
Stödanmälan
Investeringsförslag Myfab-Uppsala 2018

Formuläret syftar till att utvärdera intresse för / behov av föreslagna investeringar bland Ångström-
laboratoriets forskare. Dessa prioriteringar ska göras på avdelnings- / programnivå och undertecknas
av resp föreståndare. Ange på nästa sida vilka av nedanstående förslag som stöds, genom att fylla i:

1) Prioritetsordning (1, 2, 3, …).
2) Uppskattat nyttjande inom avd / pgm. (timmar/månad).
3) Maximal medfinansiering (SEK/år × 5 år).*

Förslag Förslagställare E-post Uppskattad
investering

[kSEK]
1 Maskless

photolitho system
Rimantas Brucas
Teknik / FTF

rimantas.brucas
@angstrom.uu.se

3 500

2 Table tops putter Tomas Nyberg
Myfab-U

tomas.nyberg
@angstrom.uu.se

400

3 Digital optical
microscope

Staffan Jacobson
Teknik / TMV

staffan.jacobson
@angstrom.uu.se

600

4 In-situ TEM heating
/ biasing holder

Lars Riekehr
Teknik / FTE

lars.riekehr
@angstrom.uu.se

840

5 HAXPES w. two
photon energies

Andreas Lindblad
Fysik / MKM Fysik

andreas.lindblad
@physics.uu.se

15 000

6 Upgrade PE01:
Si + metal etcher

Örjan Vallin
Myfab-U

orjan.vallin
@angstrom.uu.se

1 000

7 Upgrade:
ellipsometer

Örjan Vallin
Myfab-U

orjan.vallin
@angstrom.uu.se

471

8 Energy filter AT18
(Titan TEM)

Klaus Leifer
Teknik / TMV

klaus.leifer
@angstrom.uu.se

9 800

9 Super-resolution
optical microscope

Jöns Hilborn
Kemi / Polymer

jons.hilborn
@kemi.uu.se

6 892

* En total medfinansiering om minst 25 % förutsätts normalt för nya satsningar. Detta dokument utgör inte ett bindande
åtagande, men ska ge ett underlag för bedömning av förutsättningarna för denna medfinansiering. Det belopp som efter-
frågas är den maximala årskostnad, under en femårsperiod, som totalt kan accepteras för samtliga investeringar som stöds.
För de förslag som efter utvärdering bedöms vara lämpliga att bevilja kommer definitiva finansieringsnivåer att förhandlas
i dialog med samtliga identifierade intressenter. I samband med detta fattas också beslut om avskrivningstiden (3-10 år).
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Stödanmälan Myfab-Uppsala 2018

Institution: ___________________________________

Avd. / Pgm.: ___________________________________

①
Prioritet

②
Nyttjande
[tim/mån]

1 Maskless photolithography system

2 Table top sputter

3 Digital optical microscope

4 In-situ TEM heating / biasing holder

5 HAXPES w. two photon energies

6 Upgrade PE01: Si + metal etcher

7 Upgrade: ellipsometer

8 Energy filter AT18 (Titan TEM)

9 Super-resolution optical microscope

③ Maximal total medfinansiering under 5 år:   _______________   kSEK/år

Uppsala 2018-_____-_____

__________________________________________________
Avdelningsföreståndare / Programansvarig

Ifyllt formulär (eller skannad kopia) skickas till: Stefan Nygren
MSL / Myfab-Uppsala
Inst f teknikvetenskaper

stefan.nygren@angstrom.uu.se


