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NRIA Flyg 2013 – Swerea tar ansvar för steg 2

1. Satsa på fem demonstratorer

2. Stärk arenorna för flygproduktion
 PTC: metallteknologi Trollhättan

 Compraser Labs: kompositteknologi Linköping

3. Stärk forskningsnätverken

4. Etablera Forum NRIA Flyg

Den svenska forsknings- och innovationsagendan för flyg rekommenderar
fyra steg för ökad innovation.



Compraser Labs (komposit) & PTC (metall)
är arenorna för flygproduktion

Swerea ska

• Skapa en bättre struktur för SMF

• Behålla en större del av innovationskedjan i Sverige

• Skapa avancerad sysselsättning i Sverige

• Utveckla förmågor och teknologier hos högteknologiska SMF för att
de ska kunna bli leverantörer till flygindustrin

Tidplan: (enl NRIA Flyg 2013)
Inom fyra år (2017) ska båda arenorna representeras av ett institut
på plats med en etablerad samverkan mellan storföretag och SMF:er



Swerea erbjuder

• Nära samarbete med kund

• Forskning i fokus

• Spetskompetens och lång erfarenhet

• Test- och demonstrations-
anläggningar

• Nationella och internationella
nätverk

• Projekt för hållbar utveckling



Highlights från året
Compraser Labs



• Drivs sen 2014 av Swerea SICOMP och
Swerea IVF (idag 10 personer på plats)

• Driver FoU projekt tillsammans med industri
och akademi som ett medlemsprogram:

• Automatisering av alla olika typer av processer inom
komposittillverkning: hantering, läggning, formning, fogning,
trimning etc.

• Effektivisering av manuell läggning
• Nya verktygskoncept
• Processeffektivisering
• Kvalitetsäkring
• Efterbearbetning
• Fogning och ytbehandling

• Etc.

• Medlemmar betalar årlig serviceavgift och styr
inriktning på verksamheten

Compraser Labs
Produktionsarena komposit



Dörrdemonstrator i komposit
(GF Demo)

Resultat

• Sammanbyggnad och demo av helintegral lastrumsdörr utförd i

Compraser Labs lokaler

• Varmformningsteknik utvecklad för effektiv tillverkning av spant

• Demodag 16-17 73 – 2016 med flera SMFer aktiva i projektet

Bilder: Aktuell Produktion nr 3 2015



SMF Flyg Automationsdag för komposit
3/11 2015

Resultat:
• Deltagare från Saab och GKN ACAB

berättade om behov
• 30 tal deltagande SMF och

robotleverantörer
Effekter:
• Idéer till nya SMF Arenaprojekt
• Nya kontaktnät



SMF Flyg Arenaprojekt 2015-16

• Nordic Aircraft Fogningsteknik

• Oxeon Produktionteknik
Tunna CFRP skikt (skademekanik)

• Inxide Marknadsstudie termoplast

• Flexprop Instrumenterad kolfiberfixtur

• Marströms “Gap”- analys
Strukturell komponent

• Elitkomposit, Strukturell komponent

• Carbocomp , Gripdon för prepreg

• Cybaero UAV (Helikopoterkomponent)



Regional förstudie flygteknik (vår 2016)

Resultat:
• Undertecknat MoU 17 februari mellan regioner

(RÖ + VGR) med JTU Clean Sky

• Samlat aktörer (industri + U/H) inom flygteknik

• Skapat samsyn om affärspotential + framtida
behov och affärsmöjligheter inom flygteknik

Effekter:
• Skapa möjligheter till ökade satsningar

på flygteknik genom synergier
Region/Clean Sky

• Vidareutveckla nationellt flygkluster
för att öka konkurrenskraft

• Teknikfokus: komposit, metall
och systemteknik

Ny projektansökan planerad 3 oktober för att vidareutveckla
Nationellt flygkluster!



Bilaterala projekt: UK-Swe

Resultat: Etablerat kontakter och startat upp samarbete Compraser Labs -
NCC (National Composite Centre, Bristol), Saab och GKN.

