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Hans W. Griepentrog, University of Hohenheim, NJF/EurAgEng Konferens Agromek 30 nov

Ny teknik en del av lösningen!
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Kopplar
ihop olika
perspektiv

RISE är Sveriges verktyg för 
interdiciplinär innovation och 
förändring

Genom att samarbeta som RISE kan vi 
addressera de stora komplexa 
utmaningarna i vår tid. Genom detta 
blir vi en drivande kraft för 
transformation av samhället och 
näringslivet.

RISE - Vår mission
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På RISE arbetar vi inom många områden

Construction Energy Vehical Packaging Textil Eduation

Defense IT & Telecom Agriculture Chemestry Mobility

Food Life Sience Paper Maritime Manufacturing
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RISE Testbädd digitaliserat jordbruk
- Utveckling, test och demo
Arena för ny teknik för hållbarare jordbruk

• Digitalisering

– Data, datahantering, sensorer, beslutsstöd

• Autonoma maskiner

– Styrsystem, sensorer, policy

• Eldrivna maskiner

– Energiförsörjning, teknik

Uppstartsprojekt, Vinnova och 18 parter, bl a: RISE, SLU, 
LRF, Lantmännen, Dataväxt, Ericsson, Jordbruksverket, 
Region Uppsala, Solvi, SMHI, Yara och Ludvig o Co

Nu del av agrifoodTEF
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Autonom eldriven jordbruksmaskin Drever

RISE — Research Institutes of Sweden

• Demonstration av hur batteribyte och 
automation kan hjälpa till med 
elektrifieringen av jordbrukets maskiner

• Plattform för utveckling, test och demo 

• Prototyp designad och byggd av 
Traktorarvid tillsammans med:

– El- och styrsystem från RISE

– Elkomponenter från Regal och 
Micropower

– Hydraulsystem från Hydraspecma

Tillräckligt stor för storskaligt jordbruk, men betydligt mindre än dagens maskiner
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Dataverkstad för jordbruk och livsmedel -
förmedlar stöd så att fler kan dela data

Producenter & 
myndigheter

Agronod + andra aktörer 
som delar eller vill dela sin 

data

Agrifood Data Workshop (ADW)





RISE — Research Institutes of Sweden
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Lagar som främst ska skapa 
förutsättningar – de ska 

hjälpa mer än hindra

RISE — Research Institutes of Sweden11

• Data governance act

• Digital markets act

• Digital services act

• Data act

• European cyber resilience act

• AI act

Stor inverkan från kommande regelverk
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Två av EUs verktyg: EDIH och TEF

RISE — Research Institutes of Sweden

TEF – Test and Experimentation Facilities

EDIH – European Digital Innovation hubs
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TEF - Test and Experimentation Facility

agrifoodTEF

RISE — Research Institutes of Sweden

• AI och robotikutveckling inom jordbruk och livsmedel

• 8 medverkande länder, 29 partners

• Total budget 60 MEuro/5 år

• Svensk del koordineras av RISE

• AI och robotikutveckling inom jordbruk och livsmedel

• Strategiskt viktigt sammanhang

• Medel att bygga kompetens och infrastruktur, 
tillgängligt för företag i hela EU (även Norge)

• Främst hjälpa SME

• TRL 6-8, test, demo och utvärdering

• Fysisk och virtuell testning

• SME 100% rabatt
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RISE – Research institutes of Sweden 

• Independent, state-owned research institute

• 3000 employees, over 100 testbeds and demo 
facilities

• AI experts, domain experts in agriculture, and 
experts in other relevant domains collaborate to 
scale AI solutions 

AstaZero

• Independent full-scale test environment for 
future road safety certified for Euro NCAP 
testing of active safety and autonomous 
driving systems

Swedish Satellite
- sustainable farming and food production in the 
north enhanced by new technology

Testbed crop production, Workshop and office
Uppsala

ICE Datacenter and office Luleå

AstaZero Gothenburg

Remote testing AstaZero
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Vad kan TEFen hjälpa till med?

• Test och utvärdering av autonoma 
maskiner

– Säkerhet

– Arbetsresultat

• Utveckling

• Demo

• Test och utvärdering av AI-lösningar i 
fysisk miljö och virtuell miljö

RISE — Research Institutes of Sweden

• Compliance

– Standarder

– Lagar och regelverk

• Testbädd och verkliga gårdar

• Policylab myndigheter
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EDIH ett stöd för SMEs digital transformation

RISE — Research Institutes of Sweden

Samarbetspartners



Områden där digitalisering potentiellt medför 
värde för lantbrukaren

• Administrativa system och kontroller 

• Driftsdata och beslutsstöd

• Kunskapsförmedling och utbildning

• Automatisering och autonoma maskiner

RISE17


