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RISE

▪ SP, Swedish ICT and Innventia. Swerea (43 %).

▪ 2015 turnover 3 billion SEK (55 % from 
industry, 27 % from public funding)

▪ 3 000 employees, 30 % with a PhD

▪ SME clients responsible for approx. 30 %

▪ Run 100s of test and demonstration facilities, 
open for industry, SMEs, universities and 
institutes (RISE is owner and partner in
60 % of all Swedens T&D-facilities)

RISE SICS Västerås
Founded 6 years ago
47 researchers
Focus: Industrial applications



Role of RISE SICS in innovation system



APPLICATION 
AREAS



▪ Cloud solutions & evaluation

▪ Model-based development

▪ Test-case prioritization

▪ Software artifact analysis

▪ Product variant testing

▪ Timing analysis

▪ Condition monitoring

▪ Predictive maintenance

▪ Time-series analysis

▪ Model-predictive control

▪ Deviation detection

▪ Queueing & dimensioning

▪ Production planning

▪ Logistic systems evaluation

▪ Energy optimization

▪ Driver’s advisory systems

▪ Battery operations

Industrial Efficiency and Automation Portfolio
18 years of industrial experience

Systems development Automated analytics Optimization of operations
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The Västerås Team



Vinnova-projekt kring ökad innovationsförmåga för en digital transformation.
● En serie workshops för att identifiera områden där AI och molnlösningar kan implementeras
● Syfte: att undersöka hur den påverkar organisation, processer och affärsmodeller. 
● Sökes: två partners från industri eller offentlig sektor

Digital Master Plant -- digitala tvillingar för hela produktionsanläggningar (med Bombardier)
● Ökad tillförlitlighet och produktionstakt
● Koppla ihop machine learning och stokastisk produktionssimulering
● Automatisk träning och identifiering av produktionssimuleringsmodeller 

Nya AR och VR-lösningar
● Nya tillämpningar för AR och VR
● Hur kan vi skapa AR och VR-modeller snabbare från existerande data

Testning av AI-system
● Funktionalitet i AI/ML-baserade system baseras på den data modellerna tränas med
● Hur säkerställer vi funktionalitet och kvalitet i system baserade på AI?
● Täckningsmått, verifiering/validering av ML-baserade system

Pågående
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