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Förord

Lokalplan 2018-2019 presenterar en lägesbeskrivning som omfat-
tar både utvecklingen hittills och de lokalbehov som håller på att 
åtgärdas eller utredas. Lokalförsörjning måste alltid planeras med 
ett långsiktigt perspektiv. Lokalprojekt kan pågå under flera år, 
avtalstiderna är ännu längre och brukstiden räknas ofta i många 
decennier. Det är därför av största vikt att lokaler inte bara är 
ändamålsenliga vid start, utan även långsiktigt användbara i en 
föränderlig verksamhet. För lokalplanering kräver också beredskap 
inför snabbt uppkomna behov och öppenhet för de möjligheter som 
oväntat kan uppstå. Häri ingår att också lämna utrymme för det 
spontana, att planera för det oplanerade mötet.

I flera år har universitetets lokalinnehav varit konstant trots att 
universitetet vuxit. En förklaring till detta är det senaste decen-
niets satsning på en förädling av det befintliga byggnadsbeståndet 
i syfte att uppnå bättre funktion till mindre yta. På så sätt har också 
utrymme kunnat frigöras för nya verksamheter. Lokalkostnadernas 
andel av den totala omsättningen har sjunkit de senaste åren.

Nu genomgår Lunds kommun och universitetet en stor fysisk ex-
pansion genom färdigställandet av forskningsanläggningen MAX 
IV och byggandet av forskningsanläggningen ESS. Utbyggnaden 
kommer att påverka övriga delar av universitetet. Universitetet 
planerar etableringar i närheten av forskningsanläggningarna och 
framtida expansion inom Science Village, beläget mellan MAX IV 
och ESS. Marken ägs av bolaget Science Village Scandinavia som är 
samägt av Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne. Det 
pågår en utredning av vilka verksamheter som bör flytta till SVS.

Större lokalprojekt som idag pågår är till exempel ombyggnad av 
Ga köket för Socialhögskolan och planeringen av nytt studiecen-
trum för den samhällsvetenskapliga fakulteten. Planering pågår 
även för att samlokalisera utbildningen för hälsovetenskaper med 
läkarutbildningen vid BMC samt en översyn av Ekonomicentrum för 
att bland annat skapa moderna studiemiljöer. I Malmö planeras en 
samlokalisering av den konstnärliga fakulteten. Projektens långsik-
tiga syfte är att med genomtänkta kompletteringar och hög kvalitet 
åstadkomma hållbarhet i både verksamheten och ekonomin.

Principer, planer och projekt finns nu samlat redovisade i Lokal-
plan 2018-2019 som är avsedd att ligga till grund för det fortsatta 
arbetet.

REDAKTION: LU Byggnad.  GRAFISK FORM OCH PRODUKTION: Gunilla Albertén, Media-Tryck.  TRYCK: Svanenmärkt trycksak, 341903, från Media-Tryck, Lunds universitet, 2018.  
OMSLAGSFOTO: Åke E:sson Lindman, Charlotte Carlberg Bärg och Johan Persson KARTOR: Urban Factory.  PAPPER: Scandia 2000 White Smooth, omslag 240g, inlaga 130g. .
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1. Lokalförsörjning vid Lunds universitet
I detta kapitel redogörs både för de riktlinjer och principer som gäller för lokalförsörjningen vid Lunds
universitet, och för genomförandeprocessen bakom utredningar och om- och nybyggnadsprojekt.
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1.1 Riktlinjer för lokalplanering
GENERELLA RIKTLINJER 
Lunds universitet finns idag etablerat i Lund, Malmö och Hel-

singborg samt i Ljungbyhed (Trafikflyghögskolan). Generella 

riktlinjer för den fysiska planeringen är:

• Lunds universitet ska erbjuda attraktiva miljöer och lokaler 

för utbildning och forskning. Universitetets byggnader 

ska vara föredömliga stadsbildsmässigt, arkitektoniskt, 

funktionellt och ur hållbarhetssynpunkt.

• Lunds universitets lokalplanering ska vara långsiktig. 

Vid ny- och ombyggnad ska flexibilitet och generalitet 

eftersträvas för att förändrade krav ska kunna mötas och 

maximalt bruksvärde uppnås för gjorda investeringar.

• Lunds universitets verksamheter ska lokaliseras så att en 

hög standard på infrastukstruktur, gemensam service och 

drift kan upprätthållas på ett kostnadseffektivt sätt.

• Lunds universitets lokaler ska uppfylla alla myndighets-

krav på miljö, arbetsmiljö och tillgänglighet. 

CAMPUS LUND
I Lund förfogar universitetet över stor tillgänglig 

utbyggnadsyta också i relativt centrala lägen och önskar av 

hållbarhetsskäl att hushålla med mark. All fysisk planering för 

de närmaste decennierna ska därför i första hand utgå från 

möjligheten till förtätning. I Lunds universitets campusplan 

(i fortsättningen kallad Campusplanen) från 2012 presenteras 

visionen för universitetsområdets utveckling:

I framtidens campus löper det sammanbindande Kunskaps-

stråket från Lund C till SVS. Stråket är kantat av tät bebyg-

gelse med publika lokaler i bottenvåningarna. Norra och 

Södra universitetsområdena har förenats genom förtätning 

och kontakten såväl inom campus som mellan campus och 

stad har ökat. Universitetets områdesgränser har brutits ner 

genom ökad rörlighet och öppenhet, manifesterad bland an-

nat i nya förenande lokaler och byggnader. I den stadsmässiga 

och trygga miljön är avstånden korta och de flesta transporter 

sker med cykel eller till fots. 

I Campusplanen fastläggs sex strategier som ska utgöra 

grunden för all campusutveckling i Lund och för alla bygg-

nadsprojekt inom campus:

• Universitetet i stadslivet. Skapa möten och utveckling 

genom funktionsmix.

• Täthet och närhet. Integrera genom strategisk förtät-

ning.  

• Kunskapsstråket i fokus. Stärk huvudstråk och tvär-

stråk för ökat flöde. 

• Noder som mötesplatser. Vitalisera med täta och aktiva 

stadsrum. 

• Grönt campus. Använd grönska som stadsbyggnads-

element.  

• Hållbart campus. Hushålla med mark och samverka med 

staden. 

Campusplanen innehåller även planeringsprinciper där 

strategierna omsätts i konkreta anvisningar. Syftet med prin-

ciperna är att varje projekt ska garanteras både hög kvalitet 

i sig själv och bidra till förverkligandet av visionen för hel-

hetsmiljön. 

Här anges bland annat att huvudentréer ska riktas mot Kun-

skapsstråket, att bottenvåningar längs stråket ska vara öppna 

och fungera som skyltfönster för byggnadens verksamhet och 

att lokaler med publika och gemensamma, gärna områdes-

överskridande, funktioner ska samlas nära entrén och riktas 

mot Kunskapsstråket. Olika typer av studiemiljöer ska erbju-

das, gärna i anslutning till varandra och till entrémiljön vid 

stråket. Stråket ska intensifieras och förtätas även utan tillägg 

av nya byggnader, till exempel med uteplatser/mötesplatser 

i anslutning till entréer, och med uteserveringar i anslutning 

till caféer och restauranger. Befintliga byggnaders karaktär 

och värden ska tillvaratas och utvecklas. 

Tillämpliga delar av Campusplanens strategier och planerings-

principer kan gälla som riktlinjer vid fysisk planering även i 

universitetets etableringar utanför Lund.

Helsingborg

Malmö

Lund

Ljungbyhed

Köpenhamn
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1.2 Begreppsförklaringar – vem gör vad?
LOKALFÖRSÖRJNING
Med lokalförsörjning avses planering, dimensionering och 

anskaffning av lokaler, samt utredning och beställning av 

ombyggnad och anpassning av lokaler för den aktuella verk-

samheten.

LOKALPLAN
Lokalplanen är en status- och konsekvensbeskrivning av de 

uppdrag som respektive fakultet eller verksamhet har lämnat 

till LU Byggnad. Planen revideras vart tredje år. Förändringar 

kan ske under tiden. 

ÖVERGRIPANDE PLANERINGSANSVAR
På rektors uppdrag ansvarar LU Byggnad för den övergri-

pande planeringen av universitetets lokalförsörjning.

AVTAL
På delegation av rektor tecknar chefen för LU Byggnad avtal 

med hyresvärd om inhyrning eller beställning av ombyggna-

der och andra lokalförsörjningsåtgärder. 

OM- OCH NYBYGGNAD
Brukaren ska så tidigt som möjligt informera LU Byggnad om 

förändringar i verksamheten som kan föranleda förändringar 

i den upplåtna lokalens omfattning eller utformning. Större 

nybyggnader tar 5-6 år att genomföra. Beslut om lokalför-

ändring fattas i enlighet med gällande beslutsprocesser. En-

dast LU Byggnad har rätt att hos hyresvärd beställa bygg- och 

installationstekniska åtgärder. 

