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▪ Välkomna!

▪ Digitala sågverket ur datakvalitets vyn

▪ Introduktion till RISE och mätteknik

▪ Vikten av kvalitet i mätningar för att generera data till digitalisering och AI

▪ Gruppdiskussioner

▪ 12:00 Gemensam lunch

▪ 12:45 Besök i Awitar, testbädd för EMC

▪ AI och Mätteknik

▪ Guidad tur i temperaturlabb, flödeshallen, dynamiskt tryck labb och högspänningshallen

▪ Ett forskningsprogram för Smart underhåll och infrastruktur

▪ Kompetensutveckling

▪ - 16 Summering
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Dagens program
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Ägarens uppdrag till RISE

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

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



▪ Sverige behöver ett kraftfullt forskningsinstitut 
för att klara den internationella konkurrensen 
och möta globala utmaningar. 

▪ RISE utvecklar innovativa hållbara lösningar 
för svenskt näringsliv och samhälle.
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RISE – ett starkt, samlat 

forskningsinstitut för Sverige



▪ Finns över hela Sverige – och lite till.

▪ 2 800 medarbetare, varav 30 % disputerade 
forskare. 

▪ Omsatte 2018 cirka 3 miljarder SEK. 

▪ En stor del av kunderna är små- och 
medelstora företag som står för ca 30 procent 
av omsättningen.

▪ Driver ett 100-tal test- och demonstrations-
miljöer, öppna för företag och lärosäten 
(Ägare och partner i 60 % av Sveriges samlade 
test- och demonstrationsmiljöer).

5

Fakta om 

RISE-koncernen



Komplexa utmaningar kräver gränsöverskridande 

lösningar

Globalisering Digitalisering Ändrad demografi

Klimatförändring Urbanisering Risk och säkerhet
Miljöpåverkan och 

resursuttag

Kommande utmaningar för 
näringsliv och samhälle

http://www.bing.com/images/search?q=additiv+tillverkning&view=detailv2&&id=A3CEE29179B8818972622868283619C68F198965&selectedIndex=91&ccid=%2bqS8emtE&simid=607999029034156360&thid=OIP.Mfaa4bc7a6b44b32cb4faaf46f8f403cfo0


Digitala 

sågverket
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Säkerhet och Transport



AstaZero AWITAR Riksmätplatser
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Säkerhet och transport



▪ Unika infrastrukturer för forskning, 
utveckling och verifiering i labb- och pilotskala. 

▪ Fysiska eller virtuella miljöer där företag, 
akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor 
kan samverka.

▪ Utrustningar anpassade för industriella 
tillämpningar samt kvalificerade 
operatörer och tekniker.

▪ Expertkompetens inom forskning, 
industriella applikationer och projektledning.

▪ RISE äger och är partner i över 100 unika 
test- och demonstrationsmiljöer (RISE 
T&D).

10

Vad är RISE Test & Demo?



RISE är Sveriges riksmätplats

▪ Sveriges första rikstäckande förordning om 
standardiserade måttenheter ”Kongl. May:tz
Placat, Om Mått och Wicht” utfärdades 1665 
och betraktas som starten för RISE 
verksamhet.

▪ Enligt förordningen om riksmätplatser är vi 
idag ansvariga för alla fysikaliska storheter 
utom joniserande strålning och därmed 
landets främsta instans för kvalitetssäkrad 
mätteknik eller metrologi.
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Riksmätplatsuppdraget



RISE Mätteknik - Riksmätplatser (RMP)

• Utsedd av regeringen (regleringsbrev)

• Upprätthåller och utvecklar nationella 
mätnormaler

• Deltar i utvecklingen av det 
internationella metrologisystemet 

• Bedriver mätteknisk forskning & 
utveckling

• Säkerställer och tillhandahåller 
internationell spårbarhet

• Deltager i internationella 
jämförelsemätningar

• Levererar mättekniska tjänster – allt 
från kalibrering av mätinstrument  till 
att mäta hälsa och sociala 
utfallskontrakt

RISE Mätteknik fakta
• >130 personer
• 15 teknikgrupper
• 20-tal laboratorier
• Omsätter 155 mkr
• 20 laboratorier

Spårbarhetskedjan



Vad är spårbarhet? – Exempel 

Produktionslina 1

Referens 

Produktionslina 1

Noggrannhet 1 mm

Noggrannhet 0,1 mm

Noggrannhet 0,01 mm
Fabriks-

referens

Referens ackrediterat lab

Nationell referens RISE Mätteknik

Noggrannhet 

0,000000001 mmNoggrannhet 0,0001 mm



Hur blir mättekniken 

vid riksmätplatsen 

industriell nytta?

