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2017

Året 2017 var fyllt av byggmöten, projektmöten, byggställningar, oväsen och damm. I december kunde vi 

äntligen flytta in i de efterlängtade nyrenoverade lokalerna. 400 kvadratmeter inkluderande kontor, per-

sonalkök, konferensrum och publika ytor för skolverksamhet, barnkalas, kemilaborationer och nya utställ-

ningar.  Ett rejält trapphus med hiss som uppfyller alla tillgänglighetskrav och dessutom blir ett spektakulärt 

blickfång ingår också i konceptet.

Lunds universitets 350-årsjubileum har också starkt påverkat Vattenhallens verksamhet under 2017. Med 

ekonomiskt stöd av Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta anordnade vi fyra Öppet-Hus-helger i samband med 

de av universitetet arrangerade vetenskapsveckorna. Under fyra helger bjöd vi på ett program som var fyllt 

med gästande forskare, experiment, shower och upplevelser för både stora och små. Speciellt nöjda blev vi 

över att vi till den sista helgen lyckades engagera forskare från 9 stora forskningsmiljöer vid Lunds universi-

tet (ESS, MAX IV, NanoLund, Laserlab, Certec, Humlab, Motorlab, Robotlab och BMC). Utöver deltagandet i 

vetenskapsveckorna var vi också engagerade i LU350 genom Världsvattendagen 22 mars, Hållbarhetsveckan 

15-20 maj och Forskarfredag 29 september. 

2017 blev Vattenhallens föreståndare Monica Almqvist invald i branchorganisationen Svenska Science 

Centers (SSC) styrelse. Som en del i detta uppdrag har hon kunnat ta initiativ på nationell nivå, till exempel 

genom att SSC fick i uppdrag av Skolverket, att arrangera 2-timmars workshoppar om programmering, un-

der 19 heldagskonferenser genomförda för grundskolelärare runt om i Sverige. Pedagoger från 13 st olika 

science centers genomförde workshopparna och Monica var processledare för att utveckla ett  gemensamt 

utbildningskoncept för detta. Vattenhallen arrangerade worshops på två Skolverkskonferenser i Malmö 

under hösten för sammanlagt ca 150 grundskolelärare. 



OM VATTENHALLEN

Vattenhallen Science Center inrättades 2009 av LTHs rektor Anders Axelsson och är numera organiserade 

under Lunds Tekniska Högskola i samverkan med Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Vat-

tenhallen är en lustfylld interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet där 

aktiviteter av alla de slag erbjuds i lokalerna med utställningar om aktuell teknikutveckling och vetenskaplig 

forskning. För att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom naturvetenskap och teknik bygger 

verksamheten på personaltäta aktiviteter där det är timanställda studenter som möter besökarna. Vattenhal-

len har blivit en stor framgång och har idag över 43 000 besökare per år som kommer från hela regionen. 

140 skolelever (3-18 år) besöker Vattenhallen varje dag, 4 elever gör praktik varje vecka, lärare kommer på 

fortbildning, företag och organisationer kommer på möten, kick-off, 5-kamp och fest och på helger och 

skollov fylls lokalerna av experimentlystna familjer. 

Verksamheten utvecklades mycket snabbt de första åren och antalet besökare och kvalitén på utställningar 

och aktiviteter har stadigt ökat ända fram till nu. Våra besökare fördelar sig till ungefär 50 % allmänhet och 

40 % skolklassbesök som kommer från hela Skåne. Drygt 4 000 besökare (10 %) kommer från företag och 

organisationer, universitetet, prao-elever, lärarfortbildning och sommarskola. 
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INTÄKTER/UTGIFTER 
Intäkter:      Utgifter:

LTH, N-fak   6 596 000 kr   Löner   7 307 000 kr

Företag och stipendier  2 933 000 kr   Hyra   1 702 000 kr

Egen verksamhet  2 210 000 kr   Övrigt   2 221 000 kr

Periodisering    - 169 000 kr   Avskrivningar     330 000 kr

_____________________________________________________________________

Summa:   11 570 000 kr     11 560 000 kr

MEDVERKANDE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER 
Accus, Akademiska Hus, Axis, Canon, Danone, ESS, Kraftringen, Lunds kommun, MAX IV, Perstorp, Probi, 

Region Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta Sparbanksstiftelsen Finn, Sveriges Byggindustrier, Sysav, 

Tetra Pak, Vattenfall. För att se alla företag och organisationer som har medverkat till Vattenhallen, 

se:http://www.vattenhallen.lth.se/om-oss/support/medverkande-foretag
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STYRELSEN

VÅR STYRELSE HAR UNDER ÅRET BESTÅTT AV: 

• Ordförande: Annika Mårtensson, Prodekan, LTH.

