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Lund Lund äär tillsammans med Sigtuna r tillsammans med Sigtuna 

Sveriges Sveriges ääldsta stad. Grundad runt 990 ldsta stad. Grundad runt 990 





Lund

1 000 år av 
kunskapsbygge



Lunds Universitet 1668 



Staden i världen

Internationell stad

• 110 000 invånare

• 130 nationaliteter 



Kommunen att leva 
i

Lund
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Kommunen att leva i

• Kultur

• Nöjen

• Natur – de gröna 
rummen

• Skolor – 48 procent 
av lundaborna har 
högskoleutbildning



3,6 miljoner

1,2 miljoner

20 miljoner

Lund Lund -- SkSkåånene





Forskning och 
utbildning

• Universitetet



Lunds universitet

• 40 000 studenter

• 2 500 
forskarstuderande

• 5 500 anställda

Skandinaviens största
enhet för forskning
och högre utbildning



Forskning och 
utbildning

• Universitetet

• Näringsliv



Staden för det globala företaget

• Tetra Pak
• Sony Ericsson
• Ericsson Mobile 

Platforms
• Alfa Laval
• Gambro
• Astra Zeneca



IDEON

Fler än 600 sedan starten

• 237 företag 2007
• Totalt 2 500 anställda
• Genomströmning 610 

företag sedan starten 1983
• 12 företag som startat på

Ideon har gått vidare och 
börsnoterats

• 100 000 m2 i kontor och 
forskning



IDEON 



Forskningscentra

•BMC
• Nanocentrum
• Förbränningstekniskt 
centrum
•Ingvar Kamprad Design 
Center
• Kemicentrum
• Functional Food Science    
Center
•mfl



Forskningscentra

• ESS

•MAX IV



Vad är ESS?

European Spallation Source

• Unik forskningsanläggning
för ca15 miljarder kronor

• Ger helt nya rön inom bioteknik,
medicin och materialteknik

• Attraherar forskningsprojekt och företag

• 4 -6000 gästforskare per år

• 500 arbetstillfällen i Lund



European Spallation Source (ESS) planeras att bli 
den världsledande anläggningen för 
materialforskning och livsvetenskaper,där 
neutroner ska användas för att genomlysa olika 
material på
atomnivå: från proteiner och plaster till 
mediciner och molekyler.



The ESS

- the most powerful neutron source in the world



MAX IV

MAX-lab i Lund är ett svenskt nationellt laboratorium som 
stödjer tre väldefinierade forskningsområden: acceleratorfysik, 
forskning baserad på användandet av synkrotronstrålning och 
kärnfysik som använder energirika elektroner. 

En fjärde generation av denna forskningsanläggning planeras i 
Lund – MAX IV.

När MAX IV realiseras blir det den mest högpresterande 
synkrotronljusanläggningen i världen. MAX IV möjliggör nya 
framsteg inom ett stort antal områden som, biomedicin, 
medicin materialvetenskap, nanoteknologi, energiforskning, 
geologi och miljövetenskap



The The Max IVMax IV

- the most advanced synchrotron light facility 
in the world





ESS and MAX IV – forskningsanläggningar i stadsstruktur



Där hjärta möter hjärna





Överraskningar, möten, påhitt… här kan allt hända



Science center – förklarar, ifrågasätter, inspirerar 



Ideon Medicon Village

•Ett forskningscenter
•Ett kluster av innovationsstödjande verksamhet
•En företagspark
•Medicon Skills Centre. 
•Ideon Investment Partners
•Bostäder för studenter och forskare. 



Lund - The City of Ideas


