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Håkan Nilsson arbetar med analys och bedömning av upphandlingar inom Big Science Sweden och
har en lång yrkesbakgrund från RISE inom olika områden, bland annat mätteknik.

Hej alla Big Science-vänner
Andra upplagan av ”The Swedish Guide” har sett dagens ljus! Antal medlemsföretag har mer än
fördubblats sedan första upplagan, från 66 till 143, och därutöver har vi tagit med 56 leveranser från
svenska universitet och högskolor. Det är alltså en gedigen guide som du snart har i din hand.
Läs våra goda råd om upphandlingar. Att analysera och matcha upphandlingar mot företag är en av
våra viktigaste uppgifter. Vi är länken som förmedlar avgörande kontakter mellan företag och
forskningsanläggningar, och vi hjälper företagen att komma in tidigt i processen.
Som vanligt hittar du spännande aktiviteter i vår kalender. Big Science Sweden bjuder in till
utbildningar, studieresor och mässor. I mars är det till exempel dags för ITER Business Forum.
Välkommen att vara med i vår monter!
Varma hälsningar, Håkan Nilsson

Håll dig informerad om aktuella upphandlingar och utnyttja våra
kontakter och tjänster
En av de viktigaste uppgifterna för oss på Big Science Sweden är att matcha aktuella upphandlingar
med våra medlemsföretag. Att vinna upphandlingar och bli leverantör till de stora
forskningsanläggningarna är en merit som öppnar dörrar för dig inte bara till anläggningarna utan
också till övrig industri med liknande krav på avancerade produkter och tjänster.
5 råd till dig som vill göra affärer med forskningsanläggningar
Aktuella upphandlingar

Anmäl dig: Utbildning som ger dig nycklar till lyckade
upphandlingar
Med start i Lund och därefter i Göteborg, Uppsala och Luleå arrangerar vi utbildningen Winning Big
Science Contracts. Missa inte denna halvdagsutbildning där du som deltagare får nya kunskaper
och initierade råd inom upphandling av tidigare Head of Legal på ESS, Ohad Graber-Soudry
Anmäl dig redan idag via kalendern

ABB tar betydande order från CERN
När ABBs svenska verksamhet tog hem en order från CERN på drygt 50 MSEK var det ett resultat
av flera års regelbundna kontakter med CERN. Ordern handlar om att leverera system för
kompensering av reaktiv effekt ingående i nätfilter. Elmatningen till de magneter som används i
CERNs accelerator måste vara oerhört stabil och för detta krävs avancerade filtersystem, något som
svenska ABB är kända för och världsledande inom.
ABB:s order är den andra stora ordern från CERN till svenska företag, sedan Big Science Sweden
startades för drygt ett år sedan. Den första gick till Sandvik. Ytterligare några svenska företag har
lämnat offerter till CERN, som nu håller på att utvärderas. Förhoppningsvis kommer vi att kunna

lämnat offerter till CERN, som nu håller på att utvärderas. Förhoppningsvis kommer vi att kunna
rapportera om fler positiva utfall framöver.

26-28 mars Planera in ITER Business Forum i mars och ta plats i
vår monter med andra svenska företag
Kom till ITER Business Forum, i Antibes Juan les Pins, Frankrike, den 26-28 mars och delta i Big
Science Swedens monter, nummer 40. Knyt viktiga affärskontakter och lär dig mer om
forskningsanläggnignen ITER, som kommer att behöva en bred leverans av teknik. Läs mer

20 mars Big Science Morning i Lund hos Axis
Morgonens träff har temat Surveillance och Security. Vi träffas hos medlemsföretaget Axis
Communications, som berättar om säkerhetslösningar för kritiska platser som
forskningsanläggningar. På plats har vi även säkerhetscheferna från ESS och MAX IV.
Läs mer

Frida Tibblin Citron från Big Science Sweden
inspekterar strålröret

Tyskland DESY Photon User's meeting
Under DESY Photon User's meeting i Hamburg fick vi chans att besöka det svenska strålröret P21

vid DESY, som är ett komplement till MAX IV och kommer att serva svenska materialforskare när de
tar fram framtidens material. Läs mer

Danmark Scandinavian
Instruments 2019
I januari träffades svenska och danska forskare
samt företag under en heldag på DTU i
Köpenhamn, för att diskutera instrument och
instrumentteknik för stora
forskningsanläggningar.
Ett 80-tal deltagare fick höra om några av de
mest avancerade instrumentprojekten i världen
som nu drivs vid ESS och MAX IV i Lund
ESS Director of Strategy, Sharon Cosgrove

Läs mer

Sök medel hos Vinnova: Industriella pilotprojekt för användning
av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig
forskningsinfrastruktur – våren 2019
Observera sista ansökningsdatum för att söka pengar från Vinnovas utlysning: 24 april 2019 kl
14:00.
Här stödjs tre typer av projektinitiativ som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av
storskalig forskningsinfrastruktur med avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas
vid MAX IV och ESS i Lund. Alla projektförslag ska bygga på ett behov hos minst ett företag och
avse verifiering av om neutron- eller fotonbaserade tekniker är lämpliga för att möta företagets
utvecklingsbehov. Läs mer

Fler nyheter på vår hemsida

Ha koll på vår kalender, läs om spännande arrangemang med
Big Science Sweden
Vill du få bättre koll på vad som händer inom Big Science? Vår kalender ger dig en överblick över
våra arrangemang en bit framåt. För de senaste uppdateringarna: Linkedin och Twitter.

15 maj: Uppsala Winning Big
Science Contracts

7-8 mars Business Trip till
CERN, unik resa till Genève

Aktuella upphandlingar från anläggningarna
Håll utkik efter aktuella upphandlingar på vår hemsida där vi löpande publicerar upphandlingar från
samtliga 13 forskningsanläggningar som Sverige är medlem i. Här nedan ett urval av upphandlingar.
CERN - DO-31969/EP/ALICE - Supply of RigidFlex Printed Circuit Boards for the ALICE Muon
Tracker UpgradeFeb 18, 2019 – Mar 18, 2019
FAIR – Steel pressure vesselsFeb 18, 2019 –
Mar 14, 2019

ESS – [157] OCT 704 MHz, 1.5 MW Pulsed
Power KlystronFeb 1, 2019 – May 13, 2019
ESS – [163] OCT In-Bunker baseplatesFeb 1,
2019 – Feb 28, 2019

CERN - DO-31931/EN/STI - Manifolds for HLLHC CollimatorsFeb 11, 2019 – Mar 11, 2019

Företagare, kom med i vårt leverantörsnätverk
Träffa andra företag och knyt värdefulla kontakter med potentiella kunder. Besök anläggningar ute i
Europa tillsammans med oss – ettt bra tillfälle att komma i kontakt med anläggningarna.
Gå på seminarier och frukostmöten och få värdefull kunskap. Hör ledande experter inom områden
som är centrala för big science-anläggningar. Från kryo-, RF-teknik, AI, supraledning, magneter till
ny teknik för komponenter, nya material och andra tekniska utmaningar. Läs mer
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