
EXAMENSARBETE

3D-skrivare - Något för byggbranschen?
En inventering av mognadsgrad, teknikutveckling och möjliga applikationer

Emil Jonsson
2015

Civilingenjörsexamen
Arkitektur

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



3D-skrivare – Något för byggbranschen? 

En inventering av mognadsgrad, teknikutveckling och möjliga 

applikationer 

 

Emil Jonsson 

 

Luleå 2015 



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete: 30 högskolepoäng 

Författare: Emil Jonsson 

Utgivningsår: 2015 

Universitet: Luleå Tekniska Universitet 

Instution: Samhällsbyggnad och naturresurser 

Avdelning: Arkitektur och vatten 

Program: Civilingenjör arkitektur 

Examinator: Lars Stehn 

Extern handledare: Jan Byfors 

  



II 

 

Förord 

Det här examensarbetet avslutar mina studier på programmet Civilingenjör Arkitektur vid 

institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Arbetet 

påbörjades under hösten 2014. 

Ett tack till alla som deltagit i workshop, svarat på enkätundersökningar, intervjuer med mer. 

Detta har gjort att arbetet fått en bra grund. Extra tack till examinator Lars Stehn professor på 

Luleå tekniska universitet och externa handledaren Jan Byfors CTO på NCC. Båda har hjälpt till 

att genomföra det här arbetet genom att vara engagerade, ge konstruktiv kritik och många bra tips 

på länkar och nyheter om 3D-skrivare. 
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Sammanfattning 

Byggbranschen är i förändring och sättet att bygga utvecklas ständigt. Dock kritiseras ofta 

byggbranschen för att vara dålig på att utvecklas och inte uppdatera sig i den hastighet som 

behövs. Något måste göras för att snabba på utvecklingen och kanske kan 3D-skrivare vara ett 

alternativ i framtiden. Detta examensarbete syftar därför till att ta reda på mer om den nya 

tekniken och dess möjligheter för att kunna förbättra byggprocessen. 

Examensarbetet handlar om att ta reda på vad som finns idag när det gäller 3D-skrivare och att 

försöka ta temperaturen på tekniken. Kan man använda en 3D-skrivare för att skriva ut 

komponenter eller kanske till och med ett helt hus? Finns det någon som börjat inom 

byggbranschen? Går det att börja använda 3D-skrivare redan idag? 

För att ta reda på vad som finns började arbetet med att söka information på internet. Sedan hölls 

en workshop hos NCC i Stockholm där examensarbetaren presenterade informationen som 

hittats. Detta ledde sedan till en diskussion mellan deltagarna. Där kom alla fram till tre olika 

användningsområden det vore intressant att använda 3D-skrivare inom. Dessa områden 

studerades närmare i slutet av arbetet för att se om tekniken går att tillämpa. För att ta 

temperaturen på tekniken och hämta inspiration gjordes också en resa till 3D Print Show i Paris. 

En enkätundersökning samt telefonintervjuer gjordes för att se hur insatta man i är i tekniken 

inom byggbranschen. Även ett möte via Lync mellan NCC och Arkitektkopia samt 

examensarbetare hölls. Och en tillämpningsmatris skapades för att ta reda på hur vissa 

tillämpningar ligger till när det gäller utvalda applikationsområden. 

Slutsatsen av det här arbetet är att 3D-skrivare har kommit långt och det finns mycket redan idag 

att välja på, i alla fall om man är arkitekt eller privatperson. Exempelvis går det att skriva ut 

fysiska modeller av hus eller göra olika utsmyckningar med 3D-skrivare. För byggföretag i 

Sverige är det fortfarande en bit kvar innan det går att börja använda 3D-skrivare för att skapa 

byggkomponenter, sparkroppar eller skriva ut hela hus, då kostnaderna är mycket höga och 

tekniken behöver mogna. Dock är det enligt enkätundersökningen och telefonintervjuerna några 

byggföretag som redan har börjat investera i tekniken och håller på med diverse projekt. 

Utvecklingen går fort framåt och intresset för 3D-skrivare är högt både bland privatpersoner och 

olika företag. Kina har börjat skriva ut våningshus med enorma 3D-skrivare och har även planer 

på att tillverka broar och vägar. NASA vill bygga en bas på månen med hjälp av 3D-skrivare och 

det bara ett av de futuristiska koncepten som involverar tekniken. Det är alltså inga gränser när 

det gäller vad 3D-skrivare kommer kunna skapa i framtiden. 
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Abstract 

The construction industry is changing and the methods to construct buildings are developed 

constantly. However the construction industries is often criticized for being slow at developing 

and not modernize the construction processes fast enough. Something needs to be done to speed 

up the development and perhaps 3D printers can be an alternative in the future. This thesis aims 

to find out more about the new technology and its opportunities to improve the construction 

process. 

This thesis is about finding information when it comes to 3D printing and then evaluate that in 

terms of usefulness for the construction industry. Is it possible to print different components or 

maybe even a large house? Is there someone who has already started using 3D printers in the 

construction industry? Is it possible to start using 3D printers today? 

To find out what is available when it comes to 3D printing the internet was scanned for 

information. After that a workshop was held at NCC in Stockholm, where the student presented 

the information in a presentation. This led to a discussion among the participants and the 

conclusion was that it would be interesting to look further into three certain areas, where 3D 

printers might be useful. These three areas were studied closer towards the end to see if the 

technology is applicable. To take the temperature on 3D printers and find inspiration a trip to 3D 

Print Show 2014 in Paris was made. A questionnaire was sent out and phone interviews were 

made after that to see how much the construction industry knows about the technology. Also a 

meeting between student, NCC and Arkitektkopia using Lync was held. An application matrix 

was made to find out how some applications are situated when it comes to chosen appliance 

areas. 

The conclusion of this thesis is that 3D printers have come a long way and there are a lot to 

choose from today, if you are an architect or private person. For example it is possible to print 

physical models of houses or make house decorations. Construction companies in Sweden will 

have to wait a while before it is possible to start using 3D printers to create building components, 

material saving solids or print whole houses. Because prices are high and the technology needs to 

improve. According to the questionnaire and phone interviews some construction companies 

already have started investing in 3D printers and are performing different projects. 

The developments of 3D printers are fast and the interest is high among private persons and 

different companies. China has started printing entire multistory houses with enormous 3D 

printers and is planning to make bridges and roads. NASA wants to build a moon base with the 

help of 3D printers and that is only one of the futuristic concepts that involve this technology. 

There are no limits when it comes to what 3D printers will create in the future. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är i förändring och sättet att bygga på utvecklas ständigt. Dock kritiseras ofta 

byggbranschen för att vara dålig på att utvecklas och inte uppdatera sig i den hastighet som 

behövs. För att kunna bygga till den ökande befolkningen och de allt högre kraven krävs det att 

processen blir så effektiv som möjligt. Företag ser på detta problem från olika perspektiv och 

flera olika metoder har utvecklats för att förbättra arbetet (Ingemansson, 2012). En komplettering 

av nuvarande sätt att producera och designa byggnader samt komponenter  skulle kunna vara 3D-

skrivare. Men än så länge har 3D-skrivare inte riktigt slagit igenom och många vet inte om vad 

som finns tillgängligt. 

Det är därför av intresse att ta reda på mer om tekniker med 3D-skrivare som kan förbättra 

byggprocessen och ge möjlighet till effektiv produktion av byggdelar. Examensarbetet har 

initierats för att kartlägga möjligheter i teknik, risker, mognadsgrad och byggbranschen. 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på vad som finns i dagsläget när det gäller 3D-skrivare. 

Vilka möjligheter och risker som finns samt hur mycket svenska byggföretag har tittat på detta 

för att sedan kunna bedöma användningen av 3D-skrivare och dess framtid. 

1.3 Avgränsningar 

I och med att 3D-skrivare är ett så pass stort område idag måste avgränsningar göras. Därför har 

det bara skrivits om några få utvalda skrivare i varje segment. Och bara de mest intressanta samt 

relevanta nyheterna tagits med. Arbetet är till stor del inriktat mot 3D-skrivare i byggbranschen 

och därav har information inom det området prioriterats. 3D-skannrar är också ett stort område, 

men har bara nämnts översiktligt i det här arbetet. 

En enkätundersökning genomfördes för att bedöma hur olika byggföretag ser på teknik och 

användning, men denna skickades bara ut till ett fåtal byggföretag och universitet. Detta 

begränsar möjligheten till att generalisera slutsatserna men ger en indikation på mognadsgrad. 

Tillämpningsmatrisens tillämpningsområden valdes ut med inriktning mot byggbranschens 

behov. Och applikationsområdena delades upp i mognadsgrad, teknikfront och risker för att ge en 

tydlig översikt. 

De tre tänkbara användningsområdena har bara analyserats översiktligt med hjälp av 

tillämpningsmatris, insamlad information och workshopen.  
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2 Metod 

För att ge en översikt på hur 3D-skrivare ligger till i dagsläget används olika 

datainsamlingsmetoder som kartläggning, inspiration hämtat från internet, rapporter, 

tekniktrender, en workshop, personintervjuer och ett besök på 3D Print Show 2014 Paris. Dessa 

användes för att studera olika tillämpningsområden och bedöma byggbranschens kunskap och 

intresse. 

2.1 Kartläggning 

En stor del av informationen har hittats genom att skanna av olika tidskrifter på internet. Några av 

sökorden som användes var 3D-skrivare, 3D-skannrar, additiv tillverkning, 3D utskrivna 

modeller och engelska motsvarigheterna till dessa med mer. Sökningen med 3D-skrivare gav 

ungefär 445000 stycken träffar på Google och 3D-printing 91700000 stycken medan 

examensarbetet skrevs. 

Kapitel 3.2 med 3D-skrivare i olika segment är en del av kartläggningen där information har 

samlats in för att ge en översikt på vad som finns. För att få struktur på 3D-skrivare som finns i 

olika prisklasser delades de in i några segment, där priset eller specifikationer avgör i vilket de 

placerats. Fokus har lagts på 3D-skrivare som skulle kunna vara intressanta för byggbranschen. 

2.2 Tekniktrender 

Gartners kurva på nästa sida, Bild 1 har syftet att visa hur mogna nya tekniker är. Genom att 

försöka förutse hur långt en viss teknik har kvar innan den slår igenom. Detta genom att analysera 

entusiasm, förväntningar och realism för varje teknik. (Meulen & Rivera, 2014) 

3D-skrivare har snabb utveckling vilket också kan ses i Gartner kurvan, Bild 1. Där kan man se 

hur 3D-skrivare ligger till i dagsläget och hur teknikerna för olika områden spås att utvecklas. 

Exempelvis kan man se att 3D-skrivare för privatpersoner har minst fem år innan tekniken når 

produktivitets platån. Medan 3D-skrivare för industrin också har ungefär fem år kvar men inte 

kommit lika långt när det gäller förväntningarna. 
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2.3 Enkätundersökning om branschkunskap 

För att bedöma intresse, kunskap och förväntningar på 3D-skrivare i Sverige gjordes en 

enkätundersökning med ett frågeformulär (se Bilaga 1: Frågeformulär) som skickades via mejl till 

tio utvalda byggföretag och tre  universitet. Alla som intervjuats eller svarat på frågeformulär är 

anonyma i det här arbetet. Mejlet innehöll ett följebrev (se Bilaga 3: Följebrev till 

enkätundersökning) med information samt en länk till en enkätundersökning. 

Om företagen och universiteten inte svarade på mejlet eller om svaren var otydliga gjordes en 

telefonintervju. Telefonintervjuernas längd varierade mycket i längd och kunde vara allt från 20 

minuter till en timme. I intervjun ställdes frågorna som var med i frågeformuläret till 

enkätundersökningen. Listan på vilka som skulle  vara med i den vetenskapliga studien togs fram 

på ett telefonmöte mellan industri, handledare, examinator och examensarbetare. 

Sammanfattningen av det som sades i intervjuerna presenteras i  Bilaga 2: Telefonintervjuer. 

Endast byggföretagens svar har tagits med i enkätundersökningsdelen av detta arbete då frågorna 

är riktade till företag. Universitetens svar finns också som telefonintervjuer i Bilaga 2: 

Telefonintervjuer. 

2.4 Workshop om tillämpningar och kartläggning 

För att samla in inspiration om tillämpningar och information om 3D-skrivare och 3D-skannrar 

hölls en workshop på NCC. Deltagarna hade olika positioner inom NCC. 

Bild 1 Gartner hype curve 2014 
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På mötet höll examensarbetaren i en presentation vars syfte var att förklara tekniken och vad som 

finns när det gäller 3D-skrivare och även lite om 3D skannrar. Under presentationens gång gavs 

mycket utrymme till diskussion. 

2.5 3D Printshow i Paris 

3D Printshow är en mässa som arrangeras varje år i olika städer med syfte att ge prov på vad som 

finns i dagsläget när det gäller 3D-skrivare. Att intresset också blir större och större kan man 

tydligt se när det gäller 3D printshow, eftersom det nyligen avslöjats att de planerar att utvidga 

mässan till sex nya destinationer. Bland annat Dubai, Berlin och Mexico. (3D Print Show, 2014) 

Detta är en del av informationsinsamlingen och på mässan besöktes inte bara mässgolvet utan 

också företagens egna föredrag. Det togs bilder och dokumenterades vad olika 3D-tillverkare 

hade att erbjuda. Fokus låg på att hitta montrar som hade material lämpat till byggbranschen eller 

kan användas inom det området. Även människors olika inställningar till 3D-skrivare iaktogs 

som en del i att försöka fånga intresset mot byggtillämpningar. 

2.6 Reliabilitet och validitet  

Examensarbetet är baserat på källmaterial hämtat delvis från internet, därför är det svårt att sätta 

ett mått på reliabiliteten och validiteten. Enkätstudien kombinerat med telefonintervjuer var ett 

sätt att få tag i information som kan triangulera och indirekt validera källmaterial. Kunskapsnivån 

på de som svarade eller blev intervjuade visade sig också vara varierande. Viktigt är också att ta 

hänsyn till att det är få företag som ingick i undersökningen så att undersökningen kan inte 

användas för att generalisera resultaten. 

På mässan i Paris och i samtal med företag som vill sälja komponenter och 3D-baserade tjänster 

var det många som ville marknadsföra sina skrivare utan att nämna nackdelarna, framförallt 

skrivarna anpassade för privatpersoner. En kritisk källgranskning är därför svår, varför aktsamhet 

med repeterbarhet av undersökning eller extern validitet är relativt begränsad. 

2.7 Analys 

Grunden till analysen i det här arbetet ligger i att samla fakta från följande källor. 

Telefonintervjuer, enkätstudie, internetkällor, workshop, ett besök på 3D Print show i Paris och 

ett företagsmöte. I arbetet har denna data presenterats under olika rubriker som teknikfront och 

branschkunskap, kartläggning, workshop med mer. 

Under workshopen har tre användningsområden diskuterats fram som skulle vara intressanta att 

ta en närmare titt på. För att analysera användningsområdena har först teknikfronten gåtts igenom 

och vad som går att göra med 3D-skrivare. Parallellt med det har kartläggningen och enkätstudien 

genomförts. Vad byggföretag håller på med i dagsläget när det gäller 3D-skrivare har också varit 

en stor del. Slutligen användes en tillämpningsmatris som examensarbetaren gjort för att föra ett 

resonemang kring mognadsgrad, teknikfront och risker. Användningsområdena sparkroppar, 

fysiska modeller och utsmyckning har granskats huruvida de är genomförbara eller inte. Kanske 
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finns det företag som håller på med något av dessa fall redan nu eller har planer på börja inom en 

snar framtid. Det har också analyserats vilka områden som idag är mogna och redan använder 

tekniken, vilka områden som bör avvakta och vilka tillämpningar som bör bli nästa steg för 

branschen. 

En matris där tillämpningar för 3D-skrivare har analyserats inom olika applikationsområden 

skapades, se kapitel 4.4. Tillämpningarna ger en överblick i hur de är genomförbara i dagsläget 

eller inte med tanke på mognadsgrad, teknikfront och risker. Alltså ett sätt att beskriva 

möjligheter och risker med 3D-skrivare och dess framtid som är forskningsfrågan i det här 

arbetet. Mognadsgraden har konstaterats med hjälp av Gartners kurva och data som framkommit i 

undersökningen men också från examensarbetarens egna kunskaper. Teknikfronten granskas med 

hjälp av kartläggning, 3D Print show, riskerna, internetsökning och information från intervjuer 

och workshopen. 

Korta kommentarer på avgörande moment där tillämpningsområdena möter 

applikationsområdena i matrisen ska ge en förenklad bild av hur ett visst område ligger till. 

Kombinerat med en färgsättning på rutorna där grön representerar att tillämpningsområdet 

kommit långt ur ett tidsperspektiv, gult ganska långt och rött att det är mycket kvar att utveckla 

innan området är redo att tillämpas. Vilken färg varje ruta har ligger till grund i Gartners 

hypekurva kombinerat med examensarbetarens egna kunskaper och insamlade data. 
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3 Teknikfront och definitioner 

3.1 Vad är 3D-skrivare och 3D skannrar? 

 

 

Bild 2 Traditionell tillverkning och tillverkning med 3D-skrivare 

Med en 3D-skrivare omvandlas ett objekt sparat i data till ett fysiskt objekt. 3D-skrivaren 

använder en additiv process för att bygga upp ett föremål i tunna lager (Gaille, 2013). En additiv 

process betyder att man lägger lager på lager. På Bild 2 kan man se de olika stegen för att tillverka 

ett verktyg med traditionella metoder, jämfört med hur stegen blir när man använder en 3D-

skrivare. 

En 3D skanner är en apparat som skannar av 

verkliga objekt eller omgivning för att skapa 3D 

modeller. Den använder sig av ljus mäta 

avståndet mellan apparat och omgivningen 

(Absolute geometries, 2009). Detta gör att det 

blir enklare att skapa en bra CAD modell. Bild 3 

visar ett exempel på en 3D skanner som 

manuellt förflyttas runt ett objekt. 

  

Bild 3 3D-Skanner 
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3.2 3D-skrivare i olika segment 

3.2.1 Småskaliga utskrifter - Budgetsegmentet 

I det här segmentet finns det skrivare som är riktade till privatpersoner, för bilder se Bilaga 5: 

Småskaliga utskrifter - Budgetsegmentet. Priserna på dessa är låga och utskriftsytan är liten. 

Skrivarna kommer ofta som byggsatser och är små i förhållande till skrivarna i de andra 

segmenten. På bilderna kan man se några exempel på skrivare och utskrifter. Skrivaren på Bild 

82 Reprap kan till och med skriva ut sig själv. 

Bild 83 Peachy printer startades med hjälp av ett kickstarterprojekt och kommer endast kosta 100 

dollar. Skrivaren använder ett material som kallas resin och därför blir utskrifterna inte som på 

Bild 81 Exempel på utskrifter, men de ska hålla en bra kvalitet ändå. (Rinnovated Design, 2014) 

3.2.2 Småskaliga utskrifter - Mellansegmentet 

Mellansegmentet har skrivare som använder olika typer av plast för att skriva ut objekt. De är 

anpassade för hemmabruk och kan skriva ut lite större utskrifter. Bilderna till det här segmentet 

finns i Bilaga 6: Småskaliga utskrifter - Mellansegmentet.  

Bild 86 Makerbot Replicator Mini kostar cirka 1600 dollar och ska kunna skriva ut ned till en 

noggrannhet på 0,2mm. (MakerBot)  

Bild 85 Bukito visar en skrivare som inte har något skydd runt utskriftsområdet. Och den ska 

använda Autodesks nya plattform kallad Spark är det tänkt. 

3.2.3 Småskaliga utskrifter - Prestandasegmentet 

Skrivarna i det här segmentet har hög precision och kan skriva ut ännu större utskrifter. Ofta i 

olika färger och material. För bilder till detta segment, se Bilaga 7: Småskaliga utskrifter – 

Prestandasegmentet. 

En svensk 3D-skrivare som nyligen har utvecklats heter Zyyx, Bild 88 . Det som skiljer den från 

andra skrivare i det här segmentet är att man har byggt in automatisk kalibrering av byggplattan. 

Och även ett luftkonditioneringssystem för att begränsa plastångorna. Priset för skrivaren är cirka 

14000 kronor vilket är prisvärt i jämförelse med andra skrivare. (Zyyx, 2014) 

En nyhet på marknaden är skrivaren Mark One, Bild 87. Den ska kunna skriva ut i kolfiber, kevlar 

och fiberglas. Detta ska göra att utskrifterna blir starkare och lättare än traditionella material 

beroende på vilket material man väljer. Skrivaren kostar ungefär 5000 dollar att köpa 

(Markforg3d, 2014). Vilken målgrupp denna skrivare har är oklart. De exklusiva materialen talar 

för att det är riktat mot företag som är intresserade av att testa på tekniken. Och förbereda sig 

inför vad som kommer komma inom några år.  
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3.2.4 3D-skrivare för företag 

Skrivare i den här kategorin kan ofta 

kombinera fler material och ibland 

också färger. Kvaliteten på utskrifterna 

är högre och man kan tänka sig att 

byggbranschen skulle kunna använda 

skrivarna för att skriva ut reservdelar 

till exempelvis kök eller badrum. 

Bild 4 är en bild på en skrivare som kan 

skriva ut i realistiska kombinationer av 

färger tack vare fem olika 

utskriftshuvuden. På några timmar är 

utskriften färdig och håller hög kvalitet. 

Det finns många olika material att 

använda där kolfiber är ett av dem. 3D 

Systems påstår att det inte krävs allt för 

mycket erfarenhet eller träning för att 

kunna få till en bra utskrift. (3D 

Systems, 2014) 

Bild 5 visar en annan skrivare från 3D 

systems. Det är en skrivare konstruerad 

med hänsyn till plastutskrifter (3D 

Systems, 2014). Och på Bild 6 finns ett 

exempel på en utskrift. 

  

Bild 4 ProJet® 860Pro 

Bild 5 sPro™ 230 

 

Bild 6 Drönare skapad av 3D skrivare 



9 

 

En metallskrivare i utvecklingsstadiet är 

Vader. Det som gör att den här 

skrivaren sticker ut är att den kommer 

bli billigare genom att använda sig av 

en ny typ av utskriftsteknik. Processen 

kan beskrivas som att ett munstycke 

skjuter ut små  metalldroppar som sedan 

svetsas samman för att skapa ett objekt. 

Dock är skrivaren fortfarande på 

utvecklingsstadium. (Vader systems, 

2014) 

Stratasys är ett av de största företagen 

när det gäller 3D-skrivare, om inte det 

största. Med sitt stora utbud av olika 

skrivare till olika branscher erbjuds 

många lösningar. Stora utskrifter kan 

åstadkommas genom att koppla ihop 

flera skrivare. På Bild 8 är det en bild 

på en maskinpark med Fortus 900mc. 

Där kan skrivarna samarbeta om 

utskrifter skulle vara för stora för en 

skrivare att skriva ut. De enskilda 

utskrifterna är något mindre än en 

kubikmeter och skrivaren kan hantera 

12 olika material. (Stratasys, 2014) 

  

Bild 7 Metallskrivaren Vader 

Bild 8 Maskinpark med skrivare från 

Stratasys 
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Voxeljet har en stor 3D-skrivare. VX4000 kallas 

den och kan ses i Bild 9 och Bild 11, där ena visar 

skrivaren med ventilations system samt andra 

tillbehör och den andra bilden bara själva 

skrivaren. Skrivaren har hunnit lämna 

prototypstadiet och finns att köpa och säljs som 

ett system med många komponenter. När 

skrivaren säljs som ett helt system kan den arbeta 

dygnet runt eftersom den kan transportera iväg 

färdiga produkter från utskriftsplattan. Maximala 

utskriftsytan är 4x2x1 meter. (Voxeljet, 2011) 

I en James Bond film användes 3D-skrivaren för 

att göra en stuntbil i skala 1:3. På Bild 10 syns 

slutresultatet. Dock har många efterbehandlingar 

gjorts och detaljer har applicerats i efterhand. 

Men en stor del av bilen kunde skrivas ut direkt. 

(Hearn, 2012) 

  

Bild 10 Bil utskriven av VX4000 

Bild 9 VX4000 från Voxeljet 

Bild 11 VX4000 utan alla tillbehör 
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Eiger 

Ett företag som kommit längre än de andra och stack ut ordentligt på mässan i Paris, det var 

Eiger. Företaget kan skriva ut allt från kartor med elevation till tavlor och delar av kretskort. 

Bilderna kan hittas i Bilaga 8: Eiger.  

Eiger hade en utskrift av norra Italien och intilliggande länder, se Bild 91. Utskriften var helt i 

färg och hade berg upp till tre centimeter höga. Kvaliteten var hög och det gick inte att urskilja de 

små lagren från skrivaren. Kostnaden för en utskrift är 1000 euro per kvadratmeter och det tar 

ungefär sex timmar att göra en liknande utskrift. 

För att visa skrivarens kapacitet hade 1x1 meter stora utskrifter gjorts med små rutor, se Bild 89. 

I rutorna fanns olika motiv med allt från bilder till mönster och teknik. Vid första anblick syns 

inte detaljerna men vid en närmare titt visar det  sig att varje ruta har många detaljer. En bild på 

en blomma kan innehålla många små detaljer och ha en textur som är lik en verklig blomma. 

Rutorna är ungefär 1x1 decimeter stora och efter att zoomat in med kameran visar sig detaljerna, 

se Bild 90, Bild 92, Bild 97 och Bild 96. Det behöver alltså inte göras en stor utskrift för att få 

med alla detaljer utan det räcker med en liten ruta för att framhäva det mesta. Eiger säger sig 

kunna skriva ut på i princip vilken yta som helst, exempelvis dörrar och fönster. 

På Eigers konferens gavs en grundlig genomgång av hur man kan använda ett 

bildredigeringsprogram och ett tilläggsprogram för att skapa elevation. Det hela såg ut att vara en 

förhållandevis enkel process. Ganska fort hade en logotyp med elevation skapats, färdig att 

skrivas ut, se Bild 94. 

Det pratades också en del om att skräddarsy hela hus efter egen smak. Ett exempel är att när 

tekniken blivit billigare ska det gå att skriva ut golv i vilket mönster som helst. På Bild 95 finns 

ett exempel på golvplattor vilka kan skrivas ut i en mängd olika material. Bild 93 visar några 

utskrivna tavlor med verklighetstrogna penseldrag. 

Drawn 

Mässan i Paris fokuserade mest på mindre skrivare men företaget Drawn hade med sig skrivaren 

Bigrep one som var en av de större (se Bilaga 9: Drawn). Denna skrivare  är tänkt att skriva ut i 

första hand möbler gjorda av plast eller en sorts betong. För att byta mellan plast och betongen 

var det bara att montera ett annat munstycke. Skrivaren är igång på bilderna och maskinen arbetar 

med måttligt hög precision. 

Utskrifterna (se Bilaga 9: Drawn) håller hög kvalitet och tål att användas. Bordet som skrivits ut 

har små detaljer präglar hela utskriften, dock förekommer några fel på grund av att skrivaren ska 

ha strulat.  
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3.2.5 Storskaliga 3D-skrivare-prototyper 

På Bild 12 är världens största 3D-

skrivare. Den är gjord i Kina och 

kan skriva ut hela hus med en yta 

på 200 kvadratmeter under 24 

timmar. Skrivaren sägs väga 120 

ton och skriver ut i ett nytt 

material, en slags fiberförstärkt 

betong. Som ska göra husen som 

skrivs ut miljövänligare och 

tåligare än traditionella 

konstruktioner. Detta kombinerat 

med ”contour crafting” tekniken 

som beskrivs i kapitel 3.3, 

kommer effektivisera 

materialanvändningen och 

därmed skapa besparingar. 

(3ders, 2014) 

En annan kinesisk firma som har kommit långt är WinSun Decoration Design Engineering. 

Företaget har skrivit ut flera hus i olika former. Ett utskrivet exempel finns på Bild 15.  

3D-skrivaren skriver dock inte ut hela huset på en gång utan delar upp det i flera komponenter 

som är konstruerade att passa i varandra. Dessa sätts sedan ihop med hjälp av en lyftkran. Hur 

processen kortfattat går till kan ses i Bild 13 och Bild 14. Även här är materialet en slags 

kombination av glasfiber och betong. Dock ska betongen i det här fallet vara återanvänd från 

rivna hus. (Morby, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 15 Utskrivet hus Bild 13 Vägg som håller på att skrivas ut Bild 14 Montering av väggdelar på byggplatsen 

Bild 12 Världens största 3D-skrivare 
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WinSun har också lyckats skriva ut ett 

femvåningshus med den här tekniken, se 

Bild 16. Skrivaren skriver dock inte ut 

hela huset på en gång utan gör det i delar. 

Delarna tillverkas av en stor 3D-skrivare 

inomhus, för att sedan transporteras till 

byggplatsen med hjälp av lastbilar. På 

plats monteras delarna ihop av byggare 

och lyftkranar. Väggarna får i efterhand 

en fasad ovanpå alla lagren av betong 

från tillverkningen som syns tydligt på de 

utskrivna väggarna. Tekniken sparar 

mellan 30 och 60 procent material jämfört med traditionell metod och ska också minska 

produktionstid och mängden arbete. Materialet i husen är återanvänt från andra byggen. Företaget 

hoppas också kunna använda tekniken i framtiden till att skriva ut både broar och skyskrapor 

(Starr, 2015). 

Företaget har skrivit kontrakt om att sätta upp fabriker runt om i världen, bland annat USA och 

Saudiarabien. Meriterna och patenten (WINSUN, 2014) visar klart och tydligt att detta är ett 

världsledande företag när det gäller att skriva ut hus med 3D-skrivare. 

Bild 18 nedan visar en villa tvåvåningsvilla utskriven till en liten kostnad. Och på Bild 17 är ett 

foto på hur det ser ut inuti villan. 

  

Bild 16 Utskrivet våningshus 

Bild 18 Utskriven villa Bild 17 Inuti villan 
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En annan prototyp är Efesto 3D-skrivaren 

som på Bild 19 har skrivit ut ett testobjekt i 

metall av hög kvalitet. Den använder sig av 

en teknik som kallas ”Laser Deposition 

technology” eller förkortat LDT. En additiv 

process som används för att laga olika 

metallkomponenter eller lägga till 

egenskaper. Men också för att skriva ut 

objekt från CAD filer. I en laserstråle med 

hög energi injiceras ett metallpulver som 

smälts och arbetats ut i tunna lager på lager. 

Det föregående lagret hettas också det upp 

av laserstrålen vilket gör att lagren fästs 

samman och får en stark struktur (RPM 

INNOVATIONS INC, 2014). 

Bild 20 visar Efesto skrivaren i arbete och 

det syns tydligt hur lasern arbetar med 

lagren likt en vanlig plastskrivare. 

Företaget Sciaky har också dom kommit 

långt när det gäller stora utskrifter. Två av 

deras skrivare kan ses i Bild 22 och Bild 21. 

Utskriftsytan ligger på 5.8 x1.2 x 1.2 meter 

och skrivaren använder sig av tekniken 

”Electron beam addative manufacturing”. 

Denna skrivare har nyligen kommit ut på 

marknaden. (Sciaky INC, 2014) 

  

Bild 19 Efesto metall 3D-skrivare 

Bild 20 Efestoskrivaren i arbete 

Bild 21 Sciaky 3D-skrivare Bild 22 Sciaky 3D-skrivare 
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En till stor 3D-skrivare finns på Universitetet NPU i Kina. Storleksmässigt är skrivaren nästan 

två våningar hög och har lyckats skriva ut flygplansdelar i titanium som är mer än två meter långa 

(Kurman & Lipson, 2013). Bild 23 visar skrivaren med några experter inom 3D-skrivare framför. 

I slutet av 2013 lyckades NPU skriva ut en fem meter lång flygplansdel, se Bild 24. En vanlig 

liknande flygplansdel gjuten väger omkring 1600kg. Medan den utskrivna delen på bilden bara 

väger 136kg och samtidigt har bättre prestanda. Delen ska agera grundstruktur i vingarna på 

flygplanet Comac C919. (3ders, 2014) 

  

Bild 23 Två våningar hög 3D-skrivare 

Bild 24 Flygplanskomponent 
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Bild 25 Oak ridge national labs 3D-skrivarsystem 

Oak ridge national lab håller på att utveckla ett nytt system för att skriva ut i 3D. Systemet ska 

vara baserat på en ny teknik som möjliggör snabbare utskrifter till ett lägre pris. Storleken på 

utskrifterna kommer vara minst en kubikmeter. Detta system ska finnas på marknaden någon 

gång under 2015, se Bild 25. (McCorkle, 2014) 

 

Airbus blickar framåt och har redan tagit fram koncept på flygplan utskrivna helt eller delvis med 

3D-skrivare. Bild 26 visar deras konceptplan. 

  

Bild 26 Airbus konceptflygplan 
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Omkring år 2050 tror Bastian Schaefer cabiningenjör på airbus att det kommer vara möjligt att 

skriva ut flygplanen. 3D-skrivare kommer göra det möjligt att utforma planen på ett nytt sätt. 

Exempelvis en kabin med mer fönster och mer komplex  utformning. Bild 27 visar en illustration 

hur en kabin skulle kunna se ut i framtiden. (Olson, 2012) 

 

Enrico Dini är en man med många koncept, han har hållit på med 3D-skrivare länge och har 

redan en skrivare färdig Bild 29. Det har tagits fram några koncept på vad han kan bygga med 

den, se Bild 28 och Bild 30. Bilderna föreställer ett konstverk och ett konstgjort korallrev som 

också ska vara beboeligt.  

Skrivaren D-Shape kan skriva ut i betong men en ny teknik har också utvecklats. Den nya 

tekniken ska kunna möjliggöra användning av sand som material. Genom att transformera sanden 

till en sorts sandsten med hjälp av klorbaserade vätskor. (Fabbaloo, 2013)  

Bild 27 Illustration av en flygplanskabin 

Bild 28 Enrico Dini koncept Bild 29 Enrico Dini med 3D-skrivaren D-shape 
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Den nederländska arkitekten Janjaap Ruijssenaars har för avsikt att skriva ut ett udda hus med 

hjälp av Enrico Dinis ovan nämnda 3D-skrivare D-shape, enligt (Halterman, 2013). Huset som är 

tänkt att skrivas ut är utav formen Möbius Strip eller Möbiusband på svenska, huset kan ses i 

bilderna nedan. 

Arkitekten förväntar sig att strukturen kommer vara lika stark som om den konstruerats med 

traditionella material och metoder. Byggtiden förväntas hamna på 18 månader. (Halterman, 2013) 

 

Bild 31 Möbius Strip 

 

  

Bild 30 Konstgjort korallrev 

Bild 33 Möbius Strip Bild 32 Möbius Strip 
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I Amsterdam håller nu ett gäng 

arkitekter på med att skriva ut 

ett helt hus med 3D-skrivare, 

Bild 34. Det hela är tänkt att 

vara ett forskningsprojekt för 

att utveckla tekniken. Huset 

kommer att vara detaljrikt och 

konstrueras till stor del av 

återvunnet material. Man 

hoppas få svar på många 

viktiga frågor. Exempelvis hur 

huset ska designas när det 

gäller brand, vind, isolering 

och husgrund. (3D Print Canal 

House, 2014) 

Nasa anlitade ett mindre företag som kallas Made In Space för att ta fram en 3D-skrivare att 

använda på rymdstationen ISS, Bild 35. Företaget har skickat upp en skrivare till stationen och 

den har skrivit ut ett verktyg i plast, Bild 36. CAD filen skickades från jorden till skrivaren i 

rymden. (MADE IN SPACE, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 34 Rendrering av hur huset kommer se ut 

Bild 35 3D-skrivare för rymden Bild 36 Astronaut med utskrivet verktyg 
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En framtida månbas skulle kunna byggas av 3D-skrivare, enligt ESA (European space agency) 

som har tagit fram koncept vilket kan ses på Bild 37 och Bild 38. Där första bilden visar en lång 

robotarm med ett munstycke längst fram. 3D-skrivaren använder sig av månstoft för att skapa ett 

material att skriva ut med. Den kan också transportera sig runt med hjälp av band. Utskrivna 

byggnaden ska skydda mot strålning och små rymdstenar och konstruktionen ska vara stark och 

tålig på grund av en igloliknande design. (Anderson, 2013) 

Det är uträknat att en skrivare ska kunna skriva ut 3,5 meter av ett lager i timmen. Tekniken som 

används är samma som i dagens 3D-skrivare, alltså att lager för lager läggs på varandra. Med 

denna hastighet är det möjligt att skriva ut en byggnad på en vecka. (Anderson, 2013) 

  

Bild 37 Koncept månbas 

Bild 38 Koncept månbas 
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En stark anledning till att 3D-skrivare är i rampljuset beror på att det skulle förenkla processen. 

Framförallt om materialet som används skulle vara månstoft, då man slipper frakta allt material 

till månen (ESA, 2013).  

En annan konceptskrivare från NASAs projekt NIAC finns att beskåda på Bild 39 och Bild 40 

visar en genomskärning på hur en byggnad på månen kan se ut. NASAs 3D-skrivare ska inte bara 

kunna skriva ut hus utan också vägar, se Bild 41. (Alter, 2012)  

 

 

Bild 41 En väg håller på att skrivas ut 

  

Bild 39 Hur en vägg ska skrivas ut Bild 40 Genomskärning av byggnad 
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3.3 Contour crafting 

Contour crafting eller förkortat CC är en tillverkningsmetod för 3D-skrivare. Mannen bakom 

detta heter Behrokh Khoshnevis och han pratade om CC redan år 1998. Tillverkningsmetoden går 

till så att flera lager av ett material mixas för att bygga storskaliga projekt. Materialen kan vara 

polymerer, keramik lera exempelvis sand, cement och många andra material. Metodens fördelar 

är att det blir en snabb tillverkningsprocess och det går att integrera med konstruktionsrobotar. 

Robotarna kan användas för att lägga in elektronik i väggarna, rör, eller pelare med mer. 

(Khoshnevis, Hwang, Yao, & Yeh , 2006) 

 

 

På Bild 42 och Bild 43  visas ett koncept av Sebastian Bertram, hur det skulle kunna fungera. En 

lastbil kopplas in i ett aggregat på Bild 42 som levererar materialet till skrivaren. Skrivaren åker 

på en slags räls medan den skriver ut huset genom att lägga små lager ovanpå varandra bestående 

av en slags betong Bild 43. (Yanko Design, 2012) 

  

Bild 42 Lastbil inkopplad till 3D-skrivaren 

Bild 43 3D-skrivare illustration 
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Bild 44 visar ett nästan färdigutskrivet hus med en storlek på upp till 230 kvadratmeter. Tiden för 

att skriva ut ett tvåvåningshus förväntas ligga på ungefär ett dygn. (Martty, 2014)  

För stora byggnader kan man ha flera munstycken som arbetar samtidigt i en 3D-skrivare, se Bild 

46 och Bild 45. Detta arbetssätt kommer att sänka kostnaderna, utsläppen, öka bygghastigheten 

och ge starkare byggnader då man kan bygga väggarna starkare genom varierande geometri likt  

romerska bågar och så vidare. Också denna typ av skrivare kommer att ha möjlighet att utrustats 

med robotarmar som tidigare nämnts i (Khoshnevis, Hwang, Yao, & Yeh , 2006). Skrivaren ska 

kunna placera in balkar, lister och även konstruera byggnadens tak. (Khoshnevis, o.a., 2004) 

 

  

Bild 44 Nästan färdigutskrivet hus 

Bild 46 Flervåningshus med klättrande skrivare 
Bild 45 Flervåningshus med en skrivre som har flera munstycken 
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Bild 47 och Bild 48 visar ett koncept på hur det skulle kunna se ut när en skrivare är i arbete i ett 

bostadsområde.  

En intressant detalj är hur väggarna är uppbyggda inuti. Det finns många sätt att göra på men ett 

som är populärt ses på Bild 49. Utformningen behöver inte vara just på det där sättet men denna 

metod är stark och materialbesparande. 

 

 

 

 

 

  

Bild 47 Koncept byggplats 

Bild 48 3D-skrivare i arbete 

Bild 49 Inuti en vägg 
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3.4 Risker med 3D-skrivare 

Felaktiga utskrifter är en av de vanligare riskerna när en utskrift skapas. I alla fall med de 

billigare skrivarna som arbetar i plast. Dyrare skrivare består av bättre komponenter som 

möjliggör en mer kvalitativ utskrift. 

Utsläpp är ett problem för 3D-skrivare som används i dåligt isolerade lokaler. Problemet är olika 

beroende på material och de skadliga hälsoeffekterna kan liknas med att tända ett doftljus. 

Partiklarna som bildas kan fastna i lungorna och är mer skadligt för personer med astma (Gilpin, 

2014). Observera att detta bara gäller tekniker där material upphettas. 

Att smälta olika material med värme eller lasrar kräver en hel del energi. Detta gör att 3D-

skrivare inte är särskilt lämpade för massproduktion, utan att specialanpassade utskrifter passar 

bättre. (Gilpin, 2014) 

Piratkopiering och andra juridiska frågor är många av de områden som kommer bli ett stort 

problem i framtiden. Exempelvis kan en bilkaross av ett visst märke skannas in för att sedan 

kopieras? 

Det går idag att få tag på ritningar till vapen på internet, alternativt konstruera egna ritningar. För 

att sedan skriva ut delarna i ritningen och sätta ihop dessa till ett vapen. 

Säkerhetskontroll av utskrivna saker kan bli ett stort problem. Och det är inte säkert att tillverkare 

av en 3D-skrivare ska få skulden om det blir en dålig utskrift eller att den saknar diverse kriterier 

(Gilpin, 2014). Exempelvis om en privatperson skulle skriva ut en ej fungerande cykelhjälm. 

3.5 Material och stödmaterial 

Det finns många materialtyper att välja mellan när utskrift ska göras. Bland annat transparenta 

material, abs plaster, högtemperaturmaterial, sand, fiberbetong med mer. På Bild 50 visas några 

exempel utskrivna med olika material. Dock klarar bara vissa 3D-skrivare av att använda olika 

material samtidigt och då ofta bara två åt gången. 

 

Bild 50 Olika material 
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Många tekniker kräver ett stödmaterial för att utskriften inte ska falla ihop medan den blir 

utskriven lager för lager. Detta stödmaterial används på olika sätt. Alternativt om det är ett 

stödmaterial som bildar pelare för att hålla upp överhäng på utskrifter, är det bara att plocka av 

pelarna, se Bild 51. Eller om en metallutskrift behöver stödmaterial för att hålla uppe 

konstruktionen går detta när utskriften är klar att borsta bort likt ett pulver runt utskriften. 

 

Bild 51 Modell med stödpelare 

3.6 Mjukvara 

Det finns inte många standarder när det gäller 3D-skrivare idag utan tillverkare utvecklar sina 

egna programvaror. Dock är det många som vill ändra på det och ett företag är Autodesk som 

med sitt projekt Spark är tänkt att skapa en sorts standard alla kan vara med och utveckla. Detta 

projekt är ett så kallat ”open source” projekt, alltså att vem som helst kan ladda ner källkoden och 

ändra i den. 
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3.7 3D-skannrar 

Det märktes tydligt att många av företagen 

på mässan i Paris inte alls hunnit tänka 

mycket på möjligheterna när det gäller att 

kombinera en 3D skanner med en 3D-

skrivare. Men det fanns ändå en del som 

börjat och ett företag som var på mässan 

heter MSC scanning. De visade upp sin 3D 

skanner (Bild 52) som ganska snabbt kunde 

skanna in små objekt för att sedan visa 

dem i ett program som kunde dela upp 

skanningen i lager. Därefter skulle det gå 

att skicka data vidare till en skrivare, dock 

stod det ingen skrivare på plats i deras bås. 

Det fanns också ett annat företag som hade 

ett bås där det gick att gå in och bli 

skannad, för att sedan få en kopia av sig 

själv utskriven som en liten figur. 

  

Bild 52 3D-Skanner på mässan 

Bild 53 Objekt att skanna in och styrspakar 
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4 Trender och byggrelaterade tillämpningar 

4.1 Enkätundersökning 

Frågeformuläret finns i Bilaga 1: Frågeformulär. Bilaga 2: Telefonintervjuer innehåller 

telefonintervjuer med svar till fråga 6 från företag och universitet. Följebrevet som skickades med 

enkätundersökningen kan hittas i Bilaga 3: Följebrev till enkätundersökning. Observera att av de 

tillfrågade kunde eller ville inte några vara med, därav finns bara svar från åtta företag med i 

diagrammen. 

Känner du till 3D-skrivare?  

Alla tillfrågade svarade ja på den här frågan vilket visar tydligt att alla har hört talas om 3D-

skrivare. 

 

Figur 1 Fråga 1. 

Vad är er inställning till 3D-skrivare? 

De flesta har en bra inställning till 3D-skrivare, 

även om många av de tillfrågade har liten 

erfarenhet. 

 

  

Figur 2 Fråga 2. 
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Har ni börjat ta reda på hur 3D-skrivare kan börja användas i er bransch? 

Intressant är att flera av de tillfrågade faktiskt har börjat titta på tekniken eller redan har mycket 

information. Exempelvis är många intresserade av att kunna skriva ut fysiska modeller redan 

idag, eller om det är möjligt att skriva ut små reservdelar som är svåra att få tag på. 

Mognadsgraden för fysiska modeller är de flesta överens om att tekniken är redo att användas. 

Och teknikfronten när det gäller att skriva ut reservdelar ser ut att vara positiv. 

Investeringskostnaderna gör dock att många nöjer sig med att köpa in billigare skrivare för att 

testa tekniken och det behövs inte någon dyr variant för att göra fysiska modeller, då man enkelt 

kan dela upp större utskrifter i delar som sedan sätts ihop. 

Att intresse för den nya tekniken finns är positivt då den nya tekniken kan medföra stora fördelar 

som minskad byggtid för ett hus eller reservdelar. Några har dock inte börjat titta på om 3D-

skrivare kan användas i sin bransch. 

 

Figur 3 Fråga 3. 

Har ni börjat tillämpa 3D-skrivare inom företaget? 

Företag som börjat med tillämpning av 3D-skrivare har oftast bara köpt in en skrivare för att se 

vad det är eller att testa tekniken. Dock har vissa Svenska företag kommit långt när det gäller att 

skriva ut modeller i specifik skala, exempelvis en modell av ett hus eller en bro. 

Att många inte har börjat tillämpa tekniken ännu kan ha att göra med att tekniken inte utvecklats 

nog mycket för just deras område eller att det är dyrt. Det är inte lätt att hänga med i den snabba 

utvecklingen av tekniken och dess informationsflöde. Därför kan det ta lång tid innan nyheterna 

når ett visst företag och ett beslut om tillämpning kan tas. 



30 

 

 

Figur 4 Fråga 4. 

Tror ni att 3D-skrivare inom 5 år kommer att ingå i er verksamhet? 

Alla tillfrågade tror att 3D-

skrivare kommer att ingå i viss 

mån inom deras verksamhet inom 

5 år. Exempelvis nämner några att 

det kommer gå att skriva ut 

vanliga byggdelar och att risken 

med höga investeringskostnader 

kommer att ha minskat. Eller vid 

tillverkning av komplexa 

konstruktioner som statyer eller 

mer komplexa specialbeställda 

byggdelar. 

  

Figur 5 Fråga 5. 
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Vad tror ni att 3D-skrivare skulle kunna användas till? 

Svaren till den här frågan diskuterades i telefonintervjuer och kan hittas i Bilaga 2: 

Telefonintervjuer. Observera att också universitetens telefonintervjuer finns med i den bilagan.  

Nästan alla tror eller vet att det går att använda 3D-skrivare till att skriva ut fysiska modeller som 

landskapsmodeller och små husmodeller. Några tror att det kommer bli möjligt att skriva ut 

färdiga komponenter om några år, medan vissa tror det går redan idag. Att använda sig av 

contour crafting idag för att skriva ut ett färdigt hus är det inte många som tror skulle fungera, 

men om några år när tekniken har mognat är möjligheterna stora. Utskrifter av tidiga prototyper 

nämns av ett fåtal som också tror att 3D-skrivare skulle vara ett bra sätt för att snabbt testa en 

produkts desig. Många pratar om någon slags revolution inom byggindustrin i framtiden, men 

idag behövs det framförallt en stor utredning om vad som finns och är möjligt med 3D-skrivare 

då det är svårt att själv ta reda på detta. 

4.2 Aktörer och konsulter 

4.2.1 Möte med NCC och Arkitektkopia 

Ett möte mellan NCC och Arkitektkopia annordnades, där syftet var att Arkitektkopia skulle sälja 

in sina tjänster, vilka involverar utskrifter med 3D-skrivare. För att se bilderna från mötet, se 

Bilaga 4: Bilder från Lyncmöte med NCC och Arkitektkopia. 

Metoden Arkitektkopia använder för att göra en fysisk modell av ett verkligt objekt behöver först 

bilder och fastighetsdata. Bilderna kan man få med hjälp av en 3D skannad fil från 

helikopter,drönare, kartor, flygfoton med mer. Sedan modelleras allt upp i en CAD fil för att 

sedan skrivas ut. Är utskriften stor delas den upp i delar. Tiden det tar för 3D-skrivaren att skriva 

ut en normalstor modell är ungefär fem timmar. När utskriften är klar limmas allting ihop och 

diverse efterbehandlingar appliceras. Detta är en komplett tjänst Arkitektkopia erbjuder. 

Om en kund är intresserad av att köpa den här tjänsten från Arkitektkopia fastställer man först 

syftet med modellen. Vilken detaljgrad ska den ha? Är det bara fasaden som ska synas eller vill 

man kunna se inuti modellen också? Sedan skickas olika filer med information fram och tillbaka 

mellan kund och Arkitektkopia. Där Arkitektkopia översätter informationen så att skalan ska 

fungera. Dock måste man ibland frångå verkligheten lite för att kunna skapa en bra modell. Efter 

det fastställs vilken typ av modell det ska vara. Ska modellen ha olika färger? Material? Vilket 

ursprungsprogram är modellen skapad i? Storlek, skala? Hur många modeller ska skrivas ut? 

Leveranstid? Och sedan fastställs detaljerna, ska det finnas balkonger måste dessa monteras på 

traditionellt vis, alltså manuellt. 

I tre år har Arkitektkopia hållit på med 3D-skrivare för att skapa modeller. Man kan skriva ut i 

gipsliknande material och plast i olika färger. Stålmodeller är något de inte skriver ut men 

kontakter finns ifall det skulle vara aktuellt. Idag sätter storleken ofta stopp när det gäller 

utskrifter eftersom skrivaren bara kan hantera en viss skala. Och det blir för mycket arbete att 
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skriva ut och sätta ihop många delar. En del eller platta kostar 1700kr att skriva ut, medan en hel 

modell kostar i snitt ungefär tre till femtusen kronor. 

I framtiden kommer fler arkitekter använda sig av den här tekniken då dagens arkitektstudenter 

lär sig att använda 3D-skrivare. Applikationsområdena kommer också att vara flera än idag. 

Exempelvis kommer man kunna skriva ut lister för att renovera gamla trappuppgångar, där det 

normalt inte skulle gå att få tag i originallisterna. 

4.2.2 Digital Grotesque 

Digital Grotesque är ett företag som har skrivit ut ett helt vardagsrum med 3D-skrivare. Rummet 

är skapat av komplicerade mönster och liknar en  katedral. Rummet är utskrivet i delar av en sorts 

sand kombinerat med en ny 3D-skrivare möjliggör en hög detaljeringsgrad. När utskrifterna är 

klara efterbehandlas dessa efter behag för att bevara detaljeringsgraden och samtidigt få en fin 

yta, se Bild 54 och Bild 55. (Digital Grotesque, 2013) 

 

4.2.3 Emerging Objects 

Arkitekturfirman Emerging Objects som är baserat i 

Kalifornien har uppfunnit en ny teknik som 

kombinerar inkafolkets murningsteknik med 3D 

skrivartekniken.Vilket har skapat en pelare som tål 

jordbävningar utan att ta skada. Pelaren byggs i 

bitar som likt lego passas samman, se Bild 56. 

Bitarna är ihåliga för att spara material och skapar 

därmed en hög hållfasthet i förhållande till vikten 

enligt (WIRED, 2013). 

  

Bild 54 Vägg med många detaljer Bild 55 Del av vägg 

Bild 56 Pelare som tål jordbävningar 
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4.2.4 Skanska 

Skanska har använt sig av 3D-skrivare 

för att hitta en lösning på ett annars dyrt 

projekt. På toppen av en byggnad i 

London har Skanska skrivit ut 600mm 

breda och 800mm höga ”fästen” i nylon, 

gjorda för att sammanfoga stålpelare, se 

Bild 58. I vanliga fall skulle detta bli en 

mycket dyr lösning för att koppla 

samman alla stålstänger. Men med en 

3D-skrivare kan man skriva ut helt olika 

fästen som är specialanpassade för varje 

situation, se Bild 59. Samtidigt som alla 

kraven arkitekterna och ingenjörerna vill ha uppfylls. Taket som bärs upp av pelarna och fästena 

är ett så kallat EFTE tak som även ska kunna rengöra sig själv. Pelarna skrivs ut i delar som 

sedan sätts ihop. De ska vara starka och samtidigt inte vara allt för dyra att skriva ut. Det tog tre 

veckor att skriva ut pelarna och detta var första gången som Skanska använder den här tekniken. 

(CM, 2013) 

 

Företaget bakom utskriften heter Quickparts UK, vilket är en 3D utskrifts byrå som köpts av 3D 

Systems. CRDM håller på med lösningar för både hög och lågvolymsproduktion. (CRDM, 2014) 

  

Bild 58 Byggnaden i London Bild 59 Fäste i nylon 

Bild 57 Konceptbild på utrymmet 



34 

 

4.2.5 Stratasys 

På Stratasys konferens på mässan i Paris var det mycket prat om framtiden och hur 

massproduktion kan ske med hjälp av 3D-skrivare. Eric Bredin (se Bild 60) är marketing director 

och tror att många fabriker kommer att gå över till 3D-skrivare inom en kort framtid. Det har 

redan börjat hända i USA. Nu är bara frågan när det slår igenom i Europa. Bild 61 är bild på hur 

massproduktionsutskrifter kan se ut, dock ej utskrivet av Stratasys i det här fallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Autodesk 

Chris Bradshaw Bild 62, marknadschef för 

Autodesk höll i konferensen på mässan i 

Paris och pratade entusiastiskt om Project 

Spark, en mjukvara för 3D-skrivare. Ett 

projekt som går ut på att knyta samman alla 

inom 3D skrivar branschen. Med detta 

hoppas han att man ska kunna revolutionera 

hur vi idag använder oss av 3D-skrivare. 

På Bild 63 är 3D-skrivaren Ember och Bild 64 

visar några utskrifter. Skrivaren kommer 

snart börja säljas för ungefär 5000 dollar.  

Autodesk har konstruerat en skrivare som har 

hög precision på utskrifterna och liten chans att utskrifterna blir fel, tillsammans med plattformen 

Spark ska göra att den tar en stor del av marknaden för privatpersoner. Autodesk kommer också 

att investera 100 miljoner dollar i en 3D-skrivarfond, kallad Spark investment fund för att skynda 

på det hela.  

  

Bild 61 Massproduktion med 3D-skrivare Bild 60 Eric Bredin på konferens, 3D Print Show 2014 

Bild 62 Chris Bradshaw representerar Autodesk 
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Dock har den här skrivaren som är en så kallad resin skrivare redan fått konkurrens och på 

mässan fanns skrivaren Form 1+. Som skriver ut lite långsammare men med snäppet högre 

kvalitet i samma prisklass. 

Allt detta är dock bara början enligt Chris, som inte vill uttala sig om kommande skrivare 

anpassade för företag då det är hemligt. Och reserverar sig med att ingen vet hur framtiden 

kommer att se ut, fast det ser onekligen väldigt ljust ut när det gäller 3D-skrivare. 

4.2.7 Arup 

Arup har nyligen börjat tillverka stålkomponenter för att använda inom sina byggen. De nya 

komponenterna ska använda en utformning som besparar material och minskar spillmaterial. 

Vilket minskar kostnaderna vid tillverkning. (de zeen magazine, 2014) 

Den nya tekniken gör det också möjligt att  

använda sig av en mer sofistikerad design. 

Materialet är en ny sorts stål som ska vara fyra 

gånger starkare än det traditionella stålet. (de 

zeen magazine, 2014)   

Bild 63 Ember Bild 64 Utskrifter från Ember 

Bild 65 Byggkomponent från Arup 
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4.3 Byggtillämpningar 

Exempel på byggtillämpningar från 3D Print Show i Paris till de tre användningsområdena som 

diskuterats fram på workshopen, se kapitel 2.4. För bilder till byggtillämpningarna se Bilaga 10: 

Byggtillämpningar. 

4.3.1 Sparkroppar 

En fyra meter hög ställning med armar håller fast ett munstycke, detta är en skrivare som 

utnyttjar contour crafting. Företaget Wasp har gjort en skrivare som kan skriva ut väggar. Dock är 

den inte alls i närheten av de stora skrivarna från Kina men det är ändå ett viktigt inslag på 

mässan. I montern stod en kille som var upptagen med att sköta maskinen och hade svårt att 

hinna svara på frågor. Ibland rann det över på kanterna i utskriften och det hela verkade inte alls 

vara särskilt automatiserat. Som kan ses i Bild 102 och Bild 105 måste man manuellt ibland pressa 

ner materialet för att få till ett jämt flöde. 

Med tanke på att den här skrivaren är en billigare version än vad som setts tidigare i det här 

arbetet, är slutresultatet ändå bra, se Bild 103 och Bild 104. Det kräver att den som sköter 

maskinen är uppmärksam och hela tiden följer skrivarens process. Annars kan felaktigheter 

uppstå i utskriften. Materialet som användes bestod delvis av vatten, lera och sand. Utskrifterna 

blir efter att ha torkat stabila och har en hög hållfasthet samtidigt som utformningen sparar på 

material. 

4.3.2 Fysiska modeller 

På mässan i Paris fanns en modell av Turning Torso med intilliggande byggnader samt 

vegetation, se Bild 111 och Bild 110. Det är oväntat att hitta denna modell på mässan i Paris. Och 

den enda informationen som fanns att var en liten skylt på franska. Det var heller ingen att fråga 

vid platsen därav blev bara några bilder. Tittar man noga på Bild 107 går det att se hur utskriften 

är utskriven i block om cirka 2x2 decimeter vardera och i färg med hög kvalitet. 

Ett designföretag som inriktat sig mot att skriva ut både inredning och byggnader är MODLA, 

Bild 106. Byggnaderna på Bild 108 och Bild 109 i en bra skala som tydliggör detaljer och 

utskrifterna saknar färg. Men enligt MODLA ska det vara stilrena vita utskrifter just nu och 

färgutskrifterna är på väg för deras del. Utskrifterna liknar de modeller som arkitekter tidigare 

byggt för hand eller med andra metoder vilket ofta är tidskrävande. 

4.3.3 Utsmyckning 

Varför inte skriva ut  en staty eller en fontän som är helt specialanpassad till ett hus? Det fanns 

många utskrifter på mässan hade en fantasifull design, men dessa skulle också kunna ha ett 

praktiskt användningsområde i förhållande till byggbranschen. Materialen figurerna är utskrivna i 

är anpassade för utomhusbruk och ska alltså klara svåra väderförhållanden, se Bild 114, Bild 113 

och Bild 112. 

  



37 

 

4.4 Tillämpningsmatris 

Matrisen på nästa sida har till syfte att ge prov på hur långt utvalda tillämpningsområden kommit 

när det gäller applikationsområdena mognadsgrad, teknikfront och risker.  

Mognadsgraden i matrisen beskriver hur mogen en viss tillämpning är när det gäller teknik och 

användning. Teknikfronten syftar på hur det ser ut framöver med utveckling rent tekniskt. Risker 

har att göra med kostnader, tekniska problem och utskriftstid. 

De olika färgerna representerar hur långt de olika tillämpningsområdena kommit ur ett 

tidsperspektiv, med hänsyn till applikationerna. Grönt betyder att man kommit långt, gult att det 

är en bit kvar och rött att man inte kommit långt. Kommentarerna i rutorna där 

tillämpningsområde möter applikationsområde är till för att ge en kortare förklaring eller relevant 

information. 

Komponenter definierar enklare utskrifter, exempelvis en leksak eller ett mobilskal. 

Specialkomponenter innefattar komponenter som specialdesignats för att uppfylla hårda krav, 

exempelvis flygplansdelar eller en del till en F1 bil. Byggdelar är delar som går att använda inom 

bygg, exempelvis en ventilationstrumma eller en stödpelare. Färdiga hus betyder helt enkelt att 

ett hus skrivits ut i delar eller i ett svep istället för att konstrueras med traditionella metoder. 

Terrängmodeller kan vara en utskriven del av en karta med elevation eller utskriven ritning av en 

utgrävning. Utsmyckning är ett begrepp som uppkommit under examensarbetets gång och det är 

riktat mot byggbranschen där exempelvis delar av ett hus går att smycka ut eller ändra med 3D-

skrivare. Knutpunkter är ett sätt att sammanlänka flera rör eller balkar i en knutpunkt som 

tillverkats av en 3D-skrivare, vilket möjliggör komplexa konstruktioner. 
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       Applikation 

Tillämpning 

Tillämpningens 

mognadsgrad 

Teknikfront Risker 

Komponenter Skriva ut komponenter i olika 

material eller färger är i 

dagsläget fullt möjligt, dock 

inte i kombination. 

3D-skrivare som gör 

komponenttillverkning enklare 

än med andra typer av teknik är 

inte allt för långt borta. 

Utskrifter kan bli felaktiga och 

kostnaderna för 

omkringliggande processer kan 

dra iväg. 

Special 

komponenter 

Flygplansdelar och andra 

specialkomponenter används 

redan idag. 

Förhoppningsvis kommer fler 

inse fördelarna och priserna på 

de mer avancerade 3D skrivarna 

gå ner. 

Höga kostnader.  

Byggdelar Ett område som fortfarande 

utforskas och testas i 

speciella fall där vanliga 

komponenter inte är nog 

komplexa. 

De få skrivare som finns är ofta 

mycket dyra och ofta krävande 

av användaren. Storleken som 

behövs på utskrifterna är dock 

inte allt för långt borta. 

 

Höga kostnader då det 

omkringliggande arbetet kräver 

specialkompetens. Fortfarande 

ett område det forskas mycket 

inom och standardiserade 

processer finns ej ännu. 

Terrängmodeller Fullt möjligt att göra idag till 

bra priser. 3D-skrivaren 

behöver inte vara den bästa 

heller. 

Större utskriftsyta till lägre pris 

är på ingång.  

För att skapa en bra CAD 

modell av området kan man 

behöva flygfoton eller en 

drönare. 

Utsmyckning Det går att skriva ut på olika 

ytor och göra 

funktionellutsmyckning till 

viss del. Även många andra 

saker går att göra. 

Det ser mycket bra ut och inom 

en snar framtid kommer 

möjligheterna vara mindre 

begränsade. 

Det kan bli tidsbrist och 

problem om arbetet är för stort. 

Knutpunkter Nya möjligheter med 3D-

skrivare då en knutpunkt kan 

bli mer avancerad och inte 

tappa styrka. 

Redan idag går det att göra 

avancerade knutpunkter. 

Skanska har visat i ett projekt 

att det går att genomföra. 

Tiden det tar att skriva ut 

knutpunkterna kan dra iväg och 

det finns inga standardiserade 

arbetssätt. 

 

Färdiga hus Många är intresserade men få 

har lyckats skriva ut ett helt 

hus. Företag i Kina ligger 

längst fram och visar att det 

går att skriva ut hela hus och 

att fördelarna är många. 

Contour crafting är tekniken 

det forskas mest om. 

Rent tekniskt är det möjligt 

redan idag att skriva ut hela hus. 

Men det krävs att stora 

byggföretag   vågar lägga mer 

pengar på utvecklingen. Färdiga 

utskrivna hus i Sverige är 

många år bort, dock kan ett 

testexemplar dyka upp tidigare. 

Riskerna kommer att visa sig 

med tiden efter att utskrivna 

hus fått utstå väder och slitage. 

3D Skrivarna är dessutom 

prototyper och har långt kvar 

till massproduktion. 
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5 Tre tänkbara användningsområden 

Användningsområdena som diskuterades fram under workshopen beskriven i kapitel 2.4 

analyseras här med utgångspunkt från all den insamlade kunskapen, tillämpningsmatrisen har 

också använts för att föra resonemang med fokus på mognadsgrad, teknikfront och risker. 

Byggtillämpningarna hämtade från mässan i Paris i kapitel 4.3 användes också samt 

tekniktrenderna från kapitel 4.2. 

På workshopen hos NCC kom alla fram till att det finns mycket potential när det gäller 3D-

skrivare, men att det är en bit kvar innan det slår igenom. Detta med Sverige i åtanke och inte hur 

långt andra länder har kommit. 

Möjligheterna att skriva ut reservdelar direkt på byggplatsen eller att specialanpassa olika 

komponenter kom på tal tidigt. Och alla var eniga att det skulle vara genomförbart med dagens 

skrivare. Dock är det fortfarande många frågor om kopplingen mellan dator och 3D-skrivare. 

I slutet av workshopen diskuterades det fram tre användningsområden som var värda att titta 

närmare på. Är det möjligt att med hjälp av 3D-skrivare förbättra byggprocessen för en betongbro 

med hjälp av sparkroppar? Och går det redan idag att skriva fysiska modeller av exempelvis hus 

eller kartor med elevation? Sist diskuterades också hur man skulle kunna använda 3D-skrivare för 

att göra nybyggda hus mer personliga, eller utsmycka på något sätt. Kanske går det att utsmycka 

samtidigt som det är funktionellt, alltså funktionellutsmyckning? 

5.1 Sparkroppar 

När en betongbro tillverkas platsgjuts ofta pelarna. Tillverkningsmetoden kräver onödigt mycket 

material och hållfastheten är inte optimal. Men med 3D-skrivare borde det gå att skriva ut 

effektivare pelare, eller så kallade sparkroppar. Där en dator har räknat ut den mest optimala 

utformningen tillsammans med ingenjörer, för att både kunna spara material och få ökad 

hållfasthet. 

Tekniken som arkitekturfirman Emerging Objects utvecklat (se kapitel 4.2) skulle kunna 

användas vid tillverkning av en betongbro. Eller varför inte konstruera bron i något annat 

material eller materialkombination som exempelvis fiberförstärkt betong. Nästa steg för den här 

typen av teknik vore att skriva ut pelaren i ett stycke, vilket eliminerar monteringsprocessen. 

Kvar är en produkt som kan skrivas ut direkt på byggplatsen med en portabel 3D-skrivare för att 

sedan lyftas på plats med lyftkran eller kanske till och med skrivas ut direkt där den ska vara i 

brokonstruktionen. Användningsområdet för en sådan produkt är stor och en inte allt för 

futuristisk tanke vore att flera skrivare samarbetar och skriver ut en stor bro med den här 

tekniken. Naturligvis skulle detta också kunna påverka andra delar av marknaden än just 

betongbroar. 
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Ett annat alternativ är att använda sig utav contour crafting och utveckla en 3D-skrivare som kan 

användas på byggplatsen likt den som tidigare beskrivits i kapitel 3.3. För att sedan skriva ut del 

för del av en bro eller hela på en gång beroende på 

storlek. Skrivaren följer alltså med när bron byggs 

både i höjdled och sidled. Eller varför inte 

kombinera flera olika tekniker? Likt en 

samverkansbro på Bild 66 där pelarna och 

brobaneplattan är gjorda av betong men hålls upp av 

stålbalkar. Då skulle det vara möjligt att använda 

olika skrivare för att skriva ut komponenterna, vilka 

sedan monteras på plats. 

Tekniken är idag inte redo för det här och det krävs 

en del framsteg innan 3D skrivarna arbetar på den 

här stora skalan. Skrivarna anpassade för contour crafting kan dock tänkas skriva ut sparkroppar i 

betong redan idag men prioritet ligger för närvarande på hus och skrivarna är få. 

5.2 Fysiska modeller  

Att skriva ut en modell direkt från en CAD ritning istället för att göra en husmodell i papp för 

hand skulle underlätta mycket för arkitekter. Även om man inte använder händerna så ofta idag 

utan olika typer av maskiner utnyttjas för att skära i diverse material, exempelvis används 

laserskärare. 3D-skrivare är ett bra alternativ då man får många nya fördelar. Bland annat blir 

detaljeringsgraden högre och mer tekniskt avancerade modeller kan skrivas ut. 

Det är många som börjat utnyttja 3D-skrivare när det gäller fysiska modeller. Allt från 

byggbranschen till privatpersoner skriver ut fysiska modeller. Och det behövs inte en dyr skrivare 

för att åstadkomma imponerande resultat. Det går nämligen att dela upp modellerna i flera delar 

som sedan sätts ihop, se Bilaga 4: Bilder från Lyncmöte med NCC och Arkitektkopiaför för exempel 

på detta. Alternativt kombinera andra tekniker med 3D-skrivare. Exempelvis går det att skriva ut 

avancerade delar som en läktare till en fotbollsplan med flera tusen sittplatser. För att sedan skära 

ut stommen i ett annat material med laserskärare. 

Att konstruera en modell av en kulle eller ett berg för att enklare kunna se var det går att bygga 

eller utvinna naturresurser, är ett tidskrävande arbete och även dyrt. Men med 3D-skrivare rasar 

kostnaden och det blir hela blir en enkel process då skrivaren får med alla detaljer i terrängen 

också. 

Arkitektkopia och Eiger har visat att det går utmärkt att göra fysiska modeller med 3D-skrivare. 

Men att det fortfarande krävs andra tekniker också för att nå vissa kunders önskemål. Dock 

kommer detta att ändras snabbt då utvecklingen går fort framåt. 

  

Bild 66 Samverkansbro 
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5.3 Funktionell utsmyckning 

Ett nybyggt hus skulle kunna dra nytta av 3D-skrivare genom att göra det nya huset mer 

personligt. 3D-skrivare kan idag skriva ut exempelvis en staty på gården eller i vardagsrummet. 

Det går också att skriva ut på olika ytor som trä eller glas. Att skriva ut funktionella delar till ett 

hus är också pågång men det kan bli både tidskrävande och dyrt. 

Att skriva ut något funktionellt som en ventilationstrumma med 3D-skrivare och samtidigt få den 

att se ut som en stukatur skulle vara en stor framgång. NCC försökte sig på just detta som projekt 

åt en kund men det drog ut på tiden, vilket gjorde att en annan standardlösning fick tas fram.  

Men intresset börjar komma och det finns nog  många som skulle vilja utnyttja 3D-skrivarens 

fördelar. 

Det är möjligt att göra funktionell utsmyckning i viss mån, men det är tidskrävande och dyrt. 

Samtidigt som det kan vara svårt att hitta rätt kompetens för arbetet då tekniken är ny. Men om 

några år när det finns mer kompetens och bättre 3D-skrivare kommer detta med stor sannolikhet 

att bli vanligare. 

Ett specialdesignat dörrhandtag eller kanske en golvplatta med en motivbild är genomförbart utan 

några större problem idag. Men det saknas alltså en del för att göra några större projekt värt tiden 

och resurserna det tar när det gäller funktionell utsmyckning till ett hus. 
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6 Diskussion kring examensarbetet 

6.1 3D Print Show Paris 2014 

Att åka till Paris och gå på en mässa om 3D-skrivare har varit givande. Att se alla entusiastiska 

privatpersoner och få en inblick i vad som kommer att komma tillförde en hel del till 

examensarbetet. Det här med 3D-skrivare kommer bli stort, frågan är bara när det kommer att slå 

igenom ordentligt som exempelvis mobiltelefonen eller TV-apparaten? 

3D Print Show i Paris gav också en inblick i hur internationella företag ser på tekniken och hur 

långt tekniken har kommit. Representanterna av olika företag var mycket entusiastiska och 

pratglada. Ingen på mässan sa något negativt om 3D-skrivare och dess framtid. Teknikfronten ser 

ut att ha mycket att erbjuda framöver då de stora företagen som Stratasys och Autodesk pratade 

om masstillverkning och utskrifter med flera sorters material samtidigt, dock nämnde ingen av 

dessa företag contour crafting. 

Då de flesta av skrivarna på mässan var riktade till privatpersoner fanns det många billiga 

skrivare. Några av riskerna med att göra en utskrift var att det ofta blev fel på utskrifterna eller 

tog lång tid att göra en utskrift. Men som en kul grej att ha hemma passar det perfekt för att 

skriva ut små modeller. Mognadsgraden är ändå hög när det gäller dessa skrivare då de 

massproduceras till ett lågt pris och gör att vem som helst kan göra en utskrift utan större 

kompetens. Men det fanns också några skrivare som skrev ut stora utskrifter i plast och betong. 

Detta är mer intressant för byggbranschen och skrivarna är givetvis dyrare men mer användbara. 

Exempelvis går det att skriva ut en stol eller ett bord, eller göra någon typ av utsmyckning, 

terrängmodell eller komponenter. 

6.2 Slutsatser 

Idag finns det mycket att välja på när det gäller 3D-skrivare och det går att skriva ut saker som 

tidigare varit omöjligt att skapa med andra tekniker. Det finns stora möjligheter även med enklare 

3D-skrivare för privatpersoner. Men det är ändå teknikfronten som är mest intressant, framför allt 

ur byggbranschens perspektiv. Det finns många lovande prototyper och några av dessa lämnade 

prototypstadiet till att gå i produktion medan detta arbete skrevs. Stora metallskrivare och några 

andra som har mycket stor utskriftsyta för plast och metallutskrifter finns nu att köpa. 

I enkätundersökningen blev resultatet att alla de tillfrågade kände till 3D-skrivare och hade en bra 

inställning. Några har börjat titta på tekniken och vad som finns tillgängligt och hur det isåfall går 

att använda inom deras bransch. Vissa har till och med redan börjat prova på tekniken genom att 

köpa in en enklare 3D-skrivare för att skriva ut husmodeller och terrängmodeller. Och inom fem 

år tror alla att 3D-skrivare på något sätt kommer att ingå i deras verksamhet. Hur skrivarna 

kommer att användas då fanns det många förslag på, men de flesta är intresserade av att skriva ut 

byggdelar eller prototyper. Att skriva ut husmodeller eller terrängmodeller är något alla vet är 

möjligt att göra idag. I framtiden tror många att 3D-skrivare kommer kunna att användas till det 
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mesta, till att bygga hela hus eller byggdelar. Vissa tror att det redan idag går att skriva ut 

byggdelar och andra komplexa komponenter. 

Tillämpningsmatrisen var ett sätt att använda all den kunskap som samlats in och sedan redogöra 

den på ett tydligt sätt där man fort kan se intressant information för olika tillämpningsområden. 

Resultaten från tillämpningsmatrisen visar på följande tänkbara applikationer borde vara mest 

lämpliga att genomföra i dagsläget. Komponenter, terrängmodeller, utsmyckning och 

knutpunkter har flest gröna rutor, inga röda och  några gula rutor. Detta betyder att 

mognadsgraden, teknikfronten och riskerna inte är några hinder för att genomföra tillämpningen. 

Medan specialkomponenter och byggdelar har en bit kvar innan dessa går att tillämpa med 3D-

skrivare fullt ut, ur ett riskperspektiv. Färdiga hus har dock mycket kvar innan det kommer bli en 

del av byggprocessen runt om i världen då mognadsgraden är röd, alltså har tekniken en bit kvar 

innan den mognat samtidigt som riskerna också är röda, alltså höga. 

Vid analys av de tre olika användningsområdena blev resultatet att fysiska modeller är idag inget 

problem att skriva ut. Sparkroppar för broar däremot är många år fram i tiden även om Kina 

kanske kommer att nå dit tidigare. Funktionell utsmyckning har också en bit kvar fast tekniken 

finns att få tag på och det är ofta dyra 3D-skrivare som måste användas. Samtidigt som 

kompetensen är svår att hitta i alla fall i Sverige. 

Fysiska modeller är alltså idag möjligt att skriva ut med 3D-

skrivare, på Bild 67 är en modell utskriven med 3D-skrivare av 

Kaproco åt NCC. Och även om kapital är en stor risk när det 

kommer till 3D-skrivare går det i det här fallet att nöja sig med 

de billigare modellerna. Därför kan arkitekter med fler utnyttja 

det som finns att tillgå utan att lägga allt för mycket resurser på 

inköp av 3D-skrivare för att skapa fysiska modeller av hus i liten 

skala.  

Olika typer av komponenter är det också möjligt att skriva ut 

med tekniken som finns idag, se Bild 68. Dock är det stor 

skillnad mellan skrivarna i olika prisklasser och vill man göra 

utskrifter i flera material samtidigt får man vänta på att tekniken 

ska utvecklas. 

  

Bild 68 Komponenter 

Bild 67 NCC boende 
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Utsmyckning är alltså möjligt att genomföra, dock krävs det 

ofta många olika efterbehandlingar på utskriften när det 

skrivits ut för att få ett bra resultat, se Bild 69. 

Tillämpningsmatrisen visar också att utsmyckning är fullt 

genomförbart. 

Efter att examensarbetet började skrivas har utvecklingen gått 

fort fram och det som såg ut att ta flera år är redan här i vissa 

delar av världen. Exempelvis våningshuset på Bild 70 

utskrivet i Kina som stod klart i slutet av examensarbetet, är 

ett stort steg framåt. Förhoppningsvis vaknar Sveriges 

byggbransch och tar steget mot 3D-skrivare innan det är en 

standard runt om i världen. Även om det här arbetet har 

slutsatsen att det är svårt att skriva ut hela hus i dagsläget men 

att tekniken finns, enligt tillämpningsmatrisen. Att Sverige 

skulle kunna bli en av de länder som ligger i framkant när det 

gäller 3D-skrivare om några år är inte helt omöjligt. 

Enkätundersökningen och telefonintervjuerna pekar på att 

nästan alla är mycket positiva till tekniken och några byggföretag har till och med redan börjat 

investera. 

6.3 Fortsatt arbete,forskning och rekommendationer 

Tidigt i det här examensarbetet framkom det att 3D-skrivare kan kombineras med 3D skannrar. 

Därav är det också intressant att titta närmare på 3D skannrar som också är ett stort område och 

håller på att utvecklas. Ett liknande arbete fast med fokus på 3D skannrar kan vara ett bra 

examensarbete. 

De tre tänkbara användningsområdena är värda att analysera mera. Framför allt att skriva ut 

sparkroppar med 3D-skrivare då det är ett nytt område många inte hunnit titta närmare på ännu. 

  

Bild 69 Liten staty 

Bild 70 Våningshus i Kina 
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http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/04/a-chinese-company-3-d-printed-10-

houses-in-a-day.jpg 

Bild 16 Utskrivet våningshus 

http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2015/01/winsun-3D-printed-apartment-

designboom01.jpg 

Bild 17 Inuti villan 

http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2015/01/winsun-3D-printed-apartment-

designboom06.jpg 

Bild 18 Utskriven villa 

http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2015/01/winsun-3D-printed-apartment-

designboom04.jpg 

Bild 19 Efesto metall 3D-skrivare 

http://www.3dprinterworld.com/sites/speh/files/images/efesto/efesto-printer-big.jpg 

Bild 20 Efestoskrivaren i arbete 

http://rpm-innovations.com/images/laser_deposition_technology.jpg 

Bild 21 Sciaky 3D-skrivare 

http://3dprintingindustry.com/wp-content/uploads/2014/08/Sciakys-110-EBAM-metal-3D-printer.png 

Bild 22 Sciaky 3D-skrivare 

http://3dp.se/wp-content/uploads/2014/08/sciaky_large.jpg 

Bild 23 Två våningar hög 3D-skrivare 

http://i.livescience.com/images/i/000/055/000/i02/metal_printer.jpg?1374196435 

Bild 24 Flygplanskomponent 

http://www.3ders.org/images/3d-printed-titanium-china.jpg 

Bild 25 Oak ridge national labs 3D-skrivarsystem 

http://s3files.core77.com/blog/images/2014/03/0oakridge3dprinter-001.jpg 

Bild 26 Airbus konceptflygplan 

http://cdni.wired.co.uk/1920x1280/a_c/Concept_Plane_Hong_Kong.jpg 

Bild 27 Illustration av en flygplanskabin 

http://blogs-images.forbes.com/parmyolson/files/2012/07/f3462d363f.jpeg 

Bild 28 Enrico Dini koncept 

https://static.squarespace.com/static/509c281de4b0cd18c7335aab/52f58444e4b0cdc9d87888d0/52f58447

e4b0cdc9d8789fa1/1367201732573/1000w/5460178-22563786-thumbnail.jpg 

Bild 29 Enrico Dini med 3D-skrivaren D-shape 

https://static.squarespace.com/static/509c281de4b0cd18c7335aab/52f58444e4b0cdc9d87888d0/52f58447

e4b0cdc9d8789f9f/1367201592927/1000w/5460178-22563769-thumbnail.jpg 
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Bild 30 Konstgjort korallrev 

https://static.squarespace.com/static/509c281de4b0cd18c7335aab/52f58444e4b0cdc9d87888d0/52f58447

e4b0cdc9d8789fa7/1367201680393/1000w/5460178-22563778-thumbnail.jpg 

Bild 31 Möbius Strip 

http://www.3dprinterworld.com/sites/speh/files/images/dshape/universearchitecture_2013_landscapehous

e_site.jpg 

Bild 32 Möbius Strip 

http://www.3dprinterworld.com/sites/speh/files/images/dshape/mobius-strip-home-2.jpg 

Bild 33 Möbius Strip 

http://www.3dprinterworld.com/sites/speh/files/images/dshape/3d-printed-mobius-strip-home2.jpg 

Bild 34 Rendrering av hur huset kommer se ut 

http://3dprintcanalhouse.com/media/DUSarchitects-4-3Dprintedcanalhouse-web-167001-475x306.jpg 

Bild 35 3D-skrivare för rymden 

http://www.madeinspace.us/wp-content/uploads/3DP_Hardware-short.jpg 

Bild 36 Astronaut med utskrivet verktyg 

http://www.nasa.gov/sites/default/files/iss042e046048.jpeg 

Bild 37 Koncept månbas 

http://lunarscience.nasa.gov/wp-content/uploads/2013/02/lunarbase3dprinting.jpg 

Bild 38 Koncept månbas 

http://lunarscience.nasa.gov/wp-content/uploads/2013/02/lunarbase3dprinting2.jpg 

Bild 39 Genomskärning av byggnad 

http://futuristicnews.com/wp-content/uploads/2013/02/Space-future-ESA-3D-printed-lunar-base-

futuristic-technology-future-moon-base-01.jpg 

Bild 40 Hur en vägg ska skrivas ut 

http://futuristicnews.com/wp-content/uploads/2013/02/Space-future-ESA-3D-printed-lunar-base-

futuristic-technology-future-moon-base-04.jpg 

Bild 41 En väg håller på att skrivas ut 

http://media.treehugger.com/assets/images/2012/04/cc-road.jpg.650x0_q85_crop-smart.jpg 

Bild 42 Lastbil inkopplad till 3D-skrivaren 

http://thetechieguy.com/wp-content/uploads/2014/01/image17.png 

Bild 43 3D-skrivare illustration 

http://3dprinting.com/wp-content/uploads/2012/05/3D-Contour-Crafter.jpg 

Bild 44 Nästan färdigutskrivet hus 

http://www.craft-usc.com/wp-content/uploads/2014/07/New-Model-CC.png 

Bild 45 Flervåningshus med en skrivre som har flera munstycken 
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http://www.contourcrafting.org/wp-content/uploads/2014/01/Large-Structure.bmp 

Bild 46 Flervåningshus med klättrande skrivare 

http://eadic.com/wp-content/uploads/2014/03/Contour-Crafting-4.jpg 

Bild 47 Koncept byggplats 

http://www.contourcrafting.org/wp-content/uploads/2014/01/PB_House_1MB.jpg 

Bild 48 3D-skrivare i arbete 

http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2014/10/fqr20oetrlbfcvdg.jpg 

Bild 49 Inuti en vägg 

http://www.contourcrafting.org/wp-content/uploads/2014/01/CrugCurveWall_CC.jpg 

Bild 50 Olika material 

http://airwolf3d.com/wp-content/uploads/2013/06/3D-printer-many-material-final.jpg 

Bild 51 Modell med stödpelare 

https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/001/288/561/da3d65beed39a503dd8e4d9fc7bb5297_large.jpg?13837

49722 

Bild 52 3D-Skanner på mässan 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 53 Objekt att skanna in och styrspakar 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 54 Vägg med många detaljer 

http://www.digital-grotesque.com/images/540/white2full.jpg 

Bild 55 Del av vägg 

http://www.digital-grotesque.com/images/540/white4.jpg 

Bild 56 Pelare som tål jordbävningar 

http://cdni.wired.co.uk/1240x826/o_r/pillar1.jpg 

Bild 57 Konceptbild på utrymmet 

http://www.3ders.org/images/bevis-marks-skanska-3d-printing-2.jpg 

Bild 58 Byggnaden i London 

http://www.3ders.org/images/bevis-marks-skanska-3d-printing-1.jpg 

Bild 59 Fäste i nylon 

http://www.3ders.org/images/bevis-marks-skanska-3d-printing-3.jpg 

Bild 60 Eric Bredin på konferens, 3D Print Show 2014 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 61 Massproduktion med 3D-skrivare 

Foto av: Emil Jonsson 
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Bild 62 Chris Bradshaw representerar Autodesk 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 63 Ember 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 64 Utskrifter från Ember 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 65 Byggkomponent från Arup 

http://static.dezeen.com/uploads/2014/06/Arup-3d-printed-steel_dezeen_468_0.jpg 

Bild 66 Samverkansbro 

http://www.sbi.nu/uploaded/dokument/images/3.1_Balkbro.jpg 

Bild 67 NCC boende 

http://www.kaproco.se/wp-content/uploads/2012/09/Hus8.jpg 

Bild 68 Komponenter 

http://www.stemulate.org/wp-content/uploads/2012/05/RepRap-Parts.jpg 

Bild 69 Liten staty 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 70 Våningshus i Kina 

http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2015/01/winsun-3D-printed-apartment-

designboom01.jpg 

Bild 71 Utskrift av Arkitektkopia 

Foto av: Arkitektkopia 

Bild 72 Utskrift av Arkitektkopia 

Foto av: Arkitektkopia 

Bild 73 Utskrift av Arkitektkopia 

Foto av: Arkitektkopia 

Bild 74 Utskrift av Arkitektkopia 

Foto av: Arkitektkopia 

Bild 75 Utskrift av Arkitektkopia 

Foto av: Arkitektkopia 

Bild 76 Utskrift av Arkitektkopia 

Foto av: Arkitektkopia 

Bild 77 Utskrift av Arkitektkopia 

Foto av: Arkitektkopia 

Bild 78 Utskrift av Arkitektkopia 
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Foto av: Arkitektkopia 

Bild 79 Utskrift av Arkitektkopia 

Foto av: Arkitektkopia 

Bild 80 Utskrift av Arkitektkopia 

Foto av: Arkitektkopia 

Bild 81 Exempel på utskrifter 

http://www.secondagenda.be/wp-content/uploads/2012/06/3D-Systems-Compact-3D-printer-for-the-

home-launched.jpg 

Bild 82 Reprap 

http://milwaukeemakerspace.org/wp-content/uploads/2012/01/mgreprap.jpg 

Bild 83 Peachy printer 

http://media02.hongkiat.com/affordable-3d-printer/peachy.jpg 

Bild 84 Några utskrifter från Makerbot Replicator Mini 

http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-DG804_0618Ma_G_20140616141458.jpg 

Bild 85 Bukito 

http://media02.hongkiat.com/affordable-3d-printer/bukito.jpg 

Bild 86 Makerbot Replicator Mini 

https://store.makerbot.com/mb-images/store/rep-mini/gallery/Mini_GalleryImage2_White.jpg 

Bild 87 3D-Skrivare som anvnder kolfiber 

https://markforged.com/wp-content/uploads/2014/01/MF14_MK1_brick_front-b.jpg 

Bild 88 3D-Skrivaren ZYYX 

http://www.zyyx3dprinter.com/wp-content/uploads/2014/07/remove_buildplate_140714.png 

Bild 89 Eiger exempel på utskrifter 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 90 Liten utskrift av landmassa och hav 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 91 Utskriven karta över norra Italien 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 92 Stad i miniatyr 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 93 Verklighetstrogna tavlor utskrivna 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 94 Hur man gör en logotyp 

Foto av: Emil Jonsson 
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Bild 95 Golv utskrivet med 3D-skrivare 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 96 Exempel på utskrift 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 97 Kretskort utskrivet 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 98 Skrivaren i arbete 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 99 Några utskrivna möbler 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 100 Bord utskrivet med Drawns 3D-skrivare 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 101 Drawns stora 3D-skrivare 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 102 Wasp och deras fyra meter höga skrivare 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 103 3D-Skrivaren använder en materialbesparande teknik 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 104 Rund utskrift 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 105 Station för påfyllning av material 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 106 MODLA 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 107 Turning Torso 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 108 Del av en arena utskriven av MODLA 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 109 Utskriven husmodell av MODLA 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 110 Området runt Turning Torso 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 111 Del av Malmö utskriven 

Foto av: Emil Jonsson 

file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366280
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366281
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366282
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366283
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366284
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366285
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366286
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366287
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366288
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366289
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366290
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366291
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366292
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366293
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366294
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366295
file:///C:/Users/Emil/Desktop/Examensarbete%203D-skrivare%20i%20word%20SENASTE.docx%23_Toc411366296


55 

 

Bild 112 Del till en staty 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 113 Staty i liten skala 

Foto av: Emil Jonsson 

Bild 114 Konst skapad med 3D-skrivare 

Foto av: Emil Jonsson 
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9.1 Bilaga 1: Frågeformulär 

 

 

  



 

 

 

  



 

9.2 Bilaga 2: Telefonintervjuer 

 

Intervju 1 - Företag  

 

Vad tror ni att 3D-skrivare skulle kunna användas till? 

Att skriva ut i stor skala, alltså hela stommar till hus och så vidare. 

 

Inom 5-10år kommer vi nog att ha möjlighet att använda 3D-skrivare. Dock kommer vi inte äga 

dom själva. 

Intervju 2 - Företag  

Vad tror ni att 3D-skrivare skulle kunna användas till? 

3D-skrivare har exploderat de senaste åren. Och kommer att öka främst för vanliga 

privatpersoner men också små och medelstora företag. Byggbranschen kommer också att på sikt 

börja använda 3D-skrivare. Dock så är Sverige fortfarande långt efter i förhållande till många 

andra länder. 

 

Ett intressant forskningsprojekt som kan vara värt att hålla ögonen på är testhuset i Helsingborg. 

Som kommer att börja byggas våren 2015. 

 

Intervju 3 - Företag 

Vad tror ni att 3D-skrivare skulle kunna användas till? 

Vi här på kontoret använder i dagsläget 3D-skrivare för att skriva ut modellbyggnader och 

landskapsmodeller. Detta sker i olika skalor men vill man ha en större modell skriver vi ut i block 

som sedan sätts ihop. 

Det satsas mycket på 3D-skrivare och vi har beställt in en ny Projet 350 som skriver ut i gips. 

Den ska också vara mijövänlig och kommer ersätta den gamla Projet 350. 

 

Intervju 4 - Företag 

 

Vad tror ni att 3D-skrivare skulle kunna användas till?  

3D-skrivare är en mycket tidig teknik och har många frågetecken. Men det är mycket spännande 

att följa utvecklingen. Jag vill egentligen säga att det är mycket intressant istället för mycket bra 

på frågan om inställning till 3D-skrivare. Idag bevakar vi och testar 3D-skrivar tekniken. Våra 

arkitekter skriver ut modeller av hus i liten skala. 

 

Om 5 år eller mer kommer tror jag vi kommer att skriva ut huskomponenter, prefabelement och 

använda strängbetongskrivare. Och det här är något som kommer att revolutionera 

byggindustrin.  

Då husbyggande i dagsläget är en mycket ineffektiv process och har stått stilla i utvecklingen när 

det gäller den tiden det tar att färdigställa ett hus. 



 

Intervju 5 – Företag 

Vad tror ni att 3D-skrivare skulle kunna användas till?  

3D-skrivare är mycket spännande och har oerhörd potential,  nya materal är också intressant. 

 

Contour crafting är också intressant. Men har svårt att se att det skulle vara tillgängligt redan 

inom 5år. Kanske att vi kommer att använda 3D-skrivare för att skriva ut små modeller osv inom 

1 år. 

 

Tipsar om - Stanford 3d printerlab. 

 

Kommer bli häftigt i framtiden att gå in på exempelvis Mekonomen och så finns det inget lager 

utan man kan 3D-printa ut produkterna direkt. Massproduktion är också mycket intressant. 

 

Intervju 6 - Universitet 

 

Vilken 3D-skrivare använder ni just nu? 

Skrivaren jag använder nu heter Makerbot repiclicator bot 2 plast. 

Just nu skrivs det ut husmodeller, för att kommunicera med kunder och arkitekter som ofta 

använder det. 

 

Jag funderar på att driva ett SBUF projekt, forsknignsutvecklingsfond för att ta reda på hur 3D-

skrivare ska kunna användas. 

 

Hur ser andra länder än Sverige på 3D-skrivare? 

Skanska USA har tittat på skriva ut i större skala. 

 

Om 5år är det svårt att säga hur det kommer se ut. Just nu bygger man olika typer av hus i 

holland/kina, usa. Detta är bara i sin linda just nu vad gäller byggverksamhet. 

 

Vad tycker du om contour crafting? 

Principen enkel och man kommer antagligen skriva ut med fiberarmerad betong. Om jag hade 

haft ett eget företag, då måste man titta noga innan man börjar. Titta närmare på 

möjligheter/risker/kostnader. Jämfört med traditionella produktionsmetdoer och 

installationer. Hur kommer man lösa detta är en intressant fråga. 

 

Intervju 7 – Företag 

 

Vad tror ni att 3D-skrivare skulle kunna användas till?  

Jag har en känsla av att det här är någonting vi kommer använda i framtiden. Men i dagsläget 

behövs det någon form av utredning när det gäller 3D-skrivare. 

 

Intervju 8 - Universitet 

 

Vad kan 3D-skrivare användas till?  

 



 

Läkare har provoperrerat in implantat gjorda med hjälp av 3D-skrivare. Metalldelen additiv 

tillverkning, finns många olika. Sintring satsas det på i USA enormt. Elektronik kan skräddarsys. 

Ingen omöjlighet att skriva ut hela hus med dagens teknik. 

 

Elektron stråle är en del i den senaste tekniken, måste köras i vakum.  

 

Enstyckestillverkning, specialkonstruktioner, rymdapplikationer är mycket populärt just nu. 

 

Hur ser det om några år? 

Om 5år då växer marknaden och teknikutvecklingen. Elektroniken, styrningar, toleranser 

kommer bli mycket bättre. 

 

Vad tror du om att kombinera 3D-skrivare med 3D skannrar? 

Kombinationsteknologi med 3D skanner och 3D-skrivare och poleringsmaskiner och så vidare. 

Skannar hela fabriker och gör digitalmodell av en hel verkstad för att se flöden och så vidare. 

För att sedan skriva ut en modell av det hela för att visa och enklare kunna se hur det fungerar. 

Finns säkert många användningsområden. 

 

Intervju 9 – Företag 

 

Vad tror ni att 3D-skrivare skulle kunna användas till?  

Utforska 3D-skrivare något vi för dagsläget inte alls har börjat med. Men inom en snar framtid 

kommer vi nog att börja titta på det och jag tror att det finns många användningsområden. 

 

Intervju 10 – Universitet 

 

Intressant med möjligheterna kring detta och vi har faktiskt köpt in en 3D-skrivare för att testa 

lite. Är dock inte insatt själv i tekniken. 

 

Intervju 11 – Företag 

 

Detta företag fyllde i fråga 1 till 5 på enkäten. Vid uppringning för intervju valde företaget att 

inte svara på frågan på grund av kunskapsbrist.  

 

Intervju 12 – Företag 

Företaget som skulle ha intervjuats hänvisade till ett forskningsinstitut som sedan intervjuades 

utifrån frågeformuläret. Därav är svaren på frågeformuläret från det här företaget inte inräknade i 

diagrammen, i bilaga 2. Dock finns svaret från institutet på fråga sex nedan. 

 

Vad tror ni att 3D-skrivare skulle kunna användas till? 

Vårt forskningsinstitut använder idag 3D-printing I produktutveckling och för att skapa 

anpassade fixturer mm. Vi använder 3D-printing allt mer till komponentframtagning och 

framöver kommer vi arbeta med att designa ökad funktionalitet. 

  



 

9.3 Bilaga 3: Följebrev till enkätundersökning 

 
”Till dig som känner företagets utvecklingsstrategier. 

 

Emil Jonsson heter jag och är en civilingenjörsstudent vid Luleå tekniska universitet och skriver 

ett examensarbete om 3D-skrivare. 

Frågeformuläret tar bara några minuter att besvara. Ni som blir kontaktade under denna studie 

kommer att förbli anonyma och blir inte nämnda i resultatet. 

Byggbranschen är i förändring och sättet att bygga utvecklas ständigt. För att kunna bygga till 

den ökande befolkningen och de allt högre kraven krävs det att processen blir så effektiv som 

möjligt. Företag ser på detta problem från olika perspektiv och flera olika metoder har utvecklats 

för att förbättra arbetet. 

 

Ett frågeformulär kommer att skickas ut till ett antal byggföretag med fler. Listan har jag 

diskuterat fram med min handledare och examinator. Enkätens syfte är att skapa en överblick 

över hur långt företag har kommit när det gäller 3D-skrivare och därigenom kunna dra slutsatser, 

om hur medvetna samt insatta företag är i dagsläget. 

 

Resultaten från enkäterna kommer att redovisas i examensarbetet. 

 

Jag ser fram emot ditt svar! Skicka in ditt svar så snart som möjligt.   

 

Länk till enkät (Google forms): http://goo.gl/forms/KFiu8NAF25” 

  

http://goo.gl/forms/KFiu8NAF25


 

9.4 Bilaga 4: Bilder från Lyncmöte med NCC och Arkitektkopia 

 

 

 

  

Bild 74 Utskrift av Arkitektkopia 

Bild 73 Utskrift av Arkitektkopia 

Bild 72 Utskrift av Arkitektkopia 

Bild 75 Utskrift av Arkitektkopia 

Bild 71 Utskrift av Arkitektkopia 



 

  

Bild 80 Utskrift av Arkitektkopia Bild 79 Utskrift av Arkitektkopia 

Bild 78 Utskrift av Arkitektkopia 

Bild 77 Utskrift av Arkitektkopia 

Bild 76 Utskrift av Arkitektkopia 



 

9.5 Bilaga 5: Småskaliga utskrifter - Budgetsegmentet  

  

Bild 83 Peachy printer Bild 82 Reprap 

Bild 81 Exempel på utskrifter 



 

9.6 Bilaga 6: Småskaliga utskrifter - Mellansegmentet 

  

Bild 86 Makerbot Replicator Mini 
Bild 85 Bukito 

Bild 84 Några utskrifter från Makerbot Replicator Mini 



 

9.7 Bilaga 7: Småskaliga utskrifter – Prestandasegmentet 

  

Bild 88 3D-Skrivaren ZYYX 

Bild 87 3D-Skrivare som anvnder kolfiber 



 

9.8 Bilaga 8: Eiger 

Bild 92 Stad i miniatyr Bild 90 Liten utskrift av landmassa och hav 

Bild 91 Utskriven karta över norra Italien Bild 89 Eiger exempel på utskrifter 



 

  

Bild 93 Hur man gör en logotyp 

Bild 96 Exempel på utskrift  Bild 97 Kretskort utskrivet 

Bild 94 Verklighetstrogna tavlor utskrivna 

Bild 95 Golv utskrivet med 3D-skrivare 



 

9.9 Bilaga 9: Drawn 

  

Bild 101 Drawns stora 3D-skrivare Bild 98 Skrivaren i arbete 

Bild 100 Bord utskrivet med Drawns 3D-skrivare Bild 99 Några utskrivna möbler 



 

9.10 Bilaga 10: Byggtillämpningar 

  

Bild 102 Wasp och deras fyra meter höga skrivare Bild 104 Rund utskrift 