• Bo-Anders Jönsson, Prodekan, Naturvetenskapliga fakulteten

• Lynn Åkesson, Dekan, HT-fakulteterna

• Anders Elmevik, Region Skåne

• Merima Kursumovic, gymnasielärare

• Anna Hall, vice VD, Industriell utvecklingscentra Skåne

• Julia Weber, studentrepresentant, LUS

• Monica Almqvist, föreståndare Vattenhallen Science Center 
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VISION
Vattenhallen är den självklara mötesplatsen för lärare, elever och familjer som är nyfikna på

vetenskap och utbildning. Vi bidrar till ett universitet i världsklass genom rekryteringsaktiviteter

och aktuell utåtriktad verksamhet i samarbete med forskare och näringsliv. 

MÅL
De övergripande målen för Vattenhallen är att erbjuda högkvalitativ verksamhet för:

1. att öka ungas intresse, nyfikenhet och självförtroende för vetenskap och utbildning med fokus på hur 

teknik och naturvetenskap kan användas för framtidens utmaningar. 

2. att sprida kunskap om Lunds universitets utbildningar och högaktuella forskning 

3. breddad rekrytering för att på sikt bidra till jämnare könsfördelning och ökad mångfald på utbildnings-

programmen vid LTH, N-fak och N/T-gymnasium i Skåne 

4. god samverkan med det omgivande samhället   

Dessutom vill vi:

5. utöka och utveckla Vattenhallens verksamhet i takt med efterfrågan. År 2018 inviger vi fyrahundra 

nyrenoverade kvadratmeter och målsättningen är att vi 2020 tar emot 60000 besökare jämfört med  

42 000 2015.



BESÖK I VATTENHALLEN

SKOLBESÖK FÖR BREDDAD REKRYTERING
Efterfrågan på skolbesöken är så stor att vi nu har fullbokat hela året. Besöken har ett upplägg anpassat för 

vart och ett av stadierna Förskola, F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet. Vi erbjuder besök med specifika teman till 

exempel energi, hållbarhet, vatten, konstruktion, robotprogrammering och life science, se: www.vatten-

hallen.lth.se/skola/skolbesok. Utvärderingarna visar att många lärare upptäcker nya positiva sidor hos sina 

elever. Den nya lärmiljön med våra duktiga studenter som guider uppmuntrar till initiativtagande, kreativitet, 

självförtroende och koncentration. 

Vi bedriver också flera skolklassaktiviteter i samverkan med företag. Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta 

bekostar årligen runt 3000 8:e-klassares skolklassbesök, inklusive bussfärden till Vattenhallen. Detta samar-

bete är vårt allra viktigaste breddad-rekrytering-projekt, då vi når fler kommuner utan kostnad för skolorna. 

Kraftringen anordnar energi-idé-tävlingen, Spänningssökarna, där omkring 1500 elever från åk 9 deltar 

och Vattenfall driver motsvarande rikstäckande energi-idé-tävling, Gnistan, där vi deltar med 4 skolklasser. 

Sveriges Ingenjörer anordnar varje år en dag för årskurs 3 i Vattenhallen, kallat Teknikkollo.

FORTBILDNING FÖR LÄRARE
Bra lärare är ett mycket viktigt bidrag till att våra barn och ungdomar skall lyckas i skolan och bli entusias-

merade till fortsatt högre utbildning inom naturvetenskap och teknik. Därför verkar Vattenhallen aktivt för 

att genomföra fortbildningar för lärare från förskola till gymnasium. Vi har ett flertal år samarbetat med 

Malmö Högskola i lärarlyftskurser i teknik. Nu finns inte lärarlyftet i teknik i Malmö längre men istället har vi 

kunnat medverka i Lärarlyftet i fysik samt Fysik för blivande ämneslärare, som båda arrangeras av Nationellt 

resurscentrum för fysik, NRCF. Vi har genomfört ett 20-tal fortbildningsdagar, främst i programmering för 

högstadielärare men också fortbildning om kemi och inspirationsdagar för F-3-lärare.

ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN 
Utbudet för allmänheten förnyas ständigt. Varje helg bjuder vi på en show och ett vetenskapligt tema. Nytt 

för i år är temat ”Kropp och knopp” som har utvecklats utifrån aktiviteterna under Öppet-Hus-helgen med 

temat Hjärnan. Barfotabanan är en av huvudattraktionerna. En annan nyhet är Vattenhallens egna sommar-

pratare, ett 10-tal forskare deltog under sommaren och berättade anekdoter om sig själva och så klart om 

sin spännande forskning.

PLANETARIET 
Besöksstatistiken för Planetariet fortsätter att öka. Under 2017 tog planetariet emot 14077 besökare från 

förskolor, grundskolan, gymnasium, universitetet, föreningar och företag. 4 nya visningar har producerats 

under året.
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EVENT
Under året har Vattenhallen arrangerat stora familjedagar och gruppevent för företag och organisationer. 

Barnkalas med experimentteman kan bokas under helgerna och är väldigt populära.

