
ESS
Svenskt deltagande, nyttjande 
och kompetensförsörjning



Bakgrund
ESS (European Spallation Source) som byggs i Lund kommer att 
vara världens kraftfullaste neutronkälla när den är i full drift år 2026. 
Med anledning av detta gav regeringen i juni 2014 Vetenskapsrådet 
ett femårigt uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjan-
de och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av 
anläggningen. 

I myndighetens regeringsuppdrag ingår bland annat att öka 
kännedomen om neutronspridning som ett vetenskapligt verktyg 
för forskning och utveckling samt att verka för ett stärkt samspel 
mellan forskning och näringsliv. För att ge råd och konsultation till 
Vetenskapsrådet i dess arbete med stimuleringsuppdraget tillsattes 
en referensgrupp med representanter från näringsliv, akademi och 
offentlig sektor. Referensgruppen skrev bland annat fram ett förslag 
till strategi för svensk medverkan i och värdskap för ESS som över-
lämnades till regeringen i maj 2016. Strategiförslaget baseras på 
fyra delmål och vi tar i denna skrift hjälp av dessa för att synliggöra 
ett antal aktiviteter och initiativ.

Utöver förslaget till strategi överlämnade även Vetenskapsrådet 
ett förslag att tillsätta en nationell samordnare. Regeringen utsåg 
i november 2016 den före detta europaparlamentarikern och 
miljö ministern Lena Ek som nationell samordnare för ESS. Det 
resulterade i att en skrivelse för ESS som anslår de övergripande 
målsättningar för det svenska deltagandet i och värdskapet för den 
internationella forskningsanläggningen överlämnades till riksdagen 
i maj 2018. Denna nationella strategi anlägger ett brett perspektiv 



och omfattar i vissa delar både ESS och MAX IV samt den kunskaps - 
miljö som etableras runt anläggningarna.

Regeringens utgångspunkt är att ESS utgör en unik möjlig-
het för Sverige som kunskapsnation, som också stärks av 
den närliggande nationella forskningsanläggningen MAX IV. 
Anläggningen kommer att öppna vägen för framtida forsk-
ningsgenombrott inom en rad viktiga områden där nya och 
avancerade material och läkemedel kan bli avgörande för att 
möta många av de stora samhällsutmaningarna.

Källa: www.regeringen.se 
”en nationell strategi för ess  
och den omgivande kunskapsmiljön.”

Vetenskapsrådet följer i samråd med relevanta aktörer kontinuerligt 
upp myndighetens förslag till strategi genom att se över de priorite-
rade delmålen. Vi vill med denna skrift ge några exempel på vad som 
pågår i Sverige med anledning av bygget av ESS. Skriften utger sig 
inte för att vara heltäckande och urvalet av exempel är gjort för att 
visa på bredden av aktiviteter.

Vetenskapsrådets stimuleringsuppdrag ska slutredovisas till 
Regeringskansliet i maj 2019 då vi räknar med att ge en något mera 
heltäckande bild.

 Delmål 1 
Sverige ska som värdland ta ett långsiktigt ansvar för  
ESS så att potentialen i anläggningen, och samlokali-
seringen med Max IV, tas tillvara.

 Delmål 2 
Sverige ska främja användning av neutronspridning  
för forskning och utveckling så att landets akademi  
och näringsliv med relevans för Sverige gynnas.

 Delmål 3 
Sverige ska skapa en globalt attraktiv kunskaps  och  
innovationsmiljö med ESS och Max IV som hörnstenar.

 Delmål 4 
Sverige ska, genom såväl näringsliv som akademi,  
vara leverantör till ESS och därigenom dra nytta av  
den tekniken och kompetensutveckling detta innebär.

 Övergripande mål 
Sverige ska år 2030 vara förstahandsvalet för de forskare, 
företag och institut som, med hjälp av de unika möjligheter 
som erbjuds vid ESS och Max IV, vill möta vår tids stora 
utmaningar genom att undersöka och förstå struktur och 
dynamik hos molekyler, material och objekt.

Vetenskapsrådets förslag till strategi för 
svensk medverkan i och värdskap för ESS



Avtal mellan ESS och JPARC i Japan har undertecknats.

FNs säkerhetsråd besöker ESS.

ESS är känt i världen
Delegationer från så avlägsna länder som Kanada och Sydafrika har 
besökt ESS och informerat sig om anläggningen samt vilka möjlighe-
ter man kan se för forskare från dessa länder att kunna utnyttja ESS.

