
 
ESS och ILL samlar 320 neutronforskare i Lund 
 
I veckan samlas europeiska neutronforskare i Lund för att dela med sig av de 
senaste framstegen inom forskning med neutroner inom områden som life 
science, smarta material, miljö och energilösningar. För första gången äger 
konferensen rum i European Spallation Source (ESS) hemstad, där 
forskningsanläggningen nu är under uppbyggnad.  
 
Forskning med neutroner är av avgörande betydelse för den avancerade materialforskning som 
behövs för att hantera våra största samhällsutmaningar. Den globalt ledande neutronkällan 
Institut Laue-Langevin (ILL) i Frankrike har bidragit till avgörande vetenskapliga genombrott inom 
material, energi och hälsa i 50 år. Den blivande flaggskeppsanläggningen ESS, som väntas vara i 
full drift 2027, kommer att innebära nya möjligheter för banbrytande materialforskning genom 
sin oöverträffade ljusstyrka och toppmoderna instrument.  
 
De två forskningsanläggningarna anordnar gemensamt den tredje upplagan av ESS-ILL User 
Meeting för europeiska forskare från universitet och högskolor samt industri som använder 
neutroner för sin materialforskning. Forskarkonferensens syfte är att belysa den senaste 
forskningen med neutroner inom en rad olika forskningsområden, ge en uppdatering kring 
anläggningarnas status  och diskutera utsikterna framöver för neutronvetenskap. 
 
För första gången äger tredagarskonferensen rum i Lund, vilket ger forskarna, de framtida 
användarna, möjlighet att besöka anläggningen och se framstegen i installationsarbetena av 
tekniska komponenter och ta del av den avancerade instrumenteringen på ESS. 
 
– Det är ett stort nöje att välkomna neutronforskare från hela världen till Lund och till ESS, där de 
om bara några år kommer att bedriva världsledande forskning för att möta samhälleliga 
utmaningar – precis som ILL gör så framgångsrikt sedan fem decennier, säger Helmut Schober, 
ESS Director General och tidigare ILL Director. Med ESS unika och oöverträffad prestanda, ett 
aktivt forskarsamhälle och ett fördjupat samarbete mellan de europeiska anläggningarna, är alla 
förutsättningar på plats för att Europa ska behålla sin ledande position inom detta viktiga 
forskningsfält. 
 
Under konferensen presenteras de senaste forskningsresultaten inom många vetenskapliga 
områden, och belyser bland annat mRNA-leverans som används för Covid-19-vaccin, proteiners 
funktion i SARS-CoV-2-viruset, spetsforskning inom avskiljning och lagring av koldioxid, 
supraledande material, batterier och bränsleceller, samt insikter om meteoriter från Mars. 
 
– Jag gläds över att höra om de senaste vetenskapliga resultaten från vårt forskarsamhälle och 
också över att dela nyheter om de nya experimentmöjligheterna som kommer att bli tillgängliga 
på ILL i början av 2023, säger Paul Langan, ILL Director. Det är också ett utmärkt tillfälle för alla 
neutronanvändare att själva se de framsteg som görs för att få ESS i drift med ytterligare 
forskningskapacitet under det här decenniet. 
 



ESS och ILL forskarkonferenser hålls vartannat år och är en viktig plattform för samarbete, utbyte 
av idéer om vetenskap och experimentella tekniker och bidrar till att befästa och utveckla Europas 
världsledande roll inom neutronspridning. 
 
Om ESS 
European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning, som baseras på 
världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen i Lund byggs och drivs som ett internationellt 
samarbete med medlemsländer i hela Europa. ESS kommer att förse tusentals forskare från hela 
världen med unika forskningsmöjligheter inom materialforskning och öppna vägen för 
vetenskapliga genombrott inom material, energi, hälsa och miljö. ess.eu 
 
Om ILL 
Institut Laue Langevin (ILL) - den europeiska neutronkällan - ligger i framkant inom 
neutronvetenskap och teknik. ILL i Grenoble, Frankrike, driver världens mest framstående 
reaktorbaserade neutronkälla. Som användaranläggning är ILL tillgänglig för besökande forskare, 
som kan ta del av anläggningen och dess expertis. Varje år utförs cirka 800 experiment på ILL av 
omkring 2000 besökande forskare från över 30 länder. Fokus ligger främst på grundforskning 
inom en rad olika vetenskapsområden. ill.eu 
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