet med att identifiera och hantera väsentliga risker består i att göra en riskanalys, att fastställa 
åtgärder som är nödvändiga utifrån riskanalysen och fastställd riskaptit samt att dokumentera. Risker 
kan vara svåra att upptäcka, och därtill ännu svårare att förbereda sig för och hantera på ett lämpligt 
sätt. Om man ställs inför konsekvenser vid etableringen i Science Village som man inte hade planerat 
för kan det kräva både tid och pengar att lösa. Samtidigt kan det leda till onödig oro att överdriva och 
att överreagera på risker, så man missar möjligheter och utveckling för verksamheten. Det här gör en 
risk och konsekvensanalys till ett viktigt verktyg förändringsprocesser. Det kan hjälpa att identifiera 
och förstå risker i ens omgivning, och att minimera de negativa konsekvenser som skulle kunna 
påverka ens planer samt säkerställa att man tar tillvara möjligheter. Genom att hantera risker och dess 
konsekvenser på ett logiskt sätt kan man ta reda på vilka prioriteringar man bör göra, vad man kan och 
inte kan kontrollera samt tackla de problem och konsekvenser som ändå uppstår på ett bättre sätt.  

Riskanalysen görs så att alla risker tas fram, i detta ska även observeras att risker även är missade 
möjligheter. Riskerna med etablering i Science Village identifieras i dialoger och samtal med olika 
grupperingar före och under remissen samt genom inkomna SWOT analyser i remissvaren och ur 
universitetets omvärldsbevakning. Sammanställningen av riksinventeringen sker efter att remissvaren 
har kommit in.  

Riskvärderingen är en bedömning där sannolikhet och konsekvens åsätts värden som tillsammans ger 
ett riskvärde. Riskvärdet tillsammans med riskaptiten avgör behovet av åtgärder. Riskhanteringen, det 
vill säga de åtgärder som ska vidtas av fakulteterna för att hantera en risk, grundar sig på flera 
ställningstaganden.  Riskvärderingen ordnas av SV-kontoret och sker enligt nuvarande planering i 
april 2022. 

.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
Följande scenarierna användes för diskussioner och dialog med verksamheten. Beteckningar ska 
illustrera möjligheter och stämmer inte alltid överens med dagens avdelningsbeteckningar. Årtalen är 
en uppskattning av etappavslutning (inflyttning). 

Scenario 1 – ”Många småtuggor” 

 

Scenario 2 – ”Mellanstora tuggor” 
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Scenario 3 – ”Först Fysik, sedan Kemi” 

 

Scenario 4 –” Gigatuggan” 
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Bilaga 2 – Turnéplan för dialog och diskussion med verksamheten 
 

Nedan är de möten och dialoger där omfattningsförslag och olika scenarier har presenterats och 
diskuterats under perioden 20220102 – 20220211. Ytterligare möten har skett med enskilda 
medarbetare från SV-kontoret. 

• 2022-01-07 Sven Lidin och Heiner Linke 
• 2022-01-07 Leif Bülow och Joachim Schnadt 
• 2022-01-10 Fysik - avdelningsföreståndare (10-15 pers) 
• 2022-01-11 MAXIV (Caroline Runéus) 
• 2022-01-13 Matematisk Fysik (avdelningsmöte) (ca 30 pers) 
• Workshop LTH profilområde Structural Materials  
• 2022-01-14 LINXS (Trevor Forsyth, Anna Ntinidou)  
• 2022-01-14 Fasta Tillståndets Fysik, Avdelningsmöte (73 pers) 
• 2022-01-17 KILU ledningsråd (7 pers) 
• 2022-01-17 Immunteknologi (Mats Ohlin, Malin Lindstedt) 
• 2022-01-18 N-fak ledningsråd (22 pers) 
• 2022-01-18 Mötesplats Rydberg (Seminar för hela Fysicum, ca 90 pers) 
• 2022-01-19 LLC (10 pers) 
• 2022-01-19 Kemiteknik (Ola Wallberg, Åsa Davidsson) 
• 2022-01-19 Elektromagnetism och Nanoelektronik + Stefan Höst (prefekt Elektro- och 

informationsteknik) (5 pers) 
• 2022-01-20 Livsmedelsteknik (Mattias Alveteg, Marie Wahlgren) 
• 2022-01-21 Lärandemiljögruppen (ca 15 pers) 
• 2022-01-24 Stöd, service, bibliotek (Kanslichef: Catrin Malmström (Nfak), Veronica G 

(LTH) (ca 40 pers) 
• 2022-01-25 Nanolab (9 pers) 
• 2022-01-26 KILU Styrelse (32 pers) 
• 2022-01-26 Sven Lidin och Heiner Linke 
• 2022-01-27 LTH Prefektråd (21 pers) 
• 2022-01-31 S-fak dekan inkl studentrepresentant 
• 2022-01-31 Arbetstagarorganisationerna (ST, Seko, Saco) + TLTH (4 pers) 
• 2022-02-02 N-faks styrelse 
• 2022-02-02 Samordningsgruppen 
• 2022-02-04 KILU: Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS) (13 pers) 
• 2022-02-07 SLTH 
• 2022-02-07 Integrative Structural Biology Center (ISBC) (5 pers) 
• 2022-02-07 CAS (24 pers) 
• 2022-02-09 Avd förbränningsfysik och kärnfysik (19 pers) 
• 2022-02-09 GU-gruppen fysik (12 pers) 
• 2022-02-10 KILU: Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi (Ulf Olsson, Jan Forsman) 
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Bilaga 3 – Nuvarande omfattning av lokaler och kostnader 
Se bilaga - Ytor och kostnad 



