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Kungl Tekniska Högskolan,
Karolinska Institutet, 
VINNOVA och Energimyndigheten
har glädjen att bjuda in dig och din organisation till KTHs nya byggnad Albanova 
universitetscentrum. 

Dagen ger dig rika möjligheter att ta del av hur forskningssamverkan mellan akademi
och industri går till inom ramen för ett kompetenscentrum.

Vi visar dig exempel på de vitt skilda landvinningar som industrier gjort som en direkt
följd av att de varit involverade i ett kompetenscentrum. 

Du kommer att få tillfälle att under en och samma dag orientera dig inom tio 
multidisciplinära områden tillsammans med ledande internationella forskare.

Det ges rika tillfällen att knyta kontakter med kompetenscentrums alla forskare, 
styrelser och ca 220 medlemsindustrier samt inbjudna representanter för Sveriges 
forskarsamhälle, forskningsfinansiärer, centrala och lokala politiker, doktorander, 
studenter och media.

Dagens debattdeltagare kommer att resonera kring ämnet framtida finansiering av 
samverkan mellan industri och akademi för att gynna Sveriges ekonomiska tillväxt. 
Kom och delta i en fängslande debatt!

Med din medverkan gör vi detta till en mycket spännande dag.
Vi önskar dig varmt välkommen.

Anders Flodström         Hans Wigzell        Per Eriksson        Thomas Korsfeldt

Anmäl dig på www.kth.se/aktuellt/kcdagen
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Möjlighet att äta och dricka kaffe finns i Albanova under hela dagen

Anmäl dig på www.kth.se/aktuellt/kcdagen

Invigning
Henrik Alfredsson, tekniska fakultetens dekanus, öppnar årets Kompetenscentrumdag. 
VINNOVAs Kompetenscentrumvision presenteras av generaldirektör Per Eriksson. 
Kompetenscentrums välkomstadress.
Plats: Oscar Kleins Auditorium, klockan 9–10.

Utställningen – ”Success Stories”
I Albanovas stora galleri, 1000 m2 och en takhöjd på 22 m, presenterar Stockholms tio kompetenscentrum
ett 30-tal ”success stories”. Utvalda medlemsindustrier visar den konkreta nyttan som man har av att
delta i Kompetenscentrums verksamhet. Utställningen skapar en bild av kompetenscentrums praktiska
verksamhet och ger möjligheten för diskussioner om verksamheten i detalj med forskare och 
representanter från akademin och industrin. 
Plats: Galleriet, klockan 9–17.

Video
En trettio minuter lång video presenterar Stockholms tio kompetenscentrum och deras verksamhet.
Filmen ger en översiktlig bild av verksamhetsområdena och vad som kan åstadkommas med nära 
samverkan mellan akademi och industri. Videon kan rekvieras från kompetenscentrums kansli.
Plats: Sal FB54, klockan 10–17, varje hel timme.

Vetenskapliga föredrag
Vi presenterar forskningsfronten inom tio skilda forskningsområden. Ledande svenska och internationella
forskare ger perspektiv över nya landvinningar och vetenskapliga utmaningar i ca 30 föredrag under
dagen. Föredragen startar med en översikt över området men är främst avsedda för den initierade 
forskaren.
Plats: Albanovas föreläsningssalar, klockan 10–17, varje hel timme.

Debatt – Hur ser framtiden ut?
Kompetenscentrumidéen är genomförd sedan sju år i Sverige. Denna lyckade och nu etablerade 
verksamhet är ett av de givna sätten för framtida finansiering av forskning – sällan har en sådan 
forskningssatsning fått en så markant hög avkastning! Internationella utvärderingar har pekat på 
teknikgenombrott i yttersta forskningsfront och nyttiggörandet av dessa har lett till betydande effekter
inom svensk industri. Verksamhetens resultat har också uppmärksammats av ett flertal instanser i
Sverige och utomlands följer flera länder nu i Sveriges kölvatten. Hur ser då framtiden ut för 
kompetenscentrum i Sverige?

Panel: Hans Wigzell; rektor Karolinska Institutet, Anders Eriksson; prorektor KTH, representant från
utbildningsdepartementet, Marianne Nivert; styrelseledamot Telia AB, Hasse Johansson; 
forskningsdirektör Scania AB, Per Eriksson; GD VINNOVA, Björn Nilsson; VD Karo Bio AB, Birgitta
Palmberger; avdelningschef Energimyndigheten, Lennart Ljung; centrumföreståndare Linköpings
Tekniska Högskola, Lennart Karlsson; centrumföreståndare Luleå Universitet, Ytterligare namn kommer till.
Moderator Stefan Sauk. 
Plats: Oscar Kleins Auditorium och på storbildsskärm i Albanovas galleri, klockan 14–16.