Ett exempel

Forskning 
mätmetoder ex skin 

effekt i HV kablar

Spårbar Kalibrering 
ex voltmeter och 

strömtrafo

Riksmätplats 
Spänning och 

Ström

Utveckling av mätmetoder och 

instrument för optimering i 

konstruktioner & produktion



Utmaning:

▪ Utvecklingen går snabbt mot en gemensam Europeisk elmarknad. 
Detta innebär att produktion och konsumtion behöver knytas ihop på 
allt mer effektiva sätt vilket innebär högre spänningsnivåer och nya 
tekniker i elnäten. Trycket ökar på att kunna mäta med hög 
noggrannhet både i laboratoriet och i fält  

MTs roll

• Förlustmätning i fält av HVDC komponenter

• Utveckling av optisk sensorteknik för 
elektriska storheter 

• Analys av komplex mätdata från elnätet för 
förlustminimering, tillståndsstyrt underhåll 
och driftplanering.
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Mätteknik vid höga spänningar
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Positionering, navigering och tid

Utmaning:

▪ Inom GNSS pågår en utveckling av nya system som 
det europeiska Galileo och det kinesiska Compass. 
Utvecklingen ger nya möjligheter till förbättrad 
användning av noggrann positionsbestämning. 
Området är viktigt för den utveckling som sker inom 
aktiv säkerhet men också i utmanande miljöer som 
skogs- och gruvindustrin finns behov.

MTs roll

• Högprecisionsmätningar med GNSS 

• Aktiv säkerhet 

• Inomhuspositionering



Utmaning:

▪ Behov och användning av tredimensionell mätteknik ökar inom 
industrin. Behov av mätning och analys av tredimensionella 
strukturer finns inom t.ex. , tillverkningsindustrin, hållbart 
energieffektivt byggande, nanotekniken.

▪ Additiv tillverkning – från modell till verifiering av genererad geometri

▪ Digitala tvillingar av produkter, fysiska miljöer och föremål

▪ Yt-karakterisering är också 3D geometri om än i liten skala

MTs roll

• Verksamma från mikro till makro-geometri

• Resurser för labb-mätning, fältuppdrag och kalibrering

• Digitalisering av miljöer eller objekt

• Metodutveckling, mätosäkerhetsutredning

• Mätdataanalys och simulering/beräkning 

• Utvärdering av mätsystem

• Innovationspartnerskap
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3D Mätteknik



Mätteknik, 
Digitalisering
och AI
Jan Johansson

jan.johansson@ri.se

2019-10-17
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Varför automatiserade transporter?



...och driver på elsystemets komplexitet.
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Fordonens komplexitet

2005: 150 pages1950: 1 page
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Viktiga teknologier för automatiserade fordon

• Sensorer
• För att identifiera vägmärken, vägmarkeringar och andra föremål  (inklusive människor).
• För att bestämma fordonets position (i relation till andra objekt  samt kartdata)
• Typiskt Radar, LIDAR/Laserscanner, Kameror, Ultraljud, GNSS,  Accelerometrar, Gyron, m.m.

• Beräkningskraft och algoritmer
• För att behandla och fusionera data från de olika sensorerna.
• För objektidentifiering, klassificering och utvärdering
• Machine Learning

• Trådlös kommunikation och antenner
• ETIS C-ITS för V2X (802.11p/G5, LTE, 5G)
• GNSS mottagare
• m.m.

• Datasäkerhet
• För att skydda data och fordon från intrång/stöld/”spoofing”



• Fordonet behöver sensorer för att ”se”, ta beslut och agera på indata.

