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1. Bakgrund 
I samband med ett intensifierat arbete kring testbäddar på Business Region Göteborg AB (BRG) och 
initiativ som Testbädd Göteborg och Gothenburg Green City Zone är det nu återigen dags att 
uppdatera katalogen över verksamma testbäddar.  

BRG har tidigare kartlagt testbäddar i regionen – men med denna kartläggning önskade vi att få 
tillfälle att lyssna in testbäddarnas återkommande utmaningar, önskemål och tillgänglighet. Detta för 
att uppdateringen skulle bli så korrekt som möjligt samt att lära sig mer om den potentiella 
utvecklingen. 

Bättre förståelse för testbäddarna skulle också leda till en bättre uppfattning i hur vi kan vara 
behjälpliga i deras utveckling, samt en tydligare anknytning till BRG:s fyra verksamhetsmål. 

1.1. VERKSAMHETSMÅL 

1.1.1. Fler framgångsrika företag 
Ett starkt näringsliv skapar sysselsättning, ökar skattebasen och bygger grunden för vårt 
välfärdssamhälle. Att på olika sätt stödja företagandet i regionen är därför centralt för hela Business 
Region Göteborgs verksamhet. 

1.1.2. Förbättrat företagsklimat 
För att regionens företag ska kunna utvecklas och växa och därmed bidra till hållbar tillväxt i 
Göteborgsregionen men också för att vi ska kunna locka nya företag till regionen måste vi ha ett gott 
företagsklimat. För att förbättra företagsklimatet måste kommunen ha hög tillgänglighet, god service, 
ett gott samspel såväl med företagen som internt mellan olika förvaltningar samt skapa en positiv bild 
av entreprenörskap och sprida den till både medborgarna och andra aktörer lokalt och regionalt. 

1.1.3. Ökad innovationskraft 
Den samlade innovationskraften är viktig för att klara samhällsutmaningar och för att skapa 
konkurrenskraftiga innovationer för en global marknad och bidrar till ytterligare investeringar och 
etableringar samt attraherar talang/kompetens. 

1.1.4. Ökad attraktionskraft 
Göteborg ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i samt besöka. För att vara det behöver 
Göteborgs Stad både leverera en god samhällsservice och förmedla berättelsen om Göteborg som 
attraktiv plats. I detta arbete är stolta göteborgare minst lika viktiga som det internationella intresset. 

1.2. SYFTE 
Syftet med denna rapport är att få en mer övergripande bild av testbäddar som är verksamma i 
Västsverige samt att uppdatera den information som BRG har i sitt nuvarande register. I arbetet har vi 
sett över testbäddarnas erbjudanden, den tekniska nivån och vi har klargjort krav och kriterier som är 
kopplade till testbäddarna. Detta för att bättre förstå testbäddens tillgänglighet för användarna, 
förutsättningar att hantera inkommande förfrågningar, stöd som kan ges till användare i 
affärsutveckling samt deras uppbyggnad och struktur. 
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Detta skall hjälpa BRG och näringslivet att bättre kunna nyttja den testbäddskapacitet som finns 
etablerad. Testbäddar kan utgöra ett kritiskt led i innovations- och kommersialiseringsprocesser och 
en mer nyanserad förståelse kan leda till att fler produkter får demonstreras och testas i den grad som  
önskas. 

Med hjälp av en uppdaterad bild ska BRG och förhoppnings näringslivet lättare kunna prioritera samt 
styra aktiviteter och insatser för att öka innovationskraften i regionen.  Detta kan bidra till en positiv 
effekt i regionens innovationsekosystem, vilken i sin tur verkar näringslivsfrämjande. 

1.3. DEFINITION  
På Business Region Göteborg definieras testbäddar som en delad utvecklingsmiljö där man kan utveckla 
nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Det är en plats där företag, akademi och andra organisationer skall 
kunna samverka om utveckling, test och införandet av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska 
lösningar. Testbäddarna kategoriseras i tre olika varianter:  

Labb – Här testats enskilda egenskaper eller funktioner i kontrollerad miljö. 
Konstruerad eller simulerad användarmiljö – Här sker test eller demo på systemnivå av hela 
produkter, tjänster eller processer.  
Verkliga miljöer – Här testas tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är 
avsedd att användas i. 

1.4. AVGRÄNSING  
Rapporten avgränsas enligt Europeiska unionens regionala indelning för statistikredovisning. Sverige 
utgörs av tre olika nivåer för indelning, NUTS 1 ser till landsdelar, NUTS 2 av riksområden och NUTS 
3 av regioner. 

Denna kartläggning utgår från nivå 2, NUTS SE23 Västsverige som består av SE231 Hallands Län och 
SE232 Västra Götalands Län. 

En utökning av kartläggning från Göteborgsregionen till Västsverige gör att vi kan finna mer 
utrymme för synergier och samarbeten. Utöver detta så kan en tydligare översikt på ett segment av 
innovationskapaciteten i NUTS SE23 fungera som ett extra supplement vid utgående ansökningar i 
bland annat EU-kontext. 

1.5. METOD  
Kartläggningen har bestått av två delar och ägt rum under tio veckors tid sommaren 2021. Den första 
delen har bestått av en online-enkät som skickats ut till de testbäddar som vi har listade sedan vår 
första kartläggning, samt till nya testbäddar som vi vet har etablerats under perioden efter. 
Svarsfrekvensen ligger på cirka 80 % och kan räknas som hög. Vi har haft dialoger med aktörer i 
innovationsekosystemet som exempelvis inkubatorer och Science parks och uppmanat till att sprida 
enkäten till flera testbäddar som vi kan ha förbisett. Totalt har 17 nya testbäddar introducerats för 
Business Region Göteborg. 18 tidigare listade testbäddar har avslutats på grund av olika 
omständigheter, vanligtvis på grund av avslutad finansiering eller omstrukturering.  

I enkäten bad vi om ett tillfälle att få en kortare uppdatering via länk. Respondenterna ställde sig 
positivt till detta och totalt har 34 intervjuer skett med föreståndare till testbäddar. I den korta 
uppdateringen har föreståndare själva fått reflektera kring tillgänglighet, krav och kriterier, processer 
kopplat till användare samt om vad som erbjuds. 
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De testbäddar som ej svarat är listade med information från deras respektive hemsidor. 

2. Slutsatser 

2.1. TILLGÄNGLIGHET 
Till att börja med finns det ingen standardiserad modell för att mäta tillgänglighet för testbäddar. 
Därför valde vi att låta testbäddarna göra en självuppskattning via en skala. Skalan sträckte sig från 0 
till 10 och tillskrev endast värde till dessa två.  Vi gav dem följande värde:  

• 0 – endast intern verksamhet samt 10 – obegränsad tillgänglig för alla. 

Av dem som svarat på enkäten ser vi att majoriteten, cirka 50 % ställer sig öppnare och mer tillgänglig 
för alla. I övrigt ställer sig 25 % passiva och placera sig mittemellan de två, samt 25 % som något mer 
stängd och mer anpassad för intern verksamhet.  

Det är viktigt att understryka att detta är en fråga som besvarats utan tydliga definitioner och att 
föreståndares egen definiering kan skilja. Hursomhelst har Business Region Göteborg fått en bättre 
bild av tillgängligheten hos testbäddar i regionen som tydligt visar att kartlagda testbäddar generellt 
ser sig själva som mer öppna än stängda, vilket är väldigt positivt. 

Den andra viktiga delen med att låta testbäddar göra en självuppskattning är för att lyfta fråga om 
tillgänglighet hos respektive testbädd och hoppas på att verksamheter skall börja reflektera mer själva 
samt se över hur deras faktiska situation ser ut. 

Som regel har testbäddar inte reflekterat mycket om hur deras tillgänglighet ser ut. Det kan råda 
tvivel om hur användare kanaliseras till dem, information gällande krav och kriterier som ställs till 
användare, eventuella förkunskaper/material/modeller eller prover som skall vara på plats innan 
ytterligare tester kan utföras. 

Något som har varit intressant under uppdateringar är att flertalet av testbäddar är relativt passiva 
med att nå ut till användare – flera marknadsför sig via olika kanaler – men majoriteten låter 
användare kontakta dem för att testa något. Endast en handfull jobbar mer offensivt genom att se över 
vad man kan erbjuda och aktivt söker upp organisationer eller grupper som skulle dra nytta av deras 
testbäddsverksamhet.  Detta tillvägagångsätt är något som borde lyftas mer och spridas bland nätverk 
för testbäddar. 

2.2. PROJEKTFINANSIERADE TESTBÄDDAR 
Av testbäddar som svarat på enkäten har tidsbegränsad projektfinansiering varit den näst mest 
angivna formen av finansiering till testbädden (se figur nedan).  
Flertalet av testbäddar som etablerats och främst drivs genom medel från tidsbegränsad 
projektfinansiering ställs oftast inför ett vägskäl vid projektets slut; 
antingen avslutas verksamheten och resultaten utvärderas, eller så finner man en övergång till att 
ställa om mot en långsiktig affärsmodell. Flera testbäddar finner detta väldigt utmanande. I vissa fall 
sker denna omställning väldigt omgående då man inte tilldelas nya medel och inte haft en långsiktig 
plan för verksamheten. Dock har en kravställning om långsiktighet och utarbetandet av en 
affärsmodell börjat läggas mer på ansökningar för tilldelning av medel till etablerandet och drift av 
testbäddar. En möjlighet för att testbäddar skall undvika att tvingas avslutas är att låta testbäddar som 
klarat omställningen kopplas samman med testbäddar som står inför utmaningen. Tillsammans skulle 
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man kunna hålla workshops kring vilka möjligheter som finns och vad som passar verksamheten bäst. 
Tillfället skulle även ge möjligheten att få mer råd och tips samt dela erfarenheter sinsemellan. 

Testbäddar har kunnat välja flera källor till finansiering. 

2.3. VÄRDET AV TESTBÄDDAR 
För testbäddarnas uppskattade värde kan det vara viktigt att ha data på hur många innovationer som 
produceras samt hur många som når marknaden. Att föra statistik på detta kan vara otroligt 
fördelaktigt för testbädden då man 

kan argumentera för den positiva effekten ens verksamhet har på innovationsklimatet. Dock är det 
enbart ett fåtal testbäddsverksamheter som följer upp resultat eller innovationer som produceras. En 
viktig roll i testbäddarnas värde 
ligger i deras tillgänglighet för små 
och medelstora företag – då det är 
oftast denna grupp som saknar de 
resurser som krävs för att exempelvis 
etablera sitt eget labb samt att kunna 
bistå med den spetskompetensen som 
är knuten till utrustningen. 
Kartläggningen visar att de flesta 
testbäddar har en uppfattning om 
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vilken storlek användare från små och medelstora företag brukar befinna sig på. 

För att fortsätta med att addera värde till sin verksamhet och ge mer djup till testbäddarnas roll i 
innovationsprocesser. Skulle testbäddarna bli bättre på att föra statistik av deras producerade resultat 
samt koppla samman det med andel små och medelstora företag samt vilken storlek de befinner sig i.  