Kompetenscentrum
Kompetenscentrum är en nyskapande form för forskningssamarbete mellan universitet och
företag. Här utvecklas högskolan som forskningsresurs för näringslivet. På detta sätt stärks
innovationssystemen i Sverige och länken mellan högskolans forskning och företagens
FoU. Kompetenscentrum driver forskarutbildning och bidrar till grundutbildning som 
motsvarar veteskapliga krav och näringslivets behov. En central idé i kompetenscentrum 
är att företagen deltar aktivt i forskningssamarbetet.

Kompetenscentrum startades 1995 och initierades av VINNOVA. I programmet ingår 28
centrum vid åtta universitet och tekniska högskolor. VINNOVA och Energimyndigheten
bidrar kontinuerligt till verksamhetens finansiering.

För närvarande samarbetar ca 220 företag med forskargrupper vid ca 130 institutioner/
avdelningar vid åtta universitet/högskolor och nio industriforskningsinstitut. Det är i genomsnitt
tolv företag per centrum och många företag har valt att medverka i flera centrum.

Mer än 300 doktorander och industridoktorander är verksamma inom programmet och ett
flertal av kompetenscentrumens discipliner samarbetar genom sin forskning över avdelnings-
och institutionsgränser. I aktivt samarbete med företag driver kompetenscentrum 
forskningsprogram med höga vetenskapliga kvalitetskrav och de skapar nya möjligheter för
såväl forskare som företag. 

Stockholms Kompetenscentrum

WoxénCentrum / Högpresterande produktionssystem – http://www.psm.kth.se/woxen
CTT / Talteknologi – http://www.speech.kth.se/ctt
CID / Centrum för användarorienterad IT-design – http://cid.nada.kth.se
FaxénLaboratoriet / Processteknisk strömningsmekanik – http://www2.mech.kth.se/faxenlab
SNAP / Centrum för naturproduktbaserade tensider –http://www.surfchem.kth.se/yki/snap/
EKC / Elkraftteknik – http://www.ekc.kth.se/comp/powercomp.html
PSCI / Parallel and Scientific Computing Institute – Institute http://www.psci.kth.se
BRIIE / Pulvermetallurgi, design av oorganiska gränsskikt –http://www.brinell.kth.se/
CBioPT / Centrum för Bioprocessteknik – http://www.kth.se/fakulteter/centra/cbiopt
Forskningscentrum för strålbehandling – http://www.ki.se/fcs/welcome.html

Frågor om Kompetensen i centrumdagen besvaras av:
Kompetenscentrums kansli: Lotta Rosenfeldt, KTH, Albanova, 106 91 Stockholm
tel: 08-55 37 84 46, e-post: lottar@biotech.kth.se

Hur hittar jag till Albanova universitetscentrum?

Adress: 
Albanova Universitetscentrum 
Roslagstullsbacken 21, Stockholm
(f.d. Roslagstulls sjukhusområde)

Anmäl dig på www.kth.se/aktuellt/kcdagen

Parkering, infart från Roslagsvägen, 
mycket begränsade parkeringsmöjligheter
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backen

Roslagstulls-

Albanova universitetscentrum
SCFAB är KTHs nyaste byggnad
omfattande 30 000 m2 i sex
plan samt ett observatorium.
Byggnaden är ritad av arkitekt
Henning Larsen och är belönad
med bl.a Stockholmspriset. I
byggnaden samverkar KTH
med Stockholms Universitet
inom forskningsområdena 
bioteknik, fysik och astronomi.



Lecture room 
FB 51

Lecture room
FB 52

Lecture room
FB 53

Lecture room
FB 54

Kjell Björklund: ABB´s
ways to Co-operate
with academic 
research.
Värdar: WoxénCentrum

Prof Jesper
Oppelstrup: PSCI
after seven years -
accomplishments
and future plans
Värdar: PSCI

Said Sahrai, ABB Group
Services Centre AB:
Technology transfer and
cooperation with 
academia - long range
perspectives and 
promptness
Värdar: FaxénLaboratoriet

Civ.ing. Björn Andreassen, KI: Purging
magnet for radiation therapy.  
Civ.ing. Janina Östling, KI: GEM
Gaseous electron multiplicator for 
portal imaging. 
Värdar: Forskningscentrum för
strålbehandling

Dr. Fredrik Edelvik:
GEMS - state of the
art solvers for
electromagnetics
Värdar: PSCI

Gunnar Larsson, R&D
Consultant AB: Fuel cell
systems - a future
Swedish industry?
Värdar: FaxénLaboratoriet

Civ.ing. Johan Nilsson, KI:
Radiobiological tumor modeling. 
Fil dr Johan Löf: Treatment optimiza-
tion, RaySearch Laboratories. 
Värdar: Forskningscentrum för
strålbehandling

Anders Carlson: 
High-tech within
Swedish Mail Service - 
co-operation with 
academic research.
Värdar: WoxénCentrum

Dr. John Beggs:
Computational elec-
tromagnetics at
NASA
Värdar: PSCI

Lars Bretzner, CID and
SmartEye AB: 
Gestural interfaces
Värdar: CID+CTT

Fil.dr. Roger Svensson, KI: Scanned
beam radiation therapy, PencilBeam
Technologies. CEO 
Erik Hedlund: New companies in the
radiotherapy arena. 
Värdar: Forskningscentrum för
strålbehandling

