”ESS och Max IV kan ses som två
jättestora fabriker”
Också små och medelstora företag kan leverera till de skånska
forskningsanläggningarna. ”Här finns en enorm potential”, säger Anna Hall på
industriklustret IUC Syd.
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På onsdag arrangeras en nätverksdag för industrin, forskningen och akademin.
– Vi har bland annat teknikworkshops kring sju utmaningar för

forskningsanläggningarna och en mässa med 31 företag, säger Anna Hall,
ansvarig för Industriell plattform på IUC Syd.
Vad kan skånska företag leverera till ESS och Max IV?
– Allt från processutrustning till 3d-printar och konsultstöd i tekniska lösningar. Alla
som är duktiga på att leverera till storföretag som Sony, Alfa Laval och Axis kan
också arbeta med forskningsanläggningar. ESS och Max IV kan ses som två
jättestora fabriker. Dock ställs det högre krav eftersom det är strålskyddsklassade
anläggningar.
Varför är det inte fler företag som levererar till forskningsprojekt?
– Dels går det via en offentlig upphandling, vilket hindrar en del tyvärr. Dels är det
nog många företag som inte hittat en arena för att komma in. Det hoppas vi att den
här nätverksdagen ska ändra på.
Bland annat kommer representanter från systeranläggningar runtom i världen vara på
plats – Isis och Diamond Light Source i Storbritannien, Cern i Schweiz och Desy in
Tyskland.
Vad har företag att vinna på att bli underleverantörer inom forskning?
– De kan växa med ett nytt affärsområde och få ny teknisk kunskap. Det är ett väldigt
avgränsat område, så lyckas man i Sverige finns det många forskningsanläggningar
runtom i världen att leverera till.
Teknikworkshop och studieresa



Teknik- och nätverksdagen arrangeras onsdagen 28 september. Plats: AF-borgen i Lund. Kl
9-16.30. Föranmälan krävs.
I slutet av november arrangeras en studieresa till Oxford, där skånska företag kan se hur
andra forskningsanläggningar arbetar i praktiken. Platser finns kvar – anmälan görs till IUC
Syd.

Mer: Fyra heta frågor för den skånska industrin
Håll koll på det skånska näringslivet – följ 8till5:s nyhetsbrev.
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