Vidare är det inte bara frågan om testbäddarnas roll för små och medelstora företag som är av 
intresse. Flera testbäddar har uttryckt hur flera större bolag varit positiva till att mötas i en ’neutral’ 
utvecklingsmiljö. Detta kommer ofta i samband med komplexa och tekniska utmaningar där man 
uppskattat att kunna bjudna in underleverantörer för att arbeta med problemen utan att äventyra sin 
egen sekretessbeläggning som kan finnas hos respektive bolag. 

2.4. UPPLEVS SOM DOLDA 
Flera testbäddar som anslutit sig till större organisationer eller är en del av större organisationer 
upplever att man är i skymundan. Det beskrivs som att man blivit ”en i mängden” och att man är 
väldigt centralt styrd. Detta är dock oftast inte fallet. Testbäddarna har i regel en hög grad av 
autonomi och kan göra mycket för att samverka mer och häva innovationsklimatet ytterligare.  

2.5.  ÅTERKOMMANDE ANVÄNDARE 
För de flesta testbäddar är användare till testbädden återkommande kunder. Nya användare kommer 
generellt ifrån att tidigare användare berättat för parter man samarbetar med eller nätverk om vilka 
möjligheter som erbjuds hos respektive testbädd. Somliga testbäddar uttryckte även utmaningen med 
att få tillräckligt med förfrågningar till testbädden samt att förfrågningarna inte alltid håller en 
tillräckligt hög nivå. Förhoppningsvis kan denna kartläggning med krav och kriterier till de olika 
testbäddarna bidra något. 

29%

15%
10%

23%

23%

Om små och medelstora företag använder testbädden, vilken nivå 
placerar de sig som oftast inom?
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2.6. AFFÄRSUTVECKLINGSMÖJLIGHETER 
Ett tema som kan vara mer av intresse för inkubatorer, 
företagsutvecklare och Business Region Göteborg är att ha bättre 
kunskap om vilket stöd som erbjuds till användare hos testbädden. Av 
kartlagda testbäddar saknar majoriteten en funktion för att stödja 
användare till testbädden i affärsutvecklingsprocessen. Vissa är även 
osäkra på om en sådan funktion finns hos dem. Flertalet testbäddar 
som oftast är en del i en större organisation vet att en funktion för 
affärsutveckling finns – dock är man osäker på när man skall använda 
sig av den samt hur man faktiskt går tillväga för att nyttja den. Mycket 
kan skyllas ett större omstruktureringsarbete som pågår där det 
fortfarande råder vissa oklarheter angående vem man skall vända sig 
till.  
För inkubatorer, företagsutvecklare och Business Region Göteborg 
presenteras en möjlighet för att finna samverkansytor och kunna arbeta 
tätare med respektive testbädd och deras användare.  
För startups och mindre bolag är återkommande utmaningar inom 
finansiering vanligt.  
En del testbäddar är väldigt bra på att visa vilka medel man kan söka 
för att täcka tidig produktutveckling samt att vara rådgivare i 
ansökningsprocessen.  Dock så har flertalet testbäddar utmaningar med 
att hjälpa startups och mindre bolag i dessa frågor. 
 
Många efterfrågar tydligare hänvisningar om vilka medel som finns 
tillgängliga samt hjälp att agera stöd till startups och mindre bolag i 
ansökningsprocessen. Ett bättre stöd att lotsa testbäddsverksamheterna 
i dessa frågor skulle kunna ge en positiv effekt för startup-klimatet och 
hjälpt flertalet testbäddar att få fler nya användare.  
 

Flera testbäddar är unika i vad man erbjuder, vilken utrustning man 
har samt vilken kompetens som finns kopplat till det. Vilket gör att 
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man borde arbeta mer aktivt för att attrahera internationella användare. Att kunna erbjuda en trygg 
och säker innovationsmiljö genom en tydlig och bra IPR-strategi hade kunnat sänka tröskeln för 
många nya utländska användare till testbädden. I dagsläget är det ovanligt eller osäkert om man har 
en IPR-strategi för sin verksamhet av de som kartlagts. Att lyfta frågan hos testbäddarna mer och 
eventuellt informera om vägledning och stöd skulle vara gynnande.   

2.7. SAMARBETE 
Många testbäddar vill hitta samverkansytor. Verksamheter uttrycker ofta att man inte ser på andra 
testbäddar som konkurrenter utan en möjlig stöttepelare. Innovationsprocesser kan vara omfattande 
och kan behöva vara inom flera testbäddar. Som regel vill man hitta samarbeten och lösningar för att 
kunna erbjuda användare en lösning med större omfång.  

2.8. MÖTESPLATS 
Större delen av testbäddar skulle vilja se att testbädden används mer som en mötesplats för 
nätverkande. Man kan då bjuda in företag, organisationer och startups och låta de träffas för att skapa 
relationer över lösningar och behov man kan identifiera tillsammans. 

2.9. INDUSTRINÄTVERK 
Ett flertal har uttryckt sig väldigt nöjda med Business Region Göteborgs olika arrangemang för 
näringslivsdialog – där man kunnat få en uppdaterad och bred bild av vad som händer på de olika 
fronterna i näringslivet. Något man efterfrågar mer av är träffar med industrin där näringsliv och 
testbäddar bjuds in brett för att diskutera trender och utmaningar. Detta skulle göra att testbäddar får 
en uppdaterad bild av vad som väntas komma in och kunna tillrättalägga verksamheten därefter. 
Detta skulle leda till att näringslivet får en tydligare bild av vad som erbjuds hos de olika 
testbäddarna. 
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2.10. Stark innovationskedja 
Technology Readiness Levels (TRL) är indikationer på mognadsgraden i en produkt eller tjänst. 
Mätsystemet och skalan är tänkt att ge en gemensam referensram för att förstå vilken nivå en produkt 
eller tjänst har utifrån innovationskedjan.  
 

I Västsverige kan man konstatera att det finns en bra representation över hela skalan. Något som tyder 
på ett starkt innovationsklimat. Att veta TRL-nivån på en testbädd kan underlätta för användare att 
förstå när i processen man skall kontakta en testbädd. 
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43%
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31%

Inom vilken kategori placeras testbädden?

Lab / Enskilda egenskaper - Funktioner kan testas i kontrollerad miljö.

Konstruerad / Simulerad användarmiljö - Test/Demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller
processer.

Verkliga miljöer - Teknik eller process testas i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att
användas.
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3. Rekommendationer 
Vidare följer några rekommendationer på hur man kan arbeta vidare med resultatet av denna 
kartläggning. 

3.1.  MEDLEMSKAP 
Återkommande teman hos testbäddar är ofta följande: man har svårt att etablera sig i nya branscher 
och locka nya användare; man skulle gärna vilja se fler studiebesök hos testbädden; man vill ha 
tillfälle för branschdialog; man ser inte andra testbäddar som konkurrenter utan snarare stöttepelare; 
samt att man vill öka sin exponering. Testbäddar som varit en del av Testbädd Göteborg har uttryckt 
sig som väldigt nöjda med initiativet. För att svara på dessa återkommande teman skulle man testa att 
arbeta fram är ett medlemskap som skulle vara fördelaktigt både för testbäddsverksamheter samt 
användare.  

Användare skulle ges möjligheten att bli medlemmar i en grupp som omfattar flera testbäddar. 

I detta medlemskap skulle användare kunna få;  
- Tillgång till testbäddar till ett förmånligare pris. 
- Ett nyhetsbrev med omvärldsanalys samt med inspel från testbäddsverksamheter. 
- Mötesplatser där man exempelvis kan arrangera frukostseminarium och branschkvällar ute hos 
växlande testbäddar. 
- Samt tillgång till ett brett nätverk med flera aktörer som befinner sig i olika delar av 
innovationsekosystemet.  

Testbäddarna skulle i sin tur kunna få; 
- Lättare att få tillgång till nya användare, förhoppningsvis i nya branscher och segment genom att 
sänka priset för användare som har medlemskap.  
- Ett tydligt nätverk med andra testbäddar där man kan finna samverkansytor och erbjudna lösningar 
tillsammans för användare.  
- Möjligheten att informera om erbjudande och nyheter för testbädden i nyhetsbrevet. 
-Använda testbädden som mötesplats och samtidigt kunna visa upp och demonstrera ens kompetens 
och resurser.  
- Möjlighet för att kunna nyttja nätverket till branschdialog och använda det för att lättare förutse 
trender och behov.  

Ett koordinerat medlemskap och tydligare samarbete skulle även möjliggöra att man kan attrahera 
större forskningsprojekt både på nationell nivå samt internationell.  
Man skulle kunna med större tyngd bjuda in högre myndigheter mer återkommande för att arbeta 
bättre tillsammans med strategiska mål och balansera ut det man hör på gräsrotsnivå.  

3.2. ANVÄNDARPERSPEKTIVET  
Denna kartläggning och uppdatering har haft testbäddarna i fokus för att förstå värdet, utbud, 
tillgängligheten och utmaningar samt den potentiella utvecklingen som finns. Vidare skulle det vara 
intressant och nyttigt att göra en djupare studie med användare till testbäddar i fokus. En bättre bild 
och förståelse av användarperspektivet där man ges en bild av utmaningar och fördelar för 
användare. Resultat och fynd skulle möjligtvis kunna ge nya perspektiv, vilket skulle kunna hjälpa 
testbäddar samt Business Region Göteborg att bättre dirigera och rikta insatser för att ytterligare 
utveckla regionens redan starka innovationsklimat.  
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4. Testbäddsverksamheter 

4.1. TESTBÄDDAR I GÖTEBORGSREGIONEN: 

4.1.1. 3D-Bioprinting 
Bransch  Hälsa och Life Science; 
Erbjudande 3D-Biopriting, additiv tillverkning av strukturer med material (hydrogeler, 

biomaterial, polymerer, keramer) med eller utan celler samt efterföljande 
utvärdering (biologisk, kemisk, fysikalisk) 

Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Offentliga verksamheter; Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 4 

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; Kommersiella villkor - D.v.s.  
köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos 3D-Bioprinting 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos 3D-Bioprinting 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos 3D-Bioprinting 
Ja, eftersom instrumentering är placerad i lokal som följer specifika renhetskriterier samt bedriver 
verksamhet under sekretess så ställs krav på att följa utarbetade rutiner vid access. RISE 
tillhandahåller också operatör vid drift. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 
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4.1.2. Additiv tillverkning 
Bransch  Tillverkning, Material  
Erbjudande Testbädden drivs av RISE och inkluderar både moderna tekniker för 

additiv tillverkning i olika material liksom kringutrustning och kompetens 
för hantering av hela kedjan från idé till färdig komponent. 

