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Valhall Science Village - New technologies for living 
 

Ett scenario för 2015 



• Nationellt och internationellt kompetenscentra för utbildning, forskning, innovationer 
och nyföretagande inom byggsektorn 

 

• Profilerad inom samhällsplanering,  
byggande och boende 

 

• En näringslivs- och branschdriven  
forskarpark 

 

 

• En unik satsning i sitt slag;  
Max Lab IV, Ideon Medicon Village, ESS 

Vad är Valhall Science Village 



VARFÖR? 

• Branschen har stort behov av effektivisering 

• Nya utmaningar 

• En ryggrad i samhällsekonomin, vital för landets utveckling och 
konkurrenskraft 

• Internationalisering 

• Rekryteringsbas för industrin 

• Nära och direkta kontakter mellan studenter, forskare och 
branschen i vid mening 

• I Skåne och landet i övrigt är byggsektorn ett förbisett kluster 
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Verksamheter vid Valhall Science Village 

• Forskning & Högre utbildning  
projekt- och management i samarbete  
med näringsliv och samhällsplanerare,  
professur, ingå i examen, testmiljöer 

• Kurser, konferenser, 
efterutbildningar  
workshops, möten, part time masters,  
samarbete nationella 
intresseorganisationer 

• Kommersialisering av innovationer  
Valhall Science Incubator  
10-15 företag per år,  
nära marknaden, open innovations 

• Företagsetablering  
tillväxt-och expansionsfas, dynamisk 
miljö, kvalificerad service finns att köpa 

• Beställningsuppdrag 



Den kommande tiden 

• Seminarier mellan företag och akademi, inkl dialogseminarier – 

augusti 

– 28 november 2012, Sven Landelius, ordf ESS samt Eva Dalman, 

ansvarig detaljplan Brunnshög i Lund 

• Uppbyggnad; verksamhet, organisation, marknadsföring, lokaler 

medlemsrekrytering 

• Invigning 2013 

• Inkubatorn - startar höst 2012 

• Interimsstyrelse under tillsättning 



Företag och organisationer som finansierar starten 

• Region Skåne 

• Lunds Universitet 

• Ängelholms kommun 

• Helsingborg Business 
Region 

• Tillväxtverket - EU 

• PEAB 

• SEB 

• Navet 

 

 

• Pyramid 

• AWAPatent 

• Advokatfirman Lindahl 

• HD / Helsingborgs Dagblad 

• White arkitekter 

• Sparbanken Öresund 

• Öhrlings PWC 
 

 

 



Vad får du i retur 

• Nära tillgång till den senaste forskningen 

• Projektsamarbete med universitet, högskolor och andra 
företag 

• Tillgång till olika testmiljöer och databaser 

• Förbättrade rekryteringsmöjligheter 

• Kunskap om intressanta innovationer och företag som växer 
fram i Valhall Science Village 

• Möjligheter att testa och utveckla nya verksamheter, ”Open 
innovations” 

• Deltagande i seminarier, konferenser och olika nätverk 

• Tillhöra en dynamisk miljö för utveckling och satsningar inom 
infrastruktur, byggande och boende 



Tack för uppmärksamheten! 

Rikard Malmberg 
Valhall Science Village 
www.valhallsciencevillage.se 


