
Sista nyhetsbrevet innan sommaren är fullspäckat. Vi tar semester med en bra känsla i magen och firar
företagsframgångar på forskningsanläggningar ute i Europa. Till exempel Sandvik som för några veckor
sedan tog hem en stororder som en av få i världen som kan leverera och utveckla vissa materialkvaliteter
till CERN. Snyggt jobbat Sandvik! Grattis!
Läs om våra konferenser och aktiviteter här i vårt nyhetsbrev. Glöm inte att anmäla dig för ESS
ramavtalsupphandlingar – mycket bra möjlighet! 
Jag hoppas att vi syns till hösten! Varma sommarhälsningar

Hej alla Big Science-vänner

Anna Hall
Director Big Science Sweden
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The Atlas cavern is situated 100 metres below the village and hosts the 7000-tonne ATLAS
detector, that is probing for fundamental particles. Photo: CERN 

Sandvik tar hem stororder från CERN

Nu kan Sandvik Materials Technology stoltsera med en stororder från CERN till ett
omfattande uppgraderingsprojekt av en accelerator.

– Big Science Sweden har varit till stor hjälp i att guida oss och förstå hur man jobbar med
Big Science-anläggningar, säger Marie Vennström, Manager Engineering Solutions,
Stainless Service på Sandvik Materials Technology.

Big Science Swedens pressmeddelande
Sandvik in prestigious project with CERN, Sandviks eget pressmeddelande

ESS på plats på Big Science Friday i Lund
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ESS på plats på Big Science Friday i Lund
Vi träffades ett 20-tal personer för frukost en tidig fredagmorgon. Luis Ortega,
upphandlingsperson från ESS, uppdaterade oss kring kommande upphandlingar och
företag fick möjlighet att pitcha sina erbjudande, vilket var mycket uppskattat.

Nästa Big Science Friday Lund 14 september Vi ses hos Advanced Vacuum i Lomma kl
08.00-10.00.
Anmälan

Big Science Sweden på CERN, bild ovan, redo att träffa inköpare och tekniskt ansvariga inom allt
från kryoteknik, magneter, RF-komponenter, datahantering och vakuum till elektronik och mekanik.

Big Science Sweden på CERN

Big Science Sweden på CERN redo att träffa inköpare och tekniskt ansvariga inom allt från
kryoteknik, magneter, RF-komponenter, datahantering och vakuum till elektronik och
mekanik.

Bläddra i vår dokumentation med råd och tips direkt från inköparna

https://bigsciencesweden.us17.list-manage.com/track/click?u=17a2a252592dcfa5d37834393&id=aead3a3e85&e=1428247c9d
https://bigsciencesweden.us17.list-manage.com/track/click?u=17a2a252592dcfa5d37834393&id=312df272a3&e=1428247c9d
https://bigsciencesweden.us17.list-manage.com/track/click?u=17a2a252592dcfa5d37834393&id=2840597df7&e=1428247c9d


Pia Kinhult, ESS, Carl Rosén, Näringsdepartementet och Anna Hall från Big Science Sweden i
Klystrongalleriet på ESS.

Besök med Näringsdepartementet på ESS och Max IV
Här tar vi emot Carl Rosén, departementsråd och avdelningschef
på Näringsdepartementet, för ett besök på ESS och Max IV. Pia Kinhult från ESS
berättade om ESS. År 2023 står ESS klart för 3000 användare.

Välkommen till invigningen för nod norr i Luleå

Välkommen att vara med på invigningen av Big Science Swedens norra nod. Med
gemensamma krafter får vi fler svenska företag att ta hem beställningar från internationella
forskningsanläggningar
Anmälan
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Anmälan

Future oriented workshop coming up in August
Join us in a hands-on oriented workshop about Future Production Systems Supported by
Artificial Intelligence, August 29 in Lund. Cross Border Science and Society in collaboration
with Big Science Sweden and ESS.
Sign up here
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Kom med till CERN och ta del av affärsmöjligheter 
Big Science Sweden Business Trip CERN är världens största partikelfysiklaboratorium
vars experiment genererar affärer för stora värden. Alla upphandlingar är dock inte så
stora. Det finns goda möjligheter för små och medelstora företag att ta hem affärer. Datum
är preliminärt fastställt till februari. Exakt datum kommuniceras i höst. 
Lämna en intresseanmälan
Bli medlem i leverantörsnätverket

Svensk tratt i världens största teleskop
Nu är den på plats i Sydafrika, Chalmers mest avancerade radiomottagare och Sveriges
huvudbidrag till rekordteleskopet SKA (Square Kilometre Array). Den blanka tratten är en
skarp prototyp som nu testas i Karoo-öknen. Onsala rymdobservatorium har därmed
levererat sitt största teknikbidrag till projektet SKA. 
Här en film om vibrationstest
Pressmeddelande och mer info
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ESS söker duktiga leverantörer till ramavtal
Under sommaren/hösten kommer tre ramavtal att publiceras på ESS hemsida. Är du
intresserad av att delta i upphandlingarna, se till att lägga upp ditt företag i ESS
leverantörsdatabas. Ta del av mer information om upphandlingarna:

[76] Framework Agreement for Piping and Cooling Installation Services and
Materials (förväntat datum är 29 juni)
[75] Framework Agreement for Electrical Installation Services and Materials
(förväntat datum är 2 juli)
[10] Framework Agreement System for Manufacturing Services (förväntat datum är
3 september)

Big Science Sweden publicerar löpande information om upphandlingar från samtliga 13
forskningsanläggningar som Sverige är med och investerar i. Läs mer här.

Gå med i vårt leverantörsnätverk
Vi erbjuder svenska företag som har ett tydligt erbjudande till Big Science-marknaden att
gå med i vårt leverantörsnätverk Big Science Sweden – en mötesplats för affärer och
teknisk innovation till Big Science-marknaden. 
Läs mer om hur du blir medlem»

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.

Big Science Sweden is financed by: Vinnova, Vetenskapsrådet and Tillväxtverket
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