Ägare RISE 
Område Göteborgsregionen 

 

4.1.3. Aromkemilab 
Bransch  Livsmedel och Jordbruk; 
Erbjudande Produktutveckling, felsökning, 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 9 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; 
 

Kategorier hos Aromkemilab 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Aromkemilab 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Aromkemilab 
Kunder kan deltaga vid användandet av testbädden. Oftast sköter personal hos RISE hanteringen av 
testbädden med kunders prover. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 
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4.1.4. AstaZero 
Bransch  Fordon och Transport; 
Erbjudande Test av 5G, test av fordonssäkerhet, test av självkörandetekniker för fordon 
Ägare RISE och Chalmers University of Technology 
Målgrupper Offentliga verksamheter; Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

SAFER, Drive Sweden, InfraSweden 2030 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 9  

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; Finansiering från EU; 
Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc. Partnerskap; Tidsbegränsad projektfinansiering; 

 

Kategorier hos AstaZero 

 Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos AstaZero 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos AstaZero 
Säkerhetskrav osv för testerna som skall genomföras. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.1.5. Chalmers Kraftcentral 
Bransch  Energi och Miljöteknik; 
Erbjudande Demonstration av termiska omvandlingsprocesser i industriell skala 
Ägare Chalmers, Akademiska hus och Göteborg Energi 
Målgrupper Akademi; Näringsliv; 
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Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Klimatledande processindustri 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Svenskt förgasningscentrum 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 7 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Partnerskap; Kommersiella villkor - 
D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Chalmers Kraftcentral 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

 Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Chalmers Kraftcentral 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Chalmers Kraftcentral 
Att demonstrationen ska bidra till den generiska kunskapsuppbyggnaden och är i linje med någon av 
de pågående forskningsinriktningar som kopplar till verksamheten. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.1.6. Chalmers materialanalyslaboratorium 
Bransch  Material; 
Erbjudande Materialkaraktärisering medelst elektron- och optisk mikroskopi, 

röntgenspridning, Raman och infrarödspektroskopi samt viss ytanalys och 
kemisk analys. 

Ägare Chalmers tekniska högskola 
Målgrupper Akademi; Akademi men öppen för alla; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

CMAL är en Chalmersinfrastruktur men kopplar till flera nätverk såväl 
nationella som internationella. 
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Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 3 

Finansiering  Del av utbildningsinstitution; Finansiering av stiftelse eller liknande; 
 

Kategorier hos Chalmers materialanalyslaboratorium  

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Chalmers materialanalyslaboratorium 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Chalmers materialanalyslaboratorium 
CMAL kan användas på flera sätt. Om användare själva nyttjar instrument så krävs, utöver 
säkerhetsgenomgång och riskanalys, instrumentspecifik utbildning. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.7. Cleaning Innovation 
Bransch  Hälsa och Life Science, Livsmedel och Jordbruk 
Erbjudande Cleaning Innovation är en testbädd för utveckling av rengöring och 

desinfektion och erbjuder oberoende utvärdering av teknik, kemikalier, 
material, utrustning och metoder. 

Ägare RISE 
Område Göteborgsregionen 

 

4.1.8. ElectriCity 
Bransch  Fordon och Transport; Energi och Miljöteknik; Fastigheter / Infrastruktur; 

IKT och Telekom; 
Erbjudande ElectriCity är ett samarbete där industri, forskning och samhälle 

tillsammans utvecklar och testar lösningar för morgondagens elektrifierade 
transporter. Externa parter kan också delta i olika projekt tillsammans med 
en eller flera parter inom samarbete och som passar in i sammanhanget. 
ElectriCity-samarbetet är brett och spänner från fordonsteknik kring 
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elektrifiering, automation, IT-utveckling, 5G mm, men också hur vi 
utvecklar staden med de möjligheter den nya tekniken erbjuder. 

Ägare ABB, Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericsson, Göteborg 
Energi, Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Keolis, Lindholmen 
Science Park, Renova, Transdev, Volvokoncernen, Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik, Älvstranden Utveckling 

Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

- 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 6 – TRL 8 

Finansiering  Partnerskap; 
 

Kategorier hos ElectriCity 

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 

Tillgängligheten hos ElectriCity 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos ElectriCity 
Den som vill göra något inom testbädden behöver göra det tillsammans med någon annan part och 
det ska godkännas av styrgruppen för samarbetet. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.9. Five Star Campus 
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fastigheter / Infrastruktur; Fordon och Transport; 

Material; Utbildning; 
Erbjudande Framtida mobilitetslösningar, Energisystem, Byggande och boende, 

Materialteknik, Produktutveckling, Medborgarengagemang 
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Ägare Flera testbäddar på Chalmers campus med olika ägare. 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; Medborgare; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

- 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 4 – TRL 7 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från kommun, region eller 
statsfinansiering från EU; Del av utbildningsinstitution; 
Medlemskapsbaserat; 

 

Kategorier hos Five Star Campus 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Five Star Campus 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Five Star Campus 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.1.10. Fjärrvärme och fjärrkyla 
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fastigheter / Infrastruktur; 
Erbjudande Forskning, skadeutredningar, kund- och marknadsverifiering 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 
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Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 9 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av 
tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Fjärrvärme och fjärrkyla 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Fjärrvärme och fjärrkyla 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Fjärrvärme och fjärrkyla 
Användarna beställer uppdrag som utförs av personal på RISE. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.11. Fältprovplatser för betongs beständighet i tuffa miljöer 
Bransch  Fastigheter / Infrastruktur; Gruv och Metall; Material; 

 
Erbjudande Materialprovning, Beständighetsprovning i aggressiva miljöer, 

produktutveckling 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden, stöds av Trafikverket och Cementa 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 5 – TRL 7 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Partnerskap; 
 

Kategorier hos Fältprovplatser för betongs beständighet i tuffa miljöer 
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  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Fältprovplatser för betongs beständighet i tuffa miljöer 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Fältprovplatser för betongs beständighet i tuffa miljöer 
Krav gällande provkroppars utformning mm. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.12. Gateway Säve - Castellum  
Bransch  Fordon och Transport; Fastigheter / Infrastruktur; Energi och Miljöteknik; 
Erbjudande Test av elektromobil och autonoma fordon på marken och i luften 
Ägare Castellum 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

- 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 5 – TRL 7 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Gateway Säve 

 Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Gateway Säve 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Gateway Säve 
Gateway Säve hyr ut ytor och lokaler för testning/uv av elektromobil /autonoma fordon på marken 
och i luften, testbädden hyr ut till den som önskar. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

4.1.13. Gothenburg Green City Zone 
Bransch  Fordon och Transport; Energi och Miljöteknik; Fastigheter / Infrastruktur; 
Erbjudande Green City Zone syftar inte till att i förväg avgränsa vad som ska testas eller 

hur, utan välkomnar, utvecklar och stöttar alla typer av 
tester/projekt/initiativ som möter Green City Zones kriterier och mål om ett 
utsläppsfritt transportsystem. Det kan vara en rad olika branscher och 
företag och en rad olika typer av insatser och tester. Syftet är också att 
kontinuerligt och aktiva sprida kunskapen och erfarenheterna och 
kommunicera synliggjorda behov av till exempel policyförändringar till 
beslutsfattare m.m. 

Ägare Den är öppen och ägs inte av någon i egentlig mening, men RISE, BRG och 
Volvo Cars är s.k. core partners som utgör kärnan i testbädden och ansvarar 
för att det som testas inom/kopplas till testbädden möter de kriterier som 
finns för deltagande. Man välkomnar dock fler core partners. Det finns 
också s.k. founding partners, som varit med och utvecklat samarbetet till 
exempel Mölndal stad, GBG & Co, GBG Energi m fl. En viktig grund är att 
testbädden inte är ett projekt - utan ett initiativ som är uppbyggt som en 
process och bygger på självfinansierande och/eller externfinansierande 
principer. 

Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; Civilsamhälle, medborgare; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Både ja och nej. Green City Zone spänner över och deltar i, blir inbjudna till, 
osv - mängder av olika samverkansgrupper och nätverk. Men inget större 
kontinuerligt nätverk som är formaliserat ännu där just Green City Zone 
som sådant är representerat. Det är utspritt på många olika personer och 
funktioner. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 8 – TRL 9 

Finansiering  Partnerskap; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, 
personal samt utrustning, etc. Finansiering från kommun, region eller stat; 

 

Kategorier hos Gothenburg Green City Zone 



 
 
 

25 

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Gothenburg Green City Zone 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Gothenburg Green City Zone 
Ja, därav 8 ovan. Testbädden är tillgänglig för alla, så länge man uppfyller de kriterier som finns. Obs! 
De är under utveckling. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.1.14. Göteborgs bildverkstad 
Bransch  Kulturella och Kreativa näringar; 
Erbjudande Kulturella och Kreativa näringar; 
Ägare Föreningen Göteborgs Bildverkstad 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

- 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; Medlemskapsbaserat; 
 
Kategorier hos Göteborgs bildverkstad 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Göteborgs bildverkstad 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
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Krav hos Göteborgs bildverkstad 
Att man är professionellt yrkesutövande bild- och konstskapare. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.15. Hoppet – ett innovationsprogram för klimatneutral 
byggnation  

Bransch  Fastigheter / Infrastruktur; Material; Fordon och Transport; Energi och 
Miljöteknik; Tillverkning; 

Erbjudande Hoppet är ett konkret initiativ för att stimulera innovation, generera 
kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. Första 
målet är att bygga en förskola som så långt det är möjligt åstadkoms med 
fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och 
drift. 

Ägare Lokalförvaltningen är ägare. Med flera samarbetspartners inom respektive 
pilotprojekt. Derome är totalentreprenör och LINK Arkitektur är arkitekt i 
den första pilotförskolan och en rad andra aktörer deltar i projektet. 

Målgrupper Offentliga verksamheter; Akademi; Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Hoppet ingår som testbädd i projektet ReCirculate som ingår i 
forskningsprogrammet Viable Cities med stöd av Energimyndigheten. 
ReCirculate syftar till att utforska innovativa sätt att använda befintliga 
material, genom att återanvända material och produkter från rivnings- och 
ombyggnadsprojekt och genom att utveckla nya produkter med 
"avfallslera" som råvara. Utöver Lokalförvaltningen medverkar White 
Arkitekter, Chalmers, Bengt Dahlgren AB, Wingårdhs arkitekter och 
EarthLab. Göteborgs Stad ingår även i Klimatneutrala städer 2030. 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Återbruk i Väst, Centrum för cirkulärt byggande, Ekocentrum, 
Klimatnätverk inom Göteborgs Stad, Kommunnätverk för Hållbart 
offentligt byggande (Energikontor Väst). Nätverk genom deltagande i 
flertalet FoU-projekt, ett exempel är S2C - Scandinavian Sustainable 
Circular Construction (EU-projekt som är ett samarbete mellan kommuner i 
Sverige, Norge och Danmark och har som syfte att främja hållbart 
byggande). Hoppet sprids i många nätverk, ex. genom initiativ såsom 
färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn och 
Klimat 2030 i Västra Götalandsregionen m.m. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 7 – TRL 9 

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; Finansiering från EU; 
Tidsbegränsad projektfinansiering;  
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Kategorier hos Hoppet 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

 Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Hoppet 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Hoppet 
Efterfråga klimatdata, gärna miljövarudeklarationer – EPD. Giftfritt.  Samt att användare lever upp till 
andra funktioner de skall göra och tekniska anvisningar.  
 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

.  