ANSVAR INOM FAKULTET
Fakulteten ansvarar för fördelning av lokalresurser och lokali-

sering av institutioner inom sina respektive områden. 

FINANSIERING AV LOKALKOSTNAD
Grundprincipen vid Lunds universitet är att alla lokalkostnader 

finansieras via internhyran och att verksamheterna bär sina 

faktiska kostnader. Vid större om- och nybyggnader tecknas 

ett nytt hyresavtal och respektive verksamhet bär den ökade 

kostnaden. Mindre ombyggnadsåtgärder kan efter godkän-

nande av LU Byggnad betalas genom så kallad direktbetalning 

som boksförs på den aktuella institutionen/motsvarande. 

UPPLÅTELSE
Lokaler upplåts till institutioner/motsvarande genom upplå-

telsebeslut, vari anges vilken yta som ska ligga till grund för 

debitering av lokalkostnader. 

UPPSÄGNING
Enligt föreskriften om intern upplåtelse kan institutioner/mot-

svarande säga upp lokaler med 12 månaders varsel förutsatt 

att vissa grundvillkor är uppfyllda. För laboratorier gäller 24 

månaders varsel. Brukaren får endast lämna delar av loka-

lerna om dessa ligger samlade, är klart avskiljbara och är av 

sådan storlek och beskaffenhet att de kan utnyttjas av annan 

brukare. LU Byggnad avgör om de angivna förutsättningarna 

är uppfyllda. Om universitetet ingår ett nytt hyresavtal som 

föranletts av nybyggnation eller av ombyggnad, får brukaren 

inte avflytta från lokalen innan avtalad hyrestid löpt ut. 

LUX, Lunds universitets nya byggnad för humanistiska och teologiska ämnen. Foto: Johan Persson
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1.3 Processen – så handläggs byggprojekt 
INITIERINGSSKEDE
Institution/fakultet meddelar verksamhetsförändring som på-

verkar lokalbehovet till LU Byggnad. Fakulteten är beställare 

gentemot LU Byggnad. LU Byggnad utreder projektet är av 

sådan art att det ska handlas upp enligt LOU, eller om undan-

tag från LOU kan göras. Om undantag kan göras kontaktar 

LU Byggnad hyresvärd och en brukargrupp tillsätts.

Brukargruppen och LU Byggnad ser till att preliminärt progra-

munderlag tas fram. LU Byggnad tar ett utredningsbeslut som 

förankras med ansvarig verksamhetsföreträdare.

UTREDNINGSBESLUT 
Utredningsbeslutet fastställer vad som ska utredas till vilken 

kostnad och vem som ska betala. Beslutet innehåller bland 

annat projektbeskrivning, om möjligt uppskattad hyresför-

ändring och finansiering av denna samt utredningskostna-

den. Beslutet undertecknas av dekan eller motsvarande och 

byggnadschefen. 

PROJEKTERINGSAVTAL
Ett projekteringsavtal tecknas med hyresvärden. Avtalet 

fastställer att utredningskostnaderna, om projektet kom-

mer till stånd, inte behöver betalas direkt utan ingår i den 

hyresgrundande projektkostnaden. I motsatt fall betalas 

utredningskostnaderna av verksamheten.

UTREDNINGSSKEDE 
LU Byggnad ansvarar tillsammans med verksamhetsföreträ-

dare för framtagande av projekteringsunderlag. LU Byggnad 

ansvarar även för projekteringens inriktning mot lokaler 

som är ändamålsenliga, ekonomiskt hållbara och uppfyller 

myndighetskrav. Som stöd finns universitetets regelsamling 

Krav & Råd (se faktaruta). Med projekteringsunderlaget som 

grund tar hyresvärden fram en programhandling. LU Byggnad 

inhämtar remissynpunkter från verksamheten. Hyresvärden 

tar fram en preliminär hyresoffert. LU Byggnad förankrar med 

ansvarig verksamhetsföreträdare i ett genomförandebeslut. 

Vid större projekt då ytterliggare utredningar behövs kan ett 

så kallat inriktningsbeslut behöva tas mellan utrednings- och 

genomförandebesluten.

GENOMFÖRANDEBESLUT 
Genomförandebeslutet fastställer vad som ska beställas till 

vilken kostnad och vem som ska betala. Beslutet innehåller 

bland annat projektbeskrivning, tidsplan och redovisning av 

planeringsförutsättningar samt hyresförändring, budget och 

finansiering av lokalkostnad. Även byggnadsprogrammet 

med situationsplan, planritningar och tekniska beskrivningar 

ingår. Beslutet undertecknas av dekan eller motsvarande och 

byggnadschefen. Förvaltningschef fattar beslut om kostnaden 

för projekt som överstiger 30 Mkr. Efter genomförandebe-

slutet tecknar LU Byggnad ett preliminärt hyreskontrakt med 

hyresvärden.

GENOMFÖRANDESKEDE 
LU Byggnad ansvarar för kontinuerliga samråd med verk-

samheten, för upphandling av LU entreprenader samt för att 

byggnadsarbetena genomförs i enlighet med genomföran-

debeslutet och att kostnadsramarna hålls. LU Byggnad och 

hyresvärden stämmer av projektet avseende tider och kostna-

der vid så kallade A-möten. Eventuella avvikelser från beslut 

stäms av med verksamhetsföreträdare. Efter slutbesiktning 

skrivs ett upplåtelsebeslut och hyreskontraktet justeras och 

undertecknas.

KRAV & RÅD 
Skriften Krav & Råd (LU Byggnad) redovisar Lunds 
universitets ambitionsnivå vad gäller lokaler. Krav & 
Råd innehåller en sammanställning av krav och rekom-
mendationer som ska användas vid utformning av nya 
lokaler, inredning och utrustning för universitetets 
verksamheter. 

Regelsamlingen utgör ett viktigt underlag inför be-
ställning till hyresvärdar. Den ska följas i tillämpliga 
delar även vid ombyggnader.
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1.4 Miljö, arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet
MILJÖ
I alla större ny- och ombyggnadsprojekt upprättas ett 

miljöprogram. Programmet ställer bland annat krav på 

energieffektivitet, hushållning med material, miljöanpassning 

av materialval och utfasning av särskilt farliga ämnen. Genom 

miljöprogrammet säkerställs att miljöhänsyn tas såväl under 

planering och byggprocess som vid drift av den färdiga 

lokalen.

Inom befintligt lokalbestånd pågår arbetet med energieffek-

tiviseringar. Drivkraften bakom detta är dels universitetets 

målsättning att minska miljöbelastningen från verksamheten, 

dels ambitionen att minska kostnaderna för användningen 

av el, värme och vatten. Arbetet med effektivisering kan 

förväntas öka i takt med stigande energipriser och ökade 

krav på planering för en hållbar utveckling. Det ligger också 

i linje med Campusplanen att medverka till en hållbar sam-

hällsutveckling.

I Lunds universitets miljöhandlingsplan för 2017-2019 så är 

målet satt att uppnå miljöbyggnad guld.

ARBETSMILJÖ
Universitetets lokaler ska uppfylla alla myndighetskrav 

inom arbetsmiljöområdet så att arbetsmiljön i varje ny- och 

ombyggd lokal blir god. Delaktigheten säkras dels genom 

brukarmedverkan i projekten och dels genom att handlingar 

remissas till verksamhetsföreträdare och till HMS-kommittéer. 

Större byggprojekt förankras vid minst tre remisstillfällen med 

den aktuella verksamheten.

TILLGÄNGLIGHET 
Statliga myndigheter har högre krav på tillgänglighet än vad 

lagstiftningen kräver. I en särskild förordning (SFS 2001:526) 

slår regeringen fast att de statliga myndigheterna har ett spe-

ciellt ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. 

Myndigheterna ska ta hänsyn till målen i verksamheten och 

ska verka för att de nationella målen nås. Myndigheterna ska 

särskilt verka för att den egna verksamheten, informationen 

och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsned-

sättning.

Tillgänglighetsuppdraget när det gäller lokaler är till största 

delen genomfört inom Lunds universitet. En byggnad som 

återstår att åtgärda är Kungshuset och Universitetshuset. 

Projekt pågår för att tillgängliggöra Kungshuset och huset 

kommer att byggas om till kontor för universitetsledningen 

och står klar 2020. Universitetshuset kommer att byggas om 

till besökscentrum och studieplatser. Projektet beräknas var 

klart 2020/21.

Foto: Håkan Röjder
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Skisserna Museum exteriört, byggnaden ritad av arkitektkontoret Elding Oscarsson. Foto: Åke E:son Lindman
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2. Lokalinnehav och lokalkostnad
I detta kapitel tecknas kort bakgrunden till Lunds universitets nuvarande lokalinnehav, som även visas på  
översiktskartor sist i kapitlet. Fakta om lokalytans och lokalkostnadens utveckling och fördelning  
presenteras i tabeller och diagram.

