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PhotonicSweden members

Förord av ordförande
Jag konstaterar att vi har en mycket händelserik höst framför
oss fylld med optik- och fotonik.
Framför allt så har arbetet med att ta fram en nationell
agenda startat. Sköter vi detta rätt så kan vi skapa ett
dokument som kan användas för att positionera och öka
stödet för svensk optik och fotonik. Detta kan till exempel bli
ett dokument som EU, Vinnova, SSF och VR beaktar när de
utformar program för forskning och företagsstöd. Att denna
agenda ger en rättvisande bild av vårt område är därför
mycket viktigt och där behöver vi er hjälp. Se till att ni deltar
i de olika arbetsgrupperna och bidrag med just era åsikter!
Ni kan läsa mer om arbetet med agendan i detta
nyhetsbrev och vi kommer fylla på hemsidan löpande med
mer information.
Det är också tätt mellan konferenserna i Stockholm i höst och
efter Europhoton ser vi nu fram emot IMAGIC dagarna och
Optik och Fotonikdagarna i oktober. Ni hittar mer
information och preliminärt program på sidan två i detta
nyhetsbrev. Dessutom ser programmet för optopubarna
riktigt spännande ut, med flera studiebesök hos forskare och
företag. Se till att inte missa dessa intressanta föredrag samt
möjligheten att umgås och diskutera med kollegor.
Hoppas att vi ses ofta under hösten!
Emil Hällstig
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PhotonicSweden members

Optik och Fotonikdagerna 2012 och arbetsgruppsmöte

Optik & Fotonikdagarna hålls i år den 18 and 19 oktober på AlbaNova, KTH Stockholm tillsammans med Adoptdagen den 19 oktober 2012.
Under dessa dagar kommer det att hållas ett stort antal inbjudna
föredrag från både forskningsfronten och från företag med nya
intressanta teknologier. Liksom tidigare år kommer det ordnas en
utställning i samband med konferensen där organisationer, företag
och produkter kan presenteras. Det kommer också att vara möjligt
att delta med en poster.
I samarbete med och sponsrat av:

Associated members

Mer information och registrering hittas på:
http://www.photonicsweden.org/optik-fotonikdagarna-2012

PhotonicSweden kallar till arbetsgruppsmöte, onsdag
17 oktober kl.13.00-17.00, på AlbaNova, KTH

PhotonicSweden partners

Detta är möte är en del i processen att arbeta fram en nationell
forsknings och innovationsagenda för fotonik. Första öppna mötet
hölls i samband med Optik och Fotonikdagarna 2011 i Hudiksvall
och därefter har ytterligare ett möte hållits med ca 50st deltagare
i maj 2012. Sedan dess har en del av arbetsgrupperna fortsatt
arbeta. Nu välkomnar vi alla som är intresserade att deltaga i
valfri arbetsgrupp och bidraga med sina åsikter till agendan. För
mer information se senare i detta nyhetsbrev och anmälan skall ske
till Petra Bindig petra@photonicsweden.org.
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Program
Optik och Fotonikdagarna 2012, AlbaNova, Stockholm
Preliminary Program Thursday, October 18
Start Stop Duration Activity
09:00 10:00
10:00 10:10
10:10 10:20

01:00
00:10
00:10

Registration
Welcome speach , Gunnar Björk, Coordinator ADOPT
Conference opening, Emil Hällstig, PhotonicSweden

Session 1.1: Optical materials and their applications
10:20 10:40

00:20

State‐of‐the‐art nanostructured semiconductor materials for increased functionality in
photonic applications, Anand Srinivasan, KTH

10:40 11:00

00:20

Presentation focusing on semiconductor material and component fabrication at Finisar,
(title and speaker TBA) , Stockholm

11:00 11:20
11:20 11:40
11:40 12:00

00:20
00:20
00:20

Photosensitivity of Optical Fibers and Fiber Bragg Gratings Components for Dynamic
Switching, Zangwei Yu, Acreo, Stockholm
Nanowires with promise for photovoltaics, Magnus Borgström, LTH, Lund
Enhanced optical nonlinearity in nanostructured semiconductors, Marcin Swillo, KTH

12:00 13:30

01:30

Lunch break & Exhibition & Posters
Session 1.2: Optical materials and their applications, cont.

