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Länken till kommersialisering 
i försörjningssektorn !



FVUAB

Behov skapar

Idéer 
Forskning

Utvecklings-
avdelning.

(leverantör)

Kontrollorgan 

Certifiering 

(typ SP) 

Fullskaleprover i

vardagen

(FVUAB)

Kommersialisering

via  LUF-
upphandlade 

mångåriga 
ramavtal

(VÄRMEK)

Produkterna / 
systemen 

är tillgängliga

för  hela 
marknaden som 

ingår i 
försörjnings-

sektorn.



Utbildning

Tester

Digitalt
bibliotek

FVUs verksamheter
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Digitalt 

Bibliotek

Utbilda

branschen
Kommersialisera

Produkten eller 

Systemet

Gör alla testresultat 

tillgängliga i ”databasen”. 

Utbilda om 

möjligheterna

Informera 

branschen om

Testresultatet;
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artiklar etc. 
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FVUs hemsida

Den Svenska är välbesökt. 

Den Engelska har besökt från 44 länder 
varav ca. 25 st. är aktiva och läser om 
verksamheten. 

www.fvuab.se



Frågor?
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Tack för mig !


