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Datum 2022-12-15 

Rektor 

Fortsatt utredning av Lunds 
universitets etablering i Science Village 

Bakgrund 
Universitetsstyrelsen beslutade i december 2018 att Lunds universitet 
ska inleda en etablering av verksamhet i Science Yillage (STYR 
2018/2003) och i april 2021 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 Yillage (SY). 

Rektor gav 2021-11-25 LTH och naturvetenskapliga fakulteten i 
uppdrag att föreslå vilka verksamheter som ska etableras inom SY och 
vilka verksamheter som ska utvecklas vid Sölvegatan samt föreslå 
etappindelning för etableringen inom SY. Uppdraget omfattade även 
en kartläggning av nuläge och bedömd utveckling av berörda 
verksamheter samt en analys av hur forskning och utbildning påverkas 
av utvecklingen, inkluderat en risk- och konsekvensanalys. 

Fakulteterna har till rektor 2022-10-06 lämnat in en 
kartläggningsrapport och ett PM innefattande ett omfattningsförslag. 
Utifrån omfattningsförslaget önskar fakulteterna att den fortsatta 
utredningen omfattar det som i kartläggningsrapporten benämns som 
"Scenario 5". Fakulteterna är samtidigt tydliga i sitt underlag att 
finansiering för Scenario 5 inte finns fastlagd och att fakulteterna i 
fortsatt utredning behöver se över förslagets omfattning både gällande 
ytor och ingående verksamheter. 
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Fortsatt utredning 
Nästa fas för projektet är att bearbeta "Scenario 5" för att klargöra 
framtida lokalbehov i ett lokalprogram med omfattning, 
synergieffekter, sambandskrav och konkreta ytor. Ett genomarbetat 
lokalprogram är en förutsättning för fortsatt process. För att en 
etablering inom Science Village ska vara möjlig runt 2030 behövs ett 
lokalprogram tas fram inom ett år, en god framdrift behövs även för 
att få fram relevant information till den detaljplane- och 
planprogramsprocess som drivs av SYS AB och Lunds kommun för 
det område inom Science Village där Lunds universitet har möjlighet 
att etablera verksamhet. 

Det innebär att fakulteterna behöver prioritera det interna 
utvecklingsarbete som krävs för att rätt information ska finnas som 
underlag för lokalprogram och planprocess. LTH och 
naturvetenskapliga fakulteten ska avsätta de resurser och 
tillhandahålla den information som behövs för att klargöra det 
framtida lokalbehovet. En viktig delleverans på vägen mot ett 
lokalprogram är att den verksamhetsmässiga omfattningen av det som 
ska etableras i Science Village är klarlagd. Som första steg ska en 
prioriteringsordning för de verksamheter som kan vara aktuella för 
etablering i Science Village tas fram. 

Prioriteringsordningen ska vara klar 2023-05-02. Verksamhetsmässig 
omfattning ska vara fastställd 2023-10-02. Lokalprogrammet ska vara 
färdigställt 2023-12-30. 

LU Byggnad tar i samråd med fakulteterna fram en tidplan med 
aktiviteter senast 2023-03-01. I samband med att lokalprogrammet 
färdigställs redovisar LU Byggnad en prognos för den framtida 
hyreskostnaden. 



Sida 3 av 4 

Organisation 
En styrgrupp för projektet utses. Ordförande för styrgruppen är 
vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling Per 
Mickwitz och i styrgruppen ingår dekan för naturvetenskapliga 
fakulteten och rektor för LTH, en representant från LU Byggnad samt 
en studentrepresentant. Styrgruppen tillser att framdrift av projektet 
sker och att tidplan hålls. 

Projektet leds av LU Byggnad. För projektet tillsätts en projektgrupp 
där lokalplanerare från LU Byggnad, fakulteternas projektledare och 
biträdande projektledare samt fakulteternas koordinator ingår. 
Fakulteterna ska i dialog med LU Byggnad förbereda tillsättning av de 
grupper som behövs för projektet. Varje grupp ska ha en utsedd 
ordförande. Beslut om tillsättning av grupper fattas av styrgruppen. 

Utredningskostnader 
För att klargöra det framtida lokalbehovet och ta fram ett 
genomarbetat lokalprogram kommer konsultinsats att behövas. 
Parallellt med att ta fram en tidplan med aktiviteter tar LU Byggnad 
fram kostnad för konsultinsats. Kostnaden för konsult bekostas av 
fakulteterna. Kostnader förankras med fakulteterna. 
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Beslut 
Universitetet beslutar att LU Byggnad får i uppdrag att fortsätta 
utredningen med målet att ett lokalprogram är färdigställt 2023-12-30 
och att delleveranser sker enligt datum ovan. En styrgrupp för 
projektet utses där vicerektor för forskning, hållbarhet och 
campusutveckling Per Mickwitz är ordförande och dekan för 
naturvetenskapliga fakulteten Sven Lidin, rektor för LTH Annika 
Olsson, en representant från LU Byggnad samt en studentrepresentant 
ingår. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 
förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av 
avdelningschef Malin Gtilich. Annika Olsson, rektor för LTH och 
Sven Lidin, dekan naturvetenskapliga fakulteten har deltagit i 
beredningen av ärendet. 

Erik Renström 
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