• Sensor Data Fusion och Machine Learning behöver information om 

kvaliteten på indata.
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Viktiga teknologier för automatiserade fordon
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ETSI C-ITS för uppkopplade automatiserade fordon
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Sensorer för automatiserade fordon: Positionering

• Robust och säker positionering behövs för att det automatiserade fordonet
skall kunna fastställa vart det befinner sig i förhållande till kartan och vägen.

• Robust avseende att position alltid måste finnas även 

– när tunnlar passeras,

– höga hus skymmer,

– vid olika typer av störningar.

• Säker avseende att positionen 

– har tillräckligt hög precision och

– att precisionen och dess kvalitet är känd.

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4rvWd29jTAhUEOJoKHfcQDcYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.suasnews.com%2F2016%2F02%2Fu-blox-brings-high-precision-gnss-technology-to-the-mass-market%2F&psig=AFQjCNG8eC7RpReVoQF2IANzKIrTc8EqhQ&ust=1494072285033718
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJsP2C3NjTAhWKKJoKHf_aBfAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fdrotek.com%2Fen%2Ftiny-rtk-u-blox-neo-m8p%2F&psig=AFQjCNG8eC7RpReVoQF2IANzKIrTc8EqhQ&ust=1494072285033718


25

• LIDAR kombinerat med kamera för matchning mot kartor/landmärken för 

positionering

Sensorer för automatiserade fordon: Positionering

Bilder från monokamera matchas med existerande karta (Bild: University of 
Oxford)

Punktmolnskarta från Oxford baserat på data från en kombinerad LIDAR och
stereokamera (Bild: University of Oxford)



Mättekniska aspekter
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Velodyne HDL-64E

1. Typical accuracy refers to ambient wall test 
performance across most channels and may 
vary based on factors including but not limited 
to range, temperature and target reflectivity.

• Kalibrering/certifiering av sensorer för 

automatiserade fordon

• Hur bra är sensorerna 

– under ideala förhållanden

– under påverkan av yttre störningar?

– över tid/åldring?

• Referenser (objekt, kartdata, inskannade 

trafikmiljöer)

• Metoder för spårbar kalibrering av positionering

• Metoder för att skapa spårbarhet vid fusionering av 

data från flera olika sensorer (sensordatafusion)

• Teknologier för robust, säker och noggrann 

positionering

• Kalibrering av testobjekt som används vid 

funktionstest, t.ex. mjuka bilmål

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=278&artikel=1866018

SI

NMI

Primary lab.

Secondary lab.

Industry

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=278&artikel=1866018


Inte bara autonoma fordon -> 
Process/Industri idag

Sensor 3

Sensor n+4…

Sensor 4

Sensor 1

Sensor n+3

Sensor 2

Sensor n+1

Sensor n
Sensor 6

Sensor n+2

Sensor 7

Sensor 5

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2-Mad-eHjAhX8wcQBHRedCt0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fomtab.se%2Fbranschlosningar%2F&psig=AOvVaw3roWzo7ULdCG-1VWd3czW3&ust=1564758289833383


Nya frågor väcks:

Hur kalibrerar man 600 sensorer 
(eller ett mätinstrument med 600 

ingångar?) till rimlig tid och 
kostnad?

Vad är ett mätinstrument? 
- Givare, utvärdering, presentation 
- Tidigare samlat, nu distribuerat.



Exempel på molnbaserad mättjänst
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Övervakning av sensorer

Detektera anomalier relativt 
mätinstrumentets eget värde (i 
genomsnittsvärde, spridning…)
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relativt andra, liknande 
mätpunkter (ojämn belastning, 
oväntad drifttid…)



Light gate

Det finns mycket att lära

Light gate



No problem, AI will solve it
or

The “Throw AI at it” trend

• The AI is only as good as its training data

• AI trained with data from region A will have 

difficulties in region B.

• Training data not shared today

• Algorithm biases introduced by developers

• How do we make people trust AI?

32
https://www.smbc-comics.com/comic/ai-3

https://www.smbc-comics.com/comic/ai-3


Metrologiska utmaningar

RISE — Metrology in Autonomous Vehicles33

• Hur kan man validera
dynamisk positionering?

• Kan vi lita på
sensorerna/data?