ESS – ett internationellt samarbetsprojekt
ESS är banbrytande inom hur ny teknologi kommer att användas. 
Infrastrukturen ägs inte bara gemensamt av 13 länder utan en stor 
del av dess konstruktion görs också i flera länder innan det sätts 
samman i Lund. Ett exempel på detta är de nya typer av detektorer 
som ILL uppfunnit och sedan utvecklat tillsammans med ESS, där 
en bor isotop används istället för som tidigare mer förekommande, 
heliumisotoper. Utvecklingen av detektorerna passerar flera olika steg 
och tester innan den slutliga designen och produktionen är på plats.

De så kallade multigrid-detektorerna som nu utvecklas för en del 
av instrumenten vid ESS har möjliggjorts genom att skikt tillver-
kats med borisotopteknik. Denna teknik har utvecklats av forskare vid Linköpings universitet och som genom forskarnas kunskap om 

tunnfilmsteknik har skikt skapats med borkarbid på substrat av 
en aluminiumlegering. Genom tester prövas tekniken och dess för 
och nackdelar jämförs med föregångare. Tester av den här typen av 
borisotopteknik har gjorts i USA, där en testdetektor med borkarbid 
har monterats parallellt med en traditionell detektor baserad på  
helium. Det resultatet presenterades som en forskningsartikel 2017.*

Med dessa positiva resultat fortsätter nu arbetet med multigrid- 
detektorer som är anpassade för instrumenten CSPEC och T-REX 
vid ESS. CSPEC byggs i samarbete mellan ett tyskt och ett franskt 
forskningsinstitut och T-REX i samarbete mellan ett tyskt och ett 
italienskt forskningsinstitut. Mer information finns att tillgå på 
ESS:s hemsida där det också finns mer utförlig information om 
tekniken och de enskilda instrumenten vid anläggningen.
*M. Anastasopoulos, R. Bebb, K. Berry, J. Birch, T. Brys, J.-C. Buffet, J.-F. Clergeau, P. P. 
Deen, G. Ehlers, P. van Esch, S. M. Everett, B. Guérard, R. Hall-Wilton, K. Herwig, L. Hult-
man, C. Höglund, I. Iruretagoiena, F. Issa, J. Jensen, A. Khaplanov*, O. Kirstein, I. Lopez 
Higuera, F. Piscitelli, L. Robinson, S. Schmidt, I. Stefanescu, ”Multi-Grid Detector for 
Neutron Spectroscopy: Results Obtained on Time-of-Flight Spectrometer CNCS”, 2017 
JINST 12 P04030, doi:10.1088/1748-0221/12/04/P04030, arxiv.org/abs/1703.03626
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Sverige och Danmark är värdländer för ESS
Sverige och Danmark har gjort extrainsatser för att följa och driva 
på bygget av ESS, till exempel i kommittén Conventional Facilities 
Advisory Committée som följt utvecklingen av de olika byggnaderna. 
En av de största byggnaderna, acceleratortunneln, är redan färdig 
och till stor del övertäckt med jord. Värdländerna har också skjutit 
till extra medel för att byggnationen ska kunna fortsätta planenligt.

Ett ovanligt stort regionalt projekt, Cross Border: Science and 
Society, har genomförts med stöd av Interreg-fonds medel. Totalt 
samarbetade 27 svenska, danska och norska partners för att ta 
tillvara på möjligheterna med ESS och MAX IV. Mer information om 
projektet finns att tillgå via: www.scienceandsociety.eu. Projektet 
har haft flera delprojekt varav ett, MAXESS4FUN, har skapat unika 
möjligheter för forskare att pröva sina idéer om hur de skulle kunna 
utnyttja de tekniker som MAX IV och ESS kommer att erbjuda.
ESS utnyttjar redan befintligt nätverk för datorkommunikation i 
form av SUNET i Sverige och DEIC i Danmark som via NordUNET 
är kopplade till det europeiska Géant. Tack vare detta kommer alla 

Deltagare i ett av ESS möten studerar en prototyp till en multigrid-detektor som 
redan finns på plats i Lund.
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medlemsländers forskare att ha tillgång till bästa möjliga nätverks-
förbindelse med anläggningen och därmed tillgång till sina data.