4.1.16. HSB Living Lab  
Bransch  Fastigheter / Infrastruktur; 
Erbjudande En öppen arena för all typ av forskning och utveckling kring framtidens 

hållbara bostäder. Testbädden är ett hyreshus för ca 40 permanenta boende, 
samtidigt som hela byggnaden fungerar som ett labb där allt kan bytas ut, 
ersättas och mätas. 

Ägare HSB Living Lab är ett samverkansprojekt mellan 12 partner. HSB, Chalmers 
och Johannebergs Science park är huvudsamarbetspartners. HSB äger själva 
byggnaden. 

Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; Startup; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

HSB Living Lab består av 12 samarbetspartners. Man är även medlem i 
European Networks of Living Labs. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 3 – TRL 9 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Partnerskap; 
 

Kategorier hos HSB Living Lab 
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  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos HSB Living Lab 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos HSB Living Lab 
Att forskning/utvecklingen handlar om framtidens hållbara boende. Att man får sin ansökan godkänd 
av beslutsgruppen i HSB Living Lab. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.1.17. Hållbara Smarta Parker 
Bransch  Fordon och Transport; Energi och Miljöteknik; utemiljöskötsel (fleet 

management, automatisering, marksensorer, eldrivna maskiner & 
motorredskap, IoT-plattform, biologisk mångfald, interaktion med 
besökare); 

Erbjudande Tillgång till en verklig driftsmiljö med parker, planteringar, 
friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar för att testa och 
utvärdera din produkt och ditt projekt. Testa moderna lösningar för en 
fossilfri och effektiv skötsel av framtidens parker och grönytor. Här testas 
och utvecklas lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet 
och lägre miljöpåverkan. I testbädden kommer både fysiska och virtuella 
”ting” (sensorer, enheter, satellitdata och smarta objektet) kommunicera och 
dela information med varandra och på så sätt skapa ett nätverk för 
optimering av resurserna. 

Ägare Göteborgs Stad är värd för testbädden i samarbete med företag och 
akademi. Göteborgs Stads Leasing AB är ägare till testbädden. Hållbara 
Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och 
förvaltningar: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och 
naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB. 

Målgrupper Näringsliv och Akademi 
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Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Testbädden ligger under VINNOVA's utlysningsprogram "Testbäddar för 
samhällets utmaningar -genomförandeprojekt 2020" 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Testbädd Göteborg 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 5 – TRL 9 

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; Finansiering kommer från 
Vinnova och medverkande parter.; 

 

Kategorier hos Hållbara Smarta Parker 

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Hållbara Smarta Parker 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Hållbara smarta parker 

– 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.1.18. Innovationsplattform VGR  
Bransch  Hälsa och Life Science; 
Erbjudande Behovsverifiering, användartester, workshop kring 

prototyp/löningsutvärdering, rådgivning kring vilka regelverk man måste 
förhålla sig till när man samverkar med offentlig sektor, matchning mot 
klinisk personal och stödfunktioner inom VGR. 

Ägare VGR 
Målgrupper Näringsliv; Akademi; Offentliga verksamheter; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Innovationsplattformen ingår i Testbädd Göteborgs nätverk. Swedish 
MedTech och övriga Innovationsplattformar inom Sveriges Regioner. 
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Nivå enligt TRL-
skalan 

Ej relevant 

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; 
 

Kategorier hos Innovationsplattform VGR 

 Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Innovationsplattform VGR 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Innovationsplattform VGR 
Att man ska förhålla sig till gällande regelverk som ex. GDPR, MDR, patientdatalagen, 
kommunallagen, offentlighetsprincipen, vid kliniska studier så behövs etikgodkännande bl.a. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.19. Kemisk avbildning 
Bransch  Livsmedel och Jordbruk; Material; 
Erbjudande Ytanalys, kvalitetskontroll av ytor, 
Ägare Chalmers och Göteborgs Universitet 
Målgrupper Akademi; Offentliga verksamheter; Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

- 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 3 

Finansiering  Del av utbildningsinstitution; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, 
köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Kemisk avbildning 
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Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Kemisk avbildning 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Kemisk avbildning 
- 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.1.20. Korrosion i jord 
Bransch  Fastigheter / Infrastruktur, Energi och miljöteknik, Material 
Erbjudande RISE testbädd erbjuder möjlighet att undersöka hur olika material 

korroderar i olika typer av jord under olika förutsättningar. Du kan också 
använda testbädden för att utvärdera effekten av olika 
korrosionsskyddssystem. 

Ägare RISE 
Område Göteborgsregionen 

 

4.1.21. Min Stad 
Bransch  Stadsplanering och medborgardialog; 
Erbjudande Nya vägar till medborgardialoger 
Ägare Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad 
Målgrupper Medborgare; Offentliga verksamheter; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

- 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 8 

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; 
 

Kategorier hos Min Stad 
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  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Min Stad 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Min Stad 
Nej- 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.1.22. Myfab – The Swedish Research Infrastructure for Micro and 
Nano Fabrication  

Bransch  Energi och Miljöteknik; IKT och Telekom; Material; Tillverkning; Säkerhet 
och Försvar; Hälsa och Life Science; 

Erbjudande Tillverkning i renrumsmiljö av material, strukturer, komponenter, sensorer, 
små system på mikro- och nanometerskalan, med relaterad karakterisering. 
Myfab är Sveriges nationella forskningsinfrastruktur med fyra stora 
laboratorier i Göteborg (Chalmers), Stockholm (KTH), Uppsala (UU) samt i 
Lund (LU). Myfab har årligen omkring 800 användare från akademi (86%) 
och industri/institut (14%). Omkring 100 företag använder årligen Myfab 

Ägare Chalmers, KTH, Uppsala universitet samt Lunds universitet. Chalmers är 
värd för Myfab. 

Målgrupper Akademi; Kommersiella användare mestadels från industri samt institut; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Nordic Nanolab Network(12 Nordiska lab)  samt EuroNanoLab (44 
Europeiska lab) 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 9 

Finansiering  8 - 9 % av finansieringen från Vetenskapsrådet, av återstoden cirka hälften 
från användaravgifter samt hälften från de fyra lärosätena (se ovan); 

 

Kategorier hos Myfab 
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Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Myfab 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Myfab 
Ja, utbildning, de skall betala användaravgifter samt deras behov (material etc.) skall vara tillåtna i 
testbäddens utrustningar. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.1.23. Paint Center 
Bransch  Fordon och Transport; Tillverkning; 
Erbjudande Ytbehandling, målning lackering i pilot- och fullskala samt test och 

utvärdering av skikt och ytor 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 6 – TRL 8 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Paint Center 

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Paint Center 
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Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 
 
Krav hos Paint Center 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.24. Pipe Centre 
Bransch  Fastigheter / Infrastruktur; Energi och Miljöteknik; 
Erbjudande Forskning, skadeutredningar, kund- och marknadsverifiering 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 9 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av 
tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Pipe Centre 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Pipe Centre 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Pipe Centre 
Användarna beställer uppdrag som utförs av RISE personal. 
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Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.25. REVERE – Resource for Vehicle Research at Chalmers 
Bransch  Fordon och Transport; IKT och Telekom; 
Erbjudande Tillgång till testfordon utrustade med sensorer, datorer mm; Utbildning; 

Forskning inom: Aktiv säkerhet, Autonoma fordon, Fordonsdynamik; 
Elektromobilitet 

Ägare Chalmers tekniska högskola. Partnerskap med Volvo Cars och Volvo AB. 
Målgrupper Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

SAFER 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 2 – TRL 7 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från kommun, region eller 
stat; Del av utbildningsinstitution; Partnerskap; 

 

Kategorier hos REVERE – Resource for Vehicle Research at Chalmers  

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos REVERE – Resource for Vehicle Research at Chalmers  

 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos REVERE – Resource for Vehicle Research at Chalmers  
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 
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Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.26. Riksbyggen Bostadsrättsförening Viva 
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fastigheter / Infrastruktur; Fordon och Transport; 
Erbjudande Test av bussbatterier för användning i fastigheter, "Smart" styrning av 

energisystem - växling mellan fjärrvärme och bergvärme beroende på 
ekonomi, Mobilitetslösningar - föreningen har 0 i P-tal, nya 
mobilitetslösningar testas med appar och poolcyklar, utlåning av verktyg 
till föreningsmedlemmar, klimatsmart betong med lägre koldioxidutsläpp, 
flexibla planlösningar. Brf Viva är nära kopplat till plattformen "Positive 
Footprint Housing" med kopplingar till akademi och näringsliv. 
Plattformen används nu för att följa upp alla innovationer. Även kopplat till 
Centrum för Boendets Arkitektur m.fl. 

Ägare Bostadsrättsföreningen ägs av dess medlemmar. Bussbatterierna ägs av 
Volvo, utrustningen i batterirummet ägs av Göteborg energi. 
Mobilitetsappen ägs av Trivector/EC2B. 

Målgrupper Näringsliv och Akademi  
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

IRIS 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Positive Footprint Housing  

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 5 – TRL 6 

Finansiering  Finansiering från EU; Finansiering från kommun, region eller stat; 
Partnerskap; 

 

Kategorier hos Riksbyggen Bostadsrättförening Viva 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Riksbyggen Bostadsrättsförening Viva 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Riksbyggen Bostadsrättsförening Viva 
Nej. 
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Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäkert 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäkert 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.1.27. Sensorer och sensorsystem  
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fordon och Transport; Gruv och Metall; Hälsa och 

Life Science; IKT och Telekom; Livsmedel och Jordbruk; Säkerhet och 
Försvar; Processindustri; Material; Fastigheter / Infrastruktur; Tillverkning; 

Erbjudande Utveckling och karakterisering av sensorer och sensorsystem 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden AB 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Nej. 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 4 – TRL 7 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; RISE och diverse forskningsprojekt; 

 

Kategorier hos Sensorer och sensorsystem 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

 Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Sensorer och sensorsystem 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Sensorer och sensorsystem  
Ja, att kunderna betalar för tjänsterna och att projekten uppfyller RISEs etiska krav och regler. 
 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 
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Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.28. Sensoriklaboratorium  
Bransch  Livsmedel och Jordbruk; 
Erbjudande Sensorisk analys och konsumenttester 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

- 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Sensoriklaboratorium  

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Sensoriklaboratorium 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Sensoriklaboratorium 
RISE ansvarar för användningen och de ev. utomstående som deltar gör det tillsammans med RISE. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 
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4.1.29. Sharing City Göteborg 
Bransch  Hållbar konsumtion/delningsekonomi; 
Erbjudande Stöd i utveckling av nya koncept och tjänster för att dela produkter/tjänster 

samt yta (lokaler och grönyta). Samt även kontaktnät till kommunala 
förvaltningar/bolag för test el samverkan. 

