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I handen håller du en sammanfattning av rapporten ”Vem kommer till Skåne – som en effekt av ESS/MAX IV-
etableringen?” (Tyréns, nov 2011). Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på www.essmax4tita.se

TITA

ESS MAX IV i regionen – TITA är ett samverkansprojekt med mål att ta tillvara möjligheterna som etableringen 
av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV innebär. Syftet är att stärka tillväxten, innovationsstrukturen, 
tillgänglig-heten och attraktiviteten i regionen till följd av etableringen av forskningsanläggningarna.

Projektet drivs av Region Skåne i samarbete med alla kommuner i Skåne, Lunds universitet, Invest in Skåne, 
ESS AB, Malmö högskola, Länsstyrelsen i Skåne län, Högskolan Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp och 
Blekinge Tekniska Högskola. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Delprojekt TA1 - Samhällsplanering och transportinfrastruktur

För att förbättra tillgängligheten till de internationella forskningsanläggningarna ESS och MAX IV och därigenom 
möjliggöra spin-off-effekter i hela regionen ska planeringsunderlag tas fram kring behovet av infrastrukturåtgärder 
samt samspelet och tillgängligheten mellan arbete, bostad, service etc.
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Introduktion

Anläggningarna ESS och MAX IV kommer att påverka Skåne 
och dess befolkning. För att Skåne ska kunna dra största 
möjliga nytta av anläggningarna är det viktigt för regionen att 
känna till vilka önskemål de som flyttar till Skåne förväntas ha. 
Med hjälp av denna kunskap kan kommunerna förbereda sig 
på bästa sätt för den service och tillgänglighet som kommer att 
efterfrågas i ett framtida Skåne. 

De förväntade effekterna kan delas in i direkta och indirekta 
effekter. De direkta effekterna ger en relativt liten påverkan 
på Skånes arbets- och bostadsmarknad. Här återfinns per-
soner som är anställda på anläggningarna, användarna som 
utför experimenten och leverantörerna som utför service till 
anläggningarna samt konsulter som anlitas av eller är knutna 
till anläggningarna.

För Skånes kommuner är det ringarna på vattnet, de indi-
rekta effekterna, som blir de verkligt intressanta. De utgör 
den verkligt stora potentialen när det gäller att attrahera nya 
invånare, besökare och företag. Det handlar om de människor 
och företag som kommer till Skåne utan att ha någon direkt 
anknytning till anläggningarna. Det kan röra sig om personer 
med nära samband till anläggningarna, till exempel när en i 
familjen jobbar på någon av anläggningarna och familjen där-
för väljer att flytta hit, eller mer långtgående effekter som att 
lärarstudenten från Umeå flyttar hit eftersom det finns ett stort 
utbud av lärarjobb i Skåne till följd av den stora befolknings-
tillväxt som skett delvis på grund av anläggningarna.
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Förutom de som anställs direkt av ESS 
och MAX IV så lockar anläggningarna 
även till sig ett stort antal gästanvän-

dare. Utöver denna grupp behövs 
människor som tar hand om 
skötsel och service. En vanlig dag 
beräknas flera tusen människor 
jobba på, med eller åt anlägg-
ningarna.

Anställda
Närmare 800 personer kommer 

att vara anställda på anläggningarna. 
Rekryteringen har redan påbörjats och kom-

mer att ske successivt fram till att de båda anläggningarna 
är i full drift. De anställda har relativt hög inkomst och hög 
betalningsvilja för boende och privata tjänster som gör 
livet enklare för dem. Nationaliteterna inom 
gruppen varierar, specialister rekryteras 
internationellt. De förväntar sig att 
samhällsinformation finns tillgäng-
lig på engelska. 

Många anställda har familjer 
som flyttar med, vilket skapar 
behov av att finna arbete till 
deras respektive, ha tillgång 
till internationella skolor och 
barnomsorg för barnen och 
olika typer av hushållsnära 
tjänster, så som engelsktalande 
städhjälp och barnpassning. De 

De kommer till Skåne som en direkt effekt av anläggningarna

internationella forskarna kommer i stor utsträckning att 
efterfråga ett centralt boende i Malmö eller Lund. Den 
svenska delen av personalen, som känner den lokala bostads-
marknaden bättre, kommer att bosätta sig på pendlings-
avstånd till anläggningarna. För gruppen som helhet är när-
heten till kollektivtrafiknoder viktig. De anställda efterfrågar 
ett bekymmersfritt boende. För att attrahera denna grupp 
krävs ett enkelt, flexibelt boende i hus eller lägenhet. Det 
bör finnas möjlighet att hyra hus, gärna möblerat. Störst 
efterfrågan kommer det att vara på lägenheter. 