13:30 13:50
13:50 14:10

00:20
00:20

Photonic integration on silicon – a monolithic approach, Sebastian Lourdudoss, KTH
The optical antenna, Mikael Käll, Chalmers

14:10 14:30

00:20

Title to be announced, Magnus Hägglund, Ecospark, Linköping

14:30 14:50

00:20

Photonics Research and Industry in the German Capital Region of Berlin‐Brandenburg,
Gerrit Rössler, Op TecBB, Berlin

14:50 15:15

00:25

15:15 16:00

00:45

16:00 16:10
16:10 16:30
16:30 16:50

00:10
00:20
00:20

16:50 17:10

00:20

Coffee break & Exhibition & Posters
Session 1.3: Optical systems
Fiber lasers― new developments, applica ons, and prospects, Johan Nilsson, OCR,
Southhampton

Break
Finnish Technology Platform in Photonics, Juha Laiho, Photonics Finland
All‐optical signal processing with periodically poled LiNbO3, Katia Gallo, KTH
An Analogue Time Stretcher for a 3D Time of Flight Camera, Kalevi Hyyppä och Muham‐
mad Tanveer, LTU

Session 1.4: Photonics awards
17:10 17:20

00:10

PhotonicSweden: Pris för bästa optikföretag och exjobb

17:20 18:30
17:30 18:30

01:10
01:00

Coffee break, Exhibition & Posters

18:30 19:00

00:30

19:00 19:30

00:30

19:30

**** SOS Årsstämma‐2012 ****

Break
Drink and mingle
Dinner and entertainment
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Program
Preliminary Program Friday, October 19
Start Stop

Duration Activity

08:30 09:00 00:30 Registration
Welcome. Latest news from ADOPT and presentation of the day activities, Gunnar
09:00 09:15 00:15 Björk, Carlota Canalias, Fredrik Laurell, KTH

Session 2.1: Modern imaging techniques 1
Modern thermal imaging, Speaker TBA, FLIR Systems AB, Division Termografi, Stock‐
09:15 09:45 00:30 holm
09:45 10:15 00:30 Superresolution microscopy, Hans Blom, Science for Life Lab

Session 2.2 JOINT POSTER SESSION WITH Linnaeus Center of Excellence
10:15 10:45 00:30 ADOPT + Coffee
Session 2.3: Modern imaging techniques 2
10:45 11:15 00:30 THz imaging, Jan Stake, CTH
11:15 11:45 00:30 X‐ray optics, Hans Hertz, Biomedical and X‐ray Physics, KTH
11:45 13:00 01:15 Lunch break & Exhibition & Posters

Session 2.4: Industrial non‐destructive testing
13:00 13:20 00:20 High‐definition x‐ray scintillators, Fredrik Jonsson, Scint‐X, Stockholm
3‐dimensional scanning in industrial applications, Börje Larsson, Cascade Computing AB,
13:20 13:40 00:20 Mölndal
13:40 14:00 00:20
Scanning for Real‐Virtual‐Reality in wood products engineering ‐ From Industrial CT log‐
scanning in full speed to 3D measurements of a timber bridge movements, Olle Hag‐
man, LTU

Session 2.5: Swedish photonics organisation
14:00 14:20 00:20 Challenges and opportunities for the Swedish photonics, PhotonicSweden
14:20 14:30 00:10 Closing remarks, PhotonicSweden
14:30 14:45 00:15 Coffee break

Session 2.6: Study visits
14:45 16:30 01:45 Visit to "Lasergrottan" at Vetenskapens hus
14:45 16:30 01:45 Visit to the reflector telescope at AlbaNova
16:30

End
4
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Speed dating for representives from industry and Master and PhD students

Optics & Photonics and ADOPT Day 2012
19 October 2012 |Stockholm | KTH Alba Nova

Speed dating on 19 October from 10:15-10:45 at the lunch break /
poster session /exhibition
Put up your job offers / job applications on a black board and meet for a
chat or a discussion face to face at our poster and exhibition area:
Opportunities for:
Industry:
Your job offers
Your offers for internship
Your research projects
Your perspectives for young minds
Your need for excellent young minds
Students:
You are looking for a job
You are looking for an internship
You are looking for a mentor
You are looking for good job perspectives
You want to chat with people from industry

5
PhotonicSweden (PS) | Electrum 236, Isafjordsgatan 22 | SE-164 40 Kista | E-Mail: info@photonicsweden.org |
URL: www.photonicsweden.org

