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Ny database styrker nano-samarbejdet i Øresundsregionen 
  
Den 1. juni løfter Nano Øresund sløret for en helt ny nano-database, der skal 
være med til at skabe en endnu stærkere nanoklynge i Øresundsregionen.  
 
Den nye nano-database, der hedder Øresund Nano Network, er et gratis værktøj til regio-
nens nanoaktører og -interessenter.  
 
Allerede nu indeholder databasen 382 forskere og 27 virksomheder/organisationer. Ind-
holdet forventes at øge, i takt med at informationen om databasen i de kommende måne-
der når ud til endnu flere virksomheder, organisationer og forskere. 
 
Giver overblik over ressourcerne i hele regionen 
Med den nye database ønsker Nano Øresund at knytte danske og svenske virksomheder og 
forskere i Øresundsregionen tættere til hinanden. Forskere, virksomheder og organisatio-
ner i regionen skal kunne finde hinanden, ligesom aktører uden for regionen let skal kunne 
finde de relevante kompetencer.  
 
”Øresund Nano Network skal give et overblik over alle nanoressourcerne på tværs af Øre-
sund. Der er et enormt uudnyttet potentiale for samarbejde og synergieffekter i regionen 
på nuværende tidspunkt. Og databasen skaber nye muligheder både for forskere, virksom-
heder og myndigheder, så det bliver nemt at finde nye danske og svenske samarbejdspart-
nere og få ny viden om et specielt område”, siger Daniel Kronmann, projektkoordinator i 
Nano Øresund.  
 
Dynamisk information 
Øresund Nano Network er en online, dynamisk database. Alle aktører, der arbejder med, 
eller er interesserede i nanoteknologi, kan registrere sig gratis og derefter logge ind for at 
opdatere sin profil. 
 
Se mere på www.nano-oresund.org  
 
For yderligere information, kontakt da venligst 
Daniel Kronmann 
Projektkoordinator, Nano Øresund  
Mobil: +46 734 34 03 34 
E-mail: dk@nano-oresund.org 
 
Nano Øresund samler og synliggør ressourcerne, inden for nanoteknologi i Øresundsregionen. Netværksorganisa-
tionen fokuserer på at intensivere den kommercielle udvikling af nanoteknologi i Øresundsregionen. Nano Øre-
sund er en del af Øresund Science Region. 


