
MAX IV kontorsbyggnad

MAX IV är den följande generationens
synkrotonstrålningsanläggning i Lund, Sverige.
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Samarbetspartners

Byggnadsingenjör:

Tyréns AB

b

Arkitekt: Snøhetta, Oslob

Konstruktion: Peab ABb

Till byggnaden har vi levererat GreenCoat® färgbelagt stål - ett hållbart stål av nordisk kvalitet

från SSAB.

Läs mer om GreenCoat® här

MAX IV är den följande generationens synkrotonstrålningsanläggning i Lund, Sverige. Med tre

acceleratorer är den starkast av sitt slag i världen. Dess största lagringsring har en omkrets på

528 meter. MAX IV är den största svenska investeringen i forskningsinstrument hittills och är

värderad till ca 640 miljoner euro. Byggnationen startade i juni 2010 och byggnaden invignigdes

sommaren 2016.

Ruukki har levererat fasadpaneler till en femvåningars kontorsbyggnad i anläggningen.

Väggbeklädnaden består av Ruukkis fasadpaneler Lamella Straight 100 i vitt aluminium.

Tutti Johansson Falk, informationschef på MAX IV-laboratoriet, berättar att besökare ofta

uppmärksammar och kommenterar byggnaderna.

”De tycker att byggnaden är väldigt vacker och ovanlig för ett forskningscenter. Det ser faktiskt ut

som om ett rymdskepp har landat på Lunds leråkrar. Det ser väldigt futuristiskt ut. Och det är bra

eftersom vår forskning handlar om framtiden, hur vi ska kunna skapa produkter och processer

som kunna tackla de globala utmaningarna för hälsa, livsmedel, energi, transport och miljö,” säger

Tutti Johansson Falk, informationschef på MAX IV-laboratoriet.

Internationella konkurrenter har också erkänt särarten hos MAX IV. Anläggningen vann första pris

i kategorin Best Futura Project på internationella fastighetsmässan MIPIM i Cannes i Frankrike

2014. År 2015 utsåg Sweden Green Building Council MAX IV till bästa BREEAM-klassade

byggprojekt och bästa miljöbyggnadsprojekt.

Laboratoriet MAX IV

• Kostnad: ca 640 miljoner euro

• Första spadtaget: 22 november 2010

2

https://www.ruukki.com/swe/redirects/read-more-about-about-greencoat


• Invigning: 21 juni 2016

• För närvarande arbetar ca 200 personer på laboratoriet MAX IV

• Plats: Lund, Sverige
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