Svenska forskare bidrar till ESS
Sverige har gjort stora investeringar i ESS men till skillnad från 
andra länder inte gjort detta genom in kind leveranser. Svenska 
forskares bidrag från Vetenskapsrådet ger dem dock möjlighet att i 
viss mån delta i uppbyggnaden av instrument vid ESS. Vetenskaps-
rådet har haft flera utlysningar som ger denna möjlighet och nedan 
presenteras några exempel som kan göra svenska forskare delaktiga 
i den tidiga vetenskapliga utvecklingen vid ESS. I de fall forskarna 
utvecklar hårdvara kommer denna att placeras vid ESS och kan öka 
möjligheterna till tidiga vetenskapliga genombrott.

Från Sverige medverkar forskare från Stockholms universitet och 
Uppsala universitet tillsammans med forskare från Tyskland. Veten-
skapsrådet har under 2018 haft två utlysningar, dels den tredje i en 

 Docent Magnus Hörnqvist Colliander, Chalmers: 
”Mekanisk provning in-situ vid ultra-höga temperaturer  
vid BEER” Från Sverige medverkar forskare från Chalmers, 
Linköpings universitet samt Kungliga Tekniska Högskolan 
tillsammans med forskare från Tjeckien.

 Docent Martin Månsson, KTH: 
”En Svensk Satsning för BIFROST och Framtidens  
Kvantmaterial” Från Sverige medverkar forskare från  
KTH, NORDITA och Upp sala universitet och därtill  
även sam arbetspartners från Danmark.

 Docent German Salazar Alvarez, Stockholms Universitet: 
”Extended DREAM: Multiple-length scale approach to 
functional nanomaterials”



rad utlysningar för att stödja svensk forskning i relation till framtida 
möjligheter vid ESS (se ovan och nästa sida för exempel på bidrag 
från de två första) och dels ”Bidrag för tillgängliggörande av infra-
struktur”. Den andra utlysningen är den första i sitt slag och väntas 
återkomma vartannat år. Beslut om bidrag kommer under senare 
delen av hösten 2018 för bägge utlysningarna. Tillgängliggörande-
utlysningen utgörs av två delar med olika syften och den ena delen 
berör leveranser till anläggningar och även om den inte är begrän-
sad till ESS finns en möjlighet till ytter ligare bidrag till ESS denna 
väg. Den andra delen berör verksamhet som underlättar och ökar 
närings livets och den offentliga sektorns deltagande i och använd-
ning av forskningsinfrastrukturerna Sci LifeLab, Max IV och ESS.

Svensk forskning med neutrontekniker
Vetenskapsrådet har finansierat forskning som använder neutroner 
som verktyg under lång tid och inom flera områden. Under senare 
tid har intresset bland livsvetenskaperna ökat och vi väljer här att 
presentera tre projekt inom det området som nyligen fått bidrag från 
Vetenskapsrådet. 

Det finns också exempel på bidrag som utvecklar tekniker där man 
drar nytta av komplementariteten i tekniker vid MAX IV och ESS. 
Ett exempel inom denna kategori är ett svenskt-tyskt samarbete 
finansierat inom ramen för Röntgen-Ångström Cluster.

Vetenskapsrådet ger även bidrag till Swedish Neutron Scattering 
Society som med ca 200 medlemmar samlar svenska forskare med 
intresse av neutron baserade analysmetoder. I samband med års-
mötet 2018 anordnades flera kurser i samverkan med bland annat 
Chalmers och forskarskolan Swedness. Arrangemanget kallades 
The Swedish Neutron Week och gick av stapeln sista veckan i april.
Under 2018 genomförde Vinnova sin första utlysning riktad mot 
industriell användning av neutron- och synkrotronbaserade analys-
metoder vid MAXIV eller internationella anläggningar. Insatsen 
syftar till att stärka svensk kompetens kring hur industriellt inno-
vations arbete kan använda och dra nytta av storskalig forsknings-
infrastruktur. Pilotprojekten är av en begränsad omfattning, med ett 
maximalt stöd på 500 000 kronor, och avser en egen första verifie-
ring av metodernas användbarhet samt en stärkt aktörssamverkan 
mellan företag och expertis. 

De första nio projekten beviljades under oktober 2018 och adres-
serade behovsområden inom bland annat metallindustri, tillverkande 
industri, läkemedelsindustri och avfallsindustri.   

Tre projekt adresserade neutrontekniker vid ISIS och LLB i Frank-
rike respektive SNS i USA, och sex projekt adresserade synkrotron-
tekniker vid MAX IV och Petra III i Hamburg.  