Användare
Användarna, de som kommer till anläggningarna för att 
utföra sin forskning, uppgår totalt för båda anläggningarna 
till mellan 4 000 och 5 000 personer per år. De har hög 
utbildningsnivå och använder engelska som arbetsspråk. 

Användarna är en viktig grupp då de utgör navet 
i forskningen och är de som bidrar till att 

profilera anläggningarna.

Användarna besöker Lund i 
korta perioder, utan familj, 

och efterfrågar hotell eller 
lägenhetshotell i direkt 
anslutning till anlägg-
ningarna.

De stannar i ett par dagar 
till två veckor och nyttjar 

under denna tid anlägg-
ningarna alla tider på dyg-

net. De värderar tiden högt 
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Sagt om gruppen anställda

”Ofta är man inte beredd på att köpa sin bostad 
utan vill hyra. Detta gäller särskilt tillfällig personal 
men även fast anställda som är osäkra på hur de 
vill bo.” 

Fredrik Gran, Research Manager, GN ReSound, 
Köpenhamn

”Det är nödvändigt att hjälpa till med alla typer av 
kringtjänster. Hjälp måste också erbjudas den med-
följande partnern och övriga familjen.” 

Sonja Meiby, personalchef LTH

Sagt om gruppen användare

”Användare vill gärna bo så nära anläggningen     
som möjligt.” 

Åke Kvick, professor Max-lab

”Hotellen hade mörkläggningsgardiner så att 
användarna skulle kunna sova på dagen eftersom 
de jobbar i skift dygnet runt.”

Olof Hallonsten, fil dr i forskningspolitik 

och antas ha förhållandevis hög betalningsvilja för att få god 
service, bra kommunikationer, främst kollektivt eller med 
taxi för att transportera sig mellan anläggningarna, hotellet 
och Kastrup/Sturup. Det ska finnas restauranger och annan 
service, såsom kemtvätt i anslutning till hotellet.

Leverantörer
Anläggningarna sköter inte sig själva utan behöver drift- 
och skötseltjänster från cirka 3 000 personer. Bland dessa 
leverantörer finns allt från teknisk kompetens till restaurang-
anställda. De flesta bor redan i Sverige, har genomsnittliga 
inkomster och avviker inte från resten av befolkningen 
avseende boendepreferenser, krav på service, utbud och 
infrastruktur.
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De indirekta effekterna handlar om den grupp människor 
som kommer till regionen utan att ha någon direkt anknyt-
ning till ESS eller MAX IV. Dessa spin-off-effekter förväntas 
ge stort avtryck i Skåne. 

Spin-off
I denna grupp hittar vi sjuksköterskorna som fått jobb här 
för att vårdunderlaget har ökat, lärare som anställts för att 
fler skolor öppnat, de medflyttande familjemedlemmarna 
till dem som arbetar på ESS eller MAX IV, forskarna som 
startat upp nya företag efter en innovation som de utvecklat 
på anläggningarna, företagsledaren till företaget som öpp-
nade ett dotterbolag i Lund för att de ville befinna sig nära 
humankapitalet. 

Spin-off-gruppen är den potentiellt största och kan därmed 
ge störst effekt på Skånes utveckling. Hur många personer 
som väljer att flytta till Skåne beror på hur väl kommuner, 

regionen, företag och universiteten med flera lyckas skapa en 
attraktiv region och hur väl de hanterar spin-off-effekterna 
av anläggningarna. 

Gästforskare
Gästforskare är personer som inte direkt nyttjar ESS eller 
MAX IV eller har detta som huvudsyfte med sitt besök. De 
kommer till Lund för att forska inom andra områden och 
arbetsplatsen är förlagd till något framtida forskningsinstitut 
eller universitet. Gästforskarna stannar här en kortare tid, 
från några månader upp till några år, och utforskar gärna 
Skåne. De har hög utbildningsnivå och är flerspråkiga.Vissa 
har familj, om den följer med beror på hur länge gästfors-
karen stannar i regionen. Partnern arbetar ofta inte här 
eftersom familjen stannar så kort tid men barnen går i skola. 
De flesta i gruppen antas bosätta sig centralt i Malmö eller 
Lund, eventuellt i Köpenhamn. 

