Hej alla Big Science-vänner
Hela våren kommer att präglas av Big Science Business Forum 2018 som gick av stapeln i
februari på Tivolis kongresscenter i Köpenhamn. Enligt arrangörerna var inte mindre än
1000 aktörer inom Big Science där, 120 presentationer hölls i ämnen som leder till
upphandlingar värda 12 miljarder euro de kommande fem åren. Dessutom hölls upp mot
800 individuella one-to-one-affärsmöten. Svenska leverantörer har nu mycket att göra med
att följa upp sina nya kontakter.
Vi på Big Science Sweden, inte minst jag själv, har fått idel positiva återkopplingar från
konferensen. Vi ser stora möjligheter för svenska företag, men också universitet och

institut, att samarbeta och göra affärer med forskningsanläggningarna som kan stärka både
företagen och anläggningarna. Positiv energi och rejält fokus på kommande samarbeten.
Välkomna till ett inspirerande nyhetsbrev.
Patrik Carlsson
Co-Director Big Science Sweden

Vart och ett av de 66 teleskopen vid ALMA har nu utrustats med mottagare från
Chalmers. F
 oto: ESO, C. Malin/A. Pavolotsky.

Instrument från Chalmers kommer att se universums mest
avlägsna delar 
När världens mest kraftfulla teleskop på plats i Chile riktar in sig på de mest avlägsna
delarna av universum den 1 mars 2018, är det med nya mottagare som utvecklats och
tillverkats på Chalmers.
De extremt finkänsliga instrumenten ger också nya möjligheter att leta efter vatten, i yttre
rymden såväl som i vårt eget solsystem.
– Att vara bäst i världen är en del av vår vardag. Det finns helt enkelt inga andra alternativ
om du ska vara med på den här nivån, säger Victor Belitsky, professor och ledare för
forskningsgruppen för Avancerad mottagarutveckling (GARD) på Chalmers.

Läs mer

Många av världens största Big Science-anläggningar var

Många av världens största Big Science-anläggningar var
på konferensen BCBF2018 i Köpenhamn
Big Science Sweden var på plats och passade på att inhämta kunskap på seminarier och
workshops och att bygga nya relationer med företag och Big Science-anläggningar.
I vår monter samsades vi med 29 svenska teknikföretag som alla har ett tydligt erbjudande
till Big Science och som levererar idag till Cern, ESS och ESO.

Läs mer om de svenska leverantörer som fanns i vår
monter på BSBF2018
AMICI, Axis Communications, Carlsson & Möller, Dvel, EWCON, Examec Maskinmontage,
Exir Broadcasting, Fagerström Industrikonsult, Fredriksons Verkstad, FREIAlaboratoriet/Uppsala universitet, Glenair Nordic, KG Fridman, Low2High, Lund University,
Production and Materials Engineering, MCT Brattberg, Neonest, NOTE, Nuvia Nordic,
Omnisys instruments, Onsala Observatoriet, Pentair Technical Solutions Nordic, Pfeiffer
Vacuum Scandinavia, Plastkomponenter, RFR Solutions, Sandvik Stainless Service,
ScandiNova Systems, Scanditronix Magnet, SpecialTeknik i Sverige, Teledyne SP Devices
och Westermo Data Communications.

Läs mer

Praktisk handbok för företag som vill leverera till XFEL,
CERN, ESRF, ILL och ESS
Som ett resultat från BSBF 2018 har det sammanställts en Procurement handbook. Här
får du ta del av viktig info från forskningsanläggningar som XFEL, CERN, ESRF, ILL och
ESS.
Handboken ger en bra översikt och introduktion för att leverera till en BigScienceanläggning. Allt ifrån inköpsprocesser, var inköp annonseras, kontaktpersoner och inom
vilka områden som upphandling behövs.
Handboken listar nio europeiska forskningsanläggningar och hänvisar till mer info på deras
respektive hemsidor.

Läs och ladda ner

Aktuella upphandlingar på vår hemsida
Med start slutet av mars månad kommer vi att presentera aktuella upphandlingar från Big
Science-anläggningar på vår hemsida.
Som Sveriges ILO tar vi emot de officiella upphandlingar som skickas ut.

Aktuella upphandlingar

Hej Big Science-leverantör

4 snabba frågor till Dvels Vd Riki Virc
Levererar ditt företag till Big Science idag? Ja, Dvel har levererat ett kontrollsystem till
en jon-accelerator, med support, till Århus Unviersitet.
Vad är det som är lockande med Big Science? Tekniken och framtiden!
Vad finns det för utmaningar med att leverera till Big Science? En utmaning är att vi
måste förändra vårt mindset, och att se utanför våra (skånska) gränser, för att inte bara
vara hänvisade till MAXIV och ESS (som ofta är låsta i in-kind vilket också är en utmaning).
Vi behöver våga se möjligheter och förändra hur vi levererar våra tjänster. Idag är vi
antingen ute hos kund eller hemma på kontoret, och en anläggning i Europa kan kännas
långt borta. Vi hindras av vår svenska försiktighet.
Vilken roll spelar Big Science Sweden för dina affärer med Big Science? Jag hade inte
åkt på BSBF2018 utan Big Science Sweden. Jag kommer absolut att följa med på fler
konferenser. Det är bra med en konferens inriktad på affärer.

Bli leverantör till Big Science
Vi erbjuder svenska företag som har ett tydligt erbjudande till Big Sciencemarknaden att gå med i leverantörsnätverket Big Science Sweden – en mötesplats för
affärer och teknisk innovation till Big Science-marknaden. Du får rätt förutsättningar att
utvecklas som leverantör till Big Science och du får tillgång till våra
kompetensarenor, seminarier, workshops och studieresor.

Läs mer

Info till Big Science Swedens leverantörsnätverk

Studiebesök: XFEL och DESY
Följ med på studiebesök till XFEL och DESY i Hamburg 10-11 april. Vi gör en rundvandring
och du har möjlighet att presentera ditt företags erbjudande till Big Science-marknaden.

Anmälan via kalendern

Info till Big Science Swedens leverantörsnätverk

Workshop: Artificiell intelligens i Lund
Kom med på en utmaningsdriven teknikworkshop om artificiell intelligens i Lund 17 april.
Hur kan man använda AI för att öka produktiviteten? ESS partikelaccelerator kommer att
bestå av två miljoner kontrollpunkter i en mycket komplex produktionsmiljö. Hur kan man
använda AI i detta sammanhang?

Anmälan via kalendern

Info till Big Science Swedens leverantörsnätverk

Medlemmar i Big Science Sweden, vi saknar några
logotyper
Vi erbjuder alla våra medlemmar en kort presentationstext och logotyp på vår hemsida. Vi
ser att några av er inte finns med och ber er skicka en kort text på max 140 tecken samt er
logotyp så lägger vi upp på hemsidan.

Skicka logotyp och text

Big Science Sweden – the official Swedish ILO
Big Science Sweden is a network of Swedish companies providing state-of-the-art products and services
for Big Science facilities and is operated by a consortium of leading universities, institutes and industrial
network organisations.
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