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ÄR NI REDO FÖR ATT TA NÄSTA STEG?

RISE — Research Institutes of Sweden
ri.se  /  info@ri.se

I denna foldern har vi 
bara skrapat på 

ytan. Det finns mer  
på djupet.

Är ni nyfikna på mer om RISE?

Gå in på RISE hemsida för att få mer information. Där 
finns exempel på berättelser, större projekt,våra 

testbäddar, vilka tjänster vi kan ebjuda, 
kontaktuppgifter till våra experter, mm.



Uppdrag och forskning
Vår finansiering utgörs av  51% från 

industrin,  27% från forsknings-

finansiärer och 22% är statliga medel.

Exempel på tjänster är: tekniska 

uppdrag, certifiering, utbildning, 

arrangera konferenser, standardisering, 

rådgivning, skadeutredningar, forskning 

och innovation.

Deltagande i olika forskningsnätverk

• EIT Raw Materials - RISE core 

partner, ca 15 pågående projekt

• BBT, SIP STRIM, BeFo - Huvudman

• Internationellt kommittearbete 

inom CEN, ASTM, ISRM, IAEG, 

IUGS, RILEM, ITA-COSUF  

DigiCORE – Digital Collaboration and Research. RISE digitaliseringslaboratorium där  

organisationer och forskning möts för att utforska framtidens tekniklösningar. 

"Berg, tunnel, 
gruva, råmaterial, 
natursten, ballast"
Hur kan berget och undermarksutrymmet 
utnyttjas som en resurs för samhället på ett 
effektivt, miljövänligt och säkert sätt med hjälp 
av modern teknik i en cirkulär ekonomi?

Det är ett ökat behov av undermarks-

infrastruktur i de allt större och förtät-

ade städerna i hela världen.  Fler och 

djupare gruvor, lagring och utvinning av 

energi, produktion av ballast, mineraler, 

och natursten, är ytterligare exempel på 

användningar av berggrunden.

Kraven för de olika områdena är många, 

t ex högre driftssäkerhet, effektivitet 

och kvalitet, mindre risk, energiåtgång 

och miljöpåverkan, för att klara 

konkurrens och miljökrav och få 

acceptans i samhället.

En internationellt ledande 
innovationspartner
RISE samarbetar med industri, myndig-

heter, samhälle och universitet med 

problemlösning, metodutvecklingar, 

forskning och innovationer. Vi ska verka 

för hållbar tillväxt i Sverige och stärka 

näringslivets konkurrenskraft och 

förnyelse samt bevaka trender och anta 

globala utmaningar.

Bredden är en unik styrka
Inga problem är för små eller för stora 

att hantera, alltifrån enskilda frågor till 

stora komplexa system. Det finns få 

andra aktörer med en så stor teknisk 

bredd. Exempel på områden är 

• Bergmaterial och bergmekanik

• Bergtätning- och förstärkning

• Mineralextraktion

• Sensorteknik och monitorering

• Geometri- och positionsmätning

• Brand , risk och säkerhet

• Luft-, vatten- och energisystem

• Drift, övervakning och underhåll

• Autonoma fordon och utrustningar

• Maskinlärning, AI, VR, AR

• LCA, risk- och miljöanalyser

• Tillförliglighet och osäkerhet

VISSTE NI DETTA OM 
RISE?

2800 anställda, 39% kvinnor

20 000 projekt & uppdrag/år

3066 MSEK Nettoomsättning

35 orter där RISE är verksamma

193 EU-projekt

496 Vinnovaprojekt

1023 akademiska publikationer

130 testbäddar

(Siffror gäller 2018)