Verksamhet Kostnadsställe
Storlek m2 (BRA) per 
jan 2022

Lokalkostnader 
per jan 2022 
(KSEK)

Hyra/m2 
(KSEK)

Nya 
lokalkostnader 
på befintlig yta 
(KSEK) Kommentar

Kluster 1 (Neutronlab) 3 114 5 338 1,714 14 015
Kärnfysik 107134;156135 1 206 2 114 1,754 5 425
Partikelfysik 156134 622 1 092 1,754 2 801
Teoretisk partikelfysik (ATF) 156173 572 879 1,537 2 574 50% av K-huset
Neutronfysik del av Kärnfysik, se ovan
Matematisk fysik 107130;156143 714 1 253 1,754 3 214

Kluster 2 (Laserlab) 5 628 10 491 1,864 25 325
Atomfysik 107132 2 034 3 567 1,754 9 154
Förbränningsfysik 107137 2 243 3 933 1,754 10 093
Kemisk fysik 156719 1 351 2 991 2,214 6 077

Kluster 3 (Ytfysiklab) 6 609 11 465 1,735 29 740
Synkrotronljusfysik 156137 1 446 2 536 1,754 6 509
Fasta tillståndets fysik 107133 4 501 7 894 1,754 20 256
Nano-elektronik 107201 661 1035 1,565 2 975 del av EIT

Kluster4  (nChrem) 2 376 5 263 2,215 10 694
Materialkemi, CAS 107719 1 340 2 968 2,215 6 031
Polymerteknologi, CAS 107719 1 036 2 295                   2,215 4 663

Kluster 5 (NMR) 6 674 14 778 2,214 30 032
Organisk kemi, CAS 107719;156712 1 484 3 287 2,214 6 680
Oorganisk kemi, CAS 156712 317 703 2,214 1 428
Analytisk kemi NF 156707 (ingår i CAS) 476 1 054 2,214 2 142
Fysikalisk kemi 156709 3 217 7 124 2,214 14 478
Teoretisk kemi 156715 1 179 2 610 2,214 5 304

Kluster 6 7 146 17 981 2,516 32 155
Immunteknologi 107717 2 013 6 729 3,343 9 059
Med. Strukturbiologi 314066 155 617 3,981 698
"Biofysik" 156172 572 879 1,537 2 574 50% av K-huset, Beräkningsbiologi
Biofysikalisk kemi 107711 679 1 505 2,215 3 057
Biokemi och strukturbiologi 156708 3 726 8 251 2,214 16 767

Kluster 7 15 280 32 505 2,127 68 758
Bioteknik 107716 2 735 6 056 2,215 12 305
Teknisk mikrobiologi 107726 1 347 2 983 2,215 6 060
Tillämpad biokemi 107715 1 627 3 603 2,215 7 321
Kemiteknik 107760 4 854 10 144 2,090 21 841
Livsmedelsteknik 107740 4 608 9 561 2,075 20 736
4D Imaging lab lägga till 107420 110 159 1,441 495 del av Byggvetenskaper, M-huset

Kluster 8 (GU) 10 112 20 619 2,039 45 503
GU Fysik (N-fak + LTH) 107136;153136; 156138 4 156 7 287 18 700
GU Kemi (N-fak + LTH) 5 956 13 332 26 803

Summa  kluster och GU 56 938 118 440 2,080 256 221

Enligt rapport LU byggnad jan 2022 -referens till klustertabell
Fysiska inst LTH NFAK exkl Nanolab alla 16526 29 111 1,762 74 367 exkl bibliotek
Bibliotek fysik 156951 397 565 1,423 1 787 from 2022 156951
Kemi gem och husstyrelser N LTH 26112 57 628 2,207 117 504 alla utb o forkningsmiljöer inkl bibl 593 kvm
Bokningsbara undervisningslokaler KC 107991 419 964 2,301 1 886 fördelas  till GU Kemi
Ej bokbara läsrum/grupprum 107991 576 1328 2,306 2 592 fördelas  till GU Kemi
tekn uppehållsrum 107991 588 1356 2,306 2 646 fördelas  till GU Kemi
LTH restauranger 12,41 29 2,305 56
Ospecificerade lokaler 11,54 27 2,305 52
Bibliotek kemi 156951 0 ingår i kemi gem mm
Kemiteknik livsmedelsteknik 8 211 17 134 2,087 36 951
Övriga  del av ATF, Immuntekn 3 157 8 488 2,688 14 207
Övriga 4D Imaging lab, nanoel, med.strbiologi. 926 1 810 1,955 4 167 Enligt budget hyresversion 2
Total enl Lu bygg 56 938 118 440 2,080 256 221

Tillvägagångssätt för framtagande av nuvarande ytor och kostnader

Utifrån uppdaterad rapport från LU Byggnad per januari 2022, har vi erhållit totala ytor och lokalkostnader för berörda byggnader. Uppgifterna från 
LU Byggnad var inte uppdelade per kostnadsställe utan endast per institution, därför har en manuell beräkning varit nödvändig. I fördelningen per 
kostnadsställe har underlag från Kemi och Fysik med ytor enligt Space Manager (lokalsystemet) använts.  Institutionernas underlag fokuserar på 
kärnverksamhetens ytor och saknade därför vissa gemensamma ytor. I steg två i fördelningen  har vi fördelat de gemensamma ytorna till varje 
enskild verksamhet baserat på deras relativa yta, så att den totala ytan stämmer med rapporten från LU byggnad. Kostnaden har sedan fördelats 
ut genom att använda det pris/kvm som gäller enligt rapport från LU byggnad ovan. 

Konfidentiellt 2022-02-14 Sida 1
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