Ytterligare beslut väntas i mitten av november.

 Prof. Sara Snogerup Linse, Lunds universitet: Neutronsprid-
ningsstudier av sam-aggregering av amyloidproteiner och 
lipider. I projektet medverkar även forskare från ESS och ILL.

 Prof. Tommy Nylander, Lunds universitet: Kombinerade 
SANS/SAXS mätningar och modell oberoende simuleringar 
för strukturbestämningar av komplexa och terapeutiskt 
relevanta lipidpartiklar. Från Sverige medverkar forskare 
från Lunds universitet och Chalmers och från Tyskland 
forskare från München.

 Forskare Marité Cárdenas, Malmö universitet: Lipoprotein  
struktur i lösning och vid gränsytor mot kärlväggskompo-
nenter. I projektet medverkar även forskare från Uppsala 
universitet.

 Prof. Gerhard Gröbner, Umeå universitet: Organisation av 
mitokondriemembraner under oxidativ stress – deras aktiva 
roll i regleringen av apoptos. I projektet medverkar även 
forskare från Lunds universitet.



Framtidens kompetens
Kompetensuppbyggnad har identifierats som mycket viktigt för 
den framtida svenska användningen av ESS. Förutom den kom-
petensuppbyggnad som sker inom ramen för existerande grupper, 
bidrag och doktorandutbildning vid våra universitet och högskolor 
har Stiftelsen för Strategisk Forskning finansierat en samman hållen 
doktorandutbildning inom en forskarskola. Uppsala universitet är 
koordinator för denna forskarskola som fått namnet SwedNess. 
Forskarskolan drivs av sex svenska universitet: Uppsala Universitet, 
Chalmers, KTH, Linköpings Universitet, Lunds Universitet och 
Stockholms Universitet. Neutronforskarskolans avsikt är att utveckla 
svensk forskning och kompetens inom neutronspridningsområdet 
inför den planerade starten av ESS. Detta görs både genom att 
utbilda 20 st interna doktorander, men också via en öppen kursplan 
som innefattar både introduktionskurs samt 9 st specialkurser inom 
specifika neutronspridningstekniker och ämnesområden.

Några exempel på projekt inom skolan hämtade från SwedNess 
hemsida (www.swedness.se) där alla 20 doktorandprojekt, studen-
ter samt kursutbud finns presenterade: 

 Elisabetta Nocerino, KTH: 
“Novel Quantum Materials for Future Energy Applications”

 Sjoerd Broekhuijsen, Linköpings Universitet: 
“Neutron optics, development of theory and multilayer  
mirror structures”

 Elin Thörnquist, Lunds universitet: 
“Can neutron scattering elucidate mechanisms behind  
bone damage?”

 Victor Pacheco, Uppsala Universitet: 
“3D-printed alloys revealed – additive manufacturing as  
seen with neutron scattering”

 Filippa Lundin, Chalmers: 
“Novel electrolytes for next generation batteries: revealing  
ion transport mechanisms through neutron scattering”

Vetenskapsrådet, liksom SSF, är även med och finansierar en 
Nordisk forskarskola inom ramen för ett NordForsk program inom 
neutronforskning (NNSP). Denna forskarskola finansierar dock  
inte doktorander utan gemensamma utbildningsinsatser. NNSP 
arrangerar tillsammans med SwedNess en introduktionskurs i  
neutronspridning. Denna kurs ges årligen i Tartu, Estland, sedan 
hösten 2017 och har de senaste 2 åren undervisat närmare 70 st 
doktorander. Kopplat till kurserna finns även praktisk träning i  
neutronspridning som ges i samarbete med neutronkällan JEEP II 
vid IFE i Kjeller/Norge samt ISIS i England och PSI i Schweiz.

SWEbeams
Initiativet SWEbeams, som finansierats gemensamt av Vetenskaps-
rådet och Vinnova, har under det gångna året samlat aktörer inom 
näringsliv, forskningsinstitut och akademi med ett uttalat eller 
potentiellt intresse för ESS, MAX IV och deras gemensamma forsk-
nings- och innovationsarena. Projektet leddes av Chalmers tekniska 
högskola med stöd av en arbetsgrupp bestående av representanter 
från MAX IV, ESS, LU o SVS. Syftet var att möjliggöra för Sverige 
att bättre dra nytta av de unika möjligheter som forskningsanlägg-
ningarna ESS och MAX IV ger. Projektet slutfördes i september 
2018 och en rapport finns tillgänglig på hemsidan. 

Science Village 
Science Village Scandinavia är området mellan ESS och MAX IV 
och en del av den framväxande stadsdelen Brunnshög i Lund. Om-
rådet kommer att vara lätt tillgängligt genom den nya spårvägen 
som i framtiden kommer gå från Lund C upp till ESS och MAX IV. 
Science Village Scandinavia AB som äger marken bildades 2009 
med syfte att främja forskningsanläggningarna. Science Village 
Scandinavia AB ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds 
universitet genom Stiftelsen Akademihemman. Bolagets främsta 
uppgift är att utveckla marken för bebyggelse och att sälja bygg-
rätterna. I området kommer bland annat att finnas forsknings-
institut, kontor, tillfälliga forskarbostäder, företag, filialbyggnader 



för universitetet, besöks- och businesskontor och annan service. 
En annan av bolagets uppgifter är att verka för uppförandet av ett 
Science Center i området, där forskningen vid ESS och MAX IV 
ska beskrivas och visualiseras.

Svenska universitet är involverade 
i uppbyggnaden av ESS
Förutom utvecklingen av borkarbid-teknologin vid Linköpings 
universitet som tidigare nämnts har flera svenska universitet skrivit 
kontrakt med ESS om specifika leveranser eller tjänster. Både 
Chalmers och Lunds universitet har redan flera pågående projekt 
inom olika områden. Som två exempel för att visa på bredden kan 
man nämna mjukvaruutveckling på Chalmers och hur institutionen 
för elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet koordinerar 
utvecklingsprojekt vid ESS. 

I Uppsala har institutionen för fysik och astronomi skapat Freia- 
laboratoriet för sin forskning inom acceleratorfysik. Där kommer 

radiokaviteterna till ESS supraledande linjäraccelerator att, före 
installation i Lund, testas vid de temperaturer och det vacuum som 
kommer att råda i acceleratorn under normala driftsförhållanden. 
Institutionen har också inrättat ett nytt program för instrumentering 
och acceleratorer med en ny professor från Stanford. Detta initiativ 
är en del i institutionens strategi att vidareutveckla sin kompetens 
inom instrumentering för ESS och MAX IV, säger institutionens 
prefekt professor Olof Karis. Inom ramen för denna verksamhet  
har nyligen ett samarbete med Rutherford-Appleton Laboratory/
ISIS i England inletts för att bidra till uppbyggnaden av delar av det 
brittiska in kind-bidraget till ESS.

Sverige skapar en struktur för industrileveranser 
till ESS och andra forskningsanläggningar
Big Science Sweden (BiSS) som lanserades under 2017 fortsätter 
sitt arbete med syfte att öka svenska företags leverans gteknologisk 
utveckling i Sverige. Man arbetar bland annat mycket med att bygga 
relationer med nyckelpersoner inom teknikutveckling samt upp-
handlingsansvariga på europeiska forskningsanläggningar. Projektet 
arbetar utifrån fyra kontor placerade i Lund, Göteborg, Uppsala och 
Luleå. Projektet finansieras gemensamt av Vinnova, Vetenskaps-
rådet och Tillväxtverket. För att underlätta arbetet och synliggöra 
etablerade svenska leverantörer har information om dessa samlats i 
en första utgåva av ”The Swedish Guide”. 

”Big Science Sweden är redan efter mindre än ett år ett samman-
svetsat nationellt team och vi bygger upp ett internationellt nätverk 
på forskningsanläggningar. Detta kommer på sikt att gynna Sverige 
som Big Science land och utveckla svenska leverantörer för att på 
bästa sätt bistå till exempel ESS och Max IV med kunskap och tek-
nik.” säger Anna Hall, Program Director Big Science Sweden. Anna 
fortsätter: ”Forsknings- och utvecklingshöjden i att bygga anlägg-
ningarna är mycket intressant. Erfarenhetsutbyte mellan industri 
och anläggningar som i seminariet om Artificial Intelligence and 
Autonomous factories adderar ytterligare en dimension i vårt arbete 
och gör att fler får upp ögonen för våra anläggningar.”

Illustrationsplan över ScienceVillage.



Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm 
Besöksadress:
Västra Järnvägsgatan 3
www.vr.se

En modell av ESS, som visar MAX IV och det förväntade Science Village.
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