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Pressmeddelande
Lunds Universitet initierar LU LOCK – en
större innovationsupphandling för ett nytt open
source baserat lås- och passersystem
Lunds universitet har ca 7 500 anställda och 42 000 studenter med behov av att röra sig i
universitetets olika lokaler. Universitetet har också en stor mängd besökare. Det kan röra sig
om studenter från en annan högskola som läser en enstaka kurs eller kommer för att lyssna
på en enstaka föreläsning. Gästföreläsare, hantverkare och konsulter av olika slag är andra
exempel på besökare som behöver kunna röra sig i universitetets lokaler.
Som många andra myndigheter, kommuner, landsting och stora organisationer har Lunds
Universitet en mängd olika lås- och passersystem som inte fungerar med varandra.
Lunds Universitet vill dock vara öppet och välkomnande och har därför behov av ett system
som ökar tillgängligheten samtidigt som det enkelt kan kopplas till nya tjänster och funktioner
till nytta för alla tusentals användare.
I innovationsupphandlingen LU LOCK efterfrågas därför en lösning som möjliggör
integrationen mellan flera olika lås- och passersystem.
Målet är att uppnå en kostnadseffektiv och friare rörlighet för personal både inom och mellan
de olika organisationer som universitetet består av eller samarbetar med, säger Jeanette
Jakobsson, Upphandlingschef på Lunds Universitet.
Vinnova finansierar projektet med 2.4 miljoner (50% av den totala budgeten) och i motivet för
sitt beslut står det att läsa:
”LU LOCK har en god potential att vara till nytta för flera typer av organisationer som vill att
deras fysiska miljöer skall vara tillgängliga, men ändå säkra, både i Sverige och
internationellt.”
'Till denna innovationsupphandling söks bolag och kreatörer som kan hjälpa Lunds
Universitet i samverkan med Region Skåne och Lomma kommun att utveckla nya innovativa
lösningar för en sådan open source baserad plattform som succesivt kan vidareutvecklas och
fungera även utanför Lunds universitets domän.
LU Lock har initierats av ett flertal partners i samverkan:
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1.1 Projektets varighet
2014/12/16 - 2016/12/31
1.2 Finansiering
Vinnova 2,4 miljoner
Sammantagen projektbudget 4,8 Miljoner kronor
LU Lock innovationsupphandlingar startar 23/9
LU LOCK Innovationsupphandling offentliggörs den 23/9.
Då finns alla relevanta dokument och Förfrågningsunderlag att ladda ned på
upphandlingsverktyget TendSign (www.tendsign.com)
Informationsmöte LU Lock
Inbjudan till informationsmöte om LU Lock innovationsupphandling:
Fredagen den 25 september kl 13.00 – 14.30
Plats: LU Open, Lunds Universitet, Schelevägen 15A, Lund
För vidare frågor:
Kontakta projektledare, samt temaledare för IKT på LU OPEN Karin Johansson-Mex
karin.mex@luopen.lu.se – 073-8034353
Hemsida:
http://lulock.luopen.lu.se

	
  