De kommer till Skåne som en indirekt effekt av anläggningarna
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Tillgången till kommunikationer och kollektivtrafik är vik-
tig. De önskar bo i hyreslägenhet, lägenhetshotell eller vara 
inneboende. Möblerat boende är enklast att hyra för denna 
grupp eftersom de är i regionen under en kortare tid. 

Kongressdeltagare
En genomsnittlig kongressdeltagare stannar 3,9 nätter på 
platsen för kongressen. De kommer till Skåne för att delta 
i en kongress och träffa andra forskare, men ibland tar de 
någon extra dag ledigt för en endagsutflykt. 

Studenter
Studentstaden Lund kommer att bli mer attraktiv och locka 
fler studenter i samband med att Skåne utvecklas som en 
kunskapsintensiv region med fokus på materialforskning. 
Efterfrågan på studentbostäder kommer att öka. Redan 
idag råder brist på studentbostäder i Lund och Malmö. 

Turister / fritidsresenärer
Turister som kommer till Skåne bör lockas att besöka 
anläggningarna och de som besöker anläggningarna bör få 
information om regionen. På så sätt kan forskares upp-
märksamhet fångas, så att de väljer att komma tillbaka till 
regionen som turister, kanske tillsammans med familjen. 
Turismnäringen i Skåne bör dra nytta av att världens mest 
kraftfulla neutronkälla finns i regionen.

För att kommunerna ska få så stort utbyte som möjligt 
av grupperna som kommer hit som en effekt av ESS och 
MAX IV, behöver de besluta sig för vilken eller vilka av 
grupperna de ska satsa på. Det kan vara svårt och till 
och med omöjligt och onödigt för vissa kommuner att 
försöka attrahera alla grupperna.
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ESS och MAX IV – effekterna för bostadsmarknaden

Utmaningar - det flexibla boendet
De anställda på anläggningarna, användare, gästforskare och 
studenter kommer i stor utsträckning att efterfråga flexi-
belt boende. Trots att hyresrätterna dominerar i Lund och 
Malmö finns det för få hyreslägenheter och behovet kommer 
att fortsätta öka med ESS och MAX IV. Hyresmarknaden 
riskerar att få en infarkt med en svart marknad som följd. 
Nya upplåtelse- eller boendeformer behöver tas fram som 
alternativ till hyresrätten. Om problemen med brist på flexi-
belt boende fortsätter kommer det bli svårare att dra nytta 
av alla de effekter som ESS och MAX IV kan innebära.

Boendepreferenser
Benägenheten för att pendla minskar kraftigt redan efter 
20 minuter enkel resa. De orter varifrån Lund kan nås inom 
30 minuter med kollektivtrafik ligger utmed järnvägen. 

Med befintlig kollektivtrafik kommer de flesta troligtvis i ett 
första skede att bosätta sig i Lund, Malmö, Lomma, Burlöv, 
Staffanstorp, Eslöv, Höör, Hässleholm, Kävlinge, Landskrona 
och Helsingborg. 

Spridnings- och utträngningseffekter
Forskarna kommer att ha relativt höga inkomster och kan 
bosätta sig i Malmö eller Lund, vilket förväntas driva upp 
priserna och medföra utträngningseffekter lokalt. Detta 
gäller i ett tidigt skede framför allt studenter, då det redan 
idag råder brist på studentbostäder. En ökning av bostadspri-
serna i Lund kan leda till att omkringliggande kommuners 
attraktivitet ökar, både som bostadsorter och verksamhets-
orter. När infrastrukturen förbättras så att det går snabbare 
att resa i Skåne kommer arbetsmarknaden att förstoras och 
branscher väljer att etablera sig på andra platser.