Ägare Göteborgs Stad (konsument och medborgarservice) samordnar testbädden 
aug 2017-aug 2021. 

Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; Civil Samhället 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Viable Cities 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Del av det nationella programmet Sharing Cities Sweden, där testbäddar 
även finns i Stockholm, Malmö och Umeå. Även kopplat till Viable Cities 
som uppmuntrar till samverkan med Klimatneutrala städer satsningen. 
Har varit medlem i det globala nätverket Sharing Cities Alliance, men gått 
ur nätverket under 2020 pga kostnaden. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

- 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; 
 

Kategorier hos Sharing City Göteborg 

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Sharing City Göteborg 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Sharing City Göteborg 
Att man skall bidra till mål 11 el 12 i Agenda 2030. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.1.30. SSPA Sweden AB 
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fordon och Transport; Säkerhet och Försvar; 

Utbildning; Tillverkning; 
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Erbjudande Utvecklig och verifiering av fartyg och fartygssytem (maritima system) 
avseende hydrodynamik & aerodynamik, Environment, Risk and 
Operation, Naval Architect & Systems Engineering, Integrated Logistics 
Support & Technical Information 

Ägare RISE 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE, ITTC 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 2 – TRL 9 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc. Tidsbegränsad projektfinansiering; 

 

Kategorier hos SSPA Sweden AB 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos SSPA Sweden AB 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos SSPA Sweden AB 
Testbädden öppen för alla utövare efter överenskommit pris för tjänsten / tiden. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.1.31. Stena Industry Innovation Lab - SIILab 
Bransch  Automation och Digitalisering; 
Erbjudande Utbildning, kollaborativa robotar, Infrastruktur för digitala instruktioner, 

AR/VR applikationer 
Ägare Chalmers 
Målgrupper Näringsliv; 
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Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Produktion2030, FFI 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

IUC 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 4 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; 
 

Kategorier hos Stena Industry Innovation Lab - SIILab 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Stena Industry Innovation Lab - SIILab 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Stena Industry Innovation Lab – SIILab 
Det måste utföra visst arbete själva i testbädden. Testperioden är med fördel kortare än 6 månader. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.1.32. Superkritisk koldioxidextraktion  
Bransch  Hälsa och Life Science, Livsmedel och jordbruk 
Erbjudande Anläggningen erbjuder nya möjligheter för livsmedels- och 

jordbruksindustrin att på ett miljövänligt sätt, utan tillsats av organiska 
lösningsmedel, extrahera ut fettlösliga ämnen ur biologiska rest- och 
sidoströmmar. 

Ägare RISE 
Område Göteborgsregionen 

 

4.1.33. Swedish Electric Transport Laboratory  
Bransch  Fordon och Transport; Utbildning; 
Erbjudande Forskning på och provning av komponenter, subsystem och kompletta 

fordon inom området elektrifierade transporter 
Ägare Bolaget SEEL som i sin tur ägs av RISE och Chalmers 
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Målgrupper Akademi; Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

IPCEI on batteries, European Battery Alliance 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

IPCEI on batteriers 1, SEC 

Nivå enligt TRL-
skalan 

 

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; Kommersiella villkor - D.v.s.  
köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos SEEL 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos SEEL 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos SEEL 
TBD 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.34. Testbädden AllAgeHub 
Bransch  Hälsa och Life Science; 
Erbjudande Tester av välfärdsteknik utifrån användarens behov i kommunal 

verksamhet eller i vardagsmiljö hos invånare som har eller löper förhöjd 
risk att få funktionsnedsättning samt anhöriga. Skapar testmiljöer. Utbilda 
Testledare. Metodstöd. Processtöd. Kunskap och inspiration 

Ägare Göteborgsregionens kommunalförbund är projektägare. Västra 
götalandsregionen Regional utvecklingsnämnd, Vinnova och de 13 
medlemskommunerna i Göteborgsregionen är finansiärer. Utöver dessa är 
även följande aktörer samverkansparter: Forskningsmiljöerna AgeCap och 
GPCC vid Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur och 
Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola samt Centrum 
för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås. Studieförbundet ABF. 
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Studieförbundet vuxenskolan. Pensionärernas riksorganisation (PRO). SPF 
Seniorerna. Funktionsrätt Västra Götaland. LaSSe Brukarstödcenter. 
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Our Normal. Business region 
Göteborg. Sahlgrenska Science Park. Västra Götalandsregionen, 
Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering, DART 
och AI Sweden och Västkom 
 

Målgrupper Offentliga verksamheter; Näringsliv; Civilsamhällets aktörer, invånare som 
har eller löper förhöjd risk att få funktionsnedsättning samt anhöriga; 

Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

- 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 7 – TRL 9 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; 
 

Kategorier hos AllAgeHub 

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos AllAgeHub 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos AllAgeHub 
Testbädden är användardriven och med användare menas personal inom kommunal vård- och 
omsorgsverksamhet, personer som har eller löper förhöjd risk att få funktionsnedsättning samt 
anhöriga. Krav och kriterier för användare i kommunal verksamhet är att man har personella, 
ekonomiska och infrastrukturella förutsättningar för test och implementering (av de lösningar som 
faller väl ut i test), man ska även ha inventerat och analyserat behov och prioriterat vilket behov man 
vill hitta lösningar för att testa. Testbädden ställer även krav på dokumentation och utvärdering av 
test enligt deras mallar. Företagen som vill få sina produkter och tjänster testade måste möta upp de 
behov som användarna vill hitta lösningar på. 
 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 
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För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.1.35. Testbädd Angered 
Bransch  Livsmedel och Jordbruk; 
Erbjudande En möjlighet att med låga insteg testa att odla kommersiellt 
Ägare Göteborgs Stad 
Målgrupper Nya entreprenörer; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Stadsnära Odling, Stadsbruk 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 9  

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc. Den bedrivs i arrendeform, de investeringar som görs läggs 
på arrendeavgiften; 

 

Kategorier hos Testbädd Angered 

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Testbädd Angered 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Testbädd Angered 
Odlaren skall starta upp företag inom ett år från tillträde. Odlaren skall odla till försäljning. Odlingen 
måste ske enligt ekologiska principer. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

 
Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 
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4.1.36. Testbädd för Hybridfogning 
Bransch  Material; Tillverkning; Utbildning; Fordon och Transport  
Erbjudande Torr förbehandling med plasma eller laser. Hybridfogning av komplexa 

material såsom limning och mekanisk fogning. 
Ägare RISE IVF AB 
Målgrupper Näringsliv; Akademi  
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Nej. 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 4 – TRL 6 

Finansiering  Testbädden är utvecklad och finansierad genom olika forskningsprojekt; 
Kommersiella villkor – köp av tjänster.  

 

Kategorier hos Testbädd för Hybridfogning 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Testbädd för Hybridfogning 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 
Krav hos Testbädd för Hybridfogning 
Oftast behövs nominella geometrier av det som skall utföras. Likaså kan fixturer behövas för objekt 
som skall fogas eller behandlas. Även en CAD-modell för den digitala tvillingen. 
 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.37. Testbädd för magnetiska analyser, magnetisk karakterisering 
och modellering 

Bransch  Material; Hälsa och Life Science; Gruv och Metall; Energi och Miljöteknik; 
Livsmedel och Jordbruk; Processindustri; Fordon och Transport; 



 
 
 

46 

Erbjudande Magnetisk analys av olika material 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1, TRL 4, TRL 7 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från EU; Kommersiella 
villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Testbädd för magnetiska analyser, magnetisk karakterisering och modellering  

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Testbädd för magnetiska analyser, magnetisk karakterisering och 
modellering 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Testbädd för magnetiska analyser, magnetisk karakterisering och modellering 
Användarna är personal vid RISE med kompetens att använda utrustningen 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

4.1.38. Testbädd för material i marin miljö 
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fastigheter / Infrastruktur; Hälsa och Life Science; 

Livsmedel och Jordbruk; Material; Processindustri; Tillverkning; 
Erbjudande Utvecklingsprojekt för innovativa skydd av material i marin miljö. 

Beständighet av material i marina miljö under både påväxtkorrosion och 
andra processer som påverkar livslängd och funktionalitet av material i 
marina miljö. 

Ägare RISE - Research Institutes of Sweden AB. 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Samarbetet med Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 
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Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Kompetenscentra inom Maritim på RISE. Internationella nätverk med andra 
liknande centra som WAVEC (Portugal); Tecnalia (Spanien); Plocan 
(Spanien); EMEC (UK); Institute de la Corrosion (Frankrike) etc. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

- 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från EU; Kommersiella 
villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.  

 

Kategorier hos Testbädd för material i marin miljö 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Testbädd för material i marin miljö 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Testbädd för material i marin miljö 
Delaktighet i gemensamma projekt eller tillträde efter finansiellt avtal.  

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

4.1.39. Testbädd för mekanisk textilåtervinning 
Bransch  Material; Processindustri; Tillverkning; Utbildning; 
Erbjudande Textilåtervinning, Produktutveckling, Utbildning 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Re:Source 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 6 

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; Tidsbegränsad 
projektfinansiering; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av 
tillgång, personal samt utrustning, etc.; 
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Kategorier hos Testbädd för mekanisk textilåtervinning. 

 Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos Testbädd för mekanisk textilåtervinning. 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Testbädd för mekanisk textilåtervinning. 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.1.40. Testbädd för Pilotproduktion av livsmedel 
Bransch  Livsmedel och Jordbruk; 
Erbjudande Produktutveckling, processutveckling, pilotproduktion, utbildning samt 

kompetens. 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Nej 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 9 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s. köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc. 

 

Kategorier hos Testbädd för pilotproduktion av livsmedel 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 
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Tillgängligheten hos Testbädd för pilotproduktion av livsmedel 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Testbädd för pilotproduktion av livsmedel  
Hygien- och säkerhetsrutiner ska följas. Samt att RISEs personal skall närvara i lokalerna. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.41. Testbädd för textilfiberutveckling  
Bransch  Material; 
Erbjudande Testning och utveckling av fibrer och produktionsprocesser för nya textila 

material med fokus på funktionalitet, hållbarhet och resurseffektivitet. 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 4-TRL 6 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Testbädd för textilfiberutveckling 

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Testbädd för textilfiberutveckling 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
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Krav hos Testbädd för textilfiberutveckling 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

 

4.1.42. Testbädd för återvinning av plast 
Bransch  Material; 
Erbjudande Produktutveckling, pilotproduktion, kunskap och utbildning, rådgivning, 

tester och analyser. 
Ägare RISE IVF 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Inte del av men samarbetar med nätverk, exempelvis Vinnväxt och 
Västsvenska Kemi- och Materialklustret 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 2 – TRL 4 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av 
tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Testbädd för återvinning av plast 

 Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos Testbädd för återvinning av plast 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Testbädd för återvinning av plast 
Testbädden erbjuder sina tjänster till alla intressenter men det är anställda på RISE IVF och RISE som 
utför det praktiska arbetet i testbäddens lokaler. Kunder och partners har möjlighet att komma och 
vara med vid provkörningar, analyser etc. men inte att själva använda den fysiska utrustningen. 
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Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.1.43. Tillverkning av livsmedel genom mikrovågs- och 
infrarödbehandling 

Bransch  Livsmedel och Jordbruk 
Erbjudande Anläggningen erbjuder möjligheter att utforma, utveckla och validera 

alternativa värmningsprocesser samt att genomföra feasibility-studier i 
syfte att ge underlag för implementering av alternativ teknologi inom 
livsmedelsproduktion. 

