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Hej alla Big Science-vänner
Då summerar vi året. Så stolt jag är. Det är onekligen spännande att få visa upp svenska företag för
representanter från olika forskningsanläggningar.
Under ELMIA-veckan i november hade vi med oss CERN och tillsammans träffade vi inte mindre än 44
företag som ﬁck möjlighet att presentera sina tjänster.
Vi gjorde också en road trip med CERN, och besökte tio företag runt om i Sverige. CERN sammanfattade
besöken med att säga ”många ﬁna och bra företag, men är de inte lite blyga…?”. Stå på er Sverige!
Vi fortsätter med vårt koncept Big Science Morning. Vi hade en trevlig frukost i Lund tillsammans med ESS

och Max IV, under vilken vi diskuterade behov och kommande upphandlingar. Vidare en intressant morgon i
Skellefteå tillsammans med Rymd och Areospace Cluster Sweden. Spännande när rymd, ﬂyg och Big
Science diskuterar tillsammans.
I Göteborg har vi haft invigning av vår västra nod, och i samband med invigningen arrangerade vi en

konferens runt RF-teknik. I Uppsala hade vi workshop med forskare och företag som levererar till Big Science
runt material och materialutmaningar. Spännande diskussioner under båda konferenserna.
Nästa hållpunkt för att skapa affärer för svenska företag är ett affärsinriktat besök på CERN i Genève den 7-8
mars och ITER Business Forum i Frankrike 26-28 mars. Är ni intresserade av att vara med? Anmäl er här
Vi har verkligen duktiga, professionella svenska företag som levererar i världsklass. Det är otroligt roligt att få
representera Sverige och att vara med och visa upp vad vi kan. Big Science driver utveckling som bidrar till
att lösa några av världens utmaningar.
Vi önskar er nu alla en fridfull jul och en underbar start på 2019!
Vi hörs igen nästa år - Bevaka vårt kalendarium så att du inte missar kommande aktiviteter!
Varma Hälsningar Anna Hall

Succé på Elmia då svenska företag passade på att presentera sin
verksamhet för CERN
I november besökte CERN Sverige. Besöket inleddes med ELMIA Subcontractor i Jönköping och avslutades
med en road trip. På Elmia föreläste Big Science Sweden och CERN tillsammans, om hur man gör affärer
med storskaliga forskningsanläggningar som till exempel CERN.
Big Science Sweden anordnande 44 personliga möten mellan CERN och svenska företag och CERN åkte
också ut och besökte tio svenska företag. Läs mer

Invigning av Big Science Swedens västra nod och workshop i RFteknologi
Den 30 november 2018 var det kick off för Big Science Swedens västra nod. Runt 40 deltagare från akademi
och industri bjöds på en intressant dag om allt från hur Big Science Sweden stärker svensk industri för att öka
Sveriges leveranser till forskningsanläggningar till radiofrekvensteknologi. Läs mer

Fullt hus när inköpare från MAX IV och ESS mötte leverantörer
på Big Science Morning i Lund
Vi fortsätter vår populära Big Science Morning, där företag som är, eller vill bli, leverantörer till internationella
forskningsanläggningarna träffas, diskuterar samverkansmöjligheter och knyter kontakter med
anläggningarna.
Morgonen den 23 november var det fullt hus på Ideon i Lund när ansvariga för inköp på MAX IV och ESS (...)
Läs mer

Hela nationella teamet på Big Science Sweden samlat för två
intensiva strategidagar
Den 20 och 21 november var hela teamet på Big Science Sweden samlat i Lund för två intensiva
strategidagar. Det var samverkan från norr till söder: Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Chalmers
och Lunds universitet. Vi passade på att besöka både ESS och MAX IV. Läs mer

Fler nyheter på vår hemsida

25 januari Var med i vår monter på DESY/XFEL:s industridag
Big Science Sweden är på Vendor exhibition på forskningsanläggningen DESY utanför Hamburg. Vi bjuder in
våra medlemmar att delta i vår monter och träffa representanter från synkrotronljusanläggningar för att utöka
kunskap och nätverk inom denna värld. Läs mer

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. Knyt viktiga affärskontakter och lär dig mer om forskningsanläggnignen ITER, som kommer
att behöva en bred leverans av teknik. Läs mer

Ha koll på vår kalender och
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.

25 jan Desy/Xfel Industry Day i
Hamburg

21 jan Scandinavian
Instruments for Big Science

7-8 mars Business Trip till
CERN

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.
ILL - ASourcing Request PC 18-27 : Supply of
Borated Aluminium Plates Dec 14, 2018 – Jan 11,
2019

CERN - DO-31790/EP/ATLAS - Supply of Planar
Pixel Sensors for the ATLAS ITk Nov 15, 2018 – Dec
13, 2018

ESS – [76] Framework Agreement Mechanical
Installation Services and Materials Nov 23, 2018 –
Dec 21, 2018

CERN – DO-31823/EN/MME - Supply of PS BEAM
STOPPER, TANK Nov 14, 2018 – Dec 12, 2018

CERN - DO-31829/EN/HL-LHC - Supply of radiationhardness mechanical switches Nov 22, 2018 – Dec
20, 2018 CERN - DO-31829/EN/HL-LHC - Supply of
radiation-hardness mechanical switches Nov 22,
2018 – Dec 20, 2018
CERN – MS-4291/TE/HL/LHC - Supply of Tungsten
Shielding Elements for HL-LHC Beam Screens Nov
16, 2018 – Dec 14, 2018

CERN - DO-31811/TE/HL/LHC - Supply of an
Assembly for Chemical Processing of High
Luminosity LHC cavities Nov 13, 2018 – Dec 11,
2018
CERN - DO-31794/EN - Supply of PS Beam Stopper
Flanges Nov 13, 2018 – Dec 11, 2018

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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