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PRESSMATERIAL 

 
ESS sätter Sverige på den globala forskningskartan 
 
European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning under 
uppbyggnad med Sverige och Danmark som värdnationer och utgör ett av de största och 
högst prioriterade forskningsinfrastrukturprojekten i Europa. Med hjälp av neutroner, som 
frigörs genom en process kallad spallation, undersöks de minsta strukturerna i material.  

 

Den världsledande forskningsanläggningen ESS byggs i Sverige 

Forskning med neutroner har lång historia i Europa. I årtionden har forskare utforskat materians 
hemligheter i hopp om att öka vår förståelse för världen runt omkring oss. ESS kommer att vara en viktig del 
av denna forskning. Anläggningen kommer årligen att användas av ungefär 3000 forskare från hela världen 
när den är i full drift. 

”ESS är ett europeiskt flaggskepp för vetenskap och innovation, byggt på bidrag från partners över hela 
Europa. Sveriges värdskap och tydliga stöd till ESS är avgörande för att vi ska kunna öppna för forskare från 
hela världen som planerat år 2023”, säger professor John Womersley, Director General för ESS. 

Att en världsledande forskningsanläggning som ESS placeras i Lund, Sverige, innebär stora möjligheter för 
svensk forskning och industri. ESS har långtgående samarbeten med svenska universitet för att utveckla 
anläggningen. För svensk industri kan ESS leda till teknik- och kompetensutveckling och fler affärer. Det 
gäller både att kunna dra nytta av forskningen och leverera utrustning till anläggningen.  

ESS blir en ovärderlig verktygslåda för vetenskapen 

”Har du någonsin önskat att du kunde ha varit i rummet dagen Edison såg den första gnistan som så 
småningom skulle bli glödlampan? Eller dagen då NASA slog på den första skärmen på Mission Control? På 
ESS är vi övertygade om att vi inom några år kommer att möjliggöra för forskare att se sina egna 
banbrytande vetenskapliga landvinningar ta form här”, säger John Womersley. 

ESS kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop som används för att titta in i material. Anläggningen 
kommer att vara upp till 100 gånger mer kraftfull än sina europeiska föregångare vilket ger ökade 
möjligheter för forskning. Den förbättrade prestandan möjliggör mindre prover, snabbare mätningar och 
mer komplexa experiment. Fler vetenskaper kommer att kunna använda sig av neutronspridning som 
forskningsmetod. 

Tack vare ESS kommer nya smarta material med skräddarsydda egenskaper att kunna utvecklas och cellers 
funktioner och innersta strukturer studeras, vilket öppnar för ny forskning inom områden som life science, 
materialvetenskap, arkeologi och energi.  

”Materialforskningen vid ESS kommer att ta sig an många av det 21:a århundradets stora utmaningar inom 
till exempel hållbarhet, hälso- och sjukvård och klimatförändringar. ESS kommer, tillsammans med våra 
grannar, att utgöra ett ekosystem för forskning som kommer att driva global innovation”, säger John 
Womersley. 
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Skandinaviska forskare tog initiativ till ESS 

Initiativet till att bygga nya stora europeiska forskningsanläggning, ESS Scandinavia, i Lund togs år 2000 av 
en grupp skandinaviska forskare under ledning av bland andra Chalmersprofessorn Lars Börjesson. Då hade 
behovet av en ny anläggning i Europa redan formulerats av forskare inom ramen för ESS Council och en 
förstudie var klar. 

Efter många års diskussioner och förhandlingar togs beslutet att bygga ESS i Sverige år 2009. Efter en 
uppdatering av den tekniska designen 2012 kunde det första spadtaget tas år 2014, med sikte på att 
anläggningen ska kunna tas i bruk 2023 och vara i full drift 2026.  

”Det är ett privilegium att få vara med och utveckla en ny forskningsanläggning av denna dignitet. Min vision 
är att ESS ska vara den bästa anläggningen av sitt slag i världen. Arbetet fortskrider snabbt. Design och 
tillverkning av tekniska komponenter till ESS pågår vid 40-talet europeiska partnerinstitut i samarbete med 
mer än 100 laboratorier över hela världen”, säger John Womersley. 

 

Anläggningen byggs i samarbete med forskarsamhället 

ESS är banbrytande på många sätt. Det handlar inte bara om den färdiga anläggningens utrustning och 
förmåga, utan också hur den utvecklas och byggs. ESS arbetar med det internationella forskarsamhället, de 
framtida användarna, för att försäkra sig om att instrumenten möter forskarnas behov och för att 
möjliggöra nya landvinningar inom vetenskapen.  