• Hur förenar vi “Metrologi” 
med AI?

• Skalbar kalibrering av 
fordonssensorer behövs.

Nya typer av 
tester behövs
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Mätosäkerhetsanalys DoE AI/ML

Känslighetskoefficienter



Mätsituation Ekvationer

Partiella 
derivator

Känslighets-
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Variation i 
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Mätosäkerhetsanalys DoE AI/ML

Känslighetskoefficienter
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Mätosäkerhetsanalys DoE AI/ML

Känslighetskoefficienter
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Variation i 
indata

ANN

Känslighets-
koefficienter

Prediktion

Träning



Variation i 
indata

AI/ML

Känslighets-
koefficienter

Prediktion

Träning

CFD Resultat
Resultat + 
osäkerhet

Mätsituation





Att mäta tillräckligt bra

Kläder efter väder

Redundant vs kompletterande

Stöd vs styrning
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FINANSIERAT AV PROGRAMVÄRDETT FORSKNINGSPROGRAM MED 

SMART UNDERHÅLL I FOKUS

https://mistrainframaint.se

info@mistrainframaint.se

Ett forskningsprogram för

Smart Underhåll 
av infrastruktur

Gunn-Mari Löfdahl 

gunn-mari.lofdahl@ri.se

010 516 5381

mailto:Gunn-mari.lofdahl@ri.se


Kommunerna står 

inför stora utmaningar
Investeringarna i infrastruktur behöver öka, 

framför allt inom VA och väg.



Investeringarna behöver öka

▪De kommande 20 åren behöver VA-
investeringarna vara 35 procent högre än i 
dag, för att inte statusen ska försämras 
ytterligare. 

▪Nästan en femtedel av det kommunala väg-
och cykelvägnätet behöver åtgärdas, nu. 

▪Så ser det ut för Sverige som helhet. 



Asset Management 
- förvaltning av tillgångar
▪Asset Management är ett 

sammanhållet och strukturerat 
arbetssätt för förvaltning av 
anläggningstillgångar under 
hela livscykeln.

▪Det omfattar ett stort antal 
kompetensområden, processer, 
verktyg och information som 
alla ska samverka. 



En komplex verklighet

▪Att fatta rätt beslut, från de 
dagliga till de strategiska, 
är en komplex verklighet.

▪Det behövs planering och 
bra verktyg för att se till att 
det fungerar operativt, 
taktiskt och strategiskt på 
bästa sätt.



Många datakällor för tillgångsförvaltning

Mångfunktionell 

databas

Ekonomi Relevant 

beslutsunderlag 
(visualisering, optimering, riskbaserad 

statistikanalys, AI, simuleringar, Big 

Data-metod m m)

Data från 

invånare

Situationsdata
(underhållsloggar, 

sensordata m m)

Basdata
(vägar, VA, 

konstruktionsdata, 

material, ålder m m )

Trafikdata

Incident- & 

händelsedata
(loggar, sensorer m m)

Samhällsdata 
(väder, googletrafik m m)

Beslutsstöd inklusive 

socioekonomiska kostnader 

och vinster och 

hållbarhetsanalyser

Organisation



Kunskapen brister ofta

▪Sanningen är att många kommuner inte ens 
vet hur stora investeringsbehoven är.

▪En färsk forskningsstudie visar att det är 
ovanligt med beskrivningar kring förvaltning 
och utveckling av VA-anläggningar både i 
kommunernas budgetar och i deras 
årsredovisningar.

▪Och när den informationen saknas – hur ska 
politikerna kunna fatta rätt beslut?



Smart underhåll av infrastruktur

I forskningsprogrammet Mistra 
InfraMaint ska forskare och 
kommuner tillsammans ska ta 
fram verktyg för beslutsstöd, 
bättre processer och smartare 
kommunal organisation.

Vi tänker göra skillnad med 
fokus på smart underhåll. 



