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2010 Varför! 

• 3 frågor, vilka är vi? vad kan vi? vart ska vi?

• 3 svar, vet vilka vi är, vad vi kan och vart vi ska.

Gav oss en ny fråga, Hur? (F-n ska vi komma dit)



2010 Varför! 

• Volvo Aero (GKN) söker underleverantörer i närområdet 

och bjuder in oss som underleverantör.  





2012-2015

Får vi uppdrag av GKN att tillverka komponenter till

• GF Demo motor

• Swe-Demo motor
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Laser beam welding and simulation 2013-00318

Company Presentation



2016-2020 SMF Flyg

2016-03480

Syftet med 
projektet är att 
utveckla teknik för 
simulering av 
tillverkningssekven
ser samt 
samarbetsformer 

Brogrens, Swerea
IVF och IUC i 
Olofström ,GKN

2017-01681

Genom att simulera 

tillverkningskedjor som 

plåtformning och 

lasersvetsning finns 

goda möjligheter att 

reducera tid och 

kostnad vid 

tillverkningen samt att 

minska behovet av 

prototypframtagning.

Jobro,HDL,GKN,Swerea,

Brogren

Från utvecklingsprojekt till serieproduktion

2018-04766

(Lighter SMF)

Brogren vill stärka sin 

plats i den 

internationella 

värdekedjan för 

lättvikt genom att öka 

sin förmåga att forma 

och foga komplexa 

geometrier i 

avancerade 

lättviktsmaterial.

Rise, Brogren

2019-05831

Att stärka Brogren 

Industries plats i den 

internationella 

värdekedjan genom att 

öka sin förmåga att 

forma och foga 

komplexa geometrier i 

flyglegeringsmaterial.

Brogren, Rise , Cascade

2020-02444

Att Utvärdera potentialen 

hos varmformning för att 

minimera avvikelser i 

geometriutfall.

Samt att Demonstrera att 

leverantörskedjan kan 

producera unika 

komponenter 

Rydverken, Rise, Brogren

Investering sker av ny 

utrustning för plåtformning 

och microvattenskärning

efter utfall av utförda SMF 

flyg projekt.



Prognos 

Innan 

Covid -19



Brogren Industries utveckling

Från leverantör av skärande bearbetning och svetsning i de första 
projekten

Till att vara projektledare och aktivt deltagande i utveckling av processer 
och metoder.

I de nya projekten  IntDemo Motor (GKN) och IntDemo flygplan (SAAB) är 
vi medlemmar i styrgruppen samt har en framträdande roll i SMF gruppen. 





Forskning o Utveckling

Vi driver och deltar i ett flertal FoU projekt. 

Tillsammans med våra Kunder utvecklar vi och testar nya processer, ny 
teknik, nya material, automationslösningar, digitalisering, samt kvalificering 
av nya processer och produkter.

Vi har också fokuserat på att få forskningen att komma närmare Små 
Medelstora Företag (SMF). 



IntDemo
Clean Sky, SweDemo
Cam2
Disam, DIDAM

Komposit ihop med metall
Micro vattenskärning
Automation, logistik flöden

Laser svetsning
Deformerbara speglar
Material egenskaper
Skärande bearbetning
Plåtformning
Simulering

AM Metall
AM Arbetsmiljö
AM Fixturer
AM Postprocesser
AM Processflöde

Digitalisering, Big data, Digital tvilling

FoU
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frågor

Tack för mig!
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