Fyra arkitektförslag har inkommit för det planerade Science Centret i Science Village (Lund)
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Spektakulära
arkitektförslag för nytt
Science Center i Lund
I Science Village i nordöstra Lund planeras södra Sveriges största Science
Center. Just nu pågår arkitekttävlingen för centret, och i torsdags
offentliggjordes de inlämnade förslagen. Den närmaste tiden kommer juryn
att göra sitt val och i månadskiftet juni/juli kommer det vinnande förslaget
att offentliggöras.
Det nya centret kommer att vara ett pedagogiskt fönster in mot ESS och
MAX IV och kommer att förklara teknologierna och forskningen i de båda

anläggningarna. Men centret kommer att erbjuda flera andra utställningar målet är att visa upp forskning och innovationer från hela världen, med
särskilt fokus på Lund och Skåne. Science Centret på sina 5000 – 6000 kvm
kommer även att presentera omfattande programverksamhet med
anknytning till utställningarna.
”Ett Science Center i den här storleken kommer att kunna erbjuda något för
alla, från experimentstationer för åttondeklassare till större
temautställningar för en äldre publik. Men även evenemang i form av
föreläsningsserier och vetenskapsshower” säger Peter Andersson, chef för
Science Center-satsningen hos Science Village.
Kompletta arkitektförslag finns på Sveriges Arkitekters hemsida.Mer info om
Science Center-satsningen finns på Science Village hemsida.

Science Village kommer att bli en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel
som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och
samhället.
Science Village Scandinavia AB äger marken i centrala Science Village i
nordöstra Lund runtom den framtida spårvägshållplatsen ESS. I Science
Village kommer det att byggas lokaler avsedda för forskning, utbildning och
innovativa företag primärt inom materialforskning, men även inom andra
forskningsfält och innovationsområden. Här kommer det också att finnas
universitets- och högskolefilialer, gästforskarbostäder, forskningsinstitut,
service, gym, restauranger och caféer. Därtill planeras ett Science Center
och en konsertsal/auditorium.
Marken i centrala Science Village, och som utvecklas av Science Village
Scandinavia AB, omfattar 18 hektar och kommer att kunna bebyggas med ca
250 000 m² BTA lokaler.
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