Strategisk Forsknings & Innovationsagenda inom
Fotonik – En Möjliggörande Teknologi för Sverige
Nu har vi dragit igång det kanske viktigaste projektet för svensk optik och fotonik
någonsin! Målet är att näringsliv, institut och akademi, skall enas om en gemensam
vision och en handlingsplan för att genom optik- och fotonik bidra till ökad
konkurrenskraft. Men för att klara detta behövs er hjälp!
VINNOVA har beviljat vår ansökan (se www.photonicsweden.org/
node/41) för att utveckla en Strategisk Forskning och
Innovationsagenda inom fotonik! Totalt blev 73 ansökningar beviljade
av 154 inkomna, se Vinnovas hemsida för mer information om de beviljade
agendaförslagen.
VINNOVA har dock valt att finansiera vårt arbete med 200 kkr i stället för de 500 kkr
som vi sökte. Fotonik och optik verkar inte ha tillräcklig potential, enligt bedömarna hos
VINNOVA. Vi uppmuntras nu också att tillsammans med 6 andra konstellationer utveckla
en gemensam agenda kring temat ”elektronisk och fotonisk hårdvara”. Detta är på ett
sätt mycket positivt då vi tillsammans kan skapa en starkare agenda och nå ett större
genomslag. Parallellt med denna gemensamma agenda så måste vi ändå arbeta fram
vår egen fotonikagenda, dels för att på ett bra sätt lyfta fram optik och fotonik men
också för att vi av europakommissionen förväntas göra detta inom EU-projektet
InnoPho21. Nationella optik och fotonikagendor håller på att arbetas fram också i de
andra 5 länderna som är med i det projektet (Frankrike, UK, Holland, Schweiz och
Spanien). I alla dessa länder finns det dessutom en nationell finansiering av projektet. Vi
har därför en tuff uppgift framför oss och kommer verkligen behöva mycket hjälp från
våra medlemmar.
Som ni förhoppningsvis vet har fotonik valts ut av europakommissionen som en av 6
nyckelteknologier för Europa. USA har nyligen kommit ut med den preliminära utgåvan av
en ett nytt strategidokument som mycket tydligt visar på den centrala roll fotoniken har
för samhället. Rapporten heter: ”Optics and Photonics – Essential Technologies for Our
Nation” och finns under ”Download” på vår hemsida. Vi kan också nämna att länder som
Kina, Sydkorea, Japan och Singapore storsatsar på optik och fotonik och utbildar
betydligt fler ingenjörer i området än hela Europa och Nordamerika tillsammans. En viktig
uppgift vi har nu är att samla hårda fakta som förhoppningsvis kan visa VINNOVA med
flera att fotonik och optik verkligen har en stor potential.
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Strategisk Forskning&Innovation Agenda
Fotonik – En Möjliggörande Teknologi för Sverige
O

För att uppnå våra mål behöver vi Ert aktiva deltagande! Det vi behöver hjälp
med är:

Se till att Er organisation finns representerad i alla för Er relevanta
arbetsgrupper och se till att delta vid det öppna arbetsgruppsmötet den
17/10!

Sponsra projektet med ett ekonomiskt bidrag
(typiskt 5-10 tusen kronor)!
Den svenska fotoniken har en unik möjlighet att visa sin styrka och sin potential samt dessutom
bidra till de andra forskning- och innovationsagendorna!
Detta kan komma att påverka strategier, forskningsutlysningar, utbildningssatsningar,
företagsstöd med mera under det kommande årtiondet så därför är detta så viktigt för oss
alla!
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Strategisk Forskning&Innovation Agenda
Fotonik – En Möjliggörande Teknologi för Sverige
Arbetet med utvecklingen av en strategisk agenda
Arbetet för att utveckla strategin är baserat på aktivt deltagande av nyckelpersoner från industrin,
akademin och den offentliga sektorn. PhotonicSweden har valt att ha i stort sett samma arbetsgrupper
som den europeiska teknologiplattformen Photonics21 för att bättre kunna kommunicera med, och bättre
vara representerade i, den europeiska plattformen. I figuren nedan ser ni vilka dessa grupper är samt
vilka andra roller som finns definierade i projektet.