Tillgänglighet från Lund. Källa: Trivector. Grundmaterial: IBU Öresund. 
Copyright: Region Skåne (ur Flerkärnighet i Skåne)

Dominerande upplåtelsefom i Skånes kommuner 2004. 
Källa: Att bo och arbeta i Skåne, Region Skåne
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Markregister syd är ett projekt för att samordna etablerbar 
mark i Skåne. Markregistret ska fungera som ett verktyg för 
kommuner och näringsliv för att underlätta och stimulera tillväx-
ten i Skåne. Databasen ska ha både ett investerarperspektiv 
och ett planerarperspektiv och visa mark som är tillgänglig idag 
och som kommer att bli tillgänglig inom den kommande fem-
årsperioden. Där ska information finnas om lämplighet för olika 
markanvändningsområden, planläge, avstånd till huvudväg, 
avstånd till godsterminal, närmaste flygplats och mycket mer.

Läs mer om markregistret på www.essmax4tita.se

Tabellen visar vilka kommuner som kan tillgodogöra sig 
spridningseffekter och utträngningseffekter på grund av 
ökade bostadspriser i Lunds kommun. 

Samtliga kommuner som har lägre priser än Lund kan 
tillgodogöra sig utträngningseffekten, men det kommer ta 
längre tid för de kommuner som ligger längre ifrån Lund. 
Även Hässleholm och Höör kommer att påverkas ganska 
snabbt, tack vare de goda kommunikationerna till Lund. 
Framförallt småhus kommer att efterfrågas i de mindre 
kommunerna, mindre gårdar och pittoreska boendemiljöer 
kommer att vara attraktiva. 

För att kommunerna ska uppfattas som attraktiva krävs 
attraktiva boendemiljöer och goda kommunikationer. Vissa 
kommuner kan konkurrera med unika boendemiljöer eller 

andra speciella kvaliteter som särskiljer dem från de övriga. 
Alla kommuner måste dock kunna erbjuda hög kvalitet 
på vård, skola och omsorg om de ska kunna attrahera nya 
invånare. Större bostadsområden som kan profileras kan 
vara en möjlig väg att gå. Kommunerna bör inte tävla med 
varandra om samma målgrupp utan varje kommun bör hitta 
sina unika egenskaper och marknadsföra dem.

Planläget och beredskapen i Skånes kommuner
Planberedskapen i västra Skåne bedöms som god, problemet 
är att många planer aldrig genomförs. Skåne vill växa med 
en procent per år och ska samma boendetäthet som idag 
behållas behöver det byggas 6 000 bostäder per år istället för 
de 5 000 bostäder som Boverket föreslår. Boverkets beräk-
ningar på 5 000 nya bostäder per år har endast uppnåtts två 
gånger på tio år. 

Kommunerna måste veta vilken målgrupp de vill attrahera 
och ta reda på vad dessa grupper efterfrågar. Gemensamt 
för alla kommuner är att de bör satsa på attraktiva boende-
miljöer med nära anknytning till kollektivtrafikstråk. 

Kommun Genomsnittligt Procent av Lund

 villapris kr/m2

 år 2010-2011 

Lomma 26 140 107

Lund 24 526 100

Burlöv 21 231 87

Staffanstorp 19 622 80

Svedala 19 425 79

Kävlinge 19 302 79

Skurup 13 765 56

Eslöv 13 634 56

Sjöbo 9 457 39

Medelpriser per kvadratmeter i Lund med grannkommuner. 
Källa: Mäklarstatistik, Tyréns
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ESS och MAX IV – effekterna för näringslivet

ESS och MAX IV förväntas skapa direkta och indirekta 
effekter för näringslivet. Bland de direkta effekterna på kort 
sikt återfinns upphandling av varor och tjänster,  syssel-
sättning samt skatteintäkter. Anläggningarna kan på sikt 
indirekt bidra till att höja kompetensen i Skåne, skapa en 
innovativ och kreativ miljö, bidra till att profilera Sverige 
som ett högteknologiskt centrum samt utveckla nya produk-
ter och därmed öka förädlingsvärdet. 

Direkta effekter
Resultat från utredningar om näringslivsutvecklingen i när-
området kring anläggningar som ESS och MAX IV visar att 
ett arbetstillfälle på anläggningarna kan generera upp till 
3,8 arbetstillfällen i närområdet. Applicerat på ESS och 
MAX IV innebär det att de 800 arbetstillfällena på anlägg-
ningarna skapar cirka 3000 arbetstillfällen i närområdet. 
Det handlar om direkta kringtjänster inom materialteknik 
och service, tjänster som utförs för att driften av anläggning-
arna ska fungera.