Fakta om programmet

Forskningsinstitut:

Universitet:

Organisationer:

Finanisiering:

RISE är Programvärd

80 MSEK BU (49 MSEK från Mistra)

4 År

10 Doktorander (6 Industridoktorander)

3 Forskningsinstitut

5 Universitet

>20 Kommuner / förvaltning / bolag

+ ett flertal parter från industri, entreprenad, 
konsulter och nationella och internationella
nätverk



På väg mot smart underhåll

▪ Kloka prioriteringar kräver att man får med hela 
det långa livscykelperspektivet i avvägningar kring 
nya investeringar. 

▪ Vad är rätt nivå på underhållet för cykelbanorna? 
Hur viktigt är det att vi jagar den där läckan i 
vattenledningen? Data kan ge oss svaren.

▪ Det handlar inte alltid om att bygga nytt och att 
byta hela system. 

▪ Det kan vara mer hållbart att laga på de mest 
kritiska ställena. Detta är också en del av smart 
underhåll.



Ett 20-tal projekt för oss framåt

Projekten inom Mistra InfraMaint utgår 
från tre tematiska områden. 

▪Hållbara beslutstöd baserade på 
relevanta och objektiva data

▪Hållbara affärsmodeller och 
organisationer

▪Hållbar kompetensutveckling för att 
säkra framtidens kompetensförsörjning

1

2

3
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Doktoranderna

Beslutsstödsstrategier för ägare av Infrastruktur – 1.1

Smart Underhåll med AR & VR – 1.2

Förbättra underhållet av dricksvattennät – 1.5

Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-nät – 1.7

Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiv data – 1.8

Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor (Lic) – 1.9

Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll 

– 1.11

Systemlogik och  anpassning av affärsmodeller för Smart 

underhåll av Infrastruktur – 2.1 

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut –

1.6a

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut 

(Lic) – 1.6b

Seniora projekt

Syntes till ett ramverk – 2.5

Hantering av policymisslyckanden 

rörande anläggningstillgångar – 2.4

Styrning och organisation av 

infrastrukturförvaltning … – 2.3

Upphandlingsarena – 2.2

Hållbar analys för smart underhåll –

1.12

Infrastrukturförvaltning - från data till 

socioekonomiskt beslutsstöd – 1.10

Betong och stål i byggnadsstrukturer, 

förväntad livslängd – 1.3

Kompetensbyggande – 3.1 Road-

map, metoder & stöd, 3.2 Kurser…,   

3.3 Kunskap från Shift2Rail



Mikrolärande – en liten bit i taget (3.1)

66

under resan till/från jobbet? 

fredag 
– lite lära nytt inför helgen?

stressa ner!

inspiration! 

Bygger och ger tillgång till kunskapsbank!

Lyssna/se när du vill (mobilt lärande).  
Möjligt prenumerera. Ca 3 (-15) min per avsnitt. 



Mikrolärande - olika ämnesområden, målgrupper, teman…
U

n
d
e

rh
å
lls

p
la

n
e
ri
n
g • Tillståndsbedömning

• Riskanalyser

• Livslängdsprediktion

• Ekonomisk planering

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

U
p
p
h

a
n

d
lin

g • Metoder…

• Hållbarhet 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

D
ig

it
a
lis

e
ri
n
g • Informationshantering

• Mäta…

• Kvalitetssäkra data

• Samla data

• Lagra data

• Data från olika källor

O
p
e

ra
ti
v
t 
u

n
d

e
rh

å
ll • Goda exempel…. 

• Materialval

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

F
ö
rä

n
d
ri
n
g
s
le

d
n

in
g • Att leda förändring

• Involvering

•
Organisationsmodeller

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Underhållsplanering

• Systemperspektiv….

• ISO 55000… 

•

•

•

Tillgångsförvaltning – Asset Management



Samverkansprojekt, tidsperiod ca 12 – 18 månader (3.2)

68

Samlingar och kurs IRL

Kontinuerliga

avstämningar

Jobba med projekt-

tillämpningar

”hemma” 

Kontaktnät för 

utbyte

Kompetterande e-learning,

webinarer etc

Lite självstudier kan före-

komma



GAP analys – ”mognadsnivå” 
för tillämpad tillgångsförvaltning (3.3)

State-of-the-art

Asset Management

ISO 55000, benchmarking, 

ambitionsnivå…

Förstå aktuella nivå…

självskattning / audit, 

vilka bitar saknas eller 

behöver kompletteras?