Arbetsgrupper och ledare:
• Pierre-Yves Fonjallaz leder agenda-utvecklingen (VINNOVAs och vår egen)
• Pär Johansson (Acreo) leder AG1
• Daniel Karlsson (Gasporox) leder AG3
• Henrik Ludwigs (Saab) leder AG5
• AG2 och AG4 har inte byggts än
• AG6 och AG7 letar efter ny ledare (Upggiften tar ca 10 tim/mån i 7 månader)
Tidsplan:
• 17:e oktober: Öppet möte för alla arbetsgrupper på Albanova (kl.13-17)
• Fram till april 2013 hålls ett antal (2-4) möten för varje arbetsgrupp för sig.
• Januari 2013: SWOT analys, omvärldsanalys och inventering skall finnas framtagna för varje AG.
• Februari 2013: Öppet möte för alla arbetsgrupper och fokus på visioner, mål och handlingsplan.
• Mars 2013: Leverans av den gemensamma agenda om elektronisk och fotonisk hårdvara till VINNOVA
• April 2013: Första version av vår agenda för den svenska fotoniken
8
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Strategisk Forskning&Innovation Agenda
Fotonik – En Möjliggörande Teknologi för Sverige
Deltagande från våra medlemmar i arbetsgrupperna
I vår ansökan till VINNOVA gjorde vi en “bästa gissning” av vilka arbetsgrupper som skulle vara
av intresse för 28 av våra medlemmar se nedan i grå och grönt. Vi selekterade då företag som
producerar och säljer hårdvara. Här under har vi gjort en ”bästa gissning” av vilka
arbetsgrupper som kan vara av intresse för alla våra medlemmar. Mörkgrått indikerar det vi
tror är av huvudintresse. Det gröna indikerar det aktuella deltagandet så länge i
arbetsgruppsmöten (nov. 2011 och maj 2012). Det är uppenbart att ett större engagemang från
våra medlemmar behövs om vi skall kunna utveckla en trovärdig och slagkraftig agenda!
PhotonicSweden Medlem
Acreo
ACAL BFi Nordic
Alfa Exx
Azpect Photonics
Brandt Optik
Chalmers Tekniska Högskola
Cobolt
CVI Melles Griot
Elos Fixturlaser
Epsilon
Ericsson
Excillum
Fiber Optic Valley
Fiberson
Fibertronix
Finisar
FLIR Systems
Gasporox
Hamamatsu Photonics Norden
Laser 2000 GmbH
KTH
Limab
Luleå Tekniska Universitet
Lunds Laser Centrum / LU
Maxekalan Consult
Metric Industrial
Micronic Mydata
Nyfors Teknologi
OEM Automatic
Optilia Instruments
Optonova
Optonyx
Optoskand
Optronic Norden
Parameter
Perten Instruments
Proximion Fiber Systems
SAAB
SenseAir
Silex Microsystems
SiTek Electro Optics

AG1-IKT

AG2-IND

AG3-MED

AG4-DISP

AG5-SENS

SP Sveriges Tekn. Forskningsinstitut
Spectrogon
Swerea KIMAB
Thorlabs Sweden
Tobii Technology
Transmode Systems
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Northern Optics 2012

Bästa Optik och Fotonikföretag - 2012
O

Nominering till priset bästa Optik och
Fotonikföretag - 2012

På Optik & Fotonikdagarna 2012 den 18-19 oktober på KTH Alba Nova i Stockholm kommer PhotonicSweden delat ut pris till Sveriges bästa optik och fotonikföretag.

Northern Optics 2012 will take place from 1921 November 2012.
At the Conference Centre Comwell Borupgaard
Nørrevej 80
3070 Snekkersten
Denmark

Vi ber er läsa statuterna och fylla i bifogat förslags formulär och
skicka per mejl eller post så snart som möjligt till Petra Bindig. Alla
medlemmar, personliga som företag och organisationer är välkomna att lämna en nominering.
PhotonicSwedens styrelse kommer därefter att utse en vinnare som
tillkännages den 18 oktober.
Mer information: http://www.photonicsweden.org/nominering-tillpriset-b-sta-optik-och-fotonikf-retag-2012

Advance information about Norhern Optics
2012 is available at Danish Optical Society
(DOPS) web page:
http://www.dops.dk/
Further information regarding abstract submissions and deadlines available at http://
indico.conferences.dtu.dk/
conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=118

