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European Spallation Source (ESS), ett av de högst prioriterade forskningsinfrastrukturprojekten i 
Europa, besöktes i dag av EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation, Carlos 
Moedas. Med på besöket på den blivande forskningsanläggningen var även Sveriges minister för 
högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.  
 
ESS inrättades den 31 augusti som europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) efter 
beslut av EU-Kommissionen, och det här var EU-kommissionär Moedas första besök. Den nya 
organisationsformen innebär att European Spallation Source nu drivs och finansieras gemensamt 
av dess medlemsländer. Forskningsanläggningen ESS baseras på världens kraftfullaste 
neutronkälla och är ett av de högst prioriterade forskningsinfrastrukturprojekten i Europa.  
 
- ESS-projektet stärker redan nu Europas innovations- och konkurrenskraft, säger EU:s 
forskningskommissionär Carlos Moedas. Den tvärvetenskapliga forskningsanläggningen  ESS är ett 
utmärkt exempel på hur de europeiska länderna genom att arbeta tillsammans förbättrar 
förutsättningarna för forskning med neutroner och därmed de vetenskapliga resultaten.  
 
Carlos Moedas och Helene Hellmark Knutsson togs emot på byggarbetsplatsen i nordöstra Lund av 
Jim Yeck, ESS Director General, och Lars Börjesson, ordförande för European Spallation Source ERIC 
Council. Besökarna fick en guidad tur på ESS-bygget, där 17 procent nu är färdigbyggt. Bland annat 
gick de i den 537 meter långa acceleratortunneln, som till största delen har fått tak och väggar. Här 
ska protoner rusa fram i nära ljusets hastighet när anläggningen är klar.  
 
-Att investera i ESS är att investera i framtiden, säger Sveriges forskningsminister Helene Hellmark 
Knutsson. Att flera europeiska länder står bakom konstruktionen av ESS visar på samarbete och 
långsiktiga investeringar, trots ekonomiskt svåra tider. Jag är stolt över att ett mindre land som 
Sverige kan bära upp en så stor satsning. 
 
EU är involverat i bygget av den europeiska forskningsanläggningen på flera sätt. Nyligen 
lanserades det treåriga projektet BrightnESS, där EU inom ramen för forskningsprogrammet 
Horisont 2020 bidrar med 20 miljoner euro som stöd i arbetet med att tekniskt och vetenskapligt 
konstruera och utveckla ESS till en anläggning i toppklass. I BrightnESS-projektet deltar 18 institut 
och universitet från 11 länder i Europa. EU bidrar också sedan tidigare till ESS genom flera olika 
projekt via struktur- och regionalfondsprogram.  
 
- Medlemsländerna bygger ESS tillsammans med över 50 partnerlaboratorier och universitet i hela 
Europa, säger Jim Yeck, ESS Director General. Denna koncentration av erfarenhet och kompetens, 
kombinerat med EU-Kommissionens stöd, utgör en stark grund för framtida framgång.  
 
ESS är en flervetenskaplig forskningsanläggning som kommer att bli världsledande i sitt slag. ESS 
förväntas producera de första neutronerna 2019 och vara i full drift 2025.   
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European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens 
mest kraftfulla neutronkälla. ESS förväntas leverera de första neutronerna innan decenniets slut. 
	