Foto: Kennet Ruona
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2.1 Kort historik 
Lunds universitet grundades 1666. I början saknade uni-

versitetet egna lokaler och höll till i domkyrkan och Libe-

riet. År 1688 donerades Kungshuset i Lundagård till aka-

demien. Därifrån har hela den nuvarande verksamheten 

vuxit fram med särskilt expansiva perioder kring 1740, 

1840 och 1800-talets senare del med sekelskiftet 1900 

samt 1960-talet. Sedan 1940-talet har några medicinska 

institutioner varit förlagda till sjukhuset i Malmö och un-

der 1900-talets senare del inordnades i Malmö befintliga 

konstnärliga utbildningar i Lunds universitet. Under 1990- 

talets högskoleutbyggnad tillkom Campus Helsingborg, som 

invigdes år 2000. Under 2010-20 talet sker utbyggnad på 

Brunnshög i Lund. 

På senare tid har universitetets lokalinnehav hållits konstant 

trots att universitetet vuxit. En förklaring till detta är det se-

naste decenniets satsning på en förädling av det befintliga 

byggnadsbeståndet i syfte att uppnå bättre funktion till mind-

re yta. Samtidigt har det skett en ökning av standarden med 

en kostnadsökning per kvm som följd. Kostnadsdrivande har 

också varit myndighetsbeslut gällande tillgänglighetsanpass-

ning, miljökrav och brandsäkerhet samt utökade normer för 

bland annat ventilation, belysning och säkerhet, vilka åtgärder 

i sista hand alla bekostas av hyresgästen.

Ett sätt för universitetsverksamheterna att effektivisera sitt 

lokalbestånd har varit att gå samman i centrumbildningar som 

BMC, LUX Biologicentrum och Geocentrum. Alla eller majo-

riteten institutioner inom en fakultet samlas under ett tak i 

anläggningar sammansatta av flera byggnader kring gemen-

samma funktioner som café, studierum och bibliotek. Förut-

om den ekonomiska ambitionen att effektivisera utnyttjandet 

av lokaler och faciliteter, syftar centrumbildningar ideologiskt 

till att stärka samarbete och skapa möjlighet till möten. I uni-

versitetets campusplan från 2012 lyfts hushållande med mark 

fram som en viktig princip för campusutvecklingen, liksom 

strategierna att förvalta stadens och universitetets specifika 

kvaliteter täthet och närhet, ett starkt Kunskapsstråk samt 

integration stad/universitet.

Slutligen avspeglar nuvarande lokalinnehav också det senaste 

decenniets förändrade studievanor. En stark ökning av studie-

lokaler, studieplatser, olika typer av vistelserum med möjlighet 

att värma mat samt caféer har skett genom till- och om-

byggnader för att möta behovet hos studenter som betraktar 

studier som ett åttatimmarsarbete som utövas socialt i grupp 

på arbetsplatsen, det vill säga på campus. 

2.2 Lokalkostnad – vad ingår?
Den kostnad som debiteras institutionen eller motsvarande 

för en viss lokal benämns lokalkostnad. Med lokalkostnad 

avses de kostnader som är relaterade till brukandet av en viss 

byggnad och som fördelas på kostnadsställen i förhållande 

till den yta respektive verksamhet disponerar. De verkliga 

utgående kostnaderna för respektive byggnad debiteras, 

fördelade på den debiteringsgrundande egna ytan, varje 

brukare i byggnaden. Kostnaderna för gemensam, icke de-

biteringsgrundande yta (gemensamma utrymmen, toaletter, 

korridorer o s v), ingår. Lokalkostnaderna debiteras månads-

vis. I lokalkostnaden ingår normalt följande kostnadsslag, 

ordnade i fallande storlek:

1. Hyreskostnader 

2. Mediakostnader (värme, el, vatten, avfall)

3. Kostnad för tomma lokaler 

4. Kostnad för säkerhet/bevakning 

5. Kostnad för administration och licenskostnader av hyres-

debiteringssystem och ritningshanteringssystem

6. Kostnad för skyltning 

För lokalkostnadens utveckling över tid, se tabell och diagram 

i avsnitt 2.3 nedan. För utvecklingen över tid av lokalkostna-

dens andel i den totala kostnaden, se tabell 3.3.1 (sid 34).

Kungshuset. Foto: Nina Ransmyr.
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2.3 Utveckling av lokalkostnad och 
lokalinnehav 2007-2017 
Tabell 2.3:1 nedan visar universitetets totala lokalyta och 

lokalkostnad (exklusive avskrivnings- och städkostnader) 

per 31 december varje år mellan 2007 och 2017. I tabellen 

ingår även yta som är uthyrd i andra hand till externa brukare 

(Region Skåne, caféer m fl), vilken omfattar ca 90 000 kvm.

Diagrammen 2.3:2 och 2.3:3 visar i grafisk form utvecklingen 

av total lokalkostnad respektive lokalkostnad per kvadratme-

ter (exklusive avskrivnings- och städkostnader) under samma 

period. Diagram 2.3:4 redovisar periodens utveckling av 

universitetets totala lokalyta.

Diagrammen 2.3:5 och 2.3:6 ger en överblick över utveck-

lingen av universitetets lokalkostander i relation till den totala 

kostnaden och till antalet anställda. Lokalkostnaderna i alla 

diagram nedan är exklusive avskrivnings- och städkostnader.

Realt värde är det värde som kvarstår när inflationen har 

räknats bort, det visar därmed en tillgångs faktiska värde.

År Lokalkostnad Lokalkostnad (realt)

tkr m2 kr/m2 index tkr (realt) kr/m2

2007 674 437 472 165 1 428 1,013 665 784 1 410

2008 711 419 479 916 1 482 1,041 683 699 1 425

2009 783 619 480 529 1 631 1,082 724 225 1 507

2010 769 678 480 829 1 601 1,066 721 853 1 501

2011 790 589 477 847 1 654 1,082 730 643 1 529

2012 817 993 484 700 1 688 1,110 737 034 1 521

2013 810 681 474 328 1 709 1,114 727 721 1 534

2014 817 567 511 008 1 600 1,113 734 562 1 437

2015 917 834 539 426 1 702 1,112 825 390 1 530

2016 891 150 528 478 1 686 1,121 794 960 1 504

2017 892 450 532 372 1 676 1,133 787 687 1 479

Tabell 2.3:1 Universitetets totala lokalarea och lokalkostnader 2007-2017.

Diagram 2.3:2 Utveckling av universitetets totala lokalkostnader per kr/kvm 2007-2017.
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Studenter i LUX, Lunds universitets nya byggnad för humanistiska och 
teologiska ämnen, som invigdes hösten 2014. Foto: Johan Persson

Läsplatser på Universitetsbiblioteket.  
Foto: Mikael Risedal

Diagram 2.3:3 Utveckling av universitetets totala lokalkostnader 2007-2017 (tkr).
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Diagram 2.3:4 Utveckling av universitetets totala lokalarea (kvm).
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2.4 Lokalkostnad per fakultet
Diagrammet 2.4:1 redovisar nuvarande lokalkostnad fördelat på fakultet/motsvarande. 

Diagram 2.4:1 Lokalkostnad per fakultet 2017 (tkr).
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Annexet (tidigare Matteannexet) är en populär studieplats. Foto: 
Charlotte Carlberg Bärg

Diagram 2.3:5. Lokalkostnader 2009-2016 i relation 
till universitetets totala omsättning.
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2.5 Fastighetsägare 
Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjning sker istället genom inhyrning av 

lokaler. Per 1 april 2017 var universitetets samlade inhyrda lokalyta fördelad på fastighetsägare enligt tabell 2.5:1 nedan. Tabell 

2.5:2 visar universitetets samlade kostnad för inhyrda lokaler fördelad på fastighetsägare per 1 april 2017.

Tabell 2.5:1 Andel fastighetsägare  
- andel beräknad på yta.

Hyresvärd Andel %

Akademiska Hus Syd AB 60,2%

Statens fastighetsverk 7,5%

Fastighets AB ML 4 6,9%

Region Skåne 4,5%

Medicon Village 3,4%

Alecta pensionsförsäkringar 2,9%

Hemsö Landsdomaren KB 2,9%

Malmö Stad 2,3%

Övriga 9,4%

Totalt 100%

Tabell 2.5:2 Andel fastighetsägare  
- andel beräknad på kostnad.

Hyresvärd Andel %

Akademiska Hus Syd AB 63,7%

Fastighets AB ML 4 8,2%

Region Skåne 5,5%

Medicon Village 5,4%

Statens fastighetsverk 4,6%

Alecta pensionsförsäkringar 2,4%

Hemsö Landsdomaren KB 2,3%

Stiftelsen Akademihemman 1,7%

Övriga 6,1%

Totalt 100%

 

Foto: Kennet Ruona
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2.6 Översiktskartor lokalinnehav 2017

Lund
Översiktskarta befintliga och planerade universitetsbyggnader

Sjukhusområdet

St
or

a 
Sö

d
er

ga
ta

n

Brunnshög

Lund C

Domkyrkan

Sö
lv

eg
at

an

Baravägen

Po
rf

yr
vä

ge
n

Tornavägen

Aktuella projekt

Befintlig universitetsbyggnad

Region Skåne med delvis universitetsanvändning

För Science Village se sidorna 24, 25 och 38.
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Malmö
Översiktskarta befintliga och planerade universitetsbyggnader

Pildammsparken

Sjukhusområdet

Folkets park

Triangeln

B
er

g
sg

at
an

Föreningsgatan

Ystadvägen

Stadionområdet

Aktuella projekt

Befintlig universitetsbyggnad

Region Skåne med delvis universitetsanvändning

Helsingborg
Översiktskarta befintliga och planerade universitetsbyggnader

Knutpunkten

Campus Helsingborg

Järnvägsgatan

Storto
rget

Ångfärjan

Kärnan

Aktuellt projekt
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3. Planerade lokalförändringar
Detta kapitel redogör för vilka förändringar som planeras i universitetets lokalinnehav. I första avsnittet redovisas  
aktuella utredningar/projekt i Lund, Malmö och Helsingborg. I andra avsnittet redovisas de ekonomiska  
konsekvenserna av de planerade lokal-förändringarna. Sist redovisas utvecklingen för gemensamma  
funktioner, tomma lokaler och bostäder.

Foto: Kennet Ruona
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3.1 Aktuella projekt maj 2018 
PROJEKTSTATUS
I Lokalplan 2018-2019 redovisas projektens status i respektive faktaruta med siffrorna 1-som anger konkretiseringsgrad och 

placering i tid:

1. Projekt med fattat genomförandebeslut (finansiering av totala kostnaden finns).
2. Projekt med fattat utredningsbeslut (utrednings- och/eller projekteringskostnaden är finansierad).
3. Projekt som är under utredning i ”pipelinen” (inga finansieringsbeslut är tagna).

Viktigt att notera är att inom framför allt kategorierna 2 och 3 finns osäkerhetsfaktorer och förändringar kommer att ske över 

tid. Projekt som saknar finansieringsbeslut kan inte med säkerhet bli av, även om de finns upptagna i Lokalplan 2018-2019. 

Vissa projekt kan komma att utgå.

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 
2012 startade en utredning för kv Paradis. Målet är att ta fram 

en strategisk planering för Samhällsvetenskapliga fakultetens 

lokalförsörjning. I planen har ingått att planera för ett nytt 

samhällsvetenskapligt centrum för att samla S-fakultetens 

verksamheter i kvarteret och att optimera utnyttjandet av 

fakultetens befintliga och nya lokaler. Projektets övergripande 

syfte är att skapa miljöer och studielokaler med bästa förut-

sättningar för arbete och lärande, samtidigt som Kunskaps-

stråket ska förstärkas och identitet för S-fakulteten stärkas. 

Översynen omfattar samtliga lokaler som S-fakulteten an-

vänder idag samt en planerad tillbyggnad för att skapa ett 

samhällsvetenskapligt centrum.

G:A KÖKET (TEOLOGEN)
G:a Köket (M17:217) uppfördes 1916 (torndelen) och 1929 

(H-formade huvudbyggnaden) efter ritningar av Salomon Sö-

rensen. Dess ursprungliga funktion var som centralkök åt lasa-

rettet. 1964 byggdes huset om för universitetets ekonomiska 

fakultet. Från 1990-talet till 2014 har byggnaden disponerats 

av Teologiska institutionen. Teologiska institutionens flytt till 

LUX, hösten 2014 har gjort det möjligt för Socialhögskolan 

att överta lokalerna. För att ge plats åt Socialhögskolans alla 

medarbetare och samtidigt erbjuda en modern och ända-

målsenlig studiemiljö, kommer en omfattande men samtidigt 

varsam ombyggnation med delvis nya tillägg, genomföras. 

Projektets syfte är att samlokalisera Socialhögskolan samt att 

förbättra studie- och arbetsmiljöer.

Fakta
Projektstatus: 1. Genomförandebeslut finns. Ombyggnad 

pågår

Lokalarea: Totalt ca 4000 kvm.

Ny hyra: ca 8,4 Mkr/år, ökade hyra ca 4 mkr 

Övriga kostnader: ca 18 Mkr

Finansiering: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhög-

skolan plus utökad årlig lokalkostnadsram enligt 

beslut i universitetsstyrelsen (STYR 2015/1). Tidplan: 

Byggproduktion 2018-2019, färdigställt våren 2019

Fastighetsägare: Akademiska Hus
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NYTT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT CENTRUM
Samhällsvetenskapliga fakulteten vill skapa ett samhällsve-

tenskapligt centrum. Aktuell placering är i den norra delen 

av kvarteret Paradis med koppling till befintliga hus M (Gamla 

Polikliniken) och hus O (Psykologen).

Projektet syftar till att utöver bibliotek skapa dynamiska stu-

diemiljöer och en helhet utformad på sådant sätt att peda-

gogisk utveckling främjas. Avsikten är att genom nya tillägg 

stärka Kunskapsstråket samtidigt som kv Paradis kontakt till 

stadsstrukturen i övrigt förbättras.

Fakta
Projektstatus: 3, utredningsarbete pågår

Lokalarea: ca 3500 kvm befintlig och ca 1500-2000 ny

Ny hyra: Oklart

Övriga kostnader: Kostnad för inredning och utrustning är 

i dagsläget oklart

Finansiering: Verksamheten, befintlig lokalkostnad 

plus utökad årlig lokalkostnadsram enligt beslut i 

universitetsstyrelsen (STYR 2015/1).

Tidplan: Färdigställande tidigast 2023

Fastighetsägare: Akademiska Hus

Kulturhistorisk status: K-märkt; Gamla Polikliniken 

(Pedagogen hus M), Gamla Barnbördshuset 

(Psykologen hus O)

Social- och beteendevetenskapliga biblioteket, Paradisområdet. Foto: Mikael Risedal
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MEDICINSKA FAKULTETEN
FORUM MEDICUM
Medicinska fakulteten vill genom Forum Medicum skapa ett 

samlat kunskaps- och studiecentrum för fakultetens samtliga 

studenter i Lund och gynna det tvärvetenskapliga klimatet 

inom både forskning och utbildning. Med ett sammanhål-

let studiecentrum kan det fysiska resursutnyttjandet också 

effektiviseras. 

Forum Medicum planeras som en tillbyggnad till BMC på 

Sölvegatan och kommer att ersätta Health Science Center 

på Baravägen i Lund. Projektet omfattar dels en ny byggnad, 

dels ombyggnad och anslutning till befintliga delar av BMC, 

samt att gestalta den samlade miljön mot Sölvegatan och 

Kunskapsstråket.

Ett parallellt arkitektuppdrag 2015 har resulterat i att Henning 

Larsen Arkitekter har fått förtroendet att arbeta vidare med 

projektet.

Fakta
Projektstatus: 2

Lokalarea: 14 000 kvm nybyggnad och 8000 kvm 

ombyggnad.

Ny hyra: Total hyreshöjning uppskattas till 15-20 Mkr/år.

Övriga kostnader: Tidig uppskattning ca 100 Mkr

Finansiering: Hyreshöjningen betalas av verksamheten.

Tidplan: Klart tidigast 2023

Hyresvärd: Akademiska Hus
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TORNBLADINSTITUTET
Institutet stod klart 1934 och skulle enligt donationen hysa 

bl.a embryologiska samlingar, vilket den gjort sedan dess. 

Byggnaden är i behov av upprustning och modernisering 

och projektet syftar till att möjliggöra moderna kontors och 

möteslokaler samt förvaring av embryologiska samlingar.

Fakta
Projektstatus: 1, ombyggnad pågår

Lokalarea: Projektet omfattar ca 550 kvm

Ny hyra: Hyresökning ca 550 tkr

Övriga kostnader: Under utredning

Finansiering: Hyreshöjningen betalas av verksamheten.

Tidplan: Byggstart hösten 2018

Inflyttning sommaren 2019

Hyresvärd: SFV

CMU INVID MAX IV
Medicinska fakulteten är i behov av nya lokaler på grund av 

strukturförändring inom verksamheten samt utökad forsk-

ning. Lokalbehovet rör en anläggning bestående av flex- och 

produktionsenhet. Enheterna skall möjliggöra och stödja 

medicinsk strålrörsforskning invid forskningsanläggningen 

MAX IV. På grund av forskningens art måste den nya an-

läggningen ligga i omedelbar anslutning till forskningsanlägg-

ningen MAX IV.

Totalt uppgår det uppskattade lokalbehovet för den nya an-

läggningen till ca 4000 kvm. De lokaler som idag används för 

en del av den verksamhet som flyttas kommer att användas 

till annan verksamhet inom medicinska fakulteten. En del av 

den nya anläggningen ersätter en lokal inom Medicon Village 

som kommer att lämnas. Totalt utökas medicinska fakultetens 

förhyrning av lokaler med ca 4000 kvm.

Fakta
Projektstatus: 2. Projektering pågår

Lokalarea: ca 4000 kvm

Ny hyra: 25-35 mkr/år, beroende på avtalstid 

Övriga kostnader: ca 50-60 mkr 

Finansiering: Verksamheten

Tidplan: Reviderad systemhandling klar hösten 2018

Inflyttning tidigast 2021

Hyresvärd: Fastighets AB ML 4
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LTH OCH NATURVETENSKALIGA FAKULTETEN
VATTENHALLEN OCH SCIENCE CENTER
Vattenhallen (M18:132) invigdes 2009 i den gamla vattenhal-

len i V-huset. Här bedrivs omfattande pedagogisk verksamhet 

riktad mot allmänheten. Vattenhallen är mycket populär och 

har haft mer än 280 000 besökare sedan starten. På plan två 

i nuvarande lokaler har en ny del påbörjats med temat Mag- 

och tarmkanalen. Resterande del av plan två kommer inrym-

mas för Vattenhallens verksamhet. Bland annat tillkommer 

aktivitetsrum för barn i de yngre åldrarna, laborationslokaler 

och fler arbetsplatsytor för personalen.

Fakta
Projektstatus: 1. Klart

Lokalarea: Utökning med ca 500 kvm.

Ny hyra: En ökning med ca 0,5 mkr  

(total hyra ca 2,1 mkr/år)

Övriga kostnader: -

Finansiering: Verksamheten

Tidplan: Klart januari 2018

Hyresvärd: Akademiska Hus

Foto: Kennet Ruona
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M-HUSET
M-huset (M18:111 m fl) på LTH uppfördes 1963 efter ritning 

av Klas Anshelm för sektionen Maskinteknik. Funktionen är 

den ursprungliga. Byggnaden är i behov av lokalöversyn och 

renovering då delar är i originalskick från 1960-talet. Under 

första halvåret 2018 pågick en programhandling som skall 

färdigställdes under juni månad. Ett genomförande beslut 

planeras till september/oktober 2018.

Målet med ombyggnationen är att uppdatera M-huset till 

en modern, attraktiv och långsiktigt hållbar studie- och 

forskningsmiljö. V-huset är ett referensobjekt men M-huset 

har sina särdrag. Ombyggnationen påverkar hela M-huset 

förutom Motorlab och delar av norra apparathallen som efter 

att ha fungerat som evakueringslokaler lämnas.

Fakta
Projektstatus: 2, förstudie genomförd, programhandling 

påbörjad

Lokalarea: ca 20 000 kvm berörs

Ny hyra: En tidig uppskattning för M-huset ger en ökad 

hyra på i storleksordningen 11-13 mkr. Det finns också 

en option på 2 nya hörsalar men en hyra på 2-4 mkr.

Övriga kostnader: ca 25 mkr.

Finansiering: Hyreshöjning betalas av verksamheten.

Tidplan: Klart 2022

Hyresvärd: Akademiska hus.

KÅRHUSET-KANSLI LTH
Kansli LTH har behov av att samla sina kanslilokaler. De sitter 

idag i Kårhuset, E-huset, Studiecentrum och Navet. En tidig 

skiss visar att hela kansliet kan inrymmas i Kårhuset och Na-

vet. Om Kårhuset är aktuellt för ombyggnad bör logistik och 

entréförhållanden ses över för att anpassas till den kommande 

spårvägen. Även TLTH har framfört behov av större och för-

ändrade lokaler och vidare är Kårhusets aula och hörsal i 

behov av upprustning.

Övriga brukare i Kårhuset är TLTH, Restaurang Moroten & 

Piskan samt Gemensamma lärosalar. En fördjupad idéskiss 

ska tas fram 2018 för beslut om fortsatt utredning och fi-

nansiering.

Fakta
Projektstatus: 3

Lokalarea: ca 5 600 kvm ombyggnation samt eventuell 

nybyggnation.

Ny hyra: Oklart

Finansiering: Ökad hyra betalas av verksamheten 

Tidplan: tidigast klart 2023

Hyresvärd: Akademiska hus.

Foto: Gunnar Menander
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KEMICENTRUM - NY STUDIEMILJÖ
Kemicentrum består av fem huskroppar varav hus I, II och III är 

uppförda mellan åren 1964 och 1968. Hus I (M18:153) är den 

största huskroppen med bibliotek, café, kontor, laborations- 

och undervisningslokaler.

Då biblioteket med kontor är beläget mitt i huskropp I, utan 

dagljusinsläpp, finns önskemål om att flytta kontoren. Detta 

har medfört att även studentytorna har setts över och föreslås 

flyttas till undervisningsytor i den östra delen, som idag är 

lågt utnyttjade grundutbildningslab. Även två seminariesalar 

kommer att få en ny lokalisering.

Fakta
Projektstatus: 1 ombyggnad pågår

Lokalarea: ca 1 500 kvm berörs av ombyggnaden

Ny hyra: ca 3,5 mkr i tilläggshyra i fem år.

Övriga kostnader: Oklart i dagsläget

Finansiering: Hyresökningen betalas av verksamheten

Tidplan: Klart hösten 2018

Hyresvärd: Akademiska hus

FLYTT AV LU VERKSAMHETER TILL  
SCIENCE VILLAGE SCANDINAVIA
Science Village Scandinavia (SVS) ligger i nordöstra Lund och 

är en del av den nya stadsdelen Brunnshög. Området omfat-

tar 18 hektar mark mellan MAX IV och ESS och kommer att 

kunna bebyggas med ca 250 000 m² lokaler avsedda för 

verksamheter, forskning och utbildning inom materialforsk-

ning och innovation. Den nya spårvägen kommer att koppla 

samman Lund C med Brunnshög och ha sin slutstation i 

området. Science Village Scandinavia AB bildades 2009 med 

syfte att utveckla området för bebyggelse och ägs av Lunds 

kommun, Region Skåne och Lunds universitet. 

Under 2017 utsåg rektor en arbetsgrupp för att utarbeta 

en handlingsplan för etablering av verksamhet vid SVS. 

Handlingsplanen skulle belysa utvecklingspotential samt ef-

fekter inom både utbildning, forskning och samverkan samt 

konsekvensanalyser både för verksamhet som flyttas och för 

verksamhet som inte flyttas samt identifiera verksamheter 

som bör flyttas till Science Village Scandinavia. Arbetsgrup-

pen slutrapporterade sitt uppdrag den i januari 2018 och 

rekommenderade rektor att besluta vilken väg som ska 

vara inriktning för det fortsatta arbetet. Fem olika scenarier 

presenterades i rapporten, från minsta etableringen till den 

mest omfattande och för- och nackdelar med olika alternativ 

presenterades.

Rektor har våren 2018 givit en beredningsgrupp i uppdrag 

att fortsätta utreda främst det scenario som innebär att i ett 

första skede utveckla forskningsmiljöer tätt kopplade till verk-

samheten på MAX IV och ESS. Främst berörs stora delar av 

Fysiska institutionen och delar av Kemiska institutionen, CMU, 

LINXS, LUNARC samt delar av Maskinteknik/Elektroteknik. 

I denna inledande fas kommer huvudsakligen master- och 

forskarutbildning att bedrivas vid Science Village Scandinavia. 

Foto: Johan Persson
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Om förutsättningar för en bredare uppslutning föreligger ska 

även scenarion som innebär en mer omfattande etablering 

kunna bli aktuella. Beredningsgruppen skall lämna sin rapport 

december 2018.

Fakta
Projektstatus: 3

Lokalarea: Oklart

Ny hyra: Oklart

Övriga kostnader: Oklart

Finansiering: Oklart 

Tidplan: Oklart

Hyresvärd: Upphandling av hyresvärd enligt LOU

LUND NANO LAB
I nuläget utreds möjligheten att förlägga Lund NanoLab inom 

SVS-området. Lokalbehovet omfattar kontor, forsknings-

lokaler och renrum om totalt ca 6000 kvm. Utredningen 

omfattar även en möjlig samlokalisering med ProNano, en 

pilotproduktionsanläggning för nanoteknik-relaterade pro-

dukter som avser skapa förutsättningar för svensk industri 

baserad på avancerade nanomaterial. ProNano är ett projekt 

där universitetet, Region Skåne och RISE (statens ägarbolag 

för industriforskningsinstitut) deltar.

Om Lund NanoLab lokaliseras till SVS kommer de lokaler inom 

Fysicum där verksamheten idag bedrivs på sikt att lämnas. 

Lokalerna omfattar ca 900 kvm och avtalet löper till 2026.

Fakta
Projektstatus: 3

Lokalarea: ca 6000 kvm

Ny hyra: Oklart 

Övriga kostnader: Oklart 

Finansiering: Verksamheten

Tidplan: Klart tidigast 2024

Hyresvärd: Upphandling av hyresvärd enligt LOU

SCIENCE VILLAGE / NANOLAB / TOMTUTREDNING / MALMÖ 2017-01-31

Byggnadstyper/Karaktär

Nanolab är renrums laboraorier som 
hanterar experiment i Nanoformat. Experi-
ment som ställer extrema krav på vibra-
tionssäkerhet och avsaknad av magnet-
fält.
Vibrationssäkerhet konstrueras genom 
en undervåning ”Sub fab.”, typ källare 
ovan mark, över källaren ett bjälklag av ca 
1000mm btg för erforderlig massa. Sub 
fab kräver stabila massor och en kvali -
cerad grundläggning.  
Utrymmet i Sub fab. används dels för 
installationer och transport av div. media 
som används i experimentstationerna och 
dels för mellanlagring av förbrukade me-
dia från experimentstationerna. Sub fab. 
behöver en fri höjd av 3600 och transpor-
tangöring i markplan för borttransport.

Renrummet är vibrationsfritt upplagt 
ovanpå Subfab, och innehåller två typer av 
miljöer:
Den ena är en gång runt renrummet för 
installationer och uppkoppling av experi-
mentstationer. Gången fungerar också 
som access till själva labben och kan 
förses med fönster mot det fria och fön-
ster för sikt in i renrummet.
Den andra miljön är själva renrummet. 
Renrummet skall hållas partikelfritt och 
är ett helt slutet utrymme, miljön ”tvättas” 
med luft och partikel lter, tekniken är en-
ergi och utrymmeskrävande, (FFU+Utilties 
behöver fri höjd ca 3000mm)
I laborationsdelen  nns moduler för ex-
perimentstationer innehållet i dessa kan 
variera över tid. Nya moduler monteras 
genom transport till demonterbara öppn-
ingar i fasad. Renrummet skall därför ha 
demonterbara fasaddelar tillgängliga för 
transporter.

Renrumsdelen nås genom ett utrymme 
(Gowning) med faciliteter för omklädn-
ing/sanering. Forskare i miljön skall bära 
skyddsdräkt för att undvika kontaminering 
av försök.

Byggnadens mått bestäms av måt-
tförhållande på experimentmodulerna 
och utrymmeskrav för serviceytor och är 
 xerade av sin funktion, byggnaderna har 
en ansenlig  volym, sluten och ganska 
monoton karaktär.
Den total byggnadshöjden ovan mark blir 
ca 13m + teknikutrymmen för luftbehan-
dling.
Få personer vistas i samtidigt i Laborato-
riebyggnaderna    

SITUATIONSPLAN KONTEXT

Foto: Jesper Löfman
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EKONOMIHÖGSKOLAN
Ekonomihögskolans huvudanläggning Holger Crafoords Eko-

nomicentrum uppfördes i tre etapper 1988-97 efter ritningar 

av Lundquist & Rendahl arkitektkontor. Efterhand har verk-

samheten utvidgats med lokaler i ldeon, Alfa 1 och Alfa 2.  

Befintliga byggnaders tekniska system behöver en översyn 

och uppdatering.

EKONOMICENTRUM
En renovering av EC 1-3 samt en tillbyggnad planeras. Pro-

jektets syfte är främst att tillföra studieplatser och att öka 

tillgänglighet och synligheten. En större uppdatering av de 

tekniska systemen planeras av fastighetsägaren SFV. Dorte 

Mandrup Arkitekter A/S har tagit fram ett reviderat skissför-

slag våren 2018.

Fakta
Projektstatus: 2. Förstudien var klar våren 2018, 

upphandling av konsulter och hemställan hos 

regeringen under hösten 2018

Lokalarea: Befintlig yta ca 10 000 kvm och en tillbyggnad 

på ca 2000 kvm

Ny hyra: Ökad hyra ca 17-19 mkr

Övriga kostnader: Oklart

Finansiering: Verksamheten plus utökad årlig lokalkostnads- 

ram enligt beslut .i universitetsstyrelsen (STYR 2015/1).

Tidsplan: Projekteringsstart beräknas till vt 2019

Ombyggnaden klart 2024 och evakuering kommer att krävas

Hyresvärd: Statens Fastighetsverk.

LUKOM OCH UB
AGARDHIANUM
Botaniska trädgårdens verksamhet består bland annat i att 

arbeta med universitetets tredje uppgift. I nuläget finns inga 

ändamålsenliga lokaler för att samla en skolklass eller besöks-

grupp inom trädgårdens lokaler. I Agardihanum lokaliseras 

verksamhetens personal. I den anslutande f d ekonomibygg-

naden som numera benämns ”Lennarts länga” planeras 

ett undervisningsrum/lektionssal Mellan Agardhianum och 

Lennarts länga har verksamheten planerat för en undervis-

ningsträdgård. 

I samband med ombyggnaden kommer byggnaden att till-

gänglighets anpassas med en entrémöjlighet på norra sidan.

Fakta
Projektstatus: 3. Skisser finns framtagen på båda bygg- 

naderna. Fastighets-ägaren SFV håller på att beräkna 

byggnadskostnader för att få ett säkrare underlag för 

kommande hyressättning.

Lokalarea: ca 450 kvm

Ny hyra: ca 800 000 kr/år, ökning med ca 450 000 kr/år

Övriga kostnader: inredning

Finansiering: Verksamheten samt eventuellt utökad ram

Tidsplan: Klart 2019

Hyresvärd: Statens fastighetsverkFoto: Mikael Risedal
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BOTANISKA TRÄDGÅRDEN -VÄXTHUSET
Botaniska trädgårdens stora växthus har länge varit i behov 

av renovering. Kotteplamen behöver ytterligare utrymme och 

klimatet behöver förbättras. Det finns behov av allmän för-

bättring av de tekniska systemen och en översyn av växthusets 

glasning. Verksamheten har behov av butik och reception.

Fakta
Projektstatus: 3. Diskussion med SFV pågår

Lokalarea 850 kvm

Ny hyra: Oklart

Övriga kostnader: Oklart

Finansiering: Verksamheten, donation finns delvis

Tidsplan: Oklart

Hyresvärd: Statens fastighetsverk

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
En förstudie pågår för att redovisar hur flödena och orien-

terbarheten i byggnaden kan optimeras. Syftet är att åstad-

komma en inspirerande, modern och begriplig studie- och 

arbetsmiljö med bibehållen och samtidigt behålla karaktären 

av ett historiskt attraktivt bibliotek. 

Publika och icke publika delar behöver separeras. De publika 

delarna och läsplatserna bör vara så nära markplan som 

möjligt medan arbetsplatser och låsta samlingar högre upp 

i byggnaden.

Fakta
Projektstatus: 3

Lokalarea: 15.000kvm

Ny hyra: -

Övriga kostnader: -

Finansiering: -

Tidplan: Oklart

Fastighetsägare: Akademiska hus 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET NYA ARKIV
Universitetsbiblioteket är i behov av nya arkiv dels på grund av 

klimatkrav och dels på grund av framtida expansion. I dagslä-

get flyttas pliktexemplar av tidningar från en lokal i Hög som 

inte är arkiv eller klimatanpassade till ny lokal på Gastelyckan. 

Samlingarna i magasinet på Arkivcentrum Syd och samlingar 

som är magasinerad på Universitetsbiblioteket kommer inom 

en 10 års period behöva expandera. Med hänsyn till både 

personal och transporter bör avståndet till ett nytt magasin 

inte vara allt för långt ifrån universitetsbiblioteket på Helgo-

nabacken.

Utredning pågår om var UBs nya arkiv kan lokaliseras.

Fakta
Projektstatus: 3.

Lokalarea: 2-3000 kvm.

Ny hyra: Oklart i dagsläget

Övriga kostnader: Oklart i dagsläget.

Finansiering: Verksamheten

Tidplan: Klart tidigast ca 2023

Hyresvärd: LOU upphandlas

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Foto: Louise Larsson
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HISTORISKA MUSEET NYA ARKIV
Historiska museet har magasin på Gastelyckan. Tillväxt har 

skapat ett behov av större magasin. För att arkeologiska ma-

terial inte ska förstöras av temperaturväxlingar och föränd-

ringar i luftfuktighet behövs en uppdatering av de tekniska 

systemen som styr klimatet.

Marknadsundersökning har genomförts våren 2018. De olika

lokalalternativ utreds.

Fakta
Projektstatus: 3.

Lokalarea: ca 4000 kvm

Ny hyra: Oklart i dagsläget

Övriga kostnader: Oklart i dagsläget

Finansiering: Verksamheten

Tidplan: Klart 2020 (om befintligt lokal)

Hyresvärd: Oklart

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN
TILLFÄLLIGA LOKALER FÖR KONSTHÖGSKOLAN
Lunds universitet är uppsagda av Malmö stad och Konsthög-

skolan flyttar till tillfälliga lokaler i väntan på att en samlo-

kalisering av den konstnärliga fakulteten. De lokaler som 

iordningställts av Malmö stad är Mazettihuset och Dimman 

vid Bergsgatan samt i Båghallarna på Sorgenfri.

Fakta
Projektstatus: 1

Lokalarea: ca 3800 LOA.

Ny hyra: Ökade hyra ca 9 mkr

Övriga kostnader: Uppgift saknas

Finansiering: Verksamheten plus utökad årlig lokalkostnads-

ram enligt beslut i universitetsstyrelsen (STYR 2015/1).

Tidplan: Klart sommaren 2018

Hyresvärd: Malmö stad

ETT SAMLAT KONSTNÄRLIGT CAMPUS
Lunds universitet utredde år 2015 situationen för den konst-

närliga fakulteten i Malmö med fokus på verksamhetenslokal-

behov. Verksamheten omfattar de tre institutionerna för fri 

konst, musik och teater samt centrumbildningarna Inter Arts 

Center, Körcentrum Syd och fakultetskansliet. Utredningen 

föreslår att universitetet samlokaliserar de tre institutionerna 

i en gemensam plats, för att möjliggöra en effektivare loka-

lanvändning genom att lokaler i större grad kan samutnyttjas.

Marknadsundersökning genomfördes våren 2018. Lokalpro-

gram för en samlokaliserad fakultet ska tas fram under hösten 

2018. 2019 planeras upphandling enligt LOU av hyresvärd.

Fakta
Projektstatus: 3.

Lokalarea: Totalt ca 15 000 – 16 000 kvm LOA.

Ny hyra: Oklart i dagsläget

Övriga kostnader: Oklart i dagsläget.

Finansiering: Verksamheten plus utökad årlig lokalkostnads-

ram enligt beslut i universitetsstyrelsen (STYR 2015/1).

Tidplan: Klart tidigast 2023

Hyresvärd: LOU upphandlas

Foto: Mikael Risedal

Foto: Charlotte Carlberg Bärg
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CAMPUS HELSINGBORG
Lärarutbildningens flytt till Lund har påverkat lokalbehovet på 

Campus Helsingborg. En översyn av ytorna behöver göras för 

att minska de vakanta ytor som uppstår då lärarutbildningen 

flyttat.

Fakta
Projektstatus: 3

Lokalarea: 14 800 kvm

Ny hyra: -

Övriga kostnader: -

Finansiering: -

Tidplan: Utredningen klar 2018

Fastighetsägare: Alecta

ÖVRIGA
KUNGSHUSET
Kungshuset (M17.102) i Lundagård uppfördes under åren 

1579-1584 som länsresidens åt Kung Fredrik II och har tillhört 

akademien sedan 1688. Som arkitekt anges Didrik Byggmäs-

tare. Byggnaden har genomgått flera stora förändringar un-

der åren, såväl exteriört som interiört. Fram till invigningen av 

det nya universitetshuset 1882 utgjorde Kungshuset universi-

tetets huvudbyggnad med bibliotek och undervisningslokaler. 

Åren 2015-2017 projekteras Kungshuset för ett besökscenter. 

Under hösten 2017 genomfördes en utredning om flytt av 

universitetsledningen till Kungshuset. Efter utredning och 

därefter workshop i januari 2018 beslutade universitetsled-

ningen om en rockad mellan verksamheterna i Kungshuset 

och Universitetshuset. Rockaden medför att det planerade 

besökscentret i Kungshuset istället förläggs i Universitetshu-

set och att universitetsledningen flyttar in i Kungshuset.

Tillgängligheten löses med en ny entré mot Universitetsplat-

sen och byggnaden förses med hiss.

Fakta
Projektstatus: 2 Projektering pågår

Lokalarea: Ca 1 500 kvm (ombyggnad)

Ny hyra: Preliminär, ca 2,7 mnkr/år

Övriga kostnader: ca 5 mkr

Finansiering: Verksamheten och gemensamma medel

Tidplan: Klart 2020.

Fastighetsägare: Statens fastighetsverk

Kulturhistorisk status: Byggnadsminne

Foto: Nina Ransmyr

Foto: Kennet Ruona
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FÖRVALTNINGEN
En översyn av förvaltningens lokaler pågår. Delar av för-

valtningen har behov av fler lokaler och några sektioner 

har behov av att samlokaliseras. Under våren 2019 kommer 

Byrålogen att renoveras.

Fakta
Projektstatus: 3

Lokalarea: ca 25 000 kvm, exklusive LDC

Ny hyra: ökade hyra ca 2 mkr/år

Övriga kostnader: -

Finansiering: -

Tidplan: Utredningen klar 2018

Fastighetsägare: Akademiska hus m.fl.

UNIVERSITETSHUSET
I enlighet med rektorsbeslut STYR 2018/216 ska ett förslag 

för Universitetshuset tas fram som gör byggnaden till ett be-

sökscentrum och mötesplats. Målgruppen är vid och riktar 

sig till olika grupper av besökare, från turister till studenter 

och gästforskare.

Huset kommer bl.a. innehålla informationsreception kombi-

nerad med universitets profilshop. Presentation av universi-

tetet idag och pågående forskning samt en utställning om 

universitetets historia. I byggnaden kommer det även finnas 

plats för  studiemiljöer, möteslokaler och arbetsplatser. Till-

gängligheten behöver ses över.

Fakta
Projektstatus: 3

Lokalarea: 4300 kvm

Ny hyra: oklart

Övriga kostnader: -

Finansiering: -

Tidplan: Utredningen klar 2018

Fastighetsägare: Statens fastighetsverk

Foto: Mikael Risedal
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3.2 Projektförteckning
Tabellen redovisar en förteckning för aktuella utredningar/pro-

jekt. Den grundar sig på tidsplaner som i sig inte garanterar ett 

visst tempo i genomförandet, utan snarare är tekniska beräk-

ningar av tidigast möjliga färdigställande.

PROJEKT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

EHL

Forum medicum

BMC F10 + F12

Ga Köket, Socialhögskolan

Kungshuset

Konsthögskolan 
evakueringslokaler

Samlokalisering K-fak

Kansli LTH, samlokalisering

Nanolab

Maskinhuset

Tornblad

S-centrum mfl

CMU

UB utredning studiemiljö

Förvaltningen ombygg
Byrålogen och omflyttningar

Universitetshuset

KC ombyggnad

Sofieberg

Agardianum och Lennarts länga

Nya arkiv ACS Historiska och UB

Botaniska växthuset

LUNARC / LDC

SVS

Campus Helsingborg

Nya arkiv LUHM

UTREDNING PROJEKTERING

UTREDNING/UPPHANDLING LOU PROJEKTERA/BYGGA

UTREDNING/FLYTTA BYGGTID
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PROJEKT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

EHL

Forum medicum

BMC F10 + F12

Ga Köket, Socialhögskolan

Kungshuset

Konsthögskolan 
evakueringslokaler

Samlokalisering K-fak

Kansli LTH, samlokalisering

Nanolab

Maskinhuset

Tornblad

S-centrum mfl

CMU

UB utredning studiemiljö

Förvaltningen ombygg
Byrålogen och omflyttningar

Universitetshuset

KC ombyggnad

Sofieberg

Agardianum och Lennarts länga

Nya arkiv ACS Historiska och UB

Botaniska växthuset

LUNARC / LDC

SVS

Campus Helsingborg

Nya arkiv LUHM

UTREDNING PROJEKTERING

UTREDNING/UPPHANDLING LOU PROJEKTERA/BYGGA

UTREDNING/FLYTTA BYGGTID
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3.3 Utveckling och finansiering av lokalkostnader 
Diagrammet 3.3:1 nedan visar prognosen för lokalkostnader-

nas utveckling 2018-2023 inklusive alla planerade projekt. 

Indexering är inte gjord. I flera projekt saknas ännu riktigt un-

derlag för att ange belopp vare sig för ökad lokalkostnad eller 

för universitetets investeringar. Att belopp ändå har beräknats 

beror på att uppskattningar erfarenhetsmässigt kan göras. Ef-

terhand kommer fortsatta utredningar att ge bättre underlag 

och bättre precision i siffrorna. Uppskattade förändringar av 

lokalkostnader avser nettoökning, det vill säga hänsyn har 

tagits till besparingar på grund av uppsagda lokaler. 

Det förutsätts att samtliga lokalkostnader för projekten fal-

ler på respektive brukare och ska rymmas inom tillgängliga 

medel. Endast ett fåtal projekt kan erhålla centralt stöd.

PRINCIPER FÖR PRIORITERADE PROJEKT
Universitetet står inför en ny förändring av lokalbeståndet i 

form av utbyggnad och förädling. Flera stora och kostsamma 

projekt har identifierats. Totalt kan det de närmaste fem åren 

röra sig om 150 Mkr/år i ökade lokalkostnader exklusive kpi- 

uppräkningar. 

Det finns behov av att skapa förutsättningar för universitetet 

att hantera större hyresförändringar i prioriterade projekt. 

Principen innebär att alla solidariskt är med och betalar de 

prioriterade lokalprojekten genom att avsättning av centrala 

medel görs. Avsättning sker inledningsvis med 10 Mkr/år 

2014. Principen ska utvärderas efter fem år. 

Kriterier för prioriterade projekt är:

• Strategiskt viktigt för Lunds universitet och stödjer prio-

riterad verksamhet.

• Av fakultetsövergripande karaktär.

• Större ombyggnader som har betydelse för en fakultets 

utveckling. 

50 % av den ökade lokalkostnaden föreslås finansieras på 

detta sätt. Undantag kan förekomma. Den aktuella verksam-

hetens lokalbehov ska vara analyserat och alla nödvändiga 

besparingar ska vara gjorda för att erhålla stöd enligt särskilt 

beslut.

 

Diagram 3.3:1. Lokalkostnader 2018-2023 
(ej indexreglerade).

FAKTA
Tidigare finansiering av prioriterade lokalprojekt 
Lokalplan beslutad 1997-02-28 omfattade perio-

den 1997-2005. De viktigaste projekten var till- och 

ombyggnad av Kemicentrum, samlokalisering av 

språkinstitutioner till ett Språkcentrum vid Helgona-

backen/Sölvegatan (nuvarande SOL), samlokalisering 

av biologiska institutioner till ett Biologicentrum på 

Norra universitetsområdet, samt samlokalisering av 

institutioner till ett Geocentrum vid Helgonavägen/

Sölvegatan.

Lokalplan beslutad 1998-11-13 innebar en mindre 

revidering av den första lokalplanen och omfattade 

fortsatt perioden fram till 2005. 

Lokalplan beslutat 2008-04-11 omfattade perio-

den 2008-2012. Viktiga projekt var upprustning och 

ombyggnad av A- och M-husen på LTH och samloka-

lisering av HT-fakulteternas institutioner i dåvarande 

Zoologen/Zoofysiologen (nuvarande LUX som är 

under byggnad).

I lokalförsörjningsplan 2015 beslutade Universitets-

styrelsen att ge ersättning av gemensamma medel ur 

lokalfonden för följnade projekt:

• Samhällsvetenskapliga fakulteten

• Musikhögskolan

• Ekonomihögskolan
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3.4 Avtalsbindning 2017-2044
I diagrammet 3.4:1 redovisas hur stor del av universitetets 

lokalkostnad som är bunden av avtal fram till 2044. Redo-

visningen innefattar bundna inhyrningskostnader inklusive 

mediakostnader och visar kostnad för varje år utifrån avtalens 

status per 31 december 2016.

Diagram 3.4:1. Avtalsbunden hyreskostnad i Mkr.
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Nypräglade 2-kronor. Foto: Riksbankens bildbank, www.riksbanken.se
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3.5 Gemensamma funktioner 
En ökning i användningen av gemensamma funktioner kan 

bidra både till kostnadssänkningar och till att förverkliga 

intentionerna om gränsöverskridande samarbete och kreativa 

möten som uttrycks i såväl Strategisk plan som Campusplanen 

för Lunds universitet. Gemensamma funktioner är idag 

bokningsbara lokaler och studiemiljöer i Annexet och Sparta 

och service som caféer och restauranger.

GEMENSAMMA LÄROSALAR
Bokningsbara lokaler för undervisning med mera har generellt 

ett för lågt genomsnittligt utnyttjande. Variationen mellan 

utnyttjandet under olika tider på dagen och under olika 

veckor i terminen är stor. Att helt komma till rätta med detta 

är inte enkelt, men den ekonomiska potentialen är stor. Ett 

hundraprocentigt utnyttjande är inte praktiskt möjligt, men 

målsättningen är att utnyttjandet ska öka från ca 50% till 

65%. Bokningsbara lokaler går idag med ett underskott. 

Målet är ett bättre utnyttjande och en bättre lokalekonomi.

CAFÉER OCH RESTAURANGER 
Inom universitetets lokaler finns i nuläget 12 restauranger. 

Restauratören betalar fen omsättningshyra. Hälften av verk-

samheterna är av cafétyp. Restauranger med tillagningskök 

finns på BMC, Kårhuset, IKDC, HSC, CRC och Campus Hel-

sinborg. Restaurangen på Campus Helsingborg hyrs ut till 

restauratören av fastighetsägaren. En större inventering av 

genomfördes under 2017 och en underhållsplan togs fram. 

Förutom de restauranger som universitetet ansvarar för finns 

det idag ett antal studentdrivna caféer, främst inom LTH.

Det nyrenoverade Annexet en populär studieplats. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
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3.6 Tomma lokaler
Tomma lokaler utgörs av lämnade lokaler och av evakuerings-

lokaler. För närvarande utgör kostnaden för tomma lokaler ca 

1,9 % av den totala kostnaden. Kostnaden har tidigare varit 

uppe i nivåer om ca 4,5-5%. Målsättningen är att kostnaden 

för tomma lokaler ska utgöra ca 2%. För närvarande finns få 

fungerande kontorslokaler i gruppen tomma lokaler. 
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10 000 000

15 000 000
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25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kostnad för tomma lokaler (kr)

Diagram 3.6:1 Kostnadsutvecklingen för tomma lokaler (kr) 2010-2018.

Foto: Johan Byman
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Lund: Översiktskarta/utbyggnadsmöjligheter

4. Utbyggnadsmöjligheter
I detta kapitel redovisas en bedömning av vilka utbyggnadsmöjligheter som finns i respektive Lund, Malmö och Helsinborg.
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4.1 Campus Lund
I Lund uppgår sammantaget utbyggnadsreserverna till ca 400 

000 kvm lokalyta ovan mark. Inför den stora utbyggnaden 

av forskningsanläggningar på Brunnshög, som kommer att 

påverka hela campusutvecklingen, är det dock av stor vikt 

att långsiktigt ha reserver för utbyggnad, och även för expan-

sionsbehov som idag inte är kända. Vi talar här om årtionden, 

och kanske om resten av nuvarande sekel.

Störst reserv inom befintligt universitetsområde finns på 

Norra universitetsområdet. Ett viktigt utvecklingsområde är 

övergången mellan Södra och Norra universitetsområdena 

vid korsningen Sölvegatan/Tornavägen. Här finns planer för 

det nya stadspartiet Universitetsplatån med bland annat håll-

plats för Lundalänken och en möjlig utbyggnad med ca 20 

000 kvm. En flytt av verksamheter från LTH i samband med 

SVS etableringar kommer att skapa ytterligare reserver inom 

befintligt campus. Kemicentrums Hus IV på 12 000 kvm, som 

för närvarande används som evakueringslokaler vid ombygg-

nader, kan på sikt genomgå om- och tillbyggnad.

Ett annat utbyggnadsområde med stor potential utgör bland 

annat partiet mellan Norra universitetsområdet och Ideon/

Medicon Village.

Näst största reserv inom befintligt universitetsområde finns 

längs Sölvegatan, där omfattningen kan uppskattas till ca 

35 000 kvm. De flesta förtätnings- och utbyggnadsprojekt 

här syftar till att skapa lokaler för akademiskt användande, 

men också för nya funktioner som svarar mot studenters och 

universitetspersonals behov av bostäder, service och fritids-

verksamhet samt mot behovet av samverkan med näringsliv

och samhälle.

I Centrala universitetsområdet saknas utbyggnadsmöjlighe-

ter. Här finns endast plats för viss förtätning, bland annat på 

parkeringsytor. I kv Paradis finns möjlighet att komplettera 

med ett par nya byggnader och göra mindre tillbyggnader. 

Universitetet planerar etableringar inom Science Village, 

beläget mellan MAX IV och ESS. Marken ägs av bolaget Sci-

ence Village Scandinavia som är samägt av Lunds universitet, 

Lunds kommun och Region Skåne. Avsikten med bolagets 

markinnehav är att garantera utrymme för forskningsrelate-

rade verksamheter och service i anslutning till forskningsan-

läggningarna. Här planeras även bostäder för gästforskare. 

Markytan för hela Science Village uppgår till ca 160 000 kvm.

4.2 Malmö
Lunds universitet är etablerat i Malmö med hela Konstnärliga 

fakulteten och med Medicinska fakultetens malmödel, Clinical 

Research Centre (CRC). Beslut finns att samla den konstnärliga 

fakulteten. Dagens avstånd försvårar administration och ef-

fektivt lokalutnyttjande.

När det gäller CRC finns en förberedd påbyggnadsmöjlig-

het och påbyggnad av den befintliga byggnaden diskuteras. 

På lite längre sikt kan det bli aktuellt att för CRC:s framtida 

lokalbehov utnyttja möjligheten att i samarbete med Region 

Skåne expandera och förtäta sjukhusområdet.

4.3 Campus Helsingborg
Stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg, som Campus Hel-

singborg är en del av, visar på stora utbyggnadsmöjligheter. I 

dagsläget har Lunds universitet inga planer på att expandera 

i Helsingborg, men Campus Helsingborg har i framtiden san-

nolikt inga problem med lokalexpansion.

Planerad långsiktig utveckling av universitetsområdet.

Studenter vid Musikhögskolan i Malmö.
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