Imagic seminar days 2012
Imaging Integrated Components and Systems”
Dates: Oct 9th and 10th
Location: Electrumsalen, Kistagången 16, 164 40 Kista, Sweden
IMAGIC has now been under way for 6 years, during which time much
has happened in the world of imaging. Therefore this year’s two-day
event is dedicated to advances achieved in imaging technology and
its applications, both within IMAGIC and in the “outside world”.
Both national and international speakers will present their specialist
areas.
More information: http://www.acreo.se/en/Meet-Us-At/EventArchive/2012/IMAGIC-Seminar-days-2012/
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Nyheter fån våra medlemmar
Today, PhotonicSweden has 39 full company members and 8 associated company
members as well as 89 personal members.
GasPorOx AB is a spin-off company from research
at Lund Laser Centre, Lund University, Sweden. The
company is further developing and commercialising
the technology GASMAS: Gas in Scattering Media Absorption Spectroscopy.
GASMAS provide a non-destructive, non-invasive, non-intrusive laser-based technology
for sensing of gas contained in pores and cavities inside scattering media. There is a
wide range of possible applications of the technology, for example:
Foodtech: Modified atmosphere packaging & quality control of food.
Medtech: Diagnostic tool for sinuses, ear, mastoid bone, lung, stomach, intestines.
Pharmaceutics: Porosimetry.
Building Industry: Porosity of building materials and paint & drying processes of
wood.
Agriculture: Ripening processes & growth optimisation.
Principles of GASMAS
The absorption linewidth of gas is very sharp, as compared to the absorption
features of solids and liquids. In GASMAS the small but sharp gas absorption
imprints in light emerging from porous scattering samples are studied. In order
to do this GASMAS relies on tuneable diode laser absorption spectroscopy
where a laser is scanned across an absorption line of the sensed gas.

GAS PI1 is the first commercial system from
GasPorOx. GAS PI1 is a laser headspace oxygen
analyser for non-intrusive analysis of gas in packages for quality assurance and gas process monitoring

The gas absorption depends on the gas concentration and the light path-length through the gas (Beer-Lamberts Law).
Conventionally, the path-length is known and the concentration is readily calculated from the transmittance, but in
GASMAS scattering renders the path length unknown. However, in many applications there are complementing techniques that can provide information on the optical path length, thus allowing evaluation of the gas concentration.

Complete range of imaging components from leading suppliers:

Basler_Ace-foto-Original

Matrox_concord_fx-Original

CF_HA-serien_-_Gruppfoto-Original

MidWest_Filter_Bandpass-Original

DL104s-Original

Runner_-_Foto-Original
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Nyheter fån våra medlemmar
Azpect Photonics is the leading Nordic supplier of products for the Photonics market. As a part of the pan-European company group AMS Technologies, we supply
lasers, optics, spectroscopy instrumentation, OEM components, and more. We provide solutions for Research and Development, Industrial Manufacturing, and for
forefront Scientific applications.
Azpect Photonics (AMS Nordic) has 10 employees, all dedicated to supporting our
customers.

Today, Azpect represents well over 20 companies with complementing product portfolios. Thereby, we can provide complete solutions for almost any photonic application.
Moreover, Azpect has a professional and experienced service department. This ensure that our customers get fast
and efficient support, like they should expect from a leading supplier.
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Kontakt PhotonicSwedens ledningsgrupp
Petra Bindig
Email: petra@photonicsweden.org

address

PhotonicSweden
Electrum 236
164 40 Kista
Sweden
Pierre-Yves Fonjallaz
Email: pierre@photonicsweden.org

Delivery address

PhotonicSweden
Isafjordsgatan 22
164 40 Kista
Sweden

Lennart BM Svensson
Email: lennart@photonicsweden.org

Kontakt PhotonicSwedens styrelse

Emil Hällstig
Email: emil.hallstig@optronic.se
(ordförande)

Ordinarie ledamöter
Mårten Armgarth, VD ACREO AB
Gunnar Björk, Professor KTH
Magnus Breidne, Projektchef på IVA
Michael Cohn, VD Parameter AB
Anneliz Johansson, Egen företagare
Tord Karlin, Teknikutvecklingschef FoU
på Micronic Mydata AB
Stefan Kröll, Professor LTH
Hans Mickelsson, ‘Head of Broadband Technology Research’ på Ericsson

Lars Rymell, Chef för Optronikavdelningen
Epsilon
Peter Strömberg, Utvecklingschef Elos
Fixturlaser AB
Suppleanter
Hans Malmqvist, Ordförande FMOF

PhotonicSweden (PS) | Electrum 236, Isafjordsgatan 22 | SE-164 40 Kista | E-Mail: info@photonicsweden.org |
URL: www.photonicsweden.org

13

