
Research Institutes of Sweden 

ACCELERATING 

INNOVATION! 
 

Stefan Ivarsson  

29 September 2017 



2 

Ägarens uppdrag till RISE 

”Industriforskningsinstituten ska vara 
internationellt konkurrenskraftiga och verka för 
hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka 
näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.”  
 

Utdrag ur Forskningsproposition 2016/17:50  
(Kunskap i samverkan) 

 



 

 Finns över hela Sverige – och lite till. 

 2 200 medarbetare, varav 30 % disputerade  
forskare  

 Omsatte 2016 cirka 2,5 miljarder SEK  

 Små och stora företag är kunder,  
varav ca 30 % SMF 

 Driver ett 100-tal test- och  
demonstrationsmiljöer,  
öppna för företag och lärosäten  
(Ägare och partner i 60 % av  
Sveriges samlade test- och 
demonstrationsmiljöer) 
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Fakta om  

RISE-koncernen 



Omsättningsfördelning RISE-koncernen  

2 470 MSEK  (2016) 
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54% 

21% 

19% 

6% 

Näringslivsintäkter

Offentliga finansiärer

Statliga medel

EU-medel
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Vårt gemensamma  

erbjudande 

 Tillämpad forskning och utveckling 

 Forskning och innovation 

 Expertkonsultation 

 Tjänstedesign och designprocesser 

 Innovationsstöd för små och medelstora företag  

 Industrialisering och verifiering 

 Test- och demonstrationsmiljöer 

 Teknisk utvärdering och verifiering 

 Prototyper och pilotproduktion 

 Kvalitetssäkring 

 Certifiering 
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RISE Affärs- och 

innovationsområden 

Digitalisering 

Energi och biobaserad ekonomi 

Hållbara städer och samhällen 

Life Science 

Mobilitet 



Forskning och utveckling i flera steg 
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Exempel på forsknings- och 
utvecklingsprojekt  som drivs  
eller planeras, där RISE driver 

eller deltar. 
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Optimization of O&M strategy with DWM-load model 
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Dynamic Wake Meandering (DWM) model have the potential to mitigate the limitations of current 

models which makes them promising for industrial applications. The project focuses on the effective 

integration of the DWM model with standard tools for the computation of design loads, reliability, energy 

production and O&M costs for wind farms. 



Sustainable fire safety for wind turbines 
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Materials used in wind turbines is tested for their resistance and reaction to fire. To ensure a fire-safe design 

for the lifetime of a turbine, the effect of aging and degradation of the material is accounted for. 

 

The results will inform energy providers who are seeking information about how fire can be prevented in 

wind turbines and will also enable safety measures to be 

included in the early stages of design. 

* Find the report @: 

http://vindenergitillhavs.se/media/201

6/09/boklet_firesafetly_digital_.pdf 



Förklaringsmodeller för störning från vindkraftverk 
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 Mål: 

• Kartlägga ljudnivåer från nyare vindkraftverk på olika platser och i olika terränger. 

• Utvärdera den upplevda störningen på grund av ljudets egenskaper tillsammans med visuell inverkan. 

• Utvärdera ekonomiska och ägarstrukturers inverkan på ljudupplevelsen från vindkraftverk. 

  

Metod: 

• Ljudmätningar på tysta vindskyddade platser på omkring 5-6 vindkraftverksparker. 

• Lyssningsförsök i ljudfältssimuleringslabb med 3:e ordningens ambisonics (23 högtalare). 

• Olikhetsskattningar för multidimensionell skalning 

• Emotionell respons 

• Enkäter utskickade till boende kring samma vindkraftsparker som vid ljudmätningarna. 

  

Partnerprojekt på UU och KTH: 

Titel: Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk i kuperad terräng relaterat till ljudmätning (initierad av 

Conny Larsson, StandUp for Wind – numera har han pensionerats och han har lämnat över projektet till 

annan person på UU) 

  

  

Resultaten är klara under våren 2018.   



ReVind - Recycling and development of rotor blades for wind 

turbines 
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The aim of the project is to improve the process of recycling glass fiber composite. In 

addition, alternative composites such as bio composites is studied for use in wind turbines applications 

where the target is lower environmental impact with retained mechanical properties.  

 

A pilot test is done where an 7 meter long blade is built in a new material, tested and recycled.   



Wind Power Towers from Wood 
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Manufacturability verification of bent CLT-modules for bio-material based Wind Power Towers 
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Optical sensors for detecting of ice on 

wind power blades 

Concepts for distributed fiber optic measurement technology is developed and evaluated. The 

advantage of distributed fiber sensor technology is its ability to measure distributed over the 

wings and without risking damage at thunderstorms. 
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New materials and improved coating for leading edge 

Increased durability of the protective coating and the service life on leading edge. 

New materials and advanced production methods are keywords for development.   

 



Vindkraftturbiner till havs behöver regelbunden 
service. Nu vill flera svenska aktörer försöka ta fram 
en elektrisk arbetsbåt för att minska miljöpåverkan. 

Forskningsinstitutet Rise ansöker nu om medel från 
Energimyndigheten för att genomföra en förstudie 
kring utvecklingen av en elektrisk arbetsbåt, en så 
kallad crew transfel vessel, CTV. 

– Projektpartnern Vattenfall, som äger 
vindkraftverk, har insett att om de ska kunna vara 
100 procent förnybara måste de även tänka på drift 
och underhållsinfrastruktur. Då kan de inte ha 
arbetsbåtar som spyr ut koldioxid, kväve, svavel och 
partiklar, säger Stefan Ivarsson, projektledare Rise. 
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Arbetsbåt för tuff miljö ska bli elektrisk 
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Cold Climate Test Centre 

Full scale test and validation  

for the wind industry 

www.coldclimatetest.com 
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Vad kan vi göra på ett testcenter för kallt klimat ??? 
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• Test och verifiering av ny modeller av vindkraftverk i kallt och isigt klimat 

     ~”som bilindustrin gör i Arjeplog” 

 

• Forskning och utveckling kring is och ljud -> tystare blad även vid nedisning 

 

• Test och utvärdering av avisningssystem 

 

• Utveckling och test av nya material anpassade för kalla förhållanden 

 

• Med mera 
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 Scale-Up fungerar som kunskapsförmedlare med 
särskilda möjligheter och erfarenheter inom 
miljöteknik. Vår gemensamma vision för 
samarbetet är att skapa bättre förbindelser 
mellan köpare och leverantörer inom området. 

 Scale-Up är ett smart sätt att nå nya 
industripartners genom etablerade 
företagsnätverk i Nordeuropa. Det innebär stora 
möjligheter för både stora och små företag 

 Scale-Up är ett samarbete mellan 
klusterorganisationer inom miljöteknik i 
Europa: RISE, Cleantech Inn Sweden, 
Cambridge Cleantech (GB), Allia (GB), Clean 
Copenhagen (DK), Clean Tech Delta Rotterdam 
(NL) och i-Cleantech Flanders (BE). 
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Scale-Up: samarbete inom miljöteknik mellan små och stora 

företag 
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