TEKNIKSOMMARSKOLA
År 2011 startade vi verksamheten Tekniksommarskola. Den är ett veckolångt dagläger där 20 elever under 

en vecka får prova på flera olika teknik- och naturvetenskapliga experiment tillsammans med tre handledare 

(studenter). Sommaren 2017 hade vi 176 barn och ungdomar som vardera tillbringade en vecka hos oss. 

EXPERIMENTEXPRESSEN
Experimentexpressen kallar vi oss när våra studenter åker ut till olika festivaler och evenemang. Detta är en 

verksamhet som i år verkligen tagit fart. Vi uppskattar att 5000 personer har träffat oss på evenemang runt 

om i Skåne. Vi har i år deltagit på Malmöfestivalen och i TV-programmet Sommarlov, samt på köpcentrum, 

bibliotek, företag och skolor.  

 

Vattenhallen har varit synlig i pressen, se: www.vattenhallen.lth.se/omoss/pressklipp-om-vh/pressklipp-arkiv
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH NYHETER 2017

LUNDS UNIVERSITET 350-ÅRS JUBILEUM
Med ekonomiskt stöd av Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta anordnade vi under 2017 fyra Öppet-Hus-

helger i samband med de av universitetet arrangerade vetenskapsveckorna, se https://www.lu.se/lunds-

universitet-350-ar/om-programmet/vetenskapsveckorna:

1. Tema Jorden 11–12 mars

2. Tema Robot 29–30 april

3. Tema Hjärnan 9–10 september

4. Tema Forskning 21–22 oktober

Vi bjöd på program som var fyllda med gästande forskare, experiment, shower och upplevelser för både 

stora och små. Två nya planetarievisningar gjordes för att matcha ämnesområdena och cirka 500 personer 

besökte oss varje Öppet-Hus-helg. Lunds universitets forskare från ESS, MAX IV, NanoLund, Laserlab, Medi-

cinsk strålningsfysik, Zoologiska museet, Elektro- och informationsteknik, Biologi, Certec, Humlab, Motor-

lab, Robotlab och BMC, deltog med postrar och spännande utrustning och berättade om sin forskning, för 

besökarna. 

SKOLVERKET
Pedagoger från 13 olika science centers genomförde tvåtimmars-workshoppar för grundskolelärare, på 

Skolverkets samtliga 19 heldagskonferenser, om programmering. Vattenhallen ansvarade för de två konfe-

renser, som genomfördes i Malmö för sammanlagt ca 150 lärare. 

THE NORDIC PLANETARIUM ASSOCIATION - MEETING
Den 1-3 september, 2017 anordnade Planetariet, tillsammans med Vattenhallen och Institutionen för astro-

nomi och teoretisk fysik, ett möte för The Nordic Planetarium Association (NPA). Planetariets föreståndare, 

Anna Arnadottir, har suttit i styrelsen för NPA sedan 2011. På mötet samlades ungefär 50 deltagare för att 

tala om det nyaste inom visualiserings och simuleringsteknik samt annat som har med planetarier att göra. 

Deltagarna kom från Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och UK.

ÖVRIGA EVENT UNDER 2017
• Unga Forskare, Utställning av gymnasieprojekt, 7 mars

• Gnistan, Visionsdag, 4 skolklasser 21 mars

• Teater Pepino Föreställningen Vara Vatten, 1 april

• Science Safari från Halmstad, besökte oss med sin experimentbuss, 11 april

• Enlightning Imagination, Regionstävling, 5 maj

• Climathon, Arrangemang av Lunds Kommun, Kraftringen och LU, 27-28 oktober

• Kulturnatten 16 september

• Forskarfredag 29 september

• Teater Trassel Föreställningen Dunderpojken 15 oktober
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PRIORITERADE OMRÅDEN 2018

1. Två utställningar utvecklas (Småbarn + Jorden) i samverkan med forskare från flera fakulteter. 

2. Öka antalet parallella skolklassbesök till hösten, från 120 till 180 elever per dag.

3. Utöka personalstyrkan med en pedagogtjänst.

4. Miljödiplomera verksamheten.

5. Utveckla utemiljön. 

VATTENHALLENS PERSONAL
På personalsidan har vi fått ett nytillskott, Louise Villa, receptionist. Hon tar över efter Sara Ekberg, som 

fortsätter som ekonomiadministratör. 

Monica Almqvist 
Föreståndare 
Universitetslektor 
Biomedicinsk teknik

Linda Larsson 
Administrativ chef 
samverkansansvarig

Anna Arnadottir 
Planetarieansvarig
Ph.D. Astronomi

Rolf Niemann
Utbildning
Ämneslärare ma/fy/teknik

Stefan Zamudio 
Utbildning
Ämneslärare ma/no

Jens Ålebring
Ingenjör

Sara Ekberg 
Ekonomiadministratör

Louise Vil la
Receptionist

Ulla Ki Harrysson
Interaktionsdesigner
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