Effekter: Bilateralt samverkansprojekt (start okt 2016 ), planera utlysningar
(Aerospace Technology Institute)



ROBUST exempel på ”Multi-use”

Presentationens namn12
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• Anpassad automation och kända egenskaper ger lättare produkter
• Hanteringsteknik för svåra material (prepreg , SMC),
• Plattform för validering av pressformat material



Ny satsning i Compraser Labs

• ABB IRB 6700

• Kraftstyrd, (stängsellös)

• Kollaborativ samverkan människa-robot



PTC – Produktionstekniskt Centrum
Produktionsarena metall

• Drivs av Innovatum tillsammans
med 10 partners (en handfull
anställda)

• Driver FoU-projekt inom
produktionsteknik tillsammans
med industri och akademi

• Partners betalar årlig
serviceavgift och styr inriktning
på verksamheten



Highlights från året
PTC



Aktuellt just nu!

Automationsdagen
23/11 på PTC

Industriell digitalisering
Nätverk & coachning av små- &
medelstora företag. Tillsammans
flyttar vi digitaliseringens övergripande
visioner till en företagsnära nivå!

Collaborativa robotar i sam-
verkan med bl.a. Högskolan
Väst, Swerea, GKN,
Innovatum & företag i området

Nationell arena för additiv tillverkning
i metall - ett samarbete mellan Swerea,
Chalmers och Högskolan Väst.



Vi har mycket på gång i Fyrbodal med PTCs parter!



SMF Flyg

Målet är att

• Stärka flygindustrins konkurrenskraft genom
spetskompetens från SMF

• Öka antalet högspecialiserade SMF som godkänns som
leverantörer till flygindustrin

• Spetskompetens som utvecklas inom flygindustrin av
SMF bidrar till teknikutveckling åt andra
industrisektorer/branscher.



SMF Flyg

- ITE Fabriks: Varmformning av Inner Duct,
- 3D Mekaniska, Speedtool, SVB Tyringe, Exova:

För- och efterbearbetning av Inner Duct

- Tooltec: Restdeform. efter maskinbearbetn.
- HDL: Hydroformning av Vane
- Brogrens: Simulering av plåtformning + lasersvetsning

- AH Automation: Byte av skär med kollaborativ robot
- HDL, Sanco, Mekanotjänst, ITE Fabriks: Gap-analyser

mats.werke@swerea.se



Kommande aktiviteter



Vision: Kluster av SME:s som samverkar

mats.werke@swerea.se



Nytt projektinitiativ (Tillväxtverket)
Aerospace Cluster Sweden + SMF automationslabb

Syfte:

- Bygga upp nationellt flyg- och rymdkluster
- Stödja affärsutveckling för SMF

- Utgår från Sveriges två starka flyg- och
rymdregioner

- Skapa ”SMF Automationslabb” på arenor
- Compraser Labs och PTC

- Specialanpassade verifieringslabb för SMFer

- Fysiska projektrum

Förväntade effekter:

• Starka leverantörskedjor, ökad omsättning via
nationell samverkan

• Sänkt tröskel för införa automationsteknik



Samarbete med andra SIP
(SIP = strategiska innovationsprogram)

Flera parter

• DINA – Digitalisering av
komplett produktionsflöde
– en förutsättning för
additiv tillverkning
workshop 170207 på
Innovatum/PTC

• SMF Digitalisering – En
sammanhållen nationell
verksamhet som utvecklar
de mindre företagens
förmåga att nyttja digital
utveckling

Med LIGHTer

• Triple Use – fem success
stories och fyra demonstratorer
som handlar om
kostnadseffektiv industriell
tillverkning av högpresterande
kompositprodukter

• LIGHTer regional nod Västra
Götaland, Etapp 2 – skapa
konkurrenskraft i Västra
Götaland med hjälp av
lättviktsteknologi, fokus SMF



Vi arbetar på vetenskaplig grund
för att skapa industrinytta.
www.swerea.se
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