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AI förbättrar produktionen – öppnar nya dörrar i 

tillverkningsindustrin 

Surahammars Bruks och batteritillverkaren Nilar använder artificiell 

intelligens (AI) för att förbättra produktionen. 

Pandemin har hittills begränsat möjligheterna att träffas, men i mars i år 

kunde äntligen experter i projektet från RISE och Surahammars Bruks 

besöka varandras lokaler. 

- Vi fick ett tillfälle att dela verkliga prov och defekter med RISE, säger Karin 

Haglund, chef för teknik och utveckling på Surahammars Bruks AB. 

Projektet "AI för ökad processeffektivitet" är en uppföljning på det tidigare 

SALLPI-projektet, som både Nilar och Surahammars Bruks deltog i. 

- AI öppnar en ny dörr inom batteritillverkning, säger Markus Engblom, 

kvalitetschef på Nilar.  

Att minska avfallet är en viktig pusselbit för att skapa en grönare, mer 

hållbar framtid. 

Projektet som startade förra året syftar till att öka processeffektiviteten genom att 

utnyttja maskinseende och artificiell intelligens för att upptäcka defekter i produktionen. 

För att underlätta samarbetet och göra nödvändigt kunskapsutbyte gjordes ömsesidiga 

besök av RISE och Surahammars Bruks.  
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Figuren ovan illustrerar en brännfläck på ickeorienterad elektroplåt. En Parsytec-

inspektionssystembild av en brännfläcksdefekt och RiSE-klustring av många 

brännfläcksdefektbilder med hjälp av bildanalysverktyget som utvecklades under PiiA-

projektet. 

Karin Haglund på Surahammars Bruks är nöjd med besöken. 

-Det var bra att vi fick möjlighet att dela faktiska prover på defekter. Dessutom fick 

Surahammars Bruk en djupare förståelse för kompetensen hos RISE, säger hon. 

Surahammars Bruks kvalitetsspecialister arbetar med att klassificera ytdefekter som 

upptäcks av ytinspektionssystemet från Parsytec. Parsytec-systemet måste tränas för att 

uppnå en hög detektionsnoggrannhet för defekter och ignorera ofarliga yt- eller 

bildartefakter. Denna aktivitet fortskrider väl och förväntas vara klar i början av hösten.  

RISE har utfört bildanalyser på närmare 5000 bildfiler och utvecklat ett automatiserat 

detekterings- och defektmärkningsverktyg för att gruppera bilder med klassificering av 

ytdefekter, säger Fiona Robinson konsult på Surahammars Bruks. Metoden kan 

beskrivas i fem steg enligt bilden nedan. Steg 1 till 3 är långt framskridna medan steg 4 

och 5 är planerade. 

 

 

  

Modul byggnationen är helautomatiserad och Nilar strävar efter en hög automation för 

kvalitetssäkringen oxså för att minska variationer. 

Med batteritillverkaren Nilar utvecklade RISE ett eget AI-baserat 

bildigenkänningsverktyg. 

- Vi är i princip färdiga att leverera programvara som ska kunna identifiera synliga 

defekter från foton vid montering av batterimoduler och som kan analysera och 

identifiera defekter under tillverkningen av batterimoduler, säger Mats Tallfors, som 

leder projektets AI-utveckling på RISE. 
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- AI öppnar en ny dörr inom batteritillverkning, säger Markus Engblom, kvalitetschef på 

Nilar. Det möjliggör upptäckt av mer komplexa defekter och tidigare identifikation av 

trender, förbättrar produktionsprestanda och höjer den övergripande kvaliteten. Genom 

att minska avfallet kan tekniken bidra till att skapa en grönare, mer hållbar framtid. 

Målen är att kunna visa en minskning av avfall med mer än 30% och minska manuellt 

arbete mer än 50%. Projektet genomförs med RISE som samordnande partner och expert 

på AI och finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA 

(Processindustrial IT & Automation). PiiA är ett av 17 strategiska innovationsprogram 

som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
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Kontakter:   
Projektledare, RISE: Pasqualina Potena, pasqualina.potena@ri.se   
Nilar: Kjell Bergman, kjell.bergman@nilar.com  
Surahammars Bruks: Karin Haglund, Karin.Haglund@sura.se  
Level21: Inger Ekvall, inger.ekvall@level21.se  
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