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STÅLINDUSTRINS FORSKARSKOLA FLYTTAR IN I SANDBACKA PARK
Tisdagen den 1/10 2013 etablerar Stålindustrins Forskarskola verksamhet i Sandbacka Park
genom att de två första industridoktoranderna, Hans Kellner och Nima Safara Nosar, flyttar in.
Verksamheten bygger på tidigare goda erfarenheter av nära samarbete mellan akademin och
regionala industriföretag. Arbetet med Stålindustrins Forskarskola initierades redan 2011 och
sedan ett år tillbaka har satsningen gått in i en operativ fas. Sedan tidigare finns sju
doktorander placerade hos Högskolan Dalarna.
Huvudman och sammanhållande i arbetet är Högskolan Dalarna. Satsningen finansieras av
Jernkontoret, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan
Dalarna, Sandvikens kommun samt samverkande företag. Samarbeten har hittills etablerats
med SSAB, Sandvik, Outokumpu, Böhler-Uddeholm och data M Scandinavia. Luleå Tekniska
Universitet samt Högskolan i Gävle är viktiga akademipartners.
”Ett delmål för Forskarskolan är att etablera verksamhet även i Gävleborg, vilket vi nu gläds åt
att ha verkställt”, säger Lennart Westman, Föreståndare för Stålindustrins Forskarskola.
”I teknikparksmiljön är nära samarbete med högskolor och forskning en viktig beståndsdel för
att bidra till innovation och hög kompetens. Detta är därför en strategisk pusselbit och ett stort
tillskott för Sandbacka Park”, säger Ulrika Malmkvist, Teknikparkschef.
Den 1/10 kl 15.00 kommer en välkomstceremoni att hållas i Sandbacka Park, Högbovägen
45.
Medverkar gör Forskarskolans föreståndare, Lennart Westman, de två forskarstuderande,
teknikparkschef Ulrika Malmkvist samt inbjudna gäster.
Stålindustrins Forskarskola har som mål att utbilda 15 doktorer i nära anslutning till
stålindustrin. Den har en beräknad omsättning på 65 Mkr och kommer att bedrivas åren 2011
– 2018. Fram tills nu har alla doktorander varit lokaliserade till Borlänge.

Sandbacka Park är en av Sveriges ca 40 science parks där samverkan mellan företag, organisationer, högskola och samhälle
främjar utveckling, företagande och innovationer. Här finns ca 50 företag och 900 medarbetare. Sandbacka Park ägs av
Sandvikens kommun och verksamheten drivs i nära samarbete med det regionala näringslivet och offentliga samarbetspartners. I
teknikparkens kreativa miljöer kan företag, idéer och individer utvecklas. Sedan starten ligger fokus på verksamheter inom teknik
och IT. Ett allt större intresse från tillväxtföretag inom andra branscher, öppnar för nya gränsöverskridande samarbeten.
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