Ägare RISE 
Område Göteborgsregionen 

 

4.1.44. Virtual Gothenburg Lab 
Bransch  Fastigheter / Infrastruktur; 
Erbjudande Test av att samverka med Göteborgs stads digitala tvilling. 
Ägare Testbädden är under uppbyggnad. 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

- 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 2 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Partnerskap; 
 

Kategorier hos Virtual Gothenburg Lab 

 Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos Virtual Gothenburg Lab 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
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Krav hos Virtual Gothenburg Lab 
Testbädden är under uppbyggnad. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.1.45. Visual Arena 
Bransch  Visualisering; 
Erbjudande Utveckling genom samverkansprojekt, pilotproduktion, test och demo av 

teknik och tillämpningar, kunskapsspridning 
Ägare Visual Arena på Lindholmen Science Park (som egentligen beskriver Visual 

Arena som en samverkansplattform. Virtual Gothenburg Lab är ett projekt 
som håller på att skapa testbädden Virtual Gothenburg Lab) Lindholmen 
Science Park är den juridiska parten. Visual Arena finansieras till största 
delen av Göteborgs Stad och VGR. GU och Chalmers bidrar inkind. 

Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; Medborgare; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Lindholmen Science Park 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 2 – TRL 4 

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; 
 

Kategorier hos Visual Arena 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos Visual Arena 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Visual Arena  
Aktiviteter ska röra visualisering. Önskvärt att vara partner, men ej ett måste. (Då testbädden inte till 
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100% ser sig som en testbädd utan en samverkansplattform är vissa frågor inte helt 
överensstämmande med verksamheten.) 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäkert 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja (Men med egna 
parametrar) 

 

4.1.46. VTI Simulator IV  
Bransch  Fordon och Transport; 
Erbjudande Test av fordonsfunktioner, trafiksäkerhet, förarbeteende, cykling, 

trafikinformatik, vägutformning, mm. 
Ägare VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

DriveSweden 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

SAFER, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers 
SEC, Swedish Electromobility Centre 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 3 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc. Tidsbegränsad projektfinansiering; 

 

Kategorier hos VTI Simulator IV 

 Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos VTI Simulator IV 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos VTI Simulator IV 
Aktiviteter ska relatera till forskning och utveckling inom transportsektorn och mobilitetlösningar. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 
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Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.1.47. Älvstaden 
Bransch  Hållbar stadsutveckling (kan omfatta många branscher); 
Erbjudande Älvstaden är en möjliggörare för andra att testa produkter, tjänster, 

metoder etc. i nuvarande och framtida stadsmiljö, om det stämmer överens 
med de behov som existerar. 

Ägare Kommunfullmäktige i Göteborg Stad har beslutat om Vision Älvstaden där 
Älvstaden pekas ut som testarena för lösningar som bidrar till en hållbar 
stadsutveckling. Någon formell ägare finns inte för testbädden, men 
Älvstranden Utveckling verkar i delar om Älvstaden utifrån det uppdrag 
som bolaget har. 

Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; Civilsamhälle; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Vissa satsningar ingår/finansieras av de strategiska 
innovationsprogrammen. Men då testbäddens ansats är så bred som hållbar 
stadsutveckling så beror kopplingen till SIP:arna på vad som ska göras och 
av vem. De mest relevanta kan sägas vara Viable Cities, Smart Built 
Environment och Drive Sweden. 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Nej 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL1-10 

Finansiering  Testbädden har inte någon enskild finansiering. Hur satsningar finansieras 
beror på vem som ansvarar för satsningen och vad det handlar om.; 

 

Kategorier hos Älvstaden 

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Älvstaden 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Älvstaden 

Älvstranden Utveckling som bolag har kriterier på fokusområden som anses extra relevanta att 
innervera kring inom hållbar stadsutveckling. Men dessa är ju bara relevanta där Älvstranden 
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Utveckling är verksamma och inte i övriga delar av Älvstaden. 
 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2. TESTBÄDDAR I SJUHÄRAD: 

4.2.1. BioSafe 
Bransch  Hälsa och Life Science; 
Erbjudande Säkerhet medicintekniska produkter 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE - EU NETVAL 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 9 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Biosafe 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Biosafe 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Biosafe 
Helst att man har ”rena prover” med sig. Testbädden kan hjälpa en annars.  

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 
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Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.2. Brandhall Sverige  
Bransch  Brandsäkerhet (inom de flesta branscher); 
Erbjudande Möjlighet att testa brandegenskaper, brandförlopp, brandsäkerhet, 

släckförmåga, etc. 
Ägare RISE Research Institute of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institute of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 9 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Brandhall Sverige 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Brandhall Sverige 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Brandhall Sverige 
På grund av säkerhetsaspekter så kan inte vad som helst testas. Brandhall Sverige kräver även att 
deras tekniker är med och genomför testerna. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 
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4.2.3. Brandlaboratorium 
Bransch  Fastigheter / infrastruktur, Fordon och transport, Material  
Erbjudande Testbädden innefattar tre laboratorier för små- och mellanskalig provning 

som innehåller avancerad mätutrustning för mätning av brandeffekt, 
flamspridning, antändning och produktion av rök och giftiga gaser. Vi har 
kalorimetrar som kan mäta avgiven värmeeffekt, alltifrån några watt 
(motsvarande en tändsticka) upp till 2000 kW (motsvarande en rumsbrand). 

Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.4. Brandprovningsugnar 
Bransch  Tillverkning; Fastigheter / Infrastruktur; 
Erbjudande Test av brandmotstånd, stöd vid produktutveckling och underlag för 

certifiering. 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 9 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Brandprovningsugnar 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Brandprovningsugnar 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Brandprovningsugnar 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 
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För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.5. Dynamiskt Tryck  
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fordon och Transport; Gruv och Metall; Hälsa och 

Life Science; Livsmedel och Jordbruk; Material; Processindustri; Säkerhet 
och Försvar; Tillverkning; Allmän resurs för utvärdering av dynamiska 
egenskaper hos tryckmätsystem oavsett applikation.; 

Erbjudande Utvärdering av dynamiska egenskaper hos tryckmätsystem 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

EMPIR (Horizon 2020) med flera. 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Del av svenska metrologi-institutet och samarbetar inom EURAMET och 
dess forskningsprogram med andra nationella metrologi-institut inom 
framför allt Europa. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 3 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av 
tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc. VINNOVA-anslag; 

 

Kategorier hos Dynamiskt Tryck 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Dynamiskt Tryck 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Dynamiskt Tryck 
Kompetens och förståelse av frågeställningen. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 
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4.2.6. Elektriska produkter 
Bransch  Fordon och transport, Tillverkning 
Erbjudande Inom testbädden finns expertkompetens och omfattande experimentella 

resurser för att utsätta elektriska komponenter och produkter för olika 
typer av extern påverkan, både enskilt och i kombination med varandra. 
Exempelvis kyla, värme, fukt, vibrationer, gas, salt och olika typer av ljus. 
Dessa kombineras med felanalys och experimentella, numeriska och 
statistiska metoder för att prediktera livslängd i givna miljöer. Nya material 
utvecklas också för förbättrade egenskaper och förlängd livslängd. 

Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.7. EMC och trådlös kommunikation  
Bransch  Fordon och Transport; IKT och Telekom; Säkerhet och Försvar; 

Processindustri; Energi och Miljöteknik; 
Erbjudande EMC och radiokommunikationstestning av: uppkopplade automatiserade 

fordon, militära objekt, radio och telekomutrustning, industriutrustning, 
IoT utrustning, marin utrustning etc. 

Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 7-TRL 9 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc. Partnerskap; 

 

Kategorier hos EMC och trådlös kommunikation  

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos EMC och trådlös kommunikation 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos EMC och trådlös kommunikation 
Inga externa får använda testbädden självständigt. RISE personal sköter testbädden. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 
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Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.8. Experimentalanläggning för förbränningstester i fluidbädd 
Bransch  Energi och Miljöteknik; Material; Processindustri; 
Erbjudande Tester i pilotskala i frågor som rör termisk omvandling (förbränning, 

förgasning och pyrolys) av fasta bränslen. 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 3 – TRL 5 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från kommun, region eller 
stat; Finansiering av stiftelse eller liknande; 

 

Kategorier hos Experimentalanläggning för förbränningstester i fluidbädd 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Experimentalanläggning för förbränningstester i fluidbädd 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Experimentalanläggning för förbränningstester i fluidbädd 
RISE verkar internationellt med företag, akademi och offentlig sektor, och bidrar till ett 
konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Det torde innebära att testbädden är 
tillgänglig för det som syftar till hållbarhet. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 
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4.2.9. Flödeslaboratorium 
Bransch  Processindustri  
Erbjudande Laboratoriet ger möjlighet till forskning och utveckling av allt ifrån 

mikroflöden (medicinska tillämpningar) till matarvattenflöden 
(processindustri, fjärrvärme), med yppersta noggrannhet och direkt 
spårbarhet till fundamentala storheter. 

Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.10. Forskningsvillan 
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fastigheter / Infrastruktur; Fordon och Transport ; 
Erbjudande Forskningsvillan är ett lågenergihus där produkter testas i verklig miljö 

med verkligt uteklimat. 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 3 – TRL 7 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från EU; Kommersiella 
villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Forskningsvillan 

 Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Forskningsvillan 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Forskningsvillan 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 
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För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.2.11. Funktionssäkra klimatskal  
Bransch  Fastigheter / infrastruktur   
Erbjudande Möjligheter att testa hela byggnadssystem gällande tålighet mot vind och 

regnlast. Utvärdering av värmeförluster, radontransmission och risk för 
mögeltillväxt är också möjlig. 

Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.12. Hybridteknik för fordonsframdrivning  
Bransch  Fordon och transport, Energi och Miljöteknik,  
Erbjudande Testbädden innefattar frågeställningar kring allt från stationära 

batteriapplikationer, små entreprenadmaskiner, cyklar, personbilar, 
lastbilar, bussar och båtar till stora icke vägbundna fordon som 
gruvmaskiner, dumprar och containerlyftare. 

Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.13. Hållbara plastmaterial och produkter  
Bransch  Material; 
Erbjudande Metoder och utrustning för bedömning av polymera material och 

produkters hållbarhet och beständighet. 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 8 – TRL 9 

Finansiering  Medlemskapsbaserat; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av 
tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Hållbara plastmaterial och produkter  

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos Hållbara plastmaterial och produkter  
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Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 

Krav hos Hållbara plastmaterial och produkter 
– 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.2.14. Högspänningslaboratorium  
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fastigheter / Infrastruktur; Fordon och Transport; 

Material; Säkerhet och Försvar; All verksamhet där behov för 
högspänningskunskap finns; 

Erbjudande Provning, utveckling, forskning, utbildning, kalibrering mm 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 10 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Högspänningslaboratorium  

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Högspänningslaboratorium 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Högspänningslaboratorium 
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Uppdragsspecifikt. Testbädden har kriterier kopplade till arbetsmiljö som gör att vem som helst inte 
får jobba i laboratoriet. 
 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.15. Komponenter och stora konstruktioner 
Bransch  Fastigheter / Infrastruktur; Fordon och Transport; Gruv och Metall; 

Material; Energi och Miljöteknik; Säkerhet och Försvar; 
Erbjudande Test av mekaniska egenskaper hos material, komponenter och 

konstruktioner 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 4 – TRL 6 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Komponenter och stora konstruktioner 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos Komponenter och stora konstruktioner 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Komponenter och stora konstruktioner 
Testbädden innefattar utrustningar som kräver särskild behörighet att använda p g a 
säkerhetsföreskrifter. För provförberedelser så är riskerna mindre så fler personer kan vara 
involverade i den typen av arbete. 
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Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.16. Klimatsimulering 
Bransch  Fordon och transport  
Erbjudande Erbjuder europeiskt unika möjligheter till test i skilda klimattyper - 

strålande sol, extrema temperaturer och olika grader av luftfuktighet. 
Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.17. Livslängdsbedömning av biobaserade material  
Bransch  Material; 
Erbjudande hållbarhet och livslängd genom bl.a. ackrediterad testning av olika 

träbaserade material och behandlingar mot nedbrytande svamp. 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 3 – TRL 5 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av 
tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Livslängdsbedömning av biobaserade material  

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Livslängdsbedömning av biobaserade material 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Livslängdsbedömning av biobaserade material 
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Ja, det är testbädden som utför försöken men företagen äger resultaten och kan följa det under den tid 
försöken pågår. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.18. Ljud och vibration  
Bransch  Fastigheter / Infrastruktur; Utbildning; 
Erbjudande Ljudisolering hos byggprodukter, ljudabsorption hos möbler och skärmar 

mm, buller och vibrationer från maskiner, produktljud, 
akustiskmodellering 

Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 9 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Ljud och vibration 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

 Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Ljud och vibration 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Ljud och vibration 
Testbädden är ett oberoende institut och därför erbjuder de bara tjänster som inte går emot deras 
oberoende. Till exempel så utvecklar de inte produkter åt kunder, men kan hjälpa dem att göra 
objektiva prover under sin produktutvecklingsfas.   
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Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.2.19. Mekanisk tillförlitlighet och livslängd 
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fastigheter / Infrastruktur; Fordon och Transport; 

Gruv och Metall; IKT och Telekom; Material; Processindustri; Säkerhet och 
Försvar; Utbildning; 

Erbjudande Provning och beräkning av mekanisk livslängd och tillförlitlighet, för 
komponenter och system inom många olika produktområden. Ett 
kursprogram för utbildning av ingenjörer inom mekanisk tillförlitlighet 
finns, mer eller mindre kopplat till testbädden. 

Ägare RISE Material och Produktion, avdelning Tillämpad Mekanik. 
Målgrupper Näringsliv – Akademi  
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Nej. 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 7 – TRL 8 – TRL 9 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s. köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc. 

 

Kategorier hos Mekanisk tillförlitlighet och livslängd 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Mekanisk tillförlitlighet och livslängd 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Mekanisk tillförlitlighet och livslängd 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 
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Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäkert 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.20. Möbelprovning 
Bransch  Tillverkning  
Erbjudande RISE testbädd för möbelprovning kan testa möbler och angränsande 

produkter för mer än 50 olika standarder, och används ofta inför märkning 
enligt TMF:s Möbelfakta. 

Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.21. Nationell testbädd för leksaker 
Bransch  Handel och Service; 
Erbjudande Utvärdering av leksakers säkerhet 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 3-TRL 5 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Nationell testbädd för leksaker 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Nationell testbädd för leksaker 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Nationell testbädd för leksaker 
Tillräcklig finansiell styrka. 
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Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.22. RISE Våtrum 
Bransch  Byggbranschen; Fastigheter / Infrastruktur; 
Erbjudande Forskning, provning, beräkning och certifiering 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 9 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 
Kategorier hos RISE Våtrum 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos RISE Våtrum 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos RISE Våtrum 
Att man är kreditvärdig. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 
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4.2.23. Simulatorcentrum i Väst 
Bransch  Utbildning; Hälsa och Life Science; 
Erbjudande Simulerade vårdmiljöer, utveckling av scenarier för tests, 

patientsimulatorer, modeller av kroppsdelar för olika tester 
Ägare Simulatorcentrum i Väst, Utbildningsenhet FoUUI, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, VGR 
Innovationsplattformen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGR 

Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

- 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 4 – TRL 6 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från kommun, region eller 
stat; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal 
samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Simulatorcentrum i Väst 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Simulatorcentrum i Väst 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Simulatorcentrum i Väst 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.2.24. Skräddarsydda flexibla emissionskammare 
Bransch  Material; Tillverkning; Fastigheter / Infrastruktur; Hälsa och Life Science; 

Testbädden kan testa emissioner av de flesta material och produkter; 
Erbjudande Provning av kemiska emissioner från material och produkter 
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Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 9 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Skräddarsydda flexibla emissionskammare 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos Skräddarsydda flexibla emissionskammare 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Skräddarsydda flexibla emissionskammare 
Det normala är testbädden själva utför alla mätningar i deras egna emissionskammare på uppdrag av 
deras kunder. Kunder kan få "hyra in sig" och bara använda själva kammaren men normalt vill man 
analysera innehållet i emissionen och testbädden har analysmöjligheterna in-house vilket inte alla 
företag har. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.25. Skyddssystem för förvaring av brandfarlig vara på 
försäljningsställen 

Bransch  Fastigheter / infrastruktur, Handel och service, Säkerhet och försvar 
Erbjudande Vid höga temperaturer och direkt brandpåverkan kan plastförpackningar 

inte sluta tätt kring dess brandfarliga innehåll utan läckage uppstår mycket 
snabbt. MSB har därför rekommenderat brandavskiljande skåp som ett sätt 
för att förbättra säkerheten samt att uppfylla lagstiftningens krav på 
säkerhet. Vi utvärderar och certifierar dem på RISE. 



 
 
 

72 

Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.26. Solar Testbed 
Bransch  Energi och Miljöteknik; Fastigheter / Infrastruktur; 
Erbjudande Test av hållbarhet, säkerhet och effektivitet hos solcellsprodukter och 

system. Innovationsstöd och vägledning kring myndighetskrav, standarder, 
certifiering m.m. Initiering av samverkansprojekt för utveckling och 
demonstration av nya solcellslösningar 

Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE medverkar i en ansökan om ett nationellt kompetenscenter för 
solenergi kallat SOLVE lett av Uppsala universitet. Svar väntas i slutet av 
2021. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 6 – TRL 8 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från 
kommun, region eller stat; Offentlig finansiering genom forskningsprojekt 
som utnyttjar testbäddens resurser; 

 

Kategorier hos Solar Testbed 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Solar Testbed 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Solar Testbed 
Testbädden utför inga uppdrag åt privatpersoner och vissa krav på kreditvärdighet ställs på nya 
kunder. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 
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För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.27. Testbädd för utvärdering av konstruktionsvirke och limträ 
Bransch  Sågverk / virkesförädling; 
Erbjudande Provning av konstruktionsvirke och limträ samt liknande limmade 

produkter. 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 4-TRL 6 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Testbädd för utvärdering av konstruktionsvirke och limträ 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Testbädd för utvärdering av konstruktionsvirke och limträ 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Testbädd för utvärdering av konstruktionsvirke och limträ 
Hanteras av RISE anställda som kan utrustningen. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.28. Testbädd livsmedelsprocesser 
Bransch  Livsmedel och jordbruk  
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Erbjudande  Alternativ och konventionell teknologi för värmebehandling med ett flertal 
tillämpningar inom torkning. Innefattar bl.a. mikrovågsstödd torkning, 
torkning med infrarödteknik och impingement samt kombinationstekniker 
för torkning.  

Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.29. Testbädd torkning av spannmål och grödor  
Bransch  Livsmedel och jordbruk 
Erbjudande Innefattar bl.a. torkning med konventionell teknik, mikrovågsstödd 

torkning och IR-torkning. 
Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.30. ToF-SIMS 
Bransch  Material; Energi och Miljöteknik; Hälsa och Life Science; 
Erbjudande Kemisk analys av fasta material och ytor. 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv och Akademi 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Nej 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 10 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos ToF-SIMS 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos ToF-SIMS 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos ToF-SIMS 
Användarna måste anlita expertis och operatörer på RISE (mot betalning) för att kunna utnyttja 
testbädden. 
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Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.31. Träkonstruktioner  
Bransch  Fastigheter/ Infrastruktur, Material  
Erbjudande Samlade resurser med spets och bädd för provning och utvärdering av trä- 

eller trärelaterade konstruktioner och produkter. 
Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.32. Utveckling av träbaserade kompositer och skivmaterial 
Bransch  Material; 
Erbjudande Materialutveckling, produktutveckling, utveckling av processparametrar, 

framställning av demonstratörer 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 4 – TRL 6 

Finansiering  Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt 
utrustning, etc.; Tidsbegränsad projektfinansiering; 

 

Kategorier hos Utveckling av träbaserade kompositer och skivmaterial 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos Utveckling av träbaserade kompositer och skivmaterial 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
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Krav hos Utveckling av träbaserade kompositer och skivmaterial 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.33. Ventilation och innemiljö 
Bransch  Fastigheter / infrastruktur, Övrigt  
Erbjudande Det bedrivs såväl provning som forskning och kunskapsöverföring inom 

ventilation och innemiljö. Exempelvis provning av 
ventilationsaggregat/värmeväxlare, spisfläktar/fläktar, 
kanalsystem/kanaldetaljer, radiatorer/kyltak/kylbafflar, luftfilter och 
luftrenare. 

Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.34. Virtuell testbädd för brand och säkerhet med simulering och 
modellering 

Bransch  Fordon och Transport; Fastigheter / Infrastruktur; Energi och Miljöteknik; 
Material; Säkerhet och Försvar; 

Erbjudande Simulering av brandspridning, rökutveckling, förbränning etc. 
Ägare RISE Research Institutes of Sweden 
Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

RISE Research Institutes of Sweden 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 3 – TRL 7 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; 
 

Kategorier hos Virtuell testbädd för brand och säkerhet med simulering och modellering 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 
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Tillgängligheten hos Virtuell testbädd för brand och säkerhet med simulering och modellering 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Virtuell testbädd för brand och säkerhet med simulering och modellering 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.2.35. Värmepumpar och kylteknik 
Bransch  Fastigheter / infrastruktur, Energi och Miljöteknik  
Erbjudande Energi- och ljudprestanda hos värmepumpar och kylsystem från 

komponent till systemnivå. 
Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.2.36. Ytanalys och ytdesign  
Bransch  Fordon och transport, Energi och Miljöteknik, Hälsa och Life Science, 

Livsmedel och jordbruk, Tillverkning, Material, Gruv och metall, 
Processindustri, Papper, massa och förpackningar, Övrigt 

Erbjudande Ytanalys och ytdesign testbädden innefattar laboratorier utrustade för 
karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktioner. Vi på RISE 
erbjuder en helhetslösning för karakterisering och optimering av ytor och 
ytinteraktioner där vi med bred expertis och världsledande utrustning kan 
stödja kunden genom hela processen från produktidé till marknad 

Ägare RISE 
Område Sjuhärad 

 

4.3. TESTBÄDDAR I FYRBODAL: 

4.3.1. Kristineberg Center for marin forskning och innovation  
Bransch  Energi och Miljöteknik; IKT och Telekom; Hälsa och Life Science; Livsmedel 

och Jordbruk; Material; Utbildning; Fastigheter / Infrastruktur; Fordon och 
Transport; Handel och Service; Processindustri; Tillverkning; Marina 
applikationer; 



 
 
 

78 

Erbjudande Kristineberg Center är en marin forsknings- och innovationsmiljö som 
erbjuder infrastruktur och tjänster för forskare, företag och entreprenörer. 
Här finns testmiljöer, fartyg, laboratorier, möteslokaler och inte minst 
Gullmarsfjordens marina miljöer som ger förutsättningarna för forskning, 
innovation och samverkan. Deras partners erbjuder också testtjänster inom 
bland annat marinteknik, korrosion och anti-fouling, vattenbruk, 
restströmmar och miljöpåverkan. Man kan även få hjälp med koncept- och 
prototyputveckling, från kunskapsstöd till utveckling och konstruktion. I 
deras nätverk finns även både nationella och internationella aktörer som 
erbjuder allt från innovations- och affärsstöd, design och tillverkning, till 
etablering och marknad. 

Ägare Drivs tillsammans av Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, IVL svenska 
miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Innovatum Science Park 
och Lysekils kommun. 

Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; Start-ups och entreprenörer; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Partnerskapet Kristineberg Center 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 1 – TRL 9 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från kommun, region eller 
stat; Del av utbildningsinstitution; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av 
tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc. Partnerskap; 
Finansiering från EU; Finansiering av stiftelse eller liknande; 

 

Kategorier hos Kristineberg Center för marin forskning och innovation 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Kristineberg Center för marin forskning och innovation 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Kristineberg Center för marin forskning och innovation 
Nej. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 
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För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.3.2. Produktionstekniskt Centrum 
Bransch  Tillverkning; Utbildning; Material; 
Erbjudande Utveckling, test och demonstration av tillverkningsmetoder, material, 

automationslösningar, samt digitala system. Utbildningsmiljö för 
yrkesverksamma och högskolestudenter. 

Ägare Testbädden är en samverkansform utan ägare och drivs av de fem 
huvudparterna Innovatum Science Park, GKN Aerospace, Högskolan Väst, 
IUC Väst, samt Swerim. Ytterligare (just nu 13) företag är betalande parter. 

Målgrupper Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

PTC är en del av de nätverk som de fem huvudparterna driver. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 6 – TRL 8 

Finansiering  Partnerskap; 
 

Kategorier hos Produktionstekniskt Centrum 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Produktionstekniskt Centrum 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Produktionstekniskt Centrum 
Användningen kanaliseras via de fem huvudparterna och begränsas av deras intresseområden, samt 
regler gällande statsstöd och liknande. 
 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 
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4.3.3. Testbädd Närhälsan Färgelanda Vårdcentral 
Bransch  Hälsa och Life Science; 
Erbjudande Test av produkter och tjänster som används inom primärvården. 
Ägare Testbädden finns inom Närhälsan VGR och är finansierad som ett Eu 

projekt. 
Målgrupper Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Samarbetar med Innovationsplattformen i VGR och primärvårdens 
Forsknings- utbildnings- utvecklings- och Innovationsenhet (FoUUI) i VGR. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från EU; 
 

Kategorier hos Testbädd Närhälsan Färgelanda Vårdcentral 

  Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Testbädd Närhälsan Färgelanda Vårdcentral 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Krav hos Testbädd Närhälsan Färgelanda Vårdcentral  
Produkten eller tjänsten skall vara till nytta inom primärvården och godkännas av vårdcentralens 
arbetsgrupp. 
 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 

 

4.3.4. Wargön Innovation 
Bransch  Material; Tillverkning; Processindustri; 
Erbjudande Innovationsstöd, utvecklingsanläggning för textilsortering, test-demoyta för 

materialinnovationer, möjligheter till förkommersiell produktion, labbmiljö, 
cirkulära material, 
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Ägare Wargön Innovation är ett helägt dotterbolag till Innovatum AB. 
Basfinansiering via ERUF tillsammans med VGR, Vänersborgs kommun 
och Fyrbodals kommunalförbund. 

Målgrupper Näringsliv; SMF, Andra innovationsaktörer; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Samlas inom KlimatSynk som del av ERUF. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 5 – TRL 7 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; Finansiering från kommun, region eller 
stat; Finansiering från EU; Kommersiella villkor - D.v.s.  köp av tjänst, köp 
av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Wargön Innovation 

 Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

 

 
Tillgängligheten hos Wargön Innovation 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Wargön Innovation 
Utöver regler för statsstöd etc. så behöver användningen ske som stödjande aktivitet av målgruppen 
(förenklat: SMF, materialinnovation, från VGR) eller som del innovationsprojekt som WI är en del av. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Ja 

 

4.4. TESTBÄDDAR I SKARABORG 

4.4.1. DIGGA 
Bransch  Avfall och återvinning; 
Erbjudande Möjlighet att testa ny teknik och digitala lösningar i vår verksamhet som 

berör insamling och hantering av avfall och återvinning. 
Ägare Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Målgrupper Offentliga verksamheter; Näringsliv; Akademi; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Finansierad av Vinnovas program för testbäddar i offentlig verksamhet 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

- 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 5 – TRL 7 

Finansiering  Tidsbegränsad projektfinansiering; 
 

Kategorier hos DIGGA 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos DIGGA 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos DIGGA 
Utvärderar om tekniken/lösningen/idén är relevant för branschen och om testerna kan genomföras på 
ett säkert sätt. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Nej 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Nej 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.5. TESTBÄDDAR I HALLAND 

4.5.1. Digitalt Laborativt Centrum 
Bransch  Utbildning 
Erbjudande DLC är en digital miljö för utbildning, utveckling, forskning och 

samverkan. Framför allt är DLC en laborativ miljö för att utforska digitala 
verktyg, utrustning och teknik. 

Ägare Högskolan i Halmstad 
Målgrupper Akademi 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Nej 
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Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Högskolan i Halmstad 

Nivå enligt TRL-
skalan 

- 

Finansiering  Finansiering från kommun, region eller stat; Del av utbildningsinstitution 
 

Kategorier hos Digitalt laborativt centrum 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

 Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Digitalt laborativt centrum 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Digitalt laborativt centrum 
Uppdragsspecifikt och svårt att svara på rent generellt. DLC har kriterier kopplade till arbetsmiljö 
som gör att vem som helst inte får jobba i laboratoriet. Tillgängligheten till testbädden är begränsad. 
Man kan fritt använda sig av labbet om man är en del av Högskolan i Halmstad eller någon av dess 
samarbetspartners 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.5.2. Elektronikcentrum  
Bransch  IKT och Telekom; Utbildning; Processindustri; Hälsa och Life Science; 

Tillverkning; Säkerhet och Försvar; 
Erbjudande Test av elektronik, EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) 
Ägare Högskolan i Halmstad äger testlabbet (testbädden). Men det finns företag 

som är med i den innersta samverkansgruppen.    
Målgrupper Akademi; Offentliga verksamheter; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

Nej 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Elektronikcentrum Halmstad 

Nivå enligt TRL-
skalan 
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Finansiering  Partnerskap; Del av utbildningsinstitution; Kommersiella villkor - D.v.s.  
köp av tjänst, köp av tillgång, personal samt utrustning, etc.; 

 

Kategorier hos Elektronikcentrum 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

  

 
Tillgängligheten hos Elektronikcentrum 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Elektronikcentrum 
Kunskapen om och kring EMC kan testbädden bistå med -och hyra kompentens. 

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Osäker 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Osäker 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Nej 

 

4.5.3. Fab Lab Halmstad 
 

Bransch Utbildning; Tillverkning; Material; Processindustri; Innovation making 
space; 
 

Erbjudande Fab Lab är en innovationsarena framtagen för olika discipliner. Allt ifrån 
enkel 3D-printning till programmering. Testbädden har olika aktiviteter 
såsom studentförening, innovations-inkubator och företags. -konsortium. 

Ägare Fab Lab Halmstad ligger under Högskolan i Halmstads inom akademin för 
Företagande, Innovation och Hållbarhet (FIH). 

Målgrupper Näringsliv; Offentliga verksamheter; Akademi; privatpersoner; 
Innovationsprogram/ 
Vinnväxt 

- 

Nätverk/ 
Kompetenscentrum 

Fab Foundation, en global organisation med runt 2000 
registrerade/certifierade lab. 

Nivå enligt TRL-
skalan 

TRL 5 – TRL 7 

Finansiering  Del av utbildningsinstitution; Medlemskapsbaserat; Partnerskap; 
Högskolan finansierar tillsammans med forskningsmedel ex.; 
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Kategorier hos Fab Lab Halmstad 

Lab / Enskilda egenskaper - 
Funktioner kan testas i 
kontrollad miljö. 

Konstruerad / Simulerad 
användarmiljö - Test/Demo på 
systemnivå av hela produkter, 
tjänster eller processer. 

Verkliga miljöer - Teknik 
eller process testas i och av 
den verksamhet för vilken 
den är avsedd att användas. 

 
Tillgängligheten hos Fab Lab Halmstad 
Baserad på en självuppskattning där 0 är ”begränsad endast intern verksamhet och 10 ”obegränsad – tillgänglig 
för alla” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 
Krav hos Fab Lab Halmstad 
Finns stadgar som skall följas.  

 
Finns det en bestämd immaterialrättsstrategi (IPR-strategi) i samband med 
bruk av testbädd 

Ja 

 
Finns det en etablerad funktion för affärsutveckling som användare till 
testbädden kan söka stöd hos? 

Ja 

 
För ni statistik på innovation/resultat som producerats samt hur många av 
dem som når marknaden 

Osäker 
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