Dr. Jeanette
Hellgren-Kotaleski:
Simulation of 
biochemical 
networks in the cel
Värdar: PSCI

Margita Lundman
Hjälpmedelsinst: Smart
development for human
needs - cooperation on
technical support for 
functionally disabled
Värdar: CID+CTT

Fil.dr. Bengt Lind: A private radiation
therapy department, RayClinic. 
Prof Anders Brahme: Ion therapy  
Värdar: Forskningscentrum för
strålbehandling

Anders Rydahl, 
Prof Christer Johansson,
KTH: Research and 
development in 
production - A must for
Swedish competability.
Värdar: WoxénCentrum

Prof Gustav Amberg
and 
Dr. Minh Do-Quang:
Weld pool simulation
Värdar: PSCI

Prof Yngve Sundblad
KTH, CID: 
IT support for informal
contacts
Värdar: CID+CTT

Dr. Per Öster:
Hardware trends in
simulation - what
computer should you
buy?
Värdar: PSCI

Stefan Ulvenlund, AstraZeneca: 
The importance of surface active
agents for development of medical
drugs.
Värdar: SNAP

Doc Lars Hagel
Amersham
Biosciences AB:
Challenges in 
biotechnology - fluid
mechanics
Värdar:
FaxénLaboratoriet

Jesper Högberg,
PipeBeach AB: 
Speech interfaces towards
Internet
Värdar: CID+CTT

Prof  Björn Granström
KTH, CTT:
Talking with the computer
through animated interac-
tive agents
Värdar: CID+CTT

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

Symposium: Development of
modern radiation therapy
Civ.ing. Sara Janek, KI: PET-CT
tumordiagnostics and in vivo dosimetry.
Civ.ing. Björn Skatt Ladar: Three
dimensional laser scanner.
Värdar: Forskningscentrum för
strålbehandling

Doc Gunnar Westin,
Uppsala Universitet:
Drastiskt förbättrade
egenskaper 
hos WC-Co-verktyg
med en ny lösningske-
misk metod
Värdar: Brinell

Med reservation för eventuella förändringar av programmet. Var god vänd.
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Lecture room 
FB 55

Lecture room 
FD 51

Lecture room 
FD5

Lecture room 
FR 4 
Oscar Kleins audiotorium

Videofilm:
”VINNOVAs 
kompetenscenter/
samverkan 
akademi – industri”

Prof Lennart Söder, KTH:
How much wind power can
be installed in Sweden?
Värdar: EKC

Prof Joost Teixeira de
Mattos, University of
Amsterdam: Metabolic
Versatility in Yeast and
Bacteria: Implications for
Applications
Värdar: CBioPT

Videofilm:
”VINNOVAs 
kompetenscenter/
samverkan 
akademi – industri”

Videofilm:
”VINNOVAs 
kompetenscenter/
samverkan 
akademi – industri”

Prof Torsten Cegrell, KTH:
The influence of IT maturity
on electricity consumption 
Värdar: EKC

Prof Karl Hult, KTH:
Lipases - Catalysis and
Substrate Recognition
Värdar: CBioPT

Prof Rainer Rudolph,
University of Halle:
Industrial production of 
therapeutic proteins
Värdar: CBioPT

Videofilm:
”VINNOVAs 
kompetenscenter/
samverkan 
akademi – industri”

Prof Chandur Sadarangani,
KTH: Environment friendly
electrical vehicles,
Värdar: EKC

Martin Svensson Sv
Lantmännen, Stockholm:
Swedish natural products
as raw materials for 
surfactants.  
Värdar: SNAP

Björn Nilsson CEO Karo Bio
AB: Biotech business in
Sweden and abroad.
Karo Bio - a leading
Swedish biotech company
Värdar: CBioPT

Videofilm:
”VINNOVAs 
kompetenscenter/
samverkan 
akademi – industri”

Ingegärd Johansson Azko
Nobel:
The surfactants of the 
future: Effective and 
environmentally friendly?
Värdar: SNAP

Prof Tuula Teeri, KTH:
Novel approaches for 
enzymatic fibre 
modifications.
Värdar: CBioPT

Prof Jürgen Leman,
University of Bielefeld: 
Aspects of roboterisation of
a pilotplant for protein 
production on basis of the
use of mammalian cell 
culture
Värdar: CBioPT

Videofilm:
”VINNOVAs 
kompetenscenter/
samverkan 
akademi – industri”

Paneldebatt –
Hur ser framtiden ut för 
kompetenscentrum i
Sverige?

Fortsatt paneldebatt

Videofilm:
”VINNOVAs 
kompetenscenter/
samverkan 
akademi – industri”

Fortsatt paneldebatt

Fortsatt paneldebatt

EC founding 2003.
Lecture not confirmed.

Prof Mathias Uhlén, KTH
Värdar: CBioPT
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Med reservation för eventuella förändringar av programmet. Var god vänd.
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