Anläggningen består av världens mest kraftfulla neutronkälla, en linjär accelerator, en målstation, 
specialbyggda forskningsinstrument, laboratorier, ett datacentrum i Köpenhamn. ESS är granne med den 
världsledande synkrotronljusanläggningen MAX IV.  

Merparten av utrustningen utvecklas och byggs som resultat av samarbetsavtal (så kallade in-kind-avtal). 
Samarbetena sker med över 100 institutioner över hela världen, vilket har kommit att i sig bli ett landmärke 
inom det vetenskapliga samfundet.  

”Det som kommer att definiera vår framgång som flaggskepp bland Big Science-anläggningar är ESS 
förmåga att hjälpa forskarna att leverera utmärkt vetenskap i syfte att lösa de stora utmaningar som vårt 
samhälle står inför”, framhåller John Womersley. 

Konstruktionen är utformad både med fokus på framtida forskningsresultat och för att göra så liten 
påverkan på miljön som möjligt. Ambitionen är att ESS ska bli klimatneutral under sin livstid, bland annat 
genom att enbart förnybar energi används och överskottsvärmen återanvänds. 

 

ESS har särskild status som internationell forskningsanläggning 

 

ESS är i dag organiserat som ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med 
medlemsländer i hela Europa. ERIC är en juridisk enhet som skapats av EU för att kunna äga och styra 
forskningsanläggningar gemensamt av medlemsstaterna. Det ger ESS rättslig status i samtliga 
partnerländer, så att de kan delta i beslutsfattandet och finansiera ESS. 

En ERIC styrs av stadgar som antagits av dess medlemsstater. Dessa stadgar berör bland annat styrelse 
och operativa riktlinjer, medlemskap, finansiering och bidrag till organisationen samt partnerländernas  
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rättigheter och skyldigheter. Utöver ESS värdländer Sverige och Danmark är Estland, Frankrike, Italien, 
Norge, Polen, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Ungern medlemmar i ESS, och fler 
kan tillkomma. 

European Spallation Source ERIC Council består av representanter från samtliga medlemsländer och 
fungerar som styrande organ för ESS. Council har utsett professor John Womersley till Director General och 
professor Lars Börjesson som ordförande. Under sommaren 2019 kommer Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph att 
ta över ordförandeskapet.  

Den totala budgeten för uppförandet av ESS uppgår till 1,84 miljarder euro2013, varav värdländerna Sverige 
och Danmark står för 35 respektive 12,5 procent. Den årliga driftskostnaden beräknas vara 140 miljoner 
euro2013. ESS har i dag 480 medarbetare i värdländerna. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

 

Julia Öberg 

ESS Press Officer 

072-1792311 
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ESS - tidsaxel med signifikanta händelser 
 

Tidpunkt Händelse 

 

3 oktober 2000  

 

Skandinaviska forskare samlas på Biskopshuset i Lund under ledning av 
professor Lars Börjesson för att bilda ESS Scandinavia, en organisation som 
verkar för att ESS placeras i Lund. 

 

2004 Allan Larsson får regeringens uppdrag att undersöka ”möjligheterna att 
placera ESS i Sverige” och utses senare till förhandlare för Sverige. 
Utredningen Svenskt värdskap för ESS får 2005 positivt bemötande. 

 

26 februari 2007 Regeringen beslutar att Sverige ska erbjuda sig att ta värdskapet för ESS. 
Utbildningsminister Lars Leijonborg spelar en viktig roll, liksom hans 
statssekreterare Peter Honeth. 

 

28 maj 2009 13 europeiska länder enas om att ESS ska lokaliseras till Sverige och 
Danmark, alternativen är Spanien och Ungern. 

 

2012 ESS tekniska design uppdateras för att säkerställa att anläggningen blir 
världens mest kraftfulla neutronkälla och svarar upp mot framtida krav. 

 

2014 Byggstart i Lund, granne med forskningsanläggningen Max IV. 

 

2018 Själva ”motorn” - jonkällan byggd i Italien – installeras och driftsätts. 

 

2023 Anläggningen och öppnar för användare. 

 

2026 ESS beräknas vara i full drift med 15 instrument. Anläggningens livslängd 
beräknas vara minst 40 år. 
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Fakta om European Spallation Source (ESS) 
• European Spallation Source är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest 

kraftfulla neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation. Dessa används för 
att i specialbyggda instrument studera material på atom- och molekylnivå. 

• Neutroner finns i atomkärnan och alla material består av atomer. Sedan 30-talet har olika 
strukturer kunnat studeras med neutroner, som går mycket längre än röntgen och klarar både täta 
material, våta material och dessutom olika strukturer inom ett material. En stor fördel är att provet 
inte förstörs av experimentet. Det gör att man kan analysera mycket känsliga material, som 
arkeologiska fynd till exempel.  

• Neutronerna används inom en rad vetenskaper, såsom life science, materialvetenskap, arkeologi 
och energi och öppna upp för forskningsgenombrott inom: 

o Medicin 

o Miljövetenskap 

o Klimat 

o Kommunikation  

o Transport 

• Sverige och Danmark är värdländer för European Spallation Source, som är ett europeiskt 
konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa. Stiftande 
medlemmar är Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tjeckien och Ungern.  

o Byggkostnaden, som uppgår till 1,84 miljarder euro2013, täcks till 47,5% av värdländerna 
Sverige och Danmark. 

o Driftkostnaden beräknas till 140 miljoner euro2013 årligen.  

• Director General för European Spallation Source ERIC är professor John Womersley. Ordförande och 
vice ordförande för European Spallation Source ERIC Council är professor Lars Börjesson från 
Sverige respektive Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph från Tyskland. 

• ESS är ett av världens första klimatneutrala forskningscenter, bland annat kommer spillvärmen att 
återvinnas och användas i fjärrvärmenätet i Lund.  
 

• Korta fakta om ESS: 

o  480 medarbetare i Sverige och Danmark  

o Cirka 3000 forskare kommer använda anläggningen årligen vid full drift.  

o Byggnadens totala längd är 650 m (varav 537 m är under jord)  

o Forskningsanläggningens totala byggyta motsvarar drygt 13 fotbollsplaner.  
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Tre exempel på viktig forskning som kan genomföras på ESS  
 

Modernisera cancerdiagnostiken 

Varje år utförs 80 miljoner undersökningar med magnetröntgen som hjälper läkare och vårdpersonal över 
hela världen att diagnostisera en rad sjukdomar, bland annat olika cancerformer. Däremot är detaljnivån i 
dagens skannrar fortfarande begränsande. För att utveckla en mer detaljerad MR-skanner krävs nya, bättre 
supraledande material som kan skapa starkare magneter och därmed större magnetfält.  

 

Forskningen med neutroner som kommer att bedrivas på ESS möjliggör en analys av magnetisk struktur av 
supraledande material som tidigare var omöjlig, vilket i sin tur skapar gynnsammare förutsättningar för 
utvecklingen av till exempel MR-skannrar.  

 

Effektivisera inom transportsektorn  

Snabb, säker och effektiv transport bygger på starka, lätta och värmebeständiga material. För att skapa nya 
material som möter morgondagens utmaningar inom transportsektorn arbetar forskare med att påverka 
materialegenskaper. Genom att förändra materialegenskaper för att till exempel tåla högre temperaturer 
kan materialen bevara förbränning bättre, vilket i sin tur leder till effektivare processer. 

 

På ESS kommer forskarna få en bättre förståelse för hur atomer reagerar på värme, spänningar och 
belastningar som uppstår både under tillverkningsprocessen och i driftslivcykeln. Detta då instrumenten på 
anläggningen möjliggör undersökning av process- och driftförhållanden av materialen i realtid.  

 

Förädla förnybara energikällor 

Medan det redan finns många solenergisystem runt om i världen, fortsätter industrin ha stora utmaningar 
att använda solenergi som primär energikälla. Forskare arbetar för att hitta bättre sätt att nyttja solljusets 
potential, med särskilt fokus på att effektivisera organiska solceller, då de kan leverera en mer mångsidig, 
attraktiv och billig solenergilösning.  

 

ESS möjliggör för forskare att undersöka elektriska egenskaper hos upphettade organiska solceller på en 
nanoskala – något som tidigare inte var möjligt. Att förstå strukturförändringar när solceller värms upp 
kommer bli avgörande att kunna nyttja en mer effektiv och hållbar solcellsteknik för daglig användning. 

 

ESS kommer att vara världens ljuskänsligaste neutronkälla vilket kommer hjälpa oss att förstå mer om 
molekyl- och atomstrukturerna och energin i olika material. Förståelsen för detta kan bidra till nya 
upptäckter inom forskningsområden som kvantfysik, läkemedel och biologi.  

 


