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Han var tydlig med att man måste vara tålmo-
dig, men att den är i god etablering. Det tar 3–5 
år innan den börjar sätta sig med de växter som 

ängen ska bestå av framöver. Det syns tydligt på vegeta-
tionen på kullarna att de har olika etableringsår och det 
kommer ta flera år innan ängsvegetationen blir ordentligt 
etablerad i förhållande till ogräsplantorna. 

FÅR HJÄLP MED SKÖTSELN
Byggherrarna PEAB/Whilborgs har ett 25-årigt skötselavtal 
på hela anläggningen, även vegetationen. 

– För ängsvegetationen har de fått ett väldigt bra avtal
med Kungsmarken om att man varje sommar kan hämta 
ny slåtter så länge man behöver och det kommer att vara 
aktuellt i flera år framöver. Man lägger ut nya lager där det 
behövs och på de områden som ännu inte är etablerade 
som kullar. 

Mikael Eriksson, professor emeritus, tidigare maskin-
chef och starkt drivande av konstruktionen av MAX IV 
log brett när han på engelska berättade att får, MAX FÅR, 
skulle beta kullarna. 

– Det diskuterades om får kunde beta ifjol, men det är
för tidigt för ängen att ha betesdjur. Men det är en önskan 
att ha en kombination av konventionell slåtter och får som 
kan dela på skötselarbetet! 

Så sluts kanske ännu en ring kring MAX IV: s lagrings-
ring; att jorden brukas som näring igen. Öppenheten är ett 
signum för MAX IV, anläggningen är öppen för forskare 
från hela världen och det återspeglar sig i det öppna land-
skapet för alla att vandra i. 

VATTEN
Stillsamt rogivande, hem för djur och växter, temperatur-
utjämnare och möjlighet att ta emot ett hundraårsregn. 

MAX IV
av CECILIA HOLM

Labyrinten på innergården är lagd med Borghamns kalksten med sandsågad yta.  
Kalkstenen är andrasortering, med vackert liv i ytan och fantastiskt fina fossiler. MAX IV tornar upp sig ur skyddande kullar.

Snøhetta har designat de vågformade taken till cykelställen,  
som är framtagna av Nola. Foto: Snøhetta.
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• Patenterad lösning för LOD + kapillärbevattning utan tryck
• Bevattning direkt i rotzonen ger kompakt växtlighet
• Tar hand om regnvattnet på plats
• Fylls manuellt eller automatiskt med regnvatten
• Kan lyfta vatten till högre liggande grönska utan pump

Kombinerad regnvattenhantering och bevattning