Gapet att jobba med…



ISO 55000 – Ledningssystem för förvaltning av tillgångar
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Förbättring

Utvärdering av genomförande

Tillämpning

Stöd för tillämpning

Planering

Ledarskap

Organisationen och dess 
sammanhang

• Avvikelser och korrigerande åtgärder

• Förebyggande åtgärder

• Ständiga förbättringar

• Övervakning, mätning, analys och utvärdering

• Internrevision

• Ledningens granskning

• Produktionsplanering & styrning

• Förändringshantering

• Utkontraktering

• Resurser

• Kompetens, Medvetenhet

• Kommunikation, Informationskrav, Dokumenterad info

• Ta itu med risker och möjligheter…

• Mål för förvaltning, nödvändig planering…

• Ledarskap och åtagande

• Policy

• Roller, ansvar, befogenheter…

• Förstå organisationen…

• Förstå intressenter…

• Ledningssystem



Organisationen: Från reaktiv till proaktiv
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Vår vision är en hållbar infrastruktur 

som är tillgänglig och säker dygnet runt

info@mistrainframaint.se | https://mistrainframaint.se



FINANSIERAT AV PROGRAMVÄRDETT FORSKNINGSPROGRAM MED 

SMART UNDERHÅLL I FOKUS

https://mistrainframaint.se

info@mistrainframaint.se

Smart underhåll av 
infrastruktur för en 
hållbar värld

Tack!

Gunn-Mari Löfdahl

gunn-mari.lofdahl@ri.se

mailto:gunn-mari.lofdahl@ri.se


MT Utbildning



• Mätutrustning och kalibrering – ISO 
9000, mätosäkerhet och MSA. Tre 
separata dagar.

• Mätosäkerhet, fördjupning

• ISO 17025 – internrevision

• Mätkvalitet på lab – ISO 17025

• Jämförelsemätningar

• Strömtransformatorer som tillhör 
kategori 2

• Mätsystem som tillhör kategori 3 till 5

• Temperaturkalibrering

• Kraft- och momentmätning

• Tryckvågskurs

• Tryckkalibrering

• Vakuumteknik

• Vattenmätare och debitering

• Lasersäkerhet

• Digitalisering och Industri 4.0

Planerade öppna utbildningar hos RISE Mätteknik:



Exempel på inplanerade företagsutbildningar:

• Motorprovarkurs

• Vakuumteknik

• Mätteknikskurser

• Mätosäkerhetskurser

• Längd- och dimensionsmätning

• Lasersäkerhet

• Kvalitetsarbete i en global värld
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Kompetensutveckla dig med RISE Mätteknik

Vi erbjuder även:

• Kunskapsöverföring mot akademi och forskning.

• Föreläsare externt vid andras kurser, workshops 

etc

• Temadagar

• Workshops & training abroad

• Jämförelsemätningar
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Kursbok på 
gymnasienivå med bl a:

• Temperatur

• Tryck

• Flöde

• Nivåmätning

• Kalibrering

• Spårbarhet

• Mätosäkerhet

• Felkällor

• CE-märkning

• Elstörningar

• Explosionsskydd

• Signalöverföring

• Standarder
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Kontaktuppgifter:
Viktoria Jonasson

viktoria.jonasson@ri.se

010 – 516 56 39



Research Institutes of Sweden

SUMMERING 

Marie-Louise Bergholt

Jan Johansson

17 oktober 2019

Measurement Science & Technology



Från grundforskning kring metrologisk spårbarhet och normaler...

…till tillämpad forskning och praktisk mätning ute i fält…

…med och för svensk infrastruktur och industri!

▪ Just nu:

▪ Geometri-mät-nätverket växlar upp och bjuder in fler

▪ Etablera direktkontakt!

▪ Marie-Louise Bergholt, marie-louise.bergholt@ri.se, 070-2001158

▪ Förmedlar även kontakt till andra RISE kompetenser & testbäddar!

▪ www.ri.se

▪ www.testbedsweden.se
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RISE och Mätteknikgänget i Borås

mailto:marie-louise.bergholt@ri.se
http://www.ri.se/
http://www.testbedsweden.se/


Tack