ESS beräknas omsätta 1 miljard kronor i drift årligen, 80 
procent av detta väntas komma regionen till godo (varav 
10 procent utgörs av elkostnader). MAX IV beräknas få en 
driftsbudget på 300-400 miljoner kronor, varav 85 till 90 

procent förväntas stanna i Sverige, vilket innefattar allt från 
att klippa gräset till catering och telefonväxlar. 

Indirekta effekter 
För att nå de indirekta långsiktiga effekterna behöver 
vetenskapliga framsteg omvandlas till teknisk kunskap som 
genererar nya företag och produkter. Regionen kommer att 
ingå i ett innovationssystem där ett nätverk av institutioner 
i den offentliga och privata sektorn behöver interagera samt 
initiera, importera, modifiera och sprida ny teknologi. 

Det är i utvecklingen av näringslivet som den stora poten-
tialen för Skåne att dra nytta av ESS och MAX IV ligger. 
Potentialen inkluderar bland annat anläggningarnas bidrag 
till att höja kompetensen, skapa en innovativ och kreativ 
miljö, profilera Sverige som ett högteknologiskt centrum 
samt att utveckla nya produkter och därmed öka föräd-
lingsvärdet.

Branscher som kan utvecklas som en effekt av anläggning-
arna är branscher inom fastighetsmarknaden, kommuni-
kation, energi, telekom, forskning, utbildning, offentlig 
service, materialteknik, läkemedelsindustri och elektronik. 
I dagsläget finns bland annat materialteknik och läkeme-
delsindustri representerat i Lund. Gemensamt för bran-
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scherna är att de efterfrågar högutbildad arbetskraft och 
kontors- och laboratorielokaler i Lund med närområde. 
Skånes kommuner, tillsammans med näringsliv, universitet 
och högskolor, kan satsa på att bygga upp nya kluster eller 
försöka utveckla redan etablerade klusterantydningar för att 
stärka varumärket och få nya företag att etablera sig.

Förutsättningar för näringslivets utveckling till följd av 
anläggningarna kan delas in i fyra kategorier.

• Kompetensförsörjning: anläggningarna kommer att ha en 
roll som kompetensförsörjare, där näringslivet ges möjlig-
het att rekrytera expertkompetens.

• Tillgänglighet: det är viktigt för näringslivets direkta kom-
mersiella användning att kunna få tillgång till anläggningen 
relativt snabbt.

• Användarvänlig utrustning: utrustningen är viktig, den 
måste vara anpassad till de företag som kan tänkas använda 
anläggningen.

• Information och kunskapsöverföring: om näringslivet ska 
kunna dra nytta av forskningen måste de få hjälp att förstå 
resultaten av denna. 

Anläggningarna kan sätta Lund på världskartan precis som 
Cern och andra forskningsanläggningar har gjort med sina 
omgivningar. Det kommer att bli lättare att marknadsföra 
Lund, regionen och Lunds universitet.

För att ESS och MAX IV ska kunna bli en turistattraktion 
krävs det extra insatser. Intill ESS och MAX IV planeras för 
ett eventuellt så kallat science center, vilket möjliggör för ökad 
turism till anläggningarna. Anläggningarna står även för ett 
antal kongresser och totalt sett i Skåne finns en stor potential. 
Kongressverksamhet generar jämfört med turism och affärs-
resenärer högre intäkter och kan därför vara en intressant 
bransch att utveckla. Hur framgångsrik regionen blir beror    
på om det finns välorganiserade kongressalternativ att välja 
mellan och bra faciliteter. Idag saknas möjligheten att ordna 
större kongresser med fler än 2 000 delegater.

Om de tillväxtmöjligheter som forskningsanläggingarna 
ger tas tillvara kan de ge spin-off-effekter för hela regionen.

TITAs delprojekt ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det regio-
nala och lokala näringslivet – har genomfört en kartläggning av 
”Affärsmöjligheter i spåren av ESS och MAX IV”. Hela rapporten 
finns tillgänglig på www.essmax4tita.se
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Inför framtiden - vad Du kan göra!
Många händelser och utvecklingsmöjligheter måste dra åt samma håll och samverka för att uppnå de stora 
effekterna. Regionen kommer att växa, men människorna, kommunerna, universiteten och företagen kan i 
hög grad påverka hur mycket den kan växa. Detta kan Du göra! 

