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LTH:s strategiska överväganden rörande ESS och Max IV 
 

En forskningsinfrastruktur som ligger i forskningens frontlinje är en 

avgörande framgångsfaktor för forskningen. Vid Lunds universitet finns 

viktig infrastruktur som skapar framgång för LU. Några av de större 

anläggningarna av speciell betydelse för LTH nämns i följande lista 

• Maxlab 

• Medicon Village  

• Nanolab 

• Förbränningsfysiklab (Thulinlaboratoriet) 

• Förbränningsmotorlab 

• Lasercentrum 

• LBIC (Lund University Bioimaging Center) 

• National Center for HREM (High resolution electron microscopy) 

• Masspektrometri 

• Röntgentomografi 

• Lunarc (Center for scientific and technical computing at Lund 

University) 

• LP3 proteinplattform 

• MoReLife – samarbete medfak, natfak och LTH 

 

Till dessa kommer de stora forskningsanläggningarna 

 MaxIV (klar 2016) och 

 ESS (klar 2020). 

 

Strategi 

I LTH:s strategiska plan beskrivs mål, strategier och prioriteringar för våra 

huvuduppgifter: forskning, forskarutbildning, utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå samt samverkan och innovation. Den enda specifika 

forskningsinriktning som nämns är verksamhet som länkar mot ESS och 

Max IV. 

 

Här följer några citeringar ur den strategiska planen: 

 

Gränsöverskridande teknik och tvärvetenskaplighet, förankrad i stark 

inomvetenskap, blir allt viktigare.  
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Framväxten av ESS, MAX IV och  Medicon Village ger oss unika 

möjligheter till nyskapande forskning och utbildning i samverkan med 

partners inom akademi och näringsliv. 

 

Prioritering som rör forskning: 

Stödja rekryteringar, verksamhet och investeringar som skapar forskning 

och utbildning vid ESS och MAX IV. 

 

Prioritering som rör forskarutbildning 

Stimulera gränsöverskridande forskarutbildning kopplad till Max IV och 

ESS. 

 

Prioritering som rör samverkan 

Vi skall utgöra en resurs för omgivande samhälle som länk in till de stora 

forskningsanläggningarna 

 

 

Vad har vi gjort? Vad gör vi? 
 

Med ledning av denna strategi har ett antal olika aktiviteter genomförts. 

Nedan följer en listning av viktiga aktiviteter. Eftersom området är i stark 

utveckling saknas flera aktiviteter. Det pågår t.ex. en aktiv 

seminarieverksamhet inom hela Lunds universitet liksom inom 

forskningsportalerna. 

 

Kartläggning 

 Kartläggning av verksamhet vid LTH som länkar mot ESS och 

MaxIV (Rapport: Inventory of Activities at Lund University linked 

to ESS and Max IV, Januaary 2012, Cedric Dicco) 

 

 

Forskarrekrytering 

 Professor i Materialkemi rekryterades 2009 

 Forskare med erfarenhet från synkrotron- och spallationsforskning 

vid Hållfasthetslära rekryterades i samverkan med ESS AB. 

 Ett antal adjungerade professorer och lektorer har rekryterats från 

ESS AB. 

 

Forskningsprojekt vid institutioner 

 Synkrotronforskning (Atomfysik) 

  Detektorutveckling (Kärnfysik) 

 Acceleratordesign (EIT – 33 milj) 

 Deltagande i CATE-projekt för acceleratordesign (Fysik och 

Industriell Produktion) 

 Deltagande i förberedelse för Max IV byggnation och grundläggning 

(Byggnadsmekanik) 

 Projekt vid Hållfasthetslära (Hållfasthetslära) 
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Forskarnätverk 

 Kompetenscentrum för material och produktionsteknik ProMatEn 

(Industriel produktion) 

 Produktionsportal (forskningsportal för gränsöverskridande 

verksamhet inom produktion) 

  Materialportal (forskningsportal för gränsöverskridande 

materialforskning) 

 Samverkan med Natfak och Medfak i den gemensamma 

forskarskolan Imaging. 

 Nordiskt och baltiskt nätverk: 

NORDTEK + BALTECH juni 2013 i Lund 

”Universities and large-scale facilities” (25 nordiska tekniska 

högskolor/fakulteter) 

 Europeiskt nätverk: 

6th European Convention for Engineering Deans April 2014 

”Engineering for a connected world” (Tekniska universitet/fakulteter 

från 22 länder) 

 

Viktiga forskningsplattformar 

 

Det finns flera forskningsplattformar som redan nu har verksamhet som 

länkar mot de stora forskningsanläggningarna, t.ex. 

• Nanoteknik (Fasta tillståndets fysik) 

• Elektronmikroskopicentrum (Materialkemi) 

• Lasercentrum (Atomfysik) 

• Biomedicinsk teknik 

• Fotonik (Atomfysik) 

• Acceleratordesign (EIT) 

• Solid mechanics (Hållfasthetslära, Byggnadsmekanik) 

• Materialteknik och industriell produktion (Maskinteknologi) 

•  Bildbehandling (Matematik) 

 

Samarbeten och samverkan 

Av stor vikt kommer samarbetet mellan de tre fakulteterna medicinsk 

fakultet, naturvetenskaplig fakultet och LTH att vara. Den gemensamma 

forskarskolan kommer sannolikt att förstärka detta samarbete. 

LTH måste vara berett att utgöra en länk mellan företag och de stora 

forskningsanläggningarna. Det samarbete som inletts med TetraPak vid 

Hållfasthetslära kan utgöra en modell för hur denna koppling kan ske i 

praktiken. 

På sikt kommer samarbeten också att uppstå mellan forskare från andra 

högskolor. Redan nu är förhoppningen att svenska högskolor skall 

integreras i våra forskningsnätverk för att skapa win-win-projekt. 

 
 


