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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete kartlägger 3D-print tekniken samt bedömer hur långt 

utvecklingen har kommit. Vidare undersöks vilka förutsättningar tekniken har 

för etablering i byggbranschen. Rapporten utgår från fyra aspekter som är 

specifika för etablering av innovation i byggbranschen, dessa är: resurs, 

juridik, samhällspåverkan och ekonomi.  

 

Rapportskrivandet har i största mån utgått från Lund. I samband med ett besök 

på 3DP Build i Stockholm, utfördes de flesta intervjuerna då det ansågs att 

föreläsarna på eventet har spetskompetens inom additiv tillverkning 

specialiserat på byggbranschen. Andra intervjuer var utspridda i Skåne samt 

en intervju hölls i Amsterdam, Holland.  

 

Resultatet visar att tekniken uppfyller ett syfte och kan i framtiden komma att 

konkurrera samt kombineras med traditionella tillverkningsmetoder. Det som 

talar för tekniken är materialbesparing, den ekonomiska lönsamheten samt den 

arkitektoniska friheten. De hinder som kan hålla tillbaka innovationen från 

etablering är framförallt att produkterna i dagsläget inte är certifierade och 

kvalitetssäkrade.  

 

Utvecklingen går i rätt riktning men att den har en bra bit kvar. I resultatet 

förklaras behovet av referensprojekt, att dessa måste bli fler då de hjälper 

innovationen att etableras och att de tydligt kan visa fördelarna som finns med 

tekniken. Vidare behandlas förslag på hur etablering av produkten skulle 

kunna ske, utifrån vad som efterfrågas samt vad tekniken är kapabel till. Detta 

inkluderar 3D-printade byggnadskomponenter, reservkomponenter, verktyg/ 

redskap, detaljer samt projektmodeller för att öka den visuella förståelsen 

under projekteringen. Det är även viktigt att materialforskningen ligger i 

framkant då det lägger en grund för tekniken. 

 

Områden såsom byggnadsfysikaliska egenskaper hos material, ansvarsfrågan 

över slutprodukt och tillverkningsprocessen har vi valt att avgränsa men har 

rekommenderat detta som exempel på vidare forskning. 

 

Nyckelord: Innovation, 3D-printing, additiv tillverkning, komponenter, 

byggbranschen, arkitektur och formfrihet. 



 

 

Abstract 
 

The purpose with this thesis is to give the reader a holistic view of the 3D-

print technology and how it can come to use in the construction industry. The 

purpose is also to spread knowledge about the technology. During the 

evaluation of the technology examines four aspects that an innovation needs to 

establish on the market, the aspects are: geographical resources, economical, 

law and social impact. 

 

The report has mostly been written in Lund, Sweden. Participation was also at 

an event in Stockholm called 3DP Build with focus on the use of 3D printing 

in construction where most of the interviews were held. Other interviews were 

made in Skåne except one that were in Amsterdam, Netherlands. All of the 

interviewed candidates are one of the most skilled people within the subject. 

 

In the result you can see need of the technology in the industry. It fulfils a 

purpose and can be combined with traditional building methods, and even in 

some cases replace them. The positive aspects with use of the innovation in 

construction is; less use of material, economical profits and the architectural 

flexibility. What could holdback the innovation from penetrate the Swedish 

market is the process to get products certified and certified quality-checks. 

 

The technology still needs to develop further before commercial use. Also 

there’s lack of reference projects. Referring to a successful project helps the 

establishment of the innovation. Furthermore, the thesis is giving suggestions 

of how to penetrate the market, based on the quality the technology and what 

the market demands. Which includes 3D-printed building components, spare 

components, tools, details and project models that increase the visual 

understanding in the design process. It’s also important that material-research 

keeps up with the paste since it puts the foundation of the technology. 

 

This report does not cover the mechanical and technical aspect, neither 

material properties nor copywriting issues. These are all interesting areas that 

we’d like to see further research in.  

 

Keywords: Innovation, 3D printing, additive manufacturing, components, 

Construction industry, architecture and freeform design.  
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Ordlista 
 

 

Additiv tillverkning 

En tillverkningsteknik där föremål byggs upp skikt för skikt direkt från 3D-

modeller. Andra benämningar så som 3D-printing, additiv tillverkning, free-

form fabrikation är vanligt förekommande när man talar om denna 

tillverkningsmetod. (Additive manufacturing u.å.) 

 

 

Biomimetik: 

Biomimetik betyder att efterlikna funktioner från biologiskt liv i naturen 
för att sedan applicera i en teknisk lösning. (Malm u.å). 

 

 

CAD/CAM: 

Computer Aided Design (CAD), är datasystemet som inom byggindustrin 

används för att bygga upp arkitektritningar, konstruktionsritningar, VVS och 

ventilations ritningar. Modellerna som ritas kan vara i två eller tre 

dimensioner. (Pärletun m.fl.) 

Computer Aided Manufacturing (CAM) används för att få fram den önskade 

modellen. Det tar nämligen fram hur verktyget ska röra sig i verkligheten.  

När vi pratar om CAM/CAM så integrerar dessa program vilket är det som 

används inom 3D-printning. (Ståhl, Rundqvist u.å.) 

 

 

CNC-fräsning (Computer Numerical Control): 

CNC-fräsning är en subtraktiv tillverkningsmetod, det vill säga att man fräser 

(subtraherar) bort ett material från ett råmaterial.  

 

  

FoU:  

Ett samlingsnamn för Forskning och Utveckling i näringslivet. 

 

 

Open-source: 

På nationalencyklopedin beskrivs open-source (öppen källkod) som en källkod 

som inte är låst. Utomstående användare har möjlighet att använda, läsa, 

modifiera och vidare distribuera källkoden. (Nationalencyklopedin 2016) 
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Parametrisk design: 

Kombinerar ett matematiskt tänkande med nya digitala verktyg och själva 

designprocessen. Det ger möjlighet att analysera komplexa situationer, skapa 

nya arkitektoniska uttryck och rationellt producera former som tidigare krävt 

stor hantverksskicklighet. (White 2015).  

Kan agera i. (Janlert u.å.) 

 

VR, Virtual Reality: 

Det betyder virtuell Verklighet och är en datorgenererad skenvärld. Produkten 

skapar en plats som användare upplever och kan agera i. (Janlert u.å) 
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1 Inledning 

 
Inspiration till arbetet kommer från intresset och drivet av innovation och 

utveckling. När information om att 3D-print teknologin är applicerbar i 

byggbranschen stod valet klart om att arbetet skulle handla kring det. En 

uppfattning skapades genom internet och det ledde till stor nyfikenhet om 

vilka möjligheter och hinder som kommer med tekniken, samt hur det kan 

påverka byggbranschen. Sedan valdes en fördjupning i vad en innovation 

krävs för att lyckas etableras, vilket sedan blev utgångspunkt för arbetet. 

 

Med referensprojekt på byggnader som har skrivits ut i betong på 24 timmar 

så fanns en optimistisk syn på tekniken innan arbetet påbörjades, då många 

fördelar och möjligheter enkelt kunde hittas. Frågor uppkom om varför 

teknologin inte redan hade etablerats i byggbranschen om den nu skulle vara 

fördelaktig. Entusiasmen växte och det bestämdes att examensarbetet skulle 

handla om 3D-printing i byggbranschen. 

 

Förhoppningar finns att arbetet får upp intresset för innovationen och sprida 

kunskap om ämnet för fortsatt forskning och implementering inom 

byggsektorn. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att undersöka vilka förutsättningar och begränsningar 

som finns för att 3D-printing ska etableras i byggbranschen. Syftet är också att 

kartlägga vilken utsträckning 3D-printning används i byggbranschen idag och 

vilka utvecklingsområden det finns för vidare etablering. 

  

1.2 Avgränsningar 

Rapporten handlar om att undersöka både tekniken och mottagligheten på den 

svenska marknaden. Mottagligheten av innovationen bryts ned till fyra 

aspekter, dessa är resurser, ekonomi, estetik samt samhällspåverkan. 

Intressanta områden såsom byggnadsmekaniska och byggnadsfysikaliska 

egenskaper har inte bedömts. Inte heller om 3D-scannrar vilket utgör en stor 

del av marknaden när det kommer till utveckling och exponering av 3D-

forskningen. Dessa områden är väsentliga för innovationens förutsättningar 

och det finns en önskan om att i framtiden få se fortsatt forskning inom 

områdena. 
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1.3 Rapportöversikt 

Rapporten är uppdelad i flera olika delar för att skapa en holistisk förståelse 

för ämnet och för att kunna nå en bra slutsats. Som tidigare nämnt utgår 

rapporten från de fyra aspekter som är mest relevanta för att en innovation 

som 3D-printing ska kunna etableras i byggbranschen.  

Första avsnittet är Teori delen. Det är framförallt en kartläggning över hur 

tekniken fungerar, hur marknadens resurser ser ut idag, vilka lagar och normer 

som är aktuella vid byggnationer, vilka de mest relevanta 

samhällspåverkningarna samt hur ser den ekonomiska aspekten ut.  

Andra avsnittet är Empiri delen. I denna del finns intervjuerna med deltagarna. 

Deltagarna är insatta inom ämnet och arbetar med tekniken i sitt vardagliga 

arbete. Intervjuerna bestod av 13 frågor, som har valts att presentera i flytande 

text för att öka förståelsen och inlevelsen för läsaren.  

I tredje avsnittet finns Resultat delen. Där presenteras resultatet fråga för 

fråga, för att analytiskt se vilka likheter och skillnader som fanns i deltagarnas 

svar. 

I fjärde avsnittet beskrivs Analys delen. Utifrån resultatet från empirin och den 

kartläggningen som gjorts i teoriavsnittet så nås en slutsats över hur 

marknaden ser ut och vad som krävs för en etablering av 3D-printing i 

byggbranschen.  

De bilagor som har referats till i rapporten finns samlade under avsnitt, 

Bilagor.  

Under projektets gång har flera ämnen uppkommit som har varit intressanta 

men som inte har utvecklats i detta arbete. Dessa redovisas i avsnittet som 

heter Vidare forskning. 
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2 Metod 

På grund av det starka intresset för teknik och innovation kan eventuellt ha 

påverkat inställningen till tekniken och kan medföra partiska tolkningar av 

informationen eller något optimistiska slutsatser. Detta har givetvis tagits till 

hänsyn under arbetets gång för att se både möjliga fördelar och nackdelar med 

3D-printerns funktion i byggbranschen. 

 

För att få en djup förståelse för området har det valts att intervjua de personer 

med spetskompetens och erfarenhet av 3D printing inom byggbranschen. 

Detta för att se vilka möjligheter samt motgångar tekniken kommer med. 

Två av intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelning, detta var 

överlägset den bästa intervjumetoden. De andra intervjuerna skrevs ned för 

hand under intervjuns gång vilket gav en mindre utvecklat resultat. För att 

innehållet i de intervjuerna som skrevs ned för hand skulle stämma överens 

med deltagarnas så fick deltagarna en kopia av texten för eventuella 

kompletteringar och godkännande. Detta var ett rätt tidskrävande arbete som 

rekommenderas att undvika. 

 

 

2.1 Litteraturstudie 

All fakta till litteraturstudien kommer i första hand från sökningsformerna 

SwePub och Web of Science. De fakta som tagits från dessa sidor är granskade 

och dessa vetenskapliga tidskrifter har setts som bra underlag. Men då 3D-

printing är ett oetablerat område inom Sverige och även internationellt så har 

det varit en svårighet att hitta relevant och kvalitativ fakta som är Peer 

reviewed och därför har det även undersökt de vetenskapliga tidskrifter och 

artiklar som hittats på Google Scholar. Inom vissa aspekter har det funnits 

bristande information inom 3D-printing och för att nå en bra slutsats så dras 

paralleller och likheter mellan liknande området; innovation och 3D-printing.  

 

2.2 Emperi 

I Empirin redovisas resultat utifrån intervjuer som har tagits fram genom 

datainsamlingen, se Bilaga 1.1. Analysen över empiriska delen har som syfte 

att komplettera litteraturstudien. Rapporten utgår från att empirin ska stärka 

och fortsätta utveckla litteraturstudie. 

 

2.2.1 Intervju 

Förståelsen för ämnet uppkommer under litteraturstudien. Frågorna är 

formulerade för att komplettera det som anses saknar från litteraturstudien och 

även frågor som saknas för att nå ett bra resultat i arbetet. Vilka som ska vara 
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respondenter i arbetet är de som har spetskompetens inom 3D-printing. De har 

den största inblicken inom dagens teknik och framtida utveckling. Intervjuerna 

utgår från öppna frågor då det ger en gemensam grund för respondenternas 

svar men även fördjupad förståelse för varje respondents kunskapsområde. 

 

2.2.2 3DP Build 2016 

Under eventet hölls presentationer från alla deltagarna som är specialiserade 

inom 3D-printing. Det var mycket nätverkande med folk som har hög 

förståelse för teknikens potential och begränsningar. Alla medverkande på 

denna mässa är entusiaster och ser mycket potential av tekniken, därav finns 

möjligheten att de omedvetet bortser från teknikens fallgropar, därför har vi 

tagit med denna fråga i våra intervjuer. Förståelsen för ämnet blev väldigt klart 

efter denna mässa.  

 

2.2.3 Canal house 

Under besöket i Amsterdam så hämtades information kring ett projekt som 

pågår där just nu. Besöket gav en god förståelse av deras projekt och 

alternativa metoder inom tekniken. 

 

2.3 Resultat 

I resultatet presenteras de samlade svaren för vardera fråga, detta för att kunna 

se likheter och skillnader mellan deltagarnas svar. Resultatet används vidare i 

kombination med teorin för att dra slutsatser i analysen. 

 

2.4 Analys 

Kopplingar mellan empiri och teori dras för att se möjligheter och hinder med 

innovationen, konkreta exempel på innovationens användningsområden ges 

tillsammans med egen bedömning om vilka möjligheter och hinder som 

uppstår vid etablering på svensk byggmarknad. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Trovärdigheten i litteraturstudien har varit svårt men det har hela tiden 

försökts hitta flera underlag med samma information för att bredda 

underlagets reliabilitet. Källmaterial som är hämtat från internet är svårt att 

sätta ett mått på reliabilitet och validitet, som tidigare nämnt har det samlats 

information från vetenskapliga tidskrifter och artiklar som hittats på Google 

Scholar och därav försökt hålla en hög trovärdighet i informationen som 

används i detta arbete. Liknande arbeten har gjorts och resultatet har varit likt 
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vårt, detta validerar indirekt källmaterialet. 

 

Också värt att nämna, informationen och datainsamlingen som hämtats från 

eventet 3DP build samt besöket hos Canal House i Amsterdam är från företag 

och representanter som vill sälja och marknadsföra deras produkter deras 

projekt. Därför kan nackdelar med tekniken uteslutas. Den kritiska 

källgranskningen av empirin har därför syftet att komplettera med 

litteraturstudien. För att öka reliabiliteten empirin så har sammanställda 

intervjuer skickats ut till deltagarna för bekräftelse.  

 

2.6 Reflektion 

Rapporten är en kvalitativ rapport. De som intervjuas har spetskompetens 

inom 3D-tekniken men inom olika områden. En kvalitativ empiri har valts 

eftersom rapporten har ett holistiskt angrepp. 
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3 Teori 

 

3D-printing har som tidigare nämnts funnits på marknaden i över 30 år 

(Samuelsson 2010) men 3D-printing av hus är en ny teknisk innovation. I 

litteraturstudien så undersöks de faktorer som krävs för att en teknisk 

innovation ska kunna etableras på marknaden.  

Det ett antal faktorer som påverkar innovationens spridning och egenskaper 

(Slaughter 1998 och Samuelsson 2010).  Dessa faktorer är resurserna som 

används ska anpassas till den geografiska utformningen, att de juridiska 

termerna är anpassade till Sverige, resultatet av innovationens påverkan på 

samhället, det finns en ekonomisk vinning av innovationen och att 

produktionen och organisationen ska vara projektbaserad. Nedan förklaras de 

mer utförligt. 

 

● Resurserna som används ska anpassas till den geografiska 

utformningen. Detta innebär att den geografiska placeringen av 

företaget är relevant för efterfrågan och resurshantering. 

Under stycket 3.1 Teknik förklaras fördelarna med 3D-printing och hur 

teknikens fördelar speglar sig på den geografiska utformningen. Under stycket 

3.2 Resurser går vi in på fördelen med 3D-printing när det gäller 

materialresurser och arbetsresurser. 

 

● Juridiska termerna är anpassade till Sverige. Oavsett om tekniken är 

implementerad i ett annat land så är det en stor tröskel för att införa 

samma teknik i Sverige som har andra normer och lagar. 

Under stycket 3.3 Juridik kartläggs vilka regler det är som påverkar en 

innovation i byggbranschen.  

 

● Resultatet av innovationens påverkan på samhället. Ett byggprojekt kan 

ha en socialpåverkan och en miljöpåverkan på samhället.  

Under stycket 3.4 Påverkan på samhället beskrivs flera projekt som använder 

sig av 3D-printing idag. Under detta stycke finns även flera forskningsprojekt 

där hållbar utveckling är i fokus och 3D-printningens inverkan på miljön. 

Under stycket 3.2 Resurser förklarar vi tidseffektiviteten med 3D-printingen 

och hur det kan ge en positiv effekt vid stor invandring eller i fattiga områden 

och liknande.  
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● En ekonomisk vinning från innovationen. Byggsektorn är 

kostnadsdriven och många uppdrag fås genom upphandling och det 

förslag med bäst ekonomisk vinning får oftast uppdraget. 

Under stycket 3.5 Ekonomi beskrivs ekonomiska fördelar och nackdelar med 

3D-printing. 

 

Produktionen och organisationen ska vara projektbaserad för att ovan nämnda 

faktorer ska ha en inverkan på innovationens spridning och egenskaper.  

Byggsektorn är en projektbaserad sektor, med detta menas tillverkning på 

temporära fysiska platser, där varje projekt är unikt på grund av olika 

sammansättningar av företag och människor i varje projekt. Detta har över tid 

format en tydlig byggprocess med bestämd syn på aktörernas kunskap och 

plats i byggprojekt. Här ser vi en utarbetad process av kommunikation och 

tydliga kunskapsområden som i sin tur riskerar att skapa en låg 

förändringsbenägenhet. (Kadefors 1995; Samuelsson 2010) 

 

3.1 Teknik 

Litteraturstudien har utifrån aspekterna ovan kartlagt utvecklingen av 3D-

printern i byggbranschen och även kartlagt liknande innovationers utveckling 

för att kunna se ett mönster för etablering av innovation i byggbranschen.  

 

3D-printern används inom flera olika användningsområden. Tidigare har de 

största användningsområdena för 3D skrift varit komponenter och föremål 

gjorda av plast. Det som är nytt på marknaden är att det går att skriva ut 

slitstarka material i 3D som stål och betong (Näringsliv 2015; CyBe 2015). 

Detta har inneburit många möjligheter inom hållbar design, arkitektur och 

husbyggnad. 

 

3D-skrivar tekniken är en additiv tillverkning och framställer fysiska objekt 

utifrån digitala tredimensionella modeller. Det skiljer sig från traditionell 

tillverkning då man tar bort material från en befintlig massa även känt som 

CNC-fräsning (Computer Numerical Control). Additiv tillverkning skriver ut 

lager för lager, det vill säga X- och Y-axeln definierar modellens ytjämnhet 

och Z-axeln definierar föremålets tjocklek. (Creative tools 2015) 

 

3.1.1 Olika tekniker på marknaden idag 

Det finns många olika typer av 3D-skrivare som kan framställa produkter i 

olika material, gemensamt för alla materialen är att det har en egenskap som 



10 

 

gör det möjligt för 3D-skrivaren att placera ut rätt mängd på rätt plats för varje 

lager. Olika processer och vilka material som kan skrivas ut med de olika 

processerna beskrivs nedan: (Creative tools 2015) 

Spritsning - Genom ett litat hål i verktygspetsen spritsar man ut material 

över skriv ytan. I denna process använder man material som är 

segflytande och går att härda. (t.ex. silikon, lera, betong osv) 

Pulver – denna process går ut på att man lägger ut ett jämnt lager av pulver 

över skrivarytan, utvalda områden härdas genom t.ex. limning eller 

smältning. Detta kan vara material såsom plaster/polymerer, metall, 

gips m.fl. 

Fotopolymer över bädd – Skrivaren härdar plast i en bädd då utvalda 

områden övergår till fast form då de belyses med ljus av en viss 

våglängd. 

Fotopolymer selektiv placering – Även denna metod härdar plaster med 

hjälp av ljus av en viss våglängd. Man placerar mikroskopiska droppar 

av flytande plast som skrivs ut genom ett bläckstrålehuvud som i sin tur 

placerar plasten på angiven yta. 

Folie – Skrivaren skär ut profiler i ett foliematerial som sedan limmas ihop 

lager för lager, Material såsom plast, trä eller vanligt papper kan 

användas i denna process. 

Ovannämnda processer används i de 3 mest omskrivna teknikerna av dagens 

3D-printing av hus och byggdelar. Dessa är Contour Crafting av Professor 

Behrokh Khoshnevis, han använder sig av spritsnings process, D-shape av 

Enrico Dini som använder sig av pulver processen och Concrete Printing som 

bland annat används av Loughborough University, denna teknik är också 

spritsnings process. De tre teknikerna jämförs konkret i bilaga 9.3 och 

förklaras mer ingående nedan.  

 

Contour Crafting 

Professor Behrokh Khoshnevis, som har lett konstruktionen och arbetat på 

projektet i många år, uppger att det som han och hans team har gjort är att i 

princip skala upp dagens befintliga 3D-skrivare.  

Teknologin kallas Contour Crafting och processen är spritsning. En större kran 

löper över arbetsplatsen och med hjälp av ett munstycke spritsas betong i x, y 

och z-led. Metoden kan användas för att konstruera enskilda hus och/eller 

kolonier av flera hus och tekniken skapar hus som är kompletta med 

strömförsörjning och vattenledningar.  (Contour Crafting 2014) 

Discover Magazine beskriver hur mänskliga arbetare först placerar ett spår på 

platsen där huset ska byggas. Därefter kan roboten, Contour Crafting, röra sig 



11 

 

längs med spåret för att göra grovjobbet (Lemley 2005). I proceduren så 

spritsas sedan betong i höga lager, och efter en timma läggs nästa sats av 

betong. Det ska räcka för att betongen ska hinna härda och stelna. Dock är 

tiden beroende på hur snabbt betongen ska härda. Fler kemikalier kan bli 

adderade när det behöver gå fortare för byggnadsprocessen (Khoshnevis, 

Hwang, Yao & Yeh 2006). Andra materialen som kan printas med Contour 

Crafting metoden är bland annat keramik, lera, polymer och många andra 

material. Processens fördelar är att integrera tillverkningsprocessen med 

konstruktionsrobotar som lägger elektronik och rör i väggarna, placerar pelare 

och balkar i konstruktionen och bygger upp taket på byggnaden. För större 

byggnader så kan 3D-printern ha flera munstycken som arbetar samtidigt och 

detta ska enligt Behrokh Khoshnevis tidseffektivisera, sänka kostnaderna och 

minska utsläppen. (Khoshnevis, Hwang, Yao & Yeh 2006 se Jonsson 2014, ss 

22-24) 

 

D-shape av Enrico Dini 

Enrico Dini byggde år 2007 världens första konstruktions 3D-printer som han 

kallar D-shape. D-shape har bland annat skapat ett konstgjort havs rev, mindre 

hus modeller och landskapsarkitektur med sin teknik (D-shape u.å.a). 

Företaget vill hjälpa infrastrukturen med sin teknik och de har flera 

samarbeten med bland annat rymdorganisationer och de ser potential med 

tekniken inom restaurering av gamla broar. Tekniken går mycket fortare än 

traditionella byggnadsmetoder (Krassenstein 2014). 

Maskinen har en 16 kvm stor ram och maskinen drivs under 

byggnadsprocessen av CAD-CAM mjukvara. Materialet som används är 

sandsten och ett oorganiskt bindemedel. Ett lager av sandsten printas först 

med 5 mm lager med hjälp av 300 munstycken. Sedan flyttar sig 

skrivarhuvudet och deponerar det oorganiska bindemedlet som reagerar med 

sandstenen. Den sand som inte reagerar används som stöd tills sandstenen 

stelnat och återanvänds för att användas vid senare 3D-printningar. (D-shape 

u.å.b)  

Idag fokuserar D-shape på att använda ekologiska material och digital design. 

Dock så var tekniken från början utformat för att konkurrera med material som 

cement, armerad betong, tegel och sten. (D-shape u.å.c)  

 

Concrete Printing 

Metoden Concrete Printing är också baserad på att trycka ut cement bruk 

genom ett munstycke, denna metod har utvecklats för att bevara den 3-

dimensionella friheten samtidigt som den tillåter bättre kontroll för utvändig 

samt invändig geometri. När man producerar överhäng så bygger man upp 
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stöd med stödmaterial som sedan enkelt kan tas bort när konstruktionen fått 

sin hållfasthet. Olika printers har tagits fram, en känd prototyp har gjorts av 

Loughborough University som har dimensionerna 5,4 m (L), 4,4 m (B) 5,4 

(H).  (Lim, Buswell, Le, Austin, Gibb & Thorpe 2012) 

 

Även det Holländska företaget CyBe har utvecklat en printer som kan printa 

upp till 50 mm tjockt lager och 600mm/s i längsgående riktning. De har även 

tagit fram en snabbhärdad betong med låg krympningsförmåga som uppnår 

hållfasthet på en timme. (CyBe 2015) 

 

3.1.2 Upphörandet av patent 

3D-printing har existerat i över 30 år men har ständigt haft en begränsad 

utveckling på grund av de patent som finns på marknaden. Under de senaste 

åren sen 3D-printing uppkom så har det funnits otroliga förväntningar om hur 

3D-printing kan revolutionera marknaden och olika branscher. Varför företag 

drar sig för att satsa resurser på 3D-printnings innovation är för att många är 

rädda för att komma i konflikt med patent förvaltningsbolag. År 2014 löpte 

flera patent inom 3D-printings teknologin ut vilket innebar en stor tillväxt 

inom efterfrågan av 3D-printers, billigare alternativ och en större utveckling 

kring 3D-printerns förmåga. (Uppada 2015)  

 

3.1.3 Teknikens framtid 

Gartner’s “Hype Cycle of 3D Printing”  

Bilden nedan är tagen från analysbolaget Gartner som visar mognadsgraden 

för 3D-print teknikens utveckling i relation med förväntningar. Framtagen 

genom att analysera entusiasm, förväntningar och realism för nya tekniker. Vi 

ser att tekniken tenderar att skapa en ”hype” där förväntningar ibland 

överträffar de möjligheter som tekniken skapar. Grafen visar att storskalig 3D 

printing (Macro 3D printing) inte är aktuellt de närmsta 10 åren. Samt att vi är 

i tidigt skede med den utvecklingen och förväntningarna inte är allt för höga 

för 3D-printing av större byggnadsverk. (Gartner 2014) 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Bild 3.1, Hype Cycle of 3D-printing, inspirerad av Gartner (Gartner 2014) 

 

 

 

3.2 Resurser 

Under resurser behandlas områden såsom internationellt samarbete mellan 

svensk byggaktör och engelskt forskningsinstitut, materialresurser, arbetsmiljö 

samt materialbesparing. Detta är en kartläggning av de resurser som finns 

idag. 

 

3D print tekniken har funnits i över 30 år, de senaste åren ser vi stor 

utveckling och ökad försäljning av 3D printers. Detta behandlar allt från 

desktop storlekar ämnade för hushåll men även större och mer avancerade 

printar där precision och kvalitet är avgörande. I ett pressmeddelande spår 

Gartner att försäljningen av 3D-printar dubblas varje år fram till 2019. 

(Gartner 2015) 

Figuren nedan förklarar relationen mellan kostnad och produktion (graf till 

vänster) och relationen mellan kostnad och komponentens komplexitet (graf 

till höger) för additiv tillverkning samt traditionell tillverkning. Traditionell 

tillverkning är ett billigare alternativ vid massproduktion, ser vi till additiv 

tillverkning så är det näst intill samma kostnad oavsett kvantitet (graf till 
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vänster). Detta möjliggör låg produktionskostnad för unika produkter av små 

partier. Att printa hundra objekt med olika design kostar inte mer än 

atttillverka hundra identiska objekt med 3D-printern. Grafen till höger visar att 

3D-utskrifter kan vara ett billigare alternativ då komponentens komplexitet 

ökar. (3D Center u.å) 

 

Bild 3.2 är godkänd av upphovsman (3D Center u.å) 

 

Bilden tolkas som relation mellan kostnad och produktion (graf till vänster) och relation 

mellan kostnad och komponentens komplexitet (graf till höger) 

 

3.2.1 Skanskas samrbete med Loughborough University 

Den 24e november 2014 ingick Skanska ett partnerskap med Loughborough 

University om att ta fram en fungerande betongskrivare.  Skanska har därmed 

fått licens att i framtiden få använda resultatet i kommersiellt syfte. Denna 

metod är Concrete Printing. Skanskas “Director of innovation and business 

improvement” säger “3D-printing av betong kombinerat med en typ av mobil 

“förproduktions center” har potentialen att reducera tiden det krävs för att 

skapa komplexa byggnadselement från veckor till timmar. Vi väntar oss uppnå 

en nivå på kvalitet och effektivitet som aldrig förut beskådats inom 

byggindustrin”.  

Dr Richard Buswell från Building Energy Research Group på Loughborough 

University kommenterar även att den moderna byggindustrin blir mer och mer 

krävande i design och konstruktion. Forskningen vill besvara de nya 

utmaningarna med ny byggtillverkning. Detta framgår i deras 

pressmeddelande (Loughborough university 2014). 
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3.2.2 Arbetsmiljö 

Inom Behrokhs Contour Crafting är hela byggprocessen automatiserad och 

minskningen av yrkesarbetare är enorm. Med en automatiserad process så 

reduceras den mänskliga faktorn vilken är bidragande för många 

arbetsolyckor. Det kommer dock kräva arbetskraft vid monteringen av 3D-

printern och få material och bodar på plats (Ehrnström & Demir 2013).  

Vid Concrete printing är det som tidigare nämnt byggnadsdelar som 

produceras. Dock behöver dessa byggnadsdelar transporteras och etablering av 

arbetsplatsen kräver också arbetskraft. Dessa byggnadsdelar är även upp till 5 

ton tunga och de är mycket ömtåliga. Alltså krävs det en viss försiktighet som 

uppkommer vid Concrete printing som skiljer sig från traditionellt byggande. 

(Lim, Buswell, Le, Austin, Gibb, Thorpe 2012) 

Trots att antalet arbetsolyckor på byggarbetsplatser har minskat med åren så 

sker de fortfarande (se bilaga 9.1). Det är ett allvarligt problem som är väldigt 

diskuterat och många företag blir ständigt hårdare med arbetsmiljökraven. År 

2014 var skador från verktyg och redskap dominerande (29 %) men det var 

även fysisk överbelastning (15 %) och fall från höjd (14 %) som var stora 

orsaker. Andra olyckor är ras och fel på material (12 %), snubbling (10 %) och 

maskinskador (8 %). (Samuelsson 2014) 

 

3.3 Juridik 

Alla skeden i byggprocessen måste gå rätt till, det måste finnas klargöras 

ansvarsområden för olika skeden i processen då någon måste stå till svars om 

fel uppstår. Dessutom är det viktigt med lagar och verktyg som styr mot ett 

hållbart byggande. I detta kapitel går vi igenom vilka hinder och möjligheter 

de juridiska aspekterna ger. Vi går bland annat in på certifieringssystem som 

används idag och även hur upphandlingen av anbud påverkar tidseffektivitet 

och innovation. 

 

3.3.1 CE-märkning och prestandadeklaration 

Om en byggprodukt ska få säljas så måste den vara CE-märkt och ha en 

prestandadeklaration. Krav för att byggprodukter ska vara CE-märkta 

uppsattes den 1 juli 2013. 

För att en produkt ska räknas som byggprodukt ska den varaktigt ingå i ett 

byggnadsverk och att prestandan på produkten påverkar byggnadsverket 

(Boverket 2012). 3D-printade produkter som är byggnadskomponenter eller 

byggelement och det är därför relevant i frågan om denna innovation ska CE-

märkas och prestanda deklareras.  
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Det finns två sätt som man kan gå tillväga för att CE-märka sin produkt. Först 

måste du veta om produkten är harmoniserad eller inte. En harmoniserad 

standard är utarbetade europastandarder som är beslutad av europeiska 

kommissionen och baseras på byggproduktdirektivet och 

byggproduktförordningen. Alla harmoniserade standarder finns på EU-

kommissionens webbplats Nando. Om produkten är harmoniserad så är det 

obligatoriskt att upprätta en prestandadeklaration på produkten innan den kan 

CE-märkas. Du kan även frivilligt märka din produkt även fast den inte är 

harmoniserad.  

För att en produkt inte ska behöva CE-märkas krävs det att produkten inte är 

serietillverkad och att den är specialtillverkad för ett specifikt byggnadsverk. 

Det är dock viktigt att produkten installeras enligt nationella regler mm. Det 

finns även undantag då produkterna är tillverkade på byggarbetsplatser. 

(Boverket 2012) 

En CE-märkning innebär att produkten uppfyller de väsentliga kraven i 

relevanta direktiv. Byggprodukten har genomgått en bedömning av det som 

föreskrivs i direktiven (SIS u.å.a). Det är däremot inget bevis på att 

byggprodukten är godkänt i alla länder om den är importerad då olika länder 

har olika byggregler. CE-märkningen är egentligen till för att egenskaperna 

hos produkten har beskrivits och bedömts på ett enhetligt och trovärdigt sätt.  

Det är prestandadeklarationen som redovisar information om vad 

byggprodukten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den samt vilket 

organ som har varit med i kontrollen av tillverkningen. Det är denna som 

avgör om produkten går att använda enligt landets byggregler och det är med 

hjälp av prestandadeklarationen som produkter kan jämföras, oavsett var de 

tillverkas. I Sverige är det byggherren som ser till att byggreglerna följs. 

(Boverket 2016) 

 

3.3.2 Kvalitets-, och miljöledningssystem  

Andra system som används av de flesta producenter är miljöledningssystem. 

Dessa används för att säkra kvalitet, miljö och arbetsmiljö. ISO 14001 är 

miljöcertifiering och ISO 9001 är kvalitetscertifiering och OHSAS 

18001:2007 är arbetsmiljö (Skanska u.å.). ISO 14001 är ett frivilligt verktyg 

som är baserat på miljöledningsstandarder som enkelt kan integrera i det 

vardagliga arbetet. För att företaget ska få lov att certifiera enligt ISO 14001 

så krävs det att organisationens kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i den 

standard som gäller, att verktyget är en del av den dagliga verksamheten, 

systemet finns beskrivet och att dessa uppdateras löpande, samt att 

organisationen blir granskad mot ISO 14001:2004 av en befullmäktigad 

certifieringsorgan. (SIS u.å.b)  
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ISO 9001 är ledningssystemsstandard för företag och organisationer för 

kvalitetsprocessen.  Det krävs ett ledningssystem för att bli certifierad, sedan 

krävs det likt ISO 14001 att företaget uppfyller kraven som finns i den aktuella 

standarden, Varför företag och organisationer väljer att vara ISO 9001 

certifierade beror på att vissa kunder och leverantörer har detta som krav för 

att göra affärer och i andra fall är det nödvändigt för att ens vara med i 

upphandling, sedan är det ett bevis på att det är ett uppdaterat kvalitetsarbete 

och ledningssystem på arbetet Ledningsstandarden är baserade på 7 principer, 

dessa är kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, process inriktning, 

förbättring, beslut som är faktabaserade och relationshantering. (SIS u.å.c) 

Förutom kvalitets- och miljöledningssystemen så finns det verktyg som 

hjälper oss avgöra vilken miljöprestanda som en byggnad har. Det ger 

byggnaden ett certifikat och det finns olika certifieringssystem som företag 

använder sig av. Peab Sverige certifierar till exempel sina bostadsprojekt med 

Miljöbyggnad och kommersiella projekt med BREEAM (Peab u.å.). Skanska 

certifierar även efter LEED, Svanen, GreenBuilding, Passivhus och Cequal, 

beroende på projektets utformning.  

 

 

3.4 Påverkan på samhället 

För att en innovation ska etableras så krävs det att den har en positiv påverkan 

på samhället. Byggbranschen har en väldigt stor påverkan på samhället. Den 

mest spontana tanken är att en estetiskt tilltalande miljö ger en positiv 

inverkan på miljön. Men byggbranschen har större ansvar än så. Det är viktigt 

att hålla nere på miljöns resurser och det är viktigt med en tillväxt på bostäder 

i stadsområden samtidigt som energispill och koldioxidutsläpp minimeras. Det 

sker en stor tillväxt i städerna och dessutom har det varit en stor 

flyktingtillströmning i Sverige under den senaste perioden. Då ligger det i 

byggbranschens ansvar att producera fler bostäder. Materialspill och 

transporter är en av de största bovarna inom byggnationer genom traditionell 

byggnadsteknik. Det optimala för samhället vore om tillväxten på bostäder 

ökar, byggnader är estetiskt tilltalande samtidigt som materialspillet och 

transporterna minimaliseras.  

 

3.4.1 Social inverkan 

En annan viktig fråga som är aktuell är hur våra byggnormer förhåller sig de 

stora flyktingtillströmningarna som vi har haft i Sverige under den senaste 

tiden. Boverkets Byggregler har blivit en stor diskussion för hur vi hanterar 

flyktingsituationen och hur regeringen beslut ser ut kring ändring i PBL, Plan 

och Bygglagen. Under hösten 2016 var flera kommuner tvungna till att bryta 
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mot lagen. Det medför att trovärdigheten för lagstiftningen undergrävs. Därför 

har Boverket försökt göra en förändring i den lagstiftning som infördes i 

samband med stormen Gudrun för naturkatastrofer, PBL 16 kap. 13 §. Syftet 

med förändringen är hanterandet kring belastningar på landets krisberedskap, 

såsom flyktingströmmar. (Boverket 2015)  

 

Professor Khoshnevis (2012) forskar kring att tidseffektivisera byggande 

genom 3D-printing. Han pratar om att dagens traditionella byggprocess är 

långsam då vi bygger för hand. Idag säger att lösningen till dagens komplexa 

byggande är att automatisera processen. Hans teknologi är snabb och han 

säger att det går att bygga ett enfamiljshus på 48 timmar. Denna teknik även 

särskilt lämplig för katastrof drabbade områden där det gäller att få fram tak 

över huvudet snabbt. 

Stiftelsen för strategisk forskning visar en forskning kring hur stor andel av 

svenska marknaden som automatiseras. Möjligheten för att byggnads- och 

anläggningsarbeten tas över av datorer under de kommande 20 åren är 73,0 %. 

Vad detta innebär och i vilken form som branschen automatiseras säger de 

inte. (SSF, 2014) 

 

3.4.2 Estetik och arkitektur 

Det finns många möjligheter för den arkitektoniska utformningen inom 3D-

printning. En robotarm eller printhuvud gör som modellen är upplagd och gör 

att tidigare dyrbara komponenter är möjliga att producera. Det kan vara börja 

väggar eller rundade tak. I dagens läge är formen dyr och materialet billigt 

men med 3D-printern blir det möjligt med en billig form och ett billigt 

material. (Ehrnström & Demir 2013)  

Nedan beskrivs två konkreta exempel där 3D-printing används. 

 

Janjaap Ruijssenaars 

Janjaap Ruijssenaars är en holländsk arkitekt och nuvarande professor på 

Royal Academy of Dutch Architects. Han är utbildad på Western State 

College i Colorado, Universidad Polytecnica och TU Delft. Ruijssenaars 

planerar ett byggnadsprojekt som är inspirerat av Möbelband. Det innebär att 

byggnaden till synes endast består av en komponent. Enligt traditionell 

byggnadsteknik är detta omöjligt att utföra. Janjaap Ruijssenaars har 

samarbetat med matematiken Rinus Roelofs och de har byggt en mindre 

modell med en mindre 3D printer. Ruijssenaars och hans arkitektfirma 

Universe Architecture kommer att använda sig av Enrico Dinis D-shape 

printer. Husets grundkonstruktion beräknas från 3D-printing och husets fasad 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-129421
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-129421
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kommer bestå av glas och tunn stålkonstruktion vilket är en traditionell teknik. 

Huset kommer alltså att vara en blandning av modern 3D teknik och 

traditionell teknik. Ytan på huset är 1115 kvadratmeter och det beräknas ta 18 

månader att konstruera byggnaden. Totala priset på byggnaden inklusive 

projektering beräknas till 5.2 - 6.5 miljoner USD. (Halterman 2013) 

 

Bild 3.3 och 3.4 är godkända av upphovsman (Ruijssenaars u.å.) 

  

Bilderna visar arkitekten Janjaap Ruijssenaars byggnad, det är en del av Universe 

Architecture och är inspirerad av ett möbelband. 

  

Super Deco architecture 

Monséns arkitekter använder 3D-printing idag genom ett koncept som heter 

Super Deco Architecture. Deras idé är att gå ifrån den “moderna” arkitekturen 

som är avskalad och minimalistisk och istället ge byggnader en blandning av 

ett modernt intryck med en historia om byggnaden, ägaren och lokaliseringen 

av huset. Liknelser kan dras till romartidens arkitektur med mycket 

detaljrikedom på byggnaderna. Detta görs genom att Super Deco ornament 

printas i 3D och används som detaljer i exteriören. Super Deco kan även 

användas interiört. Varje Super Deco ornament är unik och 3D modellen är 

enskilt designade och aldrig automatiskt utvalda från en annan modell. 

Ornamenten “Super Deco” är virtuellt öppen för allmänheten, alltså att 

modellerna är nedladdningsbara för privatpersoner. Mottot för Monsén 

arkitekter är att alla Super Deco ornament ska kunna produceras av vem som 

helst, var som helst. (Monsén 2014) 

 

Bild 3.5, 3.6 och 3.7 är godkända av upphovsman (Monsén 2014) 

   

Bilderna visar Monséns arkitekters projekt i Uppsala. Formerna till ornament 3D-printas. 
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3.4.3 Miljö  

Idag är materialspillet stort i traditionellt byggande vilket innebär ett stort 

miljöproblem. Det finns flera anledningar till varför företag bör minska 

materialspillet och även öka återanvändningen vid avfall och rivning. 

 

En av anledningarna till varför materialspillet inte minimeras inom vissa 

företag idag är på grund av att det finns bristande motivation hos företagen 

och det är fortfarande ekonomiskt lönsamt för byggherrar med materialspill. 

Kunden är omedveten om att de oftast betalar för materialspillet och därför 

minskas byggherrens ekonomiska incitament till minskning av materialspillet. 

(Backman & Junkers 2012) 

 

Som nämnt i kapitel 3.3 Juridik så använder sig många företag av miljöledning 

och olika certifieringssystem för att säkra beställaren, brukarna och sig själva 

om att en byggnad håller standarderna. Företag lägger mycket energi för att nå 

EUs klimat-, och energimål år 2020 och år 2050. För att lyckas med att nå 

målen så krävs det kvalitetssäkring och kompetensutveckling i branschen. En 

metod som kan användas för att kvalitetssäkra en byggnad är ByggaE-

metoden. Fokus kring denna metod ligger i att skapa en energieffektiv 

byggnad. De har upptäckt en problematik med att mycket information 

förvinner mellan de olika skedena i byggprocessen, konsekvenserna av det blir 

att byggnadens energieffektivitet inte blir som planerad. Det viktigaste är att 

all energi dokumenteras och bra instruktioner löper genom hela projektet. 

(ByggaE u.å.).  

 

Det finns andra certifieringssystem som också nämns i kapitel 3.3. Juridik och 

som används av entreprenadföretagen. De är beroende av projektets 

utformning och vilka krav som beställaren ställer. De går inte att jämföra 

dessa rakt av då de har många liknande krav för certifiering. För att en 

byggnad ka bli certifierad så krävs det att en tredje part godkänner och i vissa 

fall följer upp projektet. Några som används bland entreprenörsföretagen är 

BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, GrenBuilding och Passivhus.  

 

VBN Components är ett Uppsala baserat metall företag. Som utvecklar 3D-

printing av metall komponenter (VBN Components u.å.). VBN Components 

analyserar att spillmaterialet efter 3D-printning av deras komponent blir 

minimalt. I deras jämförelse med stålstänger som skärs upp så blir det oavsett 

hur noggranna beräkningarna är, ofta storskaliga spill. Varför VBN 



21 

 

Components ser deras 3D-printning av komponenter som en 

framtidskonkurrent är för att det blir mindre importerade komponenter och 

material från lågkostnadsländer, vilket ökar och minskat materialsvinn är 

relevanta faktorer när det kommer till en hållbar miljö. (Näringsliv 2015) 

 

Fördelen med 3D-printning av byggnader, byggdelar och komponenter är att 

materialanvändningen minskar. Enligt Behrokh Khoshnevis (2012) TedTalk är 

materialanvändningen 25-30% mindre vid användning av Contour Crafting. 

Vi ser även i en jämförelsestudie gjord av Mansour Rahimi, Mahdi Arhami 

och Contour Craftings grundare Behrokh Khoshnevis (2009) att 

koldioxidutsläppen från Contour Crafting är lägre än den traditionella 

konstruktionen av betong och murverk. Jämförelsen är gjord på en kvadratfot 

av båda metoderna och den visar att koldioxidcykeln är 75 % mindre i den 

3D-printade väggen än den traditionella och energiförlusterna är 50 % mindre 

i den 3D-printade väggen i jämförelse med den traditionella. Enligt rapporten 

beror siffrorna främst på att transporterna är större och att byggprocessen är 

längre i det traditionella byggandet.  

3.5 Ekonomisk vinning  

Många parametrar gör byggbranschen svår att effektivisera, en utav 

anledningarna är att man har många olika arbetsgrupper från många 

inblandade aktörer vilket gör det svårt för en byggledare att behålla full 

kontroll av utförandet, vilket i sin tur bidrar till att effektivisering försvåras. 

En studie visar att effektiviteten hos arbetskraften i den amerikanska 

byggindustrin har minskat med 10 % mellan 1964-2000, medan icke 

byggrelaterade industrier har ökat effektiviteten hos sin arbetskraft med över 

100 % (Smith 2011).  

James Wolf, CEO för D-shape Enterprises bedömde kostnaden för deras 3D 

printer till ungefär 250 000 USD år 2014. Enligt Krassensteins intervju med 

James Wolf så framgår det att konstruktionskostnaderna kan minska upp till 

75% vilket gör printern attraktiv för byggföretag. (Krassenstein 2014) 

Vidare jämförs konventionella byggmetoder, prefabricerad samt Contour 

Crafting som är mest relevant att jämföra då det är den enda metoden vi har 

undersökt som täcker stora delar av uppförandet. Konventionella byggmetoder 

innebär att i stort sett allt bygge sker på plats, detta har effektiviserats till 

produktion ”off-site” d.v.s. prefabricerade byggnadsdelar man fraktar och sätts 

samman på plats. Med denna modulbyggemetoden kan man tidseffektivisera 

med 30-40% jämfört med de konventionella byggmetoderna. 

Effektiviseringen är resultatet av att kunna ha fler produktionsmoment som 
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arbetar parallellt i fabriken, vilket innebär att olika byggnadsdelar kan 

produceras samtidigt. Vid konventionella byggmetoder finns en specifik 

ordning man bygger huset vilket skapar ledtider och gör denna metod svårare 

att effektivisera. 

Contour Craftings grundare Dr. Behrokh Khoshnevis förutspår att kunna 

producera ett hus-skal på under 24 timmar med förutsättningarna att all 

material är på plats. Med modulbygge så kan man få upp ett skal på 3 dagar då 

en bråkdel av byggandet sker på plats. Med konventionella metoder varierar 

det mycket, uppskattningsvis tar ett bygge 2 månader. (Ehrnström & Damir 

2013). 

I figur 3.5 beskrivs de områden som Dr. Behrokh Khoshnevis förutspår att 

effektivisera. Observera att dessa värden är endast visioner och baseras på en 

mogen teknik. De finansiella kostnaderna reduceras med 20-25% då projekten 

utförs under kortare tidperiod än traditionella tillverkningsmetoder, vilket 

resulterar i bland annat mindre räntekostnader. Materialspillet uppskattas 

minska med 25-30% samt att Contour Crafting väntas reducera arbetskraften 

med 45-55% vilket skapar goda förutsättningar för ekonomisk lönsamhet. 

 
Figur 3.1 What constituties construction cost? 

Portion 
% 

Due to If automated by Contour Crafting 

20-25 Financing Short project length and control of time to market will dramatically 
reduce this cost 

25-30 Materials Will be a wasteless (lean) process 

45-55 Labor Will be significantly reduced 

 

Källa: (Khoshnevis 2012) 
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4 Empiri 

 

I detta avsnitt redovisas information/svar från de som har deltagit i intervjuer 

under arbetet. Deltagarna är personer som har spetskompetens inom området 

samt olika aktörer inom byggbranschen. Samma frågor har ställts till alla 

deltagare, intervjufrågorna var öppna frågor för att få djupare förståelse inom 

den deltagarens specifika område. Detta ledde till diskussioner inom de 

specifika områdena, beroende på deltagarens bakgrund, se frågor i bilaga 1.1. 

För att öka reliabiliteten var de engelsktalande intervjuerna inspelade och de 

övriga intervjuerna har blivit granskade av varje deltagare.  

 

 

4.1 Intervju med Linda Nyström den 20 april 2016, UMU, +Projekt  
 

Linda Nyström är projektledare för +Projekt som är ett samarbete initierat av 

Umeås Universitet och syftas på att tillsammans med andra aktörer ta fram 

lösningar/ innovationer inom additiv tillverkning med hållbart byggande i 

fokus. Målet med projektet är att ta fram ett printbart trämaterial samt utveckla 

en printer som i sin tur kan komma att kommersialiseras. Samarbetet är med 

olika aktörer bland annat träindustrin/ materialutvecklare, White, 

arkitekthögskolan m.fl. Lindas centrala roll gör henne till en utmärkt deltagare 

till vår intervju då hon är involverad i alla delar av projektet. 

 

Aktörerna som nämns ovan ser gärna att man använder rest-material från 

papper och träindustrin samt att återvinna gamla möbler och annat trämaterial. 

Detta för att skapa en möjlighet till 3D-printade material med olika egenskaper 

för olika ändamål.  

 

Linda ser många fördelar med denna teknik, hon ser gärna att man ersätter 

plaster i olika skalor, göra detaljer, stuckaturer och annan utsmyckning samt 

större väggelement och komponenter. Avslutningsvis sade hon ”möjligheterna 

är oändliga” med ett leende på läpparna. 

  

Arkitekterna är en nyckelspelare för att få in innovation av detta slag på 

marknaden, deras intresse borde vara stort tycker Linda då de är den kreativa 

ådran i branschen och att denna teknik redan används i modellbyggen idag, de 

ger en bättre och ökad förståelse i visualiseringsmomenten. Hon tror även om 

att man kan få byggherren att förstå fördelarna med tekniken vilket gör de till 

en aktör som skulle ha stort intresse av denna byggmetod, dels för ekonomisk 

vinning men även för marknadsföring då de är tidigt ute med en sådan 

produkt/byggnad.  
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I projektet ser hon tiden som den största svårigheten, det är många faktorer 

som skall vara rätt för att resultatet skall bli som väntat, med stor spänning 

väntar hon på första testresultatet som väntas komma den 29e april 2016. 

  

Om/när tekniken fungerar tror Linda att branschen kommer att ställas inför 

förändringar, nya affärsmodeller och nya aktörer kommer att behövas. 

Ändringar av byggregler och byggnormer kommer att behöva ändras, detta är 

en långdragen process som hon ser som ett hinder för att tekniken skall kunna 

etablera sig. 

 

“För att ny innovation ska få fäste så måste vi sprida kunskap, få mer 

forskning och fler aktörer som samverkar” 

 

 

4.2 Intervju med David Andréen den 20 april 2016, LTH 
 
David Andreen forskar och undervisar på Lunds Tekniska Högskola, LTH. 

Han avslutar för närvarande en avhandling kring hur 3Dprintade 

byggnadskomponenter inspireras av naturens sätt att lösa form och funktion. 

Han har varit delaktig i en forskningsstudie av termitstackar i Nambia och 

Indien. Hur kan 3D-tekniken anpassa designprocessen så den generativa 

processen kan hjälpa oss analysera materialets utformning och egenskaper 

utifrån relationer och samband i omgivningen. David drar en parallellt till hur 

biologiska system organiseras och skapas, det finns inga övergripande 

ritningar, bara lokala beteenden och interaktioner som ofta leder till ett 

konsekvent resultat. Se till exempel hur flockfåglar rör sig och navigerar, varje 

fågel känner bara till sina närmsta grannar, men flocken som helhet beter sig 

som en koordinerad enhet. 

 

David tror att vi i framtiden kan förvänta oss en integrering med additiv 

tillverkning i byggnadens klimatskal. Genom denna teknik ser David 

möjligheten att byggnader kan bli mer komplexa och specifika. Tekniken 

skapar strukturer i materialet som ger byggnaden många funktioner som bl.a. 

värme och ventilation.  

 

Den aktör som David tror har störst intresse för att 3D-printning ska etableras 

på marknaden är de stora entreprenörer. Entreprenörerna bör finna ett värde i 

tekniken i produktionen.  

 

Arkitekter har drivkraften till att tillämpa tekniken och möjligheten att 

använda tekniken i ett tidigt skede. David säger att arkitekter är den aktör som 

har inflytande att få tekniken att användas, men menar att först måste någon 

aktör förslagsvis entreprenören satsa kapital för att utveckla tekniken. 
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Forskning sker på materialutvecklingen idag. Betong är dock inte den bästa 

lösningen som materialval. Att använda variabla och aktiva material som lera 

eller trä, för med sig svårigheter men också möjligheter. 

 

Att kunna använda och kontrollera biologiska material vore det bästa. I Davids 

forskning undersöker de hur material och form kan samarbeta för att ge bästa 

funktion. Genom att materialet printas i former som endast 3D-skrivaren är 

kapabla till så kan slutprodukten ge mycket mer, till exempel värme- och 

fukttransporterna i byggnaden.  

 

En stor motgång med 3D-printningen ser David är hur dagens regler och 

standarder är utformade. Förutsätter man att komponenter är identiska i stor 

upplaga, och kan därför testas och certifieras i sin fysiska form. Han funderar 

på hur man certifierar något som bara byggs en gång. En möjlighet skulle 

kunna vara att ha en simulerad certifierings- och regelprocess direkt i 

mjukvaran. 

 

En stor fördel med 3D-printade material är att funktioner i ett element kan 

adderas vilket ger ett mervärde i produkten. Priset ökar inte eftersom det är 

samma materials struktur som ändras och ger olika funktioner, t.ex. både 

fasadbeklädnad och isolering.  

 

David tycker att kostnaden med 3D-printing är den största nackdelen idag.  

 

För att tekniken ska kunna implementeras på bästa sätt är det viktigt att börja 

med att 3D-printa komponenter. Det är även viktigt att minska kostnaderna 

och att skapa ett större värde i de arkitektoniska möjligheterna.  

 

 

4.3 Intervju med Jonas Runberger den 20 april 2016, KTH och 
White  
 

Jonas är Arkitekt och arbetar på White arkitekter där han ansvarar över 

utvecklingsmiljön Dsearch som har fokus på digital design. Han är även lärare 

och forskare inom tillämpad digital teknik inom Arkitektur på KTH. Idag 

arbetar Jonas Runberger med 3d-printer tekniken genom att ta fram modeller 

för visualisering, detta för att själv öka förståelsen för 

modellen/konstruktionen men även för kunden. Han ser att 

användningsområdena med additiv tillverkning genom 3D-printing är inom 

konstruktion och modellering. 
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Han tror att vi kommer att se nya aktörer på marknaden som med 

specialkompetens inom 3Dprinting. Dessa aktörer kommer att ha störst 

intresse för teknologin. De vill se speciallösningar inom 3D-printing, till 

exempel prototyptillverkare. 

 

Den aktören med stort inflytande för att få in 3D-printing inom produktion är 

arkitekter. Dom bidrar starkt till teknikutvecklingen, särskilt när det gäller nya 

områden men också att de kan förankra tekniken i marknaden genom 

exempelvis demonstratorer. 

 

Materialtillverkare forskar och försöker få fram hållbart material som skulle 

kunna användas med teknologin, ledande forskning har skett med betongen 

men mer spännande så har vi ett av de första projekten i Sverige som forskar 

om att ta fram printbart trä baserat material. 

 

Ett område som måste utvecklas är certifiering för produkten, man måste 

kunna garantera en kvalitetssäkring som idag görs på vanliga produkter. 

Samarbete mellan fler aktörer skulle kunna leda till vissa standarder och 

kvalitetssystem inom printbart material.  

  

Fördelen med tekniken är att den skapar nya möjligheter för formgivning inom 

arkitektur. Med kunskap om att ändra materialets form och inre struktur så kan 

vi även påverka dess egenskaper i materialet. 

  

Dsearch med Jonas i ledning har redan idag tagit en unik roll inom 3D-

printing i Sverige. Jonas arbetar med forskning på KTH tillsammans med 

Dsearch avdelningen på White som främjar innovation i digital design. Om 

intresset skulle öka från övriga marknaden så menar Jonas att de har en god 

start och kommer fortsätta ligga i framkant, både att ta sig an 3D-printern i 

uppdrag men även forskning och förmedling av den kunskap som idag finns.  

 

 

4.4 Intervju med Henrik Bejmar den 22 april 2016, Sweco 
 

Henrik Bejmar är Arkitekt och egenföretagare. Han har alltid haft ett stort 

intresse av 3D-printing från sin Arkitektutbildning och när Sweco fick in sin 

första 3D-printer så fick Henrik mersmak för tekniken och möjligheterna med 

denna. Idag använder han den till modellbyggande för kunden men i företaget 

använder de den också för att gestalta koncept och idéer samt som ett 

skissverktyg. Till exempel Sweco använt den för att analysera hur ett mönster 

på en fasadskiva i betong mötte en annan fasadskiva över ett hörn. Genom 3D-

printingen så fick de en bild av hur gjutningen skulle bli och om alternativet 

var passande. 
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Henrik ser att de största användningsområdena med 3D-printern är framförallt 

att få ut en bra modell av projektet till kunden, att kunna visualisera olika 

våningsplan i detalj skulle öka kundens förståelse för projektet. Genom att 

kunna printa olika rum så kan ljusinsläppet analyseras vilket är en stor fördel 

för arkitekten och kunden. 3D-printning kan även användas i andra material 

vilket ökar användningsområdena. Möbler, till exempel stolar är också 

alternativa användningsområden. Längre fram ser Henrik möjligheten att 

printa hela hus på plats.  

 

Alla aktörer i byggbranschen bör ha stort intresse i att 3D-printning utvecklas. 

Byggherrens intresse ligger i att få ut en modell och visa upp denna för 

eventuella kunder. Byggentreprenörers intresse ligger i att element smidigt 

byggs upp och placeras på plats, eventuellt som Henrik tidigare nämner, att 

byggnaden printas på plats. Arkitekterna har också som tidigare nämnt ett 

intresse av tekniken för gestaltning och visualisering till kund.  

 

Arkitekten är den aktör som Henrik tror har störst inflytande för att tekniken 

ska kunna implementeras.  

 

“Det är arkitekten som visar hur helheten ska byggas i projektet och vi måste 

vara innovationsrika.” 

 

Henrik kan tänka sig att materialtillverkare forskar på detta idag. Det finns 

stora utvecklingsmöjligheter för dessa.  

 

Största motgången för etablering av 3D-printning i byggbranschen tror Henrik 

är ekonomin. För det första så har folk ett felaktigt perspektiv på hur mycket 

det kostar med 3D-printning och missuppfattar det ofta med att det är dyrt och 

ineffektivt.  

Sedan finns det motstridigheter i att prova nytt och bryta gamla mönster, vilket 

krävs för 3D-tekniken. 

 

Att förmedla designen för kunden och ge dem en bra bild av projektet genom 

en modell är den största fördelen med 3D-printning. 

 

De nackdelar som 3d-printning har i dagsläget tror Henrik är materialet som 

används. Dess hållfasthet är inte tillräcklig. Idag byggs det endast i skalmodell 

och det finns nackdelar med skikten som modellen printas med. Det finns 

hållfasthet i x- och y-riktning, men inte lika mycket i z-riktningen.  

 

I framtiden kommer Henrik att erbjuda tjänsten med modellbyggande om 

tekniken mognar och intresset ökar från svenskt och globalt håll. Han kommer 
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att förmedla för kunderna att det är enklare och snabbare med denna teknik 

och Henrik kommer att argumentera för att kunderna kommer att få en bättre 

bild av deras projekt. Han jämför det med VR-tekniken, Virtuell Verklighet, 

som ger människan en möjlighet att uppleva olika miljöer som om man var på 

plats. 

 

Henrik Bejmar tror att det är genom att arkitekter erbjuder tjänsten att 

visualisera ett projekt genom 3D utskrifter som man på bästa sätt får in 

tekniken på marknaden. Det är deras ansvar att sälja in konceptet med 3D-

printning och genom att få ner priserna, visa och försöka få kunden och 

branschen att förstå att tjänsten finns. 

 

 

4.5 Intervju med Daniel Monsén den 28 april 2016, Monséns 
Arkitekter 
 

Daniel Monsén arbetar som arkitekt och innovatör på Monséns Arkitekter. De 

är ett arkitektkontor som arbetar med fastigheter och färdiga bygghandlingar. 

De är väldigt mån om innovation och arbetar idag med 3D-printern för att 

framhäva den nya arkitektstilen Super Deco. Super Deco är ornament vars 

design är en blandning av Parametrisk design och supermodernismen. Idag 

finns det många människor som ritar byggnader som kan printas i 3D, men 

han vill inte krigas med dom. Han vill bygga mer personliga hus. 

  

Idag arbetar de med denna teknik genom att de 3D-printar formar. Dessa 

formar fylls med betong som sedan används till fasadbeklädnad. Från början 

var Daniel och hans företag tvungna att lära sig bygga en 3D-printer från 

början då de var så dyra att köpa in. Den egenbyggda 3D-printern kostade 10 

% av den de hade tänkt köpa in från början. Daniel säger att arkitekterna är 

duktiga på att lära sig nya tekniker för att hitta nya alternativa lösningar till 

byggnader. I nästa projekt ska de producera fasadelementen i plast som tål 

UV-ljus så att de kan sättas upp dem på väggen direkt. I framtiden hoppas 

Daniel på att de kan printa fasadbeklädnaden i betong.  

 

Daniel ser många olika användningsområden som denna teknik kan användas 

i. Daniel tror att vi i framtiden kan printa med lokalt material på plats. Vilket 

möjliggör byggande i omöjliga omgivningar, till exempel gruvor, 

katastrofdrabbade områden och rymden. I större skala så kommer det att 

kombinera olika robotar med olika funktioner såsom betong och stål samt 

integrera design och installationer. 

  

”Det kommer säkert att komma hemsidor som ’print your house’” 
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De aktörer som har störst intresse för att 3D-printning ska användas i 

byggbranschen tror Daniel är entreprenörerna. När tekniken är mogen så 

kommer det att bli mer kostnadseffektivt att använda robotar istället för 

mänsklig arbetskraft. Han tror även att modulbyggare har intresse i tekniken 

men denna produkt tror Daniel inte kommer att sälja för att vi köper ett 

varumärke och inte massproduktion.  

  

De aktörerna med kapital, PEAB Skanska med flera, har störst inflyttande att 

etablera tekniken, enligt Daniel. Även brukarna har stort inflytande då 

marknaden styrs av utbud och efterfrågan. 

  

Det sker jättemycket på materialforskningen framförallt för mindre 3D-

printrar. Dock svårt med betong för det är komplexa material. Han tror att 

universiteten är de som kommer att forska fram material i byggsyfte. 

  

Den största motången för etablering av tekniken är att det finns för få 

referensobjekt. Det tar tid och det kostar mycket med dessa och många företag 

undviker att lägga resurser på referensobjekt. Daniel tycker att fler ska arbeta 

med open–source och samarbete för resultat.  

  

Största fördelen med 3D-printing inom bygg tycker Daniel är att arkitekten får 

vara producent. Tidigare har de varit i tidigaste skedet av projekteringen men 

nu finns det inga argument till att deras idé inte kan bli verklighet då de själva 

kan producera, i Daniels fall fasadbeklädnaden.  

  

Faran med 3D-printning i byggbranschen tror Daniel är att alla kan printa 

själva. Detta kan resultera i, citerat från Daniel: ”risk för white trash 

arkitektur”. Daniel tar även upp frågan om vem som bär ansvaret om det sker 

en olycka från byggnadsdelar som folk 3D-printar hemma. Dock så kan en 

modell tas från open-source men då är det fortfarande byggherrens ansvar att 

konstruktionen stämmer och det är byggherren som bär ansvaret om olyckan 

är framme. 

  

När tekniken mognar och intresset är större inom byggproduktionen kommer 

Monséns Arkitekter att fortsätta sin nisch på 3D-printade fasadbeklädnader 

och utveckla deras arkitektstil Super Deco.  

  

Hur tror ni man på bästa sätt får in tekniken på marknaden? 

Det är viktigt att information nås om att en produkt är 3D-printad för att 

tekniken ska på bästa sätt fås in på marknaden. Om kommunikation nås att 

ornament som Monsén produceras är 3D-printade tycker folk att det är häftigt 

och fortsätter beställa produkter. Sen så finns det olika konsumenter. Vissa vill 

beställa det billigaste och vissa vill beställa ett varumärke. Daniel drar en 
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parallellt till Skanskas Gröna Hus. Den idén fick dålig respons till brukarna 

förstod att energikostnaden blev mindre och att kunden tjänar på produkten i 

längden. Först när kunden fick se uppsidan så sålde produkten. Det kan dock 

dröja innan 3D-tekniken blir billigare än dagens kommersiella byggande. 

Innan dess tycker Daniel att producenten måste förstå effektiviteten med att 

använda robotar istället för mänsklig arbetskraft. Där drar Daniel en parallell 

till bilindustrin vars delar svetsas med robotar. Byggbranschen kommer också 

gå igenom en procedur där alla talar emot metoden men sedan kommer den att 

skötas med robotar.   

 

 

4.6 Intervju med Petra Jenning den 14 april 2016, FOJAB 
Arkitekter 
 

Petra Jenning arbetar idag på FOJAB som arkitekt, hon har en bakgrund inom 

additiv tillverkning och är framförallt intresserad av hur teknologin påverkar 

arkitektrollen. Idag arbetar FOJAB med 3D printing för att utföra 

skalmodeller, både i helt 3d-printade eller delar av modellen. Hon ser ljust på 

tekniken och tror att den kommer att kunna skalas upp för användning inom 

produktion, men tydliggör att mycket forskning finns kvar att göras innan vi 

når dit. 

 

Användningsområdena är många. Framförallt kan den additiva teknologin 

hjälpa oss att tillverka former som är omöjliga med traditionella metoder. Det 

handlar om former som inte bara har en komplex utsida, utan även en komplex 

insida. Det kan tex vara funktionella gradientmaterial. Idag om man vill ändra 

eller lägga till funktioner i tex en vägg  så innebär ofta det att man byter eller 

lägger till flera olika material.  Med den additiva tekniken kan man istället 

forma samma material så att det får flera olika funktioner genom att ändra dess 

densitet och geometri. Som exempel nämndes att man skulle kunna tillverka 

golv med områden som är mjukare och mer skonsamma för kroppen om man 

är ståendes längre stunder. 

 

Den nya 3d-print teknologin möjliggör det här skiftet från att se funktion som 

något separat från form till att vara en och samma. Det andra kriteriet för detta 

är en designprocess som förstår relationen mellan form och funktion. Här kan 

man hämta inspiration från naturen och hur strukturer och former byggs upp i 

en fysiologisk process. Formen, eller organismens uttryck, är en samverkan 

mellan dess gener och det yttre stimuli som den har utsatts för. Samma träd ser 

olika ut när det växer på olika platser. Genom generativ design så kan vi på 

samma sätt låta strukturer ”växa” fram för att möta de krav vi ställer på dem, 

om det så är ljudabsorbering, dagsljusfaktorer, ventilation m.fl. samtidigt som 

den är anpassad efter platsens unika förutsättningar och mikroklimat. 
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Den absolut största fördelen med 3D printing är alltså att kunna påverka 

slutresultatet på mikronivå för att uppnå “functional graded materials” det vill 

säga att samma material kan ha olika funktioner beroende på var i 

genomsnittet vi ser. 

 

Det krävs att människor som ska driva en innovation in på marknaden måste 

vara duktiga på byggmarknaden, kunna analysera var behov finns m.m. De 

aktörer som krävs för att tekniken ska fungera är även materialtillverkarna. Då 

betongen bl.a. har olika kornstorlek är det viktigt att deras forskning ligger i 

framkant för att få ett bra resultat. 

 

Dagens största motgång tror hon är materialet, det kommer att krävas mycket 

forskning inom området för att leverera printbart material med samma kvalitet 

som dagens material. Hon tror även vid printing “on-site”, så kan 

integreringen mellan människor och en robot vara en svårighet. 

  

Arkitekter jobbar generellt på konsultbasis och har själva relativt små resurser 

att lägga på forskning och utvecklings arbeten (FoU), det gör att 

utvecklingsarbetet behöver ske i små steg. Några entreprenadföretag, 

framförallt internationellt, har visat intresse för att utforska teknologin och är 

med och bekostar forskning inom området. Förhoppningsvis gör det att 

marknaden i stort blir mer mogen för de digitala teknikerna, både i form av 

tillverkning men också för att förstå vilka nya möjligheter som öppnas. 

 

För att etablera tekniken måste man förklara de mervärden som tillkommer, 

till exempel funktionsintegreringen som nämnt ovan. Ett annat mervärde kan 

vara att jobba med komponenter som liknar de system vi har idag inom 

byggnation, men när de tillverkas additivt så kan de optimeras så att det krävs 

mindre material. Med lättare komponenter kan vi bygga både billigare och 

mer miljövänligt. 

 

 

4.7 Intervju med Olaf Diegel den 27 april 2016, LTH  
 

Olaf Diegel, professor i produktutveckling vid Lunds Tekniska Högskola och 

föreståndare för 3D-laboratoriet på Institutionen för designvetenskaper. Han är 

känd för sina skickligheter inom produktutveckling och har fått tagit emot ett 

antal produktframtagningspriser. Utöver detta har han ett genuint intresse för 

3D-printing då det är ett väldigt användbart redskap inom produktframtagning. 

Han har även ett företag där han producerar och säljer instrument med hjälp av 

3D-tekniken. 
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Idag arbetar han med 3D-printing i en del av produktframtagning, men driver 

också forskning kring ny teknik och nya tillvägagångsprocesser. 

De senaste fem åren har man kunnat tillverka vissa produkter med tillräckligt 

hög kvalitet som kan säljas till slutkund, dessa är unika, high-end produkter 

som kan produceras styckvis. 

  

Vidare berättar han om deras senaste uppdrag där de gjorde en stödstruktur 

som kunde ersätta gips åt en 3 årig flickas arm, denna gjordes genom att 

scanna hennes arm för att sedan printa ut en struktur som stabiliserar hennes 

arm under läketiden. 

  

Han ser att 3D-printing kan användas i alla branscher, han nämner att 3D-

printing är stort inom medicinteknik där alla objekt är unika. Samt flygteknik 

där man kan göra lättare design genom strukturoptimering, vilket innebär att 

man behåller den strukturella styrkan i produkten.  

  

Han säger att det har påbörjats forskning inom 3D-printer i byggbranschen, 

men att det fortfarande är i forskningsstadiet. De senaste fem åren har man 

kunnat printa med betong och fler lyckade tester och projekt har presenterats. 

Men 5-10 år krävs för att tekniken skall mogna så att man kan printa hela hus, 

samt ytterligare 5-10 år för denna produkt att kommersialiseras.  

  

Forskning på nya printvänliga material görs idag, mestadels hos universitet 

och forskningsinstitut. Att mycket materialforskning som sker kanske inte 

nödvändigtvis är för det ändamålet, men trots det kan materialet fortfarande 

vara idealiskt för 3D-printern. Så fort denna teknik kommersialiseras så 

kommer även företag att komma in på denna forskning och ta fram förbättrade 

versioner och av materialet säljer det som sin egen produkt. Då kommer 

forskningen förbättras och materialutvecklingen kommer att få sig en knuff.  

  

Byggföretag borde vara den aktören i byggbranschen med mest intresse för 

tekniken, då det finns stora ekonomiska vinningar när tekniken och materialet 

är väl utvecklad. Contour Crafting förespår att kunna bygga en byggnad på två 

dagar, vilket säger en del om tidseffektivisering samt resursbesparingar. 

 

Hans gissning är att byggföretagen är en kontroversiell spelare på marknaden 

med låg förändringsbenägenhet, men han förklarar att om en aktör kan printa 

ett hus på 2 dagar eller 2 veckor istället för 6 månader så börjar kunden 

förvänta sig att andra aktörer kan producera hus på denna tid. Vilket naturligt 

kommer leda till att fler aktörer applicerar denna byggmetod i deras 

verksamhet. Observera att detta är med förutsättningarna att tekniken fungerar 

och materialforskningen har kommit så långt att det finns testade och 

certifierade produkter på marknaden. 
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”Why build a house in 6 months when you can print it in a week?” 

 

En av de aktörer som Olaf tror har mest inflytande är materialtillverkare inom 

byggindustrin, de har möjligheten att ta fram material som kan printas vilket 

lägger en god grund för tekniken.  

  

Största motgången för tekniken generellt sett är höga produktionskostnader, 

generellt tror han inte att metoden kommer att ersätta traditionell 

masstillverkning. Men för ”high-end” och specialtillverkade produkter eller 

verktyg för den traditionella tillverkningen ser han fortfarande additiv 

tillverkning som ett kostnadseffektivare val. Inom byggsektorn tror han att de 

största utmaningarna är materialutvecklingen samt certifieringssystem.  

  

Certifieringsprocessen kommer att bli svår, även inom plaster så är det ett 

komplicerat område. Han berättar att beroende på var i maskinen man printar 

sina objekt så blir de olika, dem kan bli defekta utan någon direkt förklaring. 

Och man måste kunna garantera kvaliteten när det kommer till produkter 

såsom flygplansteknik och byggnader. 

  

Största fördelen med tekniken är hastighet och möjligheten att göra unika och 

krångliga designer. Han menar även att det kan gynna produkten att eliminera 

den mänskliga faktorn, människan gör många fel som en maskin inte skulle 

göra ponerat att den är rätt programmerad. 

  

Om intresset ökar nationellt och internationellt så kommer Diegel att fortsätta 

att forska inom området efter nya användningsområden och nya 

tillvägagångssätt. Upptäcks nytt sätt att producera föremål med 3D-printings 

tekniken så skulle den kunna komma att kommersialiseras. 

  

När tekniken är mogen, materialet är certifierat och produktionssättet visats 

vara kostnadseffektivare så kommer efterfrågan att blomma och över natten 

kommer branschen att ställa om sig och börja skola om medarbetare inom 

denna teknik. 

 

Idag är det för tidigt att kommersialisera 3D-printern i byggbranschen då vi 

fortfarande är i forskningsstadiet och finns mycket kvar att förbättra. Man ser 

att större företag börjar lägga resurser på forskning, se till exempel Skanskas 

samarbete med Loughborough University. Men i dagsläget är det ett alldeles 

för dyrt sätt att bygga ett hus med tekniken. 

  

Det finns egentligen ingenting som talar emot tekniken då den minskar spillet 

i tillverkningsprocessen, tid effektiviserar samt tar bort den mänskliga faktorn. 
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Men branschen kommer att ställas för en vändning. Arkitekter lär sig designa 

utifrån 3D-printerns förutsättningar vilket kan vara en utmaning då man idag 

designar byggnader för traditionella byggnadsmetoder. 

  

Byggsektorn har en fördel, vilket är att betong är ett billigt material. Fastän 

betongen kommer att behövas modifieras så andra egenskaper uppfylls 

kommer det fortfarande att vara ett billigt material. Han jämför med vissa av 

de föremål som han printar idag där han behöver använda material som titan 

vilket är ett väldigt dyrt material.  

 

 ”No downside, really” 

 

Patenten senaste åren har gått ut, därför ser vi idag över flera hundra nya 

tillverkare av billigare varianter av desktop 3D-printers vilket medför en 

breddad kundgrupp. Dessa är av alla modeller från vätskebaserade, 

pulverbaserade och material extrudering. Dessa varianter är även för privat 

bruk och till mindre företag.  Han menar att detta självklart ökar intresset för 

tekniken. Samtidigt ifrågasätter han patentens påverkan då man enkelt kan ta 

sig runt dessa.  

 
Bild 4.1 - 4.3 är tagna i Olof Diegels 3D-verkstad på LTH 

   
Den första bilden visar ett tidigare exjobb där en student 3D-printat en möbel i cement. Den 

andra och tredje bilden visar två olika typer av 3D-printrar.  

 

 

4.8 Intervju med Tosja Backer den 25 april 2016, DUS Architects, 
”3D Print Canal House”  
 

Tosja Backer arbetar för DUS Architects och har rollen som Community 

manager för långtidsprojektet ”3D Print Canal House”.  Projektet startade för 

två år sedan med 5 anställda och har växt till dagens 18 heltidsanställda 

personer inom projektet.  



35 

 

  

Projektet startades för att få fria händer med designen och ultimat design, 

vilket tekniken möjliggör. Att få vara med i utförandet har varit väldigt viktigt 

för dem, att få förståelse för hela processen har lett projektet dit de är idag.  

  

DUS Architects är initiativtagare till projektet. De har samarbeten med över 

30 partners inom en rad olika områden så som materialtillverkare, 

mjukvareutvecklare, maskiningenjörer, konstruktörer, utförande entreprenörer, 

kemiingenjörer med flera. Tanken med projektet är att printa ett kanal hus som 

kommer att bli deras kontor samt museum/utställningshall för deras projekt. 

Man kommer printa del för del och sätta samman dessa på plats därefter. De 

har ingen klar deadline ännu men hon hoppas se stora framgångar inom två års 

tid.  

 

Hon tror att man kommer att kunna printa hela hus när man har lyckats skala 

upp 3D-skrivaren, men säger att fokus för deras projekt ligger i att skriva ut 

byggkomponenter för att sedan placera på plats. Detta för att om man vill byta 

ut en sektion på grund av en skada eller att man skulle vilja ändra 

fasadelement, så vill man eventuellt endast byta ut en sektion och inte behöva 

printa en helt ny byggnad. Samt att printern måste vara så pass stor att de inte 

skulle kunna leverera den till byggplatsen. Hon gillar flexibiliteten som ges då 

man kan skräddarsy designen efter kundens önskemål, till och med att man 

kan ändra designen och byta ut elementet efter en given tid.  

  

Hon tror på att blanda 3D-printing med traditionell byggteknik. Då kan man 

ändra designen med relativt enkla åtgärder. I deras senaste uppdrag så gjorde 

man fasadelement som hängts upp på ett kontorshus i centrala Amsterdam. 

Detta är ett permanent fasadelement printad i bioplast och hon menar att man 

kommer kunna ta ned den och behandla materialet så det går att printa på nytt.  

  

Dom har idag tre stycken olika produkter: 

1. En produkt är att de 3D-printar former i bio plast, vilket är ett material som 

dom själva har tagit fram, för att sedan gjuta betong i formerna. När betongen 

fått sin hållfasthet så tas formerna bort. Projektet fungerar även som grund för 

forskning inom område såsom mjukvaruutveckling, materialutveckling m.fl. 

vilket skapar värde till projektet genom stor kunskap. Detta projekt är även 

lanserat på marknaden för att öka intresset för 3D-printern i 

byggsammanhang. 

  

2. Hybrid plastic, går också ut på att 3D-printa en form som sedan fylls med 

betong, men istället för att ta bort formen så kommer denna att sitta kvar. 

Denna ”produkt” är mindre utvecklad då man själva har tagit fram bioplasten 

och den befinner sig i test stadiet. 
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3. Full bio plastic print, är alltså att man printar i olika bio plaster. Denna 

metod används då man printar inredning samt inre fasadskivor. En stor del av 

möblerna i deras kontor var printade av dem själva med olika plaster.   

  

Den aktör hon tror har mest inflytande samt störst intresserad av denna teknik 

är större byggbolag och projektutvecklare. För att i framtiden tror hon att 3D-

printing kommer det vara kostnadseffektivare förslaget då man minskar 

personalkostnad, transport, spill samt att tekniken möjliggör en otrolig 

passform och precision för byggnadsdelar. 

Men hon tror att det kommer att krävas ett samarbete mellan fler aktörer, då 

hon menar att tekniken skulle få ett ordentligt lyft då certifieringsstandarder 

börjar komma upp. Större resurser kan då läggas på tekniken samt ordentliga 

produktionshallar kan utnyttjas. 

  

Största motgången som hon ser är att finna ett sätt att certifiera designer. Man 

måste veta de strukturella förhållandena som råder i en byggnad, där av måste 

man kunna få certifiera designer som inte går att ändra, detta pga. 

Säkerhetsskäl, om en byggnad kollapsar vem står då ansvarig. Idag håller dem 

aktivt på med intellektuell egendom på designerna men ville inte säga hur 

långt dem har kommit. 

  

Hon tror att byggnadskomponenter är vägen in för att etablera innovationen på 

marknaden, där av det medvetna valet att utföra projektet som det är. 

DUS Architects kan idag printa objekt upp till 5 meter höga, vilket hon menar 

är tillräckligt för de flesta byggnadskomponenter i projektet. 

 

”Imagine everyone with a smartphone can download a fully functional 

building, the opportunities are endless” 

 
Bild 4.4 - 4.6 är tagna hos DUS Architechts projekt Canal House i Amsterdam 

      
Bild 1 visar en storskalig 3D-printer som de använder sig av, bild 2 visar ”sommarstugan” 

som de har 3D-printat och bild 3 visar hur de tänker sig att de olika byggkomponenterna 

ska kombineras. 
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5 Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras de mest frekventa svar på varje fråga, detta för att få 

ett holistiskt synsätt för att vidare kunna presentera relevant information i 

diskussion och slutsats. Informationen i detta avsnitt är densamma som i 

empirin men utan referat till specifika personer.  

 

 

Vad har ni för verksamhetsområden idag? 

Ungefär hälften av deltagarna är arkitekter och besitter hög kunskap och 

förståelse för 3D-printings tekniken. Två av deltagarna forskar och undervisar 

på universitet. En byggingenjör som idag har roll som projektledare för ett 

utvecklingsprojekt inom materialforskning.  

 

 

Hur jobbar ni med denna teknik idag?  

Arkitekterna använder idag 3D-printing för modellbyggen, detta används för 

gestaltning och visualisering av projekt. Två arkitekter har även använt 

tekniken för att skapa former som sedan gjutits med betong. Ett projekt håller 

på att ta fram en 3D printer som kan printa cellolusa-baserat material.  

 

 

Vilka användningsområden ser ni i denna teknik?  

Intervjudeltagarna såg många användningsområden med tekniken inom 

byggsektorn. 

Variationen på användningsområden var stor, vilket vi tror beror på 

deltagarens roll i byggprocessen. Tre deltagare diskuterar materialets fysiska 

egenskaper och hur additiv tillverkning ger oss möjlighet att påverka dessa 

egenskaper genom att ändra materialets mikrostruktur, även kallat functional 

graded material. 

Vissa deltagare tror att tekniken skulle kunna ersätta traditionellt byggande i 

framtiden, då tekniken mognat och fler funktioner kan appliceras till 3D 

skrivaren. Alla var inte enade om detta utan några menar att 3D skrivaren kan 

komplettera traditionell tillverkning. Ett område som alla var enade med var 

att tekniken ökar den visuella förståelsen för ett projekt vilket gynnar 

arkitekten i dennes vardagliga arbete. Som exempel nämndes att man kan testa 

ljusinsläpp och funktioner i byggnaden redan i modell stadiet.  

Om tekniken utvecklas skapas möjligheter att bebygga områden som idag är 

svåra att bebygga på med traditionella byggmetoder. Man syftar på områden 

som är katastrofdrabbade men även bebyggelse i rymden. Detta med hjälp av 

att en produktionsprocess kan använda lokalt material.  
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Vilken aktör inom byggbranschen tror ni har mest intresse för att 3D-printing 

ska användas inom produktion? 

De allra flesta intervjudeltagarna tror att entreprenörer är de aktörer som har 

mest intresse för att 3D-printing ska etableras. När tekniken mognat och 

kvaliteten på materialen uppnåtts så finns det stora ekonomiska fördelar att 

hämta, vilket kommer att kunna gynna entreprenörer. Arkitekten var även ett 

vanligt förekommande svar, de ses som kreativa ådran i branschen och är så 

kallade “early adopters” för ny teknik. Nya aktörer kommer troligtvis att 

komma till i byggmarknaden med en nisch inom 3D-printing. Dessa kommer 

givetvis ha störst intresse för tekniken menar en intervjudeltagaren. En annan 

menar att materialtillverkarna har störst intresse då det är ett stort 

utvecklingsområde. 

 

 

Vilken aktör inom byggbranschen tror ni har mest inflytande för att 3D-

printing ska användas inom produktion? 

De aktörer som deltagarna tror har mest inflytande är byggherrarna, 

materialtillverkarna, arkitekterna, de stora entreprenörerna och brukarna. 

Varför vissa deltagare tycker att byggherrarna och brukarna har det största 

inflytandet är på grund av att de styr efterfrågan vilket i princip tvingar 

entreprenörerna att använda tekniken. De flesta tycker dock att de stora 

entreprenörerna med stort kapital har störst inflytande för etablering. Två 

deltagare tror även att arkitekterna är de med störst inflytande. Som tidigare 

nämnt så använder arkitekterna denna teknik idag i sitt modellbyggande, vilket 

för kunden innebär prestige och att modellen resulterar i en hög detaljrikedom. 

Materialtillverkarna har stort inflytande då de lägger grunden för att tekniken 

ska bli möjlig.  

 

 

Forskar det på material idag? 

Alla deltagare är eniga om att forskning sker och att man hör om olika projekt 

med olika printbara material. Men hur mycket resurser som läggs på 

forskningen är oklart. En av de intervjuade personerna är delaktig i forskning 

och behandlar printbart trämaterial från spill i träindustrin. Detta tror hen var 

den enda forskningen som sker inom trä baserat print-material och säger att 

det har visats stort intresse från aktörer både nationellt och internationellt. 

Många ser stora utvecklingsmöjligheter inom området. En deltagare säger att 

många universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen forskar på 

material som kan printas. När tekniken har kommersialiserats så kommer 

företag att ta fram förbättrade versioner av materialet för att paketera och sälja 

som egen produkt, detta är fördelaktigt för forskningen och 

materialutvecklingen. 
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Vad tror ni är dagens största motgång för etablering av 3D-printing inom 

byggbranschen? 

Frekventa svar hos deltagarna är att kvalitetssäkra produkter, hitta ett 

fungerande certifieringssystem för produkterna och designerna, se över 

ansvarsområdena inom tekniken och upphovsrättsdilemman. Det nämns att 

ändringar av byggregler och byggnormer kommer att behövas vilket kan hålla 

innovationen tillbaka. Många såg även ekonomin som en motgång, tekniken är 

idag “outforskad” och dyr, vilket i många fall inte lönar sig rent ekonomiskt. 

Materialforskningen nämndes även då den måste utvecklas, få bredare 

sortiment för att kunna hitta fler användningsområden för vidare etablering. 

Samt att branschen generellt har svårt för att bryta gamla mönster vilket 

innebär ett hinder. 

 

 

Vad är största fördelen till 3D-printning? 

Här skiljer sig deltagarnas svar åt. De största fördelarna enligt deltagarna är 

framförallt resurser, den arkitektoniska friheten och slutresultatet. Det finns 

ekonomiska besparingarna i och med att tekniken kräver färre yrkesarbetare 

under produktionen. Med tanke på att antalet byggarbetare minskar kraftigt så 

minskar även den mänskliga faktorn vilket leder till en säkrare slutprodukt.  

Funktionen hos materialen kan optimeras vilket bidrar till materialbesparing 

och 3D-skrivaren producerar så mycket material som programmet 

förutbestämt vilket innebär att materialspillet blir mindre.  

Materialforskningen inom 3D-printing handlar idag mycket om att använda 

återvunnet material vilket gynnar vår miljö.  

Framförallt nämner deltagarna också de arkitektoniska fördelarna och den 

arkitektoniska friheten som kommer med 3D-printing. Detta gör det möjligt att 

på ett kostnadseffektivt sätt tillverka unika och krångliga designer och former 

som med traditionella metoder inte är möjligt eller lönsamt.  

 

 

Vilka nackdelar ser ni med 3D-printing? 

Kvalitetskontroller, ansvarsfrågan samt certifieringssystem var en gemensam 

nämnare som vi kunde finna bland deltagarnas svar. Att man inte skulle kunna 

anpassa tekniken utifrån de byggnormer, lagar och regleringar som finns idag. 

Några svar som urskilde sig var att materialet inte håller tillräcklig hållfasthet i 

dagsläget, och ser detta som en nackdel då materialet lägger grund för 

teknikens förutsättningar för etablering. En arkitekt menar att det finns risk för 

”white-trash” arkitektur om gemene man börjar skapa digitala modeller som 

sedan skrivs ut i verklig skala. Samt en arkitekt menar att svårighet kan vara 
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att integrera människan och roboten på byggarbetsplatsen. Endas en av 

deltagarna ser inga direkta nackdelar med tekniken. 

 

 

Hur kommer ni att positionera er om tekniken mognar och intresset ökar från 

globala marknaden?  

Alla intervjuade var mån om att ligga i framkant och hålla sig uppdaterad om 

vad som sker inom området. Deltagarna kommer att applicera tekniken i den 

mån det går, för att kunna använda det som redskap i sitt arbete. Deltagarna 

var enade om att fortsätta dela sin forskning och hålla projekt “open-source” 

för att bidra till vidare forskning. Två av arkitekterna hoppas kunna ta större 

roll i utförandet och att kunna erbjuda deras kunskap för att tillsammans med 

kunden ta fram designer efter kundens önskemål. 

 

 

Hur tror ni man på bästa sätt får in tekniken på marknaden? 

Det är en bra bit kvar innan 3D-printing i byggbranschen kan 

kommersialiseras. För att lyckas få in tekniken på marknaden tycker 

deltagarna att det måste ske mer forskning, tillkomma fler referensobjekt samt 

börja med att skriva ut mindre objekt, komponenter och detaljer. Att 3D-printa 

komponenter hjälper producenterna att visa hur bra tekniken fungerar och att 

de kan uppfylla samma kvalitet som finns idag. Det är även viktigt med 

samarbete mellan materialtillverkare, konsulter, forskare och storbolag. Dessa 

måste samarbeta för att få fram certifierade och kvalitetssäkrade produkter. 

Annars kommer otroligt mycket onödig energi läggas på detta istället för att 

försöka nå marknaden med tekniken. Många ser även att mycket gott kan 

komma från open-source projekt, det är ett sunt tecken för innovationen då det 

leder till spridning och utbyte av information.  
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6 Analys 

 

I analysen presenteras uppfattningen om tekniken genom att finna kopplingar 

mellan litteraturstudien och empiriska studien. Bedömningen utgår från de 

fyra aspekterna, enligt kapitel 3.1. Utifrån dessa bedöms vilka förutsättningar 

som tekniken har för etablering i byggbranschen.  

 

 

6.1 Resurs 

Här analyseras hur vidare resurserna kring tekniken anpassas till den 

geografiska utformningen och hur pass geografiskt applicerbar tekniken är. 

Vidare analyseras också vad som talar för och emot etablering i byggsektorn 

med hänsyn till resursernas geografiska utformning. 

 

Ett ökat intresse syns från övriga branscher som är ett sunt tecken för att 

tekniken skall fortsätta utvecklas och få fotfäste i byggsektorn. Internationella 

& nationella samarbeten mellan företag och forskningsinstitutioner kan enligt 

rapporten vara en grundsten för att tekniken skall kunna etableras på 

marknaden. Tosja Backer1 hos DUS Architect menar att det kan både vara 

positivt och negativt med många inblandade parter i ett projekt, för deras del 

är det otroligt positivt då mycket kunskap sprids mellan samarbetspartners 

inom projektet. Samtidigt som fler inblandade parter gör att ett projekt blir 

svårare att effektivisera så är det positivt med stora samarbeten då olika parter 

tar olika roller vilket kan behövas i utvecklingsstadiet när en innovation ska 

slå igenom. 

 

Ett konkret exempel på visat ökat intresse från entreprenörer är Skanska. 

Deras samarbete med Loughborough University handlar om betongskrivare 

som tas fram och som Skanska har fått licens avtal att få använda i 

kommersiellt bruk. Detta är ett samarbete mellan en stor svensk byggaktör och 

internationellt lärosäte, vilket vi ser som väldigt positivt då det borde öka 

förståelsen och efterfrågan från andra aktörer och omvärlden. Detta anses även 

resultatet i rapporten genom intervjuerna. Svaren var att entreprenörerna har 

mest inflytande och intresse för att 3D-printing ska nå marknaden. Detta på 

grund av att stora ekonomiska vinningar kan göras.  

 

Linda Nyström2  arbetar som projektledare med ett intressant projekt som 

initierats av Umeå Universitet. Det kallas +Projekt och är ett samarbete mellan 

Umeå universitet och den svenska träindustrin med syfte att ta fram printbart 

                                           
1 Tosja Backer, community manager på Dus Architects, intervju den 25 april 2016. 
2 Linda Nyström, projektledare för +Projekt på UMU, intervju den 20 april 2016. 
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cellulosa-baserat material som är utvunnet från materialspillet i träindustrin. 

Just detta projekt är intressant för att det bidrar till hållbart byggande samt att 

det är ett open-source projekt, vilket innebär att alla får ta del av resultatet och 

därefter fortsätta egen forskning på eget initiativ. Att finna fler 

utvecklingsområden såsom använda spill från andra industrier gynnar företag i 

större utsträckning vilket vi anser tala för innovationen. 

 

Diskussioner sker om lokalt material kan användas i produktionen och till 

vilken utsträckning. Contour Crafting har förhoppningar att kunna printa med 

lokalt material. I situationer såsom katastrofdrabbade och “omöjliga” områden 

ser vi stor användning för tekniken. Kan man dessutom använda sig av 

physiomimetisk design som verktyg för att kunna utforma och anpassa en 

byggnad efter den specifika platsens mikroklimat så vore det optimalt. 

Därmed anser vi att innovationen inte begränsas geografiskt och är applicerbar 

oavsett plats, klimat och förutsättningar. 

 

Att kapitalstarka spelare såsom entreprenörer har mest inflytande för att 

tekniken skall etableras var många av intervjudeltagarna som trodde. Även 

arkitekterna har en betydande roll i implementeringen av denna innovation. 

Linda Nyström3 menar att arkitekterna är den kreativa ådran i branschen, de 

testar ny teknik i sitt arbete. Denna teknik ökar både deras och kundens 

visuella förståelse, vilket gör dem till en perfekt aktör för att belysa och 

uppmuntra tekniken bland medarbetare, vilket skapar en spridning inom 

branschen. 

 

Intervjudeltagarna tycker att fler referensprojekt borde göras, det är ett 

effektivt sätt att sälja in tekniken. Visa att den fungerar och kan generera 

ekonomisk lönsamhet. Daniel Monsén4 säger att referensprojekt tar tid och 

kostar mycket pengar men är otroligt viktigt för etablering. Att ha lyckade 

projekt att referera till underlättar och ökar förståelse för tekniken och deras 

fördelar. Det skulle kunna innebära att en byggherre ställer krav på 

användning av 3D-printer som en del av utförandet vid upphandling av 

entreprenad. 

 

Framöver så visar resultaten att branschen kommer att förändras, nya 

affärsmodeller med nya aktörer kommer att komma till. Innovationen kan 

skapa en nisch på marknaden där 3D-printade produkter och material 

konkurrerar med dagens utbud. Linda Nyström3 och Tosja Backer5 verkar vara 

övertygade om att vi kommer att få se nya affärsmodeller med 

verksamhetsområden inom 3D-printing träder in på marknaden. I projektet 3D 

                                           
3 Linda Nyström, projektledare för +Projekt på UMU, intervju den 20 april 2016. 
4 Daniel Monsén, arkitekt och innovatör på Monsén Arkitekter, intervju den 28 april 2016. 
5 Tosja Backer, community manager på Dus Architects, intervju den 25 april 2016. 
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Print Canal House berättar Tosja Backer5 att de har en “tech-startup” roll då 

stort fokus med projektet är att vidareutveckla dagens teknik. Detta visar även 

Daniel Monsén4 ett exempel på när deras arkitektbyrå tog en mindre 

producerande roll då deras fasadelement av betong har gjutits i 3D-printade 

former. 

  

6.2 Juridik 

Detta stycke behandlar problematik en kring certifierings- och 

kvalitetsprocesser för 3D-tekniken och hur vidare den svenska lagstiftningen 

påverkar etablering av tekniken på den svenska byggbranschen. 

 

Enligt deltagarna i intervjuerna så verkar det svåraste för etablering av 3D-

printing i byggbranschen vara certifiering och kvalitetssäkring av materialen 

och byggnadskomponenterna som printas. Olaf Diegel6 förklarar att material, 

även inom de vanligaste plasterna, är ett svår certifierat material. Han säger att 

produkter kan bli defekta utan någon direkt förklaring och att vid byggnationer 

så måste kvalitén vara garanterad. Ett alternativ vore om de produkterna som 

produceras kan CE-märkas. Då får kunderna en god bild över produkten och i 

prestanda deklarationen kan de jämföra vad som gäller med de svenska eller 

de nationella byggreglerna. Vad som måste undersökas först är om de 3D-

printade komponenterna eller produkterna följer en harmoniserad standard 

eller inte, enligt kapitel 3.3.1. Om de följer dessa standarder så måste de vara 

CE-märkta. I annat fall så kan produkterna frivilligt CE-märkas vilket ger en 

stor fördel för marknadsföringen och produkten eller komponenten kan nå nya 

marknader. Enligt kapitel 3.3.1 så förklaras dock att vissa byggprodukter inte 

behöver CE-märkas om de är specialtillverkade för ett specifikt byggnadsverk 

eller platsbyggt på byggarbetsplatsen. Detta tåls att undersökas hur 

regleringarna ser ut för 3D-printade produkter.  

 

Flera av deltagarna i intervjuerna är överens om att det idag är bristande 

kvalitetssäkringar och certifieringssystem för 3D-printade byggkomponenter 

och byggprodukter. Tosja Backer7 från Amsterdam nämner i sin intervju att 

deras största komplikation är saknandet av certcertifieringssystem och även 

vem som står ansvarig vid en olycka. Om ett företag använder sig av en open-

source modell så är de enligt Daniel Monsén6 inte kvalitetssäkrade eller 

certifierade. Det är byggherrens ansvar att materialen och produkterna är 

kontrollerade. Enligt kapitel 3.3.1 så är det byggherren som bär ansvaret för 

om produkterna håller de nationella byggreglerna. Entreprenadsrätt är i denna 

rapport avgränsad och därför finns ingen djupare syn på ansvarsområdet. I 

                                           
6 Olaf Diegel, 3D-professor på LTH, intervju den 27 april 2016. 
7 Tosja Backer, community manager på Dus Architects, intervju den 25 april 2016. 
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avsnittet om vidare forskning rekommenderas en större undersökning av de 

juridiska aspekterna. Daniel Monséns8 fasadelement är open-source modeller, 

största anledningen är för att de vill sprida sin arkitektstil Art Deco.  

 

Tosja Backer9 från DUS Architects tycker att det borde finnas ett samarbete 

mellan flera aktörer för att hitta ett fungerande certifieringssystem. Även detta 

tycker flera av deltagarna. Mycket energi och pengar kan sparas om ett 

gemensamt certifieringssystem kan skapas istället för att företagen skapar 

dessa individuellt. David Andréens10 förhoppning är att materialen i 

klimatskalen printas så slutprodukten kan ge mycket mer, till exempel värme- 

och fukttransporter i byggnaden. Dagens regler och standarder är den största 

motången för att Andréens teori ska implementeras. Han säger att det mest 

optimala hade varit om det finns en certifierings- och regelprocess direkt i 

mjukvaran. Om ISO 14001 är uppdaterade efter 3D-printing blir fördelen att 

fler företag kommer få upp ögonen för tekniken och använda den i 

byggprocessen. ISO 9001 är ledningssystems standard för kvalitetsprocessen. 

Man kan tycka att dessa ISO 9001 är svårare att anpassa till 3D-printing men 

de flesta av de ledningsstandarder som ISO 9001 utgår från är relevanta, 

såsom process inriktning, kundfokus, medarbetarnas engagemang och 

förbättring. I dagsläget är det största komplikationerna för ISO 9001 att 

besluten som tas måste vara faktabaserade. Tekniken är alltså inte tillräcklig 

kommersiell och har inte tillräckligt med referensobjekt för att kunna ge 

faktabaserade beslut enligt ISO 9001.  

 

Linda Nyström11 på UMU säger att hon ser fördelar med strängare regler och 

normer. Hon ser det som en fördel för etablering av 3D-printing. Branschen 

måste då ta en ny riktning vilket kan vara fördelaktigt för 3D-tekniken. Då 

tvingas branschen hitta bästa alternativen av utförandet och produkter. Vi kan 

därför skapa andra funktioner med 3D-tekniken än vad traditionellt byggande 

kan. 

 

 

6.3 Samhällets påverkan 

I nedanstående text analyserar vi över hur innovationen påverkar samhället 

med hänsyn till arkitektur, den sociala påverkan samt miljöpåverkan. Syftet är 

att finna kopplingar som talar för respektive emot innovationens etablering. 

 

                                           
8 Daniel Monsén, arkitekt och innovatör på Monsén Arkitekter, intervju den 28 april 2016. 
9 Tosja Backer, community manager på Dus Architects, intervju den 25 april 2016. 
10 David Andréen, forskare och undervisare på LTH, intervju den 20 april 2016. 
11 Linda Nyström, projektledare för +Projekt på UMU, intervju den 20 april 2016. 
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Att 3D-printing kommer påverka vårt samhälle är solklart. Likt de flesta 

innovationer så öppnas många nya dörrar och möjligheter för att påverka vår 

omgivning. De mest konkreta sätten som 3D-printningen påverkar oss i 

allmänheten är att det ger oss en arkitektonisk möjlighet vilket främjar nya 

arkitektoniska stilar och lösningar på funktionella problem. Sedan så värnar 

även 3D-printingen om vår miljö genom minskat materialspill och mindre 

transporter. En annan Fördel med 3D-printing är att materialet är i vätskeform 

och material som kan användas är bland annat plast, stål, betong, cellulosa och 

lera. Tekniken gör det även möjligt för byggnationer på trängre områden och 

katastrof drabbade områden där tidsbrist råder och brådskande bebyggelser 

krävs. 

  

Enligt kapitel 3.4.1 har vi under den senaste tiden haft en stor 

flyktingtillströmning i Sverige och tillfälliga boendet har behövt sättas upp. 

Vid denna tidpunkt hade det varit en fördel om 3D-printing hade varit 

etablerat. För i kapitel 3.1.1 förklaras att Behrokh Khosnevis metod Contour 

Crafting är tidseffektiv och som Olaf Diegel12 ifrågasätter, varför bygga ett 

hus i 6 månader när man kan printa det på en vecka. En annan som refererar 

till Khosnevis forskning är Daniel Monsén13. Daniel nämner att Khosnevis och 

Enrico Dinis tekniker möjliggör byggnationer i gruvor, fattigare tätbebyggda 

områden och även byggnationer i rymden. Materialet som används tas upp 

lokalt och i framtiden räcker det med en robot som produceras en byggnad. 

Henrik Bejmar14 är inne på att det går att 3D-printa möbler. Detta sågs även 

konkreta exempel på i Amsterdam hos DUS Architects15 och även hos Olof 

Diegel13 på LTH. 3D-printade möbler till allmänheten är inte bara spännande 

och exotiskt att titta på, det är även en möjlighet för företagen att testa material 

och funktion samt att de innebär en massa bra referensobjekt för 

producenterna. Möbler hjälper alltså tekniken att kommersialiseras. 

  

3D-printing ger oss även fantastiska möjligheter för byggnaders och 

komponenters utformning. Det innebär både arkitektonisk men även i 

byggnadens funktioner. Janjaaps Ruihssenaars projekt med Möbelbandshuset, 

som finns förklarat i kapitel 3.4.2, är omöjligt att konstruera med traditionell 

byggnadsteknik, men med D-shape tekniken så är projektet möjligt. Projektet 

Canal House15 som pågår i Amsterdam just nu har fokus på att 3D-printa 

byggnadskomponenter. De har valt denna metod på grund av att 

byggkomponenter ger en möjlighet utforma designen efter kundens önskemål 

och komponenter går byta ut vid behov av underhåll eller förändring. Jonas 

                                           
12 Olaf Diegel, 3D-professor på LTH, intervju den 27 april 2016. 
13 Daniel Monsén, arkitekt och innovatör på Monsén Arkitekter, intervju den 28 april 2016. 
14 Henrik Bejmar, arkitekt på Sweco, intervju den 22 april 2016. 
15 Tosja Backer, community manager på Dus Architects, intervju den 25 april 2016. 
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Rundberg16 säger att 3D-tekniken ger en arkitektonisk frihet och David 

Andréen17 säger att tekniken ger möjlighet till ny formgivning som inte går 

med traditionell byggnadsteknik. Daniel Monsén13 tror även att tekniken ger 

utrymme till att kombinera olika robotar så att installationer och design 

integreras. Många av deltagarna som vi intervjuat nämner att genom 3D-

tekniken så blir form sättningen billig och materialet dyrt. Vilket är en 

skildring från traditionell byggnadsteknik där annorlunda former är dyrt i 

jämförelse med materialet. I Daniel Monséns18 produktion av fasadelement 

använder han sig av 3D-printade former som han sedan fyller med betong. En 

av hans affärsidéer är att fasadelementen är utbytbara vilket möjliggör en 

lättillgänglighet i arkitektonisk förändring. Han nämner också att genom hans 

egen 3D-printnings produktion så har det möjliggjort för honom att bli 

producent och följa hela projektet till slutlig produkt istället för att endast vara 

delaktig i projekteringen, som arkitekter är i annat fall. 

De modeller som arkitekter beställer eller bygger själva idag tar lång tid att 

modellera och är mycket dyra. Med 3D-printing menar Henrik Bejmar19 att en 

modell kan printas med en desktop 3D-printer på kontoret. Den 3D-printade 

modellen innehåller mycket större detaljrikedom och de olika våningsplanens 

funktioner och ljusinsläpp kan redovisas på ett bättre sätt, detta medför att 

kunden får en ökad förståelse för slutprodukten. 

 

David Andréen17 och Petra Jenning20 ser möjligheter med 3D-tekniken genom 

att vi kan inspireras av hur naturens anpassar sig efter omgivning och använda 

detta i klimatskalets utformning. David Andréen17 forskar kring hur 

termitstackar anpassar sig efter de geografiska förutsättningarna och med hjälp 

av 3D-printing så finns det möjligheter att påverka den struktur som materialet 

är uppbyggt av. 

 

Att värna om vår miljö och satsa på en hållbar framtid påverkar positivt på 

vårt samhälle. Inom byggbranschen är det viktigt att fokusera på de 

materialresurser som används och transporternas utsträckning. Linda 

Nyström21 på Umeås Universitet forskar på att utnyttja spillet i träindustrin 

och att resterna av cellulosa fibrer används i 3D-printning av trä. Deras första 

3D-printings test av trä på Umeås Universitet var i april 2016. Företaget VBN 

components i Uppsala har redan flera referensprojekt där de använder spill 

från stålindustrin som material för 3D-printing av deras komponenter. Ett 

                                           
16 Jonas Runberger, arkitekt och ansvarig över utvecklingsmiljön Dsearch på White och lärare/ forskare på 

KTH, intervju den 20 april 2016. 
17 David Andréen, forskare och undervisare på LTH, intervju den 20 april 2016. 
18 Daniel Monsén, arkitekt och innovatör på Monsén Arkitekter, intervju den 28 april 2016. 
19 Henrik Bejmar, arkitekt på Sweco, intervju den 22 april 2016. 
20 Petra Jenning, arkitekt på FOJAB Arkitekter, intervju den 14 april 2016. 
21 Linda Nyström, projektledare för +Projekt på UMU, intervju den 20 april 2016. 
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annat företag som har arbetat med referensprojekt är DUS Architects22 i 

Amsterdam. Det var ett fasadelement av bioplast som var utformade som en 

soffa. Syftet med materialet som de använder på DUS Architects är att allt 

material kan återanvändas och printas på nytt. Med den byggnaden som de 

projekterar nu är byggkomponenterna i bioplast. I och med att materialvalen 

inom 3D-printing ökar så kommer materialen vara mer och mer lokalt 

baserade. Det är väldigt viktigt att materialforskningen ligger i framkant för att 

slutresultaten ska vara bra och för att byggnaden ska bli så miljövänlig som 

möjligt. Olaf Diegel23 tycker att det är samarbeten mellan industrier och 

universiteten som är avgörande för bra materialforskning. En annan fördel 

med 3D-printing som gynnar miljön är som tidigare nämnt minskat 

materialspill. I Behrokh Khosnevis TedTalk berättar han att 

materialanvändningen kommer att minska med 25-30% med Contour Crafting 

metoden och 3D-professorn Olaf Diegel23 säger också att spillet i 

tillverkningsprocessen med 3D-printing är mindre än traditionell tillverkning. 

Detta minskar våra transporter.  

 

 

6.4 Ekonomi 

I nedanstående stycke finns kopplingar mellan teorin och empirin angående på 

hur tekniken påverkar dagens ekonomiska aspekter i byggbranschen. De 

ekonomiska fördelarna och nackdelarna presenteras, och de som talar för 

eventuellt emot innovationens etablering i byggbranschen. 

 

Byggbranschen kan vara svår att förändra på grund av att den är 

projektbaserad med projekt som har många inblandade parter och 

arbetsgrupper från olika företag. Detta gör det svårare för arbetsledare att ha 

koll på alla parter vilket gör det väldigt svårt att effektivisera. Contour 

Crafting är tillverkningsmetoden som finnes mest aktuell då man kan få bättre 

kontroll över byggprocessen och tidseffektivisera. Man talar om att 

automatisera byggbranschen i syfte att kontrollera och effektivisera 

byggbranschen. De områden som additiv tillverkning väntas sänka kostnader 

är arbetskraften och tidseffektiviseringen och mindre materialspill.  

 

- Arbetskraft då printern utför stora delar av arbetsbelastningen/ 

utförandet. Contour Crafting förutspår att metoden kan reducera 

kostnaderna för arbetskraft med 45-55% från dagens traditionella 

byggmetoder. 

                                           
22 Tosja Backer, community manager på Dus Architects, intervju den 25 april 2016. 
23 Olaf Diegel, 3D-professor på LTH, intervju den 27 april 2016. 
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- Tidseffektivisering vilket resulterar i sänkta finansiella kostnader på 

grund av mindre kapitalkostnader samt större kontroll över “tid till 

marknad” det vill säga tiden från identifierat kundbehov till produktion. 

Contour Crafting påstår sig kunna minska dessa kostnader med 20-25%. 

- Genom att addera material så försvinner stora delar av materialspillet, 

till skillnad från traditionell tillverkning då man subtraherar material av 

en massa för att få den form/längd/utformning man vill ha. Contour 

Crafting förutspår att reducera materialspillet med 25-30%. 

 

Contour craftings metod baseras på produktion “on-site” av hela husskal där 

även det går att kombinera 3D-printern med andra robotar som till exempel 

kan integrera med installationer. Contour Crafting är fortfarande i 

utvecklingsskedet så viktigt att notera är att ovan värden är enbart 

spekulationer. Det är därför svårare för oss att göra en egen bedömning på hur 

mycket tekniken kommer att kunna automatisera och effektivisera i 

produktionen. 

 

Tekniken har lovande fördelar men vi tror att det är ett tag tills vi kan se de 

ekonomiska fördelarna i produktion av större byggnadsverk eller hela 

byggnader. Olaf Diegel24 menar att det krävs 5-10 år för tekniken att mogna så 

man kan printa hela hus, samt ytterligare 5-10 år för produkten att 

kommersialiseras. Ser vi till gartners “Hype cycle for 3D printing” så 

förutspår de att det kommer att ta minst tio år innan vi ser användning av 

makro printing.  

 

I Bild 3.1 förklaras relationen mellan kostnad och produktion. Additiv 

tillverkning är ett kostnadseffektivare sätt att producera små unika partier. 

Detta menar Olaf Diegel24 kan vara en öppning för produktion av 

specialtillverkade produkter eller verktyg. Andra deltagare tror att en bra kanal 

för att innovationen ska etablera sig är genom att producera specialprodukter, 

reservkomponenter, byggkomponenter samt detaljer. Tillverkningsmetoden är 

ett kostnadseffektivare val vid produktion av mindre partier, vi ser att det finns 

ett incitament av etablering av denna innovation då den löser ett problem som 

idag finns och som även leder till en ekonomisk lönsamhet. 

 

Det finns olika sätt att få ner den ekonomiska kostnaden i produktionen med 

3D-printing idag. Daniel Monsén25 fick till exempel ned kostnaderna för 3D-

printern då han byggde sin egna 3D skrivare. Han 3D-printade formerna till 

ornamentplattorna som i sin tur gjöt betong i.  

 

                                           
24 Olaf Diegel, 3D-professor på LTH, intervju den 27 april 2016. 
25 Daniel Monsén, arkitekt och innovatör på Monsén Arkitekter, intervju den 28 april 2016. 
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Som tidigare nämnt så säger David Andreén26 att det finns möjligheter att 

ändra materialets struktur så att man kan använda samma material för olika 

syften. Det kan vara en bra inkörsport då material som idag är relativt dyra 

ersätts mot en strukturändrad 3D-printad komponent. Vilket kan i många fall 

vara ekonomisk fördelaktigt. För implementering krävs att minska 

kostnaderna förtydligar David Andreén26. 

 

Ifall tekniken mognar och storskalig 3D-printing används tror de flesta av 

intervjudeltagarna att entreprenörerna är den aktör med mest intresse då det 

finns stora ekonomiska vinningar att hämta genom att effektivisera 

byggprocessen med denna nya innovation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
26 David Andréen, forskare och undervisare på LTH, intervju den 20 april 2016. 
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7 Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras de erfarenheter och slutsatser som 

arbetet har kommit fram till. Konkreta argument som är för-, respektive emot 

innovationens etablering i byggbranschen presenteras, och vad som kan 

förbättras och vad som finns idag. Till sist kommer vi att redovisa konkreta 

förslag på kanaler för etablering av tekniken. 

 

Arbetet tyder på att den geografiska aspekten för resurser uppfylls då tekniken 

är väldigt geografiskt anpassningsbar och man kan använda sig av lokalt 

material. Ett ökat intresse från omvärlden syns, även nationella och 

internationella samarbeten vilket gynnar innovationen i högsta grad. 

Utvecklingen inom cellolusa material skulle vara väldigt gynnande för 

Sverige, framförallt för att vi har gott om skog och att forskningen utgår från 

materialspill från existerande affärsverksamhet vilket gynnar vår industri och 

värnar om miljön i större utsträckning. Det finns även forskning kring att 

utforma och optimera bostäder utifrån platsens specifika mikroklimat. För att 

tekniken skall kunna få fotfäste behövs fler referensprojekt och det behövs 

samarbeten mellan aktörer vilket innebär en ökad forskning inom material och 

teknik. 

 

De juridiska aspekterna är bristande för att 3D-printing ska kunna etableras i 

dagsläget. Det finns alltså för få kvalitetssäkrade certifieringssystem på de 

material och komponenter som printas idag. Det lättaste för att rå på detta 

problem är om det sker fler samarbeten mellan aktörer och företag. Genom 

samarbeten läggs inga onödiga resurser på individuella certifieringssystem och 

tekniken har en större möjlighet att utvecklas. Men normer och regler behöver 

inte bara vara negativt utan fördelarna med hårdare reglering såsom tätare hus 

eller andra standarder är att branschen måste hitta nya lösningar på dessa 

regleringar och det alternativet kan vara 3D-printing.  

 

Det finns en stor positiv samhällsinverkan om 3D-printing etableras. Både i 

socialt perspektiv, den arkitektoniska utformningen och i miljöperspektiv. 

Samhället är i behov av fler bostäder och de måste produceras i en snabbare 

takt än vad de gör idag. Lösningen kan då vara 3D-printingen med dess 

tidseffektivitet och dess flexibilitet. Tekniken skapar arkitektoniska 

möjligheter som tidigare inte funnits i våra tankebanor. Dessutom kan vi 

äntligen producera byggnader som anpassas till vår omgivning eller som 

printar utbytbara komponenter som passar kundens önskemål, dessutom i 

miljövänliga material. Tekniken är en lösning på all materialspill och de 

flerfaldiga transporterna genom att vi tar vara på tidigare spillmaterial i våra 

lokala regioner och att materialen eventuellt är lokalt baserade.  



51 

 

 
Rapporten tyder även på att det finns många ekonomiska fördelar med 

tekniken. Redan idag kan man kombinera additiv tillverkning med traditionell 

tillverkning. När tekniken gör det möjligt att printa färdiga huskonstruktioner, 

som Contour Crafting förutspår sig kunna göra inom snar framtid, så finns 

stora ekonomiska vinningar att vänta sig genom effektivisering av 

byggprocessen och mindre materialspill. Det innebär också ett ökat mervärde 

med 3D printade objekt då de flexibelt kan anpassas efter kundens önskemål. 

Rapporten har inte gått in på någon djupare ekonomiskt mervärde för den 

estetiska utformningen då det inte finns några referensobjekt. Många 

deltagande säger att det kommer att ske en ekonomisk vinning men att det 

dröjer till tekniken har kommersialiserats och detta kan vara om 10-20 år. 

 

 

Vad talar för respektive emot etablering av 3D-printing i byggbranschen? 

För etablering:  

- Låga produktionskostnader för mindre partier m.h.a. additiv 

tillverkning.  

- Öppnar möjlighet för reservkomponenter, detaljer, 

byggnadskomponenter m.fl. 

- Ökad estetik och formgivning 

- Ökad lönsamhet då tekniken mognat. (tidseffektivisering, arbetskraft, 

mindre materialspill). 

- Effektiva produktioner vid katastrofdrabbade områden 

- Ökade krav från lagtexter kan gynna innovation 

- Geografiskt anpassningsbar 

- Hållbart byggande vid användning av spillmaterial 

 

Emot etablering:  

- Mycket forskning kvar, både tekniskt och material 

- Inga Certifieringssystem eller kvalitetssäkringar finns 

- Projektbaserad bransch med många inblandade parter, ger inte 

utrymmen för innovation 

- Dyrt med referensprojekt 

 

 

De första stegen som 3D-marknaden kommer behöva ta är att fortsätta likt 

DUS Architects med byggnadsdelar och även fortsätta likt VBN Components 

med mindre komponenter. Det är även till en fördel att fortsätta 3D-printa 

objekt till allmänheten. Med hjälp av dessa projekt kommuniceras information 

ut kring tillverkningen samtidigt som det underlättar certifieringen om 

materialen får testas och gå igenom olika prövningar. Det som kommer att 

krävas för att en etablering ska ske är att hitta ett standardsystem för 
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certifiering av produkterna. Det bästa vore om mjukvaran själv kan certifiera 

produkten då de vissa produkter som printas kommer att vara anpassade till ett 

specifikt projekt. Det kommer även att krävas fler referensobjekt på 

marknaden för att tekniken ska kunna nå ut till marknaden och alla aktörerna, 

framförallt för att entreprenörerna ska få se den ekonomiska fördelen med 

denna byggprocess. Sedan är det framförallt viktigt att materialforskningen 

ligger i framkant för att nå ett lyckat resultat. 

 

Möjligheterna finns och vi går mot rätt riktning. Men det är en bra bit kvar och 

det kommer att krävas en hel del samarbete för att etablera 3D-printing i 

byggbranschen. 
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8 Fortsatt forskning 

Vi har stött på flera ämnen som vi har velat fördjupa oss i under projektets 

gång. Det finns dock inte utrymme att utveckla allt så därför har vi några 

förslag för vidare studier. 

Materialforskning: 

- Hur ser materialforskningen ut till 3D-printing idag? 

- Hur mycket resurser läggs på forskningen till 3D-printningsbara 

material? 

- Vilken efterfrågan/krav ställs på materialtillverkarna gällande 3D-

printing?  

 

3D-scanning:  

- I vilket utsträckning används 3D-scanning i byggbranschen och vilken 

potential finns? 

 

Juridik: 

- Vilka förändringar krävs i Sveriges BBR för att etablera 3D-printing i 

Sverige? 

Entreprenadsrätt, vem tar ansvar för 3D-printade byggprodukter eller 

byggnadskomponent 
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9 Bilagor 

 

9.1 Bilaga - Intervjufrågor  
(Vad vill vi få ut? Hur olika aktörer i branschen ställer sig till tekniken, vad de 

kommer att bidra med samt hur de ser på dess framtid och potential.) 

  

Namn? 

  

Vilket företag kommer du från? 

  

Vad har ni för verksamhetsområden idag? 

  

Hur jobbar ni med denna teknik idag? 

  

Vilka användningsområden ser ni i denna teknik? 

  

Vilken aktör inom byggbranschen tror ni har mest intresse för att 3D-printing 

ska användas inom produktion? 

 

Vilken aktör inom byggbranschen tror ni har mest inflytande för att 3D-

printing ska användas inom produktion? 

 

Forskar det på material idag?  

 

Vad tror ni är dagens största motgång för etablering av 3D-printning inom 

byggbranschen? 

  

Vad är största fördelen till 3D printing? 

 

Vilka nackdelar ser ni med 3D printing? 

  

Hur kommer ni att positionera er om tekniken mognar och intresset ökar från 

globala marknaden? 

 

Hur tror ni man på bästa sätt får in tekniken på marknaden? 

 

 

 

 

 

 



55 

 

9.2 Bilaga – arbetsolyckor och arbetssjukdomar 
Utvecklingen av arbetsolyckor och arbetssjukdomar, 1994-2014 

  1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Antal 
sysselsatta 
(1000 pers) 

113,3 109,9 107,7 117,4 123,7 121,5 

Arbetsolyckor 1921 1851 1750 1927 2050 1617 

Antal 
sysselsatta 
(1000 pers) 

17 16,8 16,3 16,4 16,6 13,3 

Arbetssjukdom
ar 

606 544 648 998 1014 903 

Antal 
sysselsatta 
(1000 pers) 

5,3 4,9 6 9,1 8,2 7,4 

Dödsfall 9 8 5 8 6 4 

 

  2006 2008 2010 2012 2014 

Antal 
sysselsatta 
(1000 pers) 

134,2 158,1 152,5 169,1 172,3 

Arbetsolyckor 1840 1782 1724 1923 1779 

Antal 
sysselsatta 
(1000 pers) 

13,7 11,3 11,3 11,4 10,3 

Arbetssjukdom
ar 

621 545 415 390 403 

Antal 
sysselsatta 
(1000 pers) 

4,6 3,4 2,7 2,3 2,3 

Dödsfall 8 14 9 5 5 

Källa: Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (Samuelson 2014) 
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9.3 Bilaga – Jämförelse tekniska egenskaper 
Jämförande för de tekniska egenskaperna för de tre additiva tillverkningsmetoder  

Process Contour 
crafting 
Extrusion 

Concrete printing 
Extrusion 

D-Shape 3D 
Printing 

Use of mould Yes No No 

Building 
material 

Mortar 
mixture for 
mould, 
Comentitious 
material for 
build 

In-house 
Printable 
Concrete 

Granular 
material (sand 
/ stone 
powder) 

Binder None None Chorline-based 
liquid 

Nozzle 
diamter 

15 mm 9-20 mm 0.15 mm 

Reinforcemen
t 

Yes Yes No 

Print size > 1 m 
dimension 

> 1 m dimension > 1 md 
dimension 

Pre/ Post 
processing 

* 
Reinforcemen
t per 125 mm 
verically  
* Backfill the 
mould with a 
cementitious 
material per 
125 height 

* Reinforcement 
after printing 

* Compression 
of the powder 
for next layer 
by a roller with 
light pressure 
prior to the 
deposition 

 * Removal of 
unused 
material 

Pros * Smooth 
surface by 
trowel 

* High strengths  
* minimun 
printing process; 
deposition & 
reinforcement 

*High strengts 
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Cons * Extra 
process 
(moulding)  
* weak 
bonding 
between 
batches due 
to segmented 
backfilling 
batches by 
one hour 
interval 

* Limited 
printing 
dimensions by 
the fram 5.4 m(L) 
x 4.4. m (W) x 5.4 
m (h) 

* Slow process  
* Rough 
surface 
*Limited 
printing 
dimensions by 
the printing 
frame  
* Massive 
material 
placement 
*Removal of 
unused 
material 

Källa: Existing research and practice related to AM processes in Construction (Lim, 

Buswell, Le, Austin, Gibb & Thorpe 2012)  
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