Kommunerna
• Utöka bostadsbyggandet, särskilt av hyresrätter. 
Fundera över varför er kommun eventuellt inte uppnår 
målen för bostadsbyggandet. 
• Utred hur de olika målgrupperna kan lockas till kommu-
nen och ta reda på vad de efterfrågar.
• Ta vara på spridningseffekterna och utträngningseffekterna 
genom att arbeta för ett attraktivt boende.
• Formulera en strategi för att nå ut med informationen och 
fånga företagen och de nya invånarna.

Framtida Skåne med ESS och MAX IV

Källa: www.lund.se/lundnebrunnshog. Illustration: White ArkitekterKälla: www.esss.se. Illustration: European Spallation Source ESS AB

• Satsa på och arbeta aktivt med infrastrukturen och kollek-
tivtrafiken och bygg nära infrastrukturnoderna tillsammans 
med övriga kommuner och regionen. 
• Marknadsför attraktioner i kommunen mot dem som 
besöker anläggningarna, då kan turismen i kommunen öka. 
Redan på Kastrup/Sturup ska man kunna hitta spännande 
information om olika sevärdheter och annat som de skånska 
kommunerna vill marknadsföra. Det är dock viktigt att man 
samordnar insatserna mot besökarna.
• Samarbeta med universitet och högskolor för att stärka  
positionen inom någon speciell del av näringslivet, till exem-
pel som Simrishamn gör med Marint centrum.

VILKEN VÄG 
VÄLJER SKÅNE?
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• Samverkan och god planberedskap är viktigt för att kunna 
dra nytta av spin-off-effekterna. Inledningsvis handlar det 
främst om kommunerna runt Lund, men efterhand som 
transportinfrastrukturen byggs ut i regionen kommer fler 
kommuner påverkas.

Region Skåne
• Stötta kommunerna i att se helheten i Skånes bostads-
marknad och näringsliv.
• Arbeta för att Skåne gynnas även fortsättningsvis inom 
forskning och utveckling. För att effekterna ska bli så stora 
som möjligt av anläggningarna måste Sverige våga satsa 
resurser på regionen. 
• Identifiera vad det är för typ av samarbeten som behövs 
konkret i regionen och starta upp dem.
• Arbeta aktivt för att starta upp forskningsinstitut tillsam-
mans med universitet, högskolor och näringsliv.
• Ta fram gemensamma visioner om hur Skåne ska utveck-
las, tillsammans med kommunerna.
• Stärk positionerna för aktörer som Ideon, Medeon, Invest 
in Skåne, Minc med flera eftersom de bidrar till att utveckla 
företag, kluster och näringsliv.
• Samordna insatserna mot besökarna, med regionen som 
den samordnande parten.
• Arbeta aktivt med infrastrukturen tillsammans med kom-
munerna.
• Skapa någon form av ”Industrial Office” som hjälper 
näringslivet att använda anläggningarna.

Anläggningarna
• Skapa förståelse hos allmänheten om nyttan anläggningar-
na skapar. Få skåningarna att vara stolta över att anläggning-
arna ligger i Skåne, vilket genererar bra marknadsföring.
• Var med i debatten och planeringen av områdena runt 
anläggningarna. Genom engagemang gynnas anläggningarna 
tillsammans med samhällets utveckling bäst i planeringen.

Universitetet och högskolor
• Var öppen för samarbeten och vara med och bidra till 
att ny kunskap och teknik omsätts i nya produkter och 
processer.

• Skapa kontakter och samarbeten med näringslivet, vilket 
underlättar för forskningsresultat att komma till användning 
för människan snabbare.

• Arbeta för att starta upp forskningsinstitut tillsammans 
med regionen och näringslivet.

• Marknadsför utbildningar som har betydelse för ESS, 
MAX IV och spin-off-effekterna både mot blivande studen-
ter och mot näringslivet.

Näringslivet
• Samverka med universitet och högskolor, Region Skåne, 
anläggningarna, kommunerna för att skapa de största spin-
off-effekterna av anläggningarna.
• Visa intresse för anläggningarna och forskningen för att 
kunna dra nytta av utvecklingen som anläggningarna för 
med sig på ett tidigt stadium.

Tillsammans kan vi utveckla Skåne med hjälp av ESS och MAX IV!
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