Varför ett större Science Center i Lund?
Besökscentra för världsledande forskningsanläggningar
ESS och MAX IV är exceptionella satsningar i forskningsinfrastruktur som kommer att vara arenor för
forskning i framkanten. Anläggningarnas teknik i sig och den forskning som kommer att bedrivas
utgör plattformar för att förklara naturvetenskapens lagar, de specifika lösningarna och ett brett
spektrum av forskning inom bl a kemi, fysik, biologi och paleontologi. Det finns ett stort intresse för
faciliteterna, men möjligheterna att ta emot besöksgrupper är begränsade. Ett ’besökscentra’ är
välmotiverat och också rimligt med tanke på de stora investeringsbeloppen.

Fönster för hela universitetet och innovationsmiljöerna
Med Lunds universitet som huvudkälla finns förutsättningar för att skapa ett kunskaps- och
besökscentra i världsklass. Lunds universitet har en imponerande bredd och är det högst rankade
universitetet i Skandinavien. Parallellt finns en innovativ kultur vilken bl a återspeglas i Ideons
Science Park och Medicon Village. Med andra ord finns både världsledande forskning och
innovationsarbete i lundamiljön. Malmö universitet erbjuder också spetskunskaper inom bl a
pedagogik, design, stadsutveckling och hållbarhet.
Steget från spännande forskning och innovationer till en ’publikifierad form’ kan emellertid vara långt
och här måste väl avvägda val göras i samspel mellan utställningsproducenterna och forskarna/innovatörerna. För att lyckas fullt ut krävs en aktiv samverkan mellan många olika kompetenser. Det
är en fördel om denna samverkan inleds redan på planeringsstadiet.

Behov av arenor för möten om samhällets utmaningar
Antalet Science Centers i världen fortsätter att öka. Man kan också se att många av dessa har blivit
arenor där forskning och samhälle möts och där det moderna samhällets utmaningar belyses,
analyseras och diskuteras. Ecsite, som är det mest utbredda nätverket i världen avseende Science
Centers och Science Museums, har vidare lyft fram och satt ord på vikten av ansvarsfull forskning och
samhällsrelevanta innovationer. Betydelsen av vetenskap och kritiskt tänkande är också större än
någonsin i tider av snabb digital information och där förenklade och rent av felaktiga uppgifter lätt
får en betydande spridning. Med andra ord så är de grundläggande och mer samhälleliga motiven till
att etablera Science Centers minst lika stora som tidigare. I anknytning till behoven av en
kunskapsbejakande öppen dialog talas det ofta om vikten av att det finns ’mötesplatser’.

Utrymme för expansion av besöksnäringen i Lund och Skåne
Från ett besöksnäringsperspektiv finns utrymme för en besöksanläggning i såväl Lund, som i Skåne
som helhet, vilken riktar sig gentemot såväl barn och ungdom som vuxna. I gruppen vuxna inkluderas
det stora antalet studenter. Utbudet idag är begränsat och Lund anses också ha tappat gentemot
Malmö vad avser kultur och events. Domkyrkan och Kulturen är för många givna besöksmål och
Skissernas museum är på väg mot betydande ökningar i antalet besökande. Intresset för Vattenhallen
är stort, men lokalerna är tämligen begränsade. Utifrån besöksnäringsperspektivet skulle ett större

Science Center berika utbudet markant och innehållsmässigt utgöra ett spännande komplement till
de mer historiskt inriktade miljöerna. Antalet gäster som reser till och vistas i Lund några dagar
beräknas också att öka. Ett uttryck för detta är att hotellkapaciteten i Lund kommer att öka ca 50%
inom en femårsperiod.
Utifrån en skånsk synvinkel så kan vi inte riktigt mäta oss med utbudet i Göteborgs- respektive
Stockholmsområdet. Få besöksanläggningar är inarbetade för en större publik. Antalet Science
Centers och motsvarande är också begränsat jämfört med t ex Göteborg och Västra Götaland. En
stärkt besöksnäring i Lund gynnar hela Skåne och det är svårt att se att konkurrensen skulle öka
mellan olika anläggningar/museums inom Skåne.

Det finns en unik chans att etablera ett större Science Center i Lund
Etablerandet av Science Village Scandinavia AB (SVS), med dess ägarbild, förutsättningar och
prognoser, öppnar för möjligheten att bidra finansiellt i någon form. Även om dessa finansiella
möjligheter inte kommer att svara mot hela kostnadsbilden så innebär de att bolaget och dess ägare
konkret visar sitt intresse och allvar med satsningen inför andra möjliga medfinansiärer. En förväntan
kommer sannolikt att finnas om att bolagets ägare, som de facto är betydande samhällsaktörer med
mycket stora budgetar, säkerställer det fundament som byggnaden utgör och i ett senare skede
svarar för grundbemanningen som kommer att utgöra den största posten i driftsbudgeten.
Samtidigt bör det finnas intressanta möjligheter till anslag och donationer för bl a olika utställningsprojekt, moderna designlösningar, barn- och ungdomsinriktade projekt och vetenskapsrelaterade
events. Kostnaden för att initialt bygga upp ’innehållet’ är också betydande. Möjligheter till extern
finansiering av specifika delar av byggnaden ska dock inte uteslutas. Olika rumsliga ytor och
konstruktioner kan få en speciell inriktning och karaktär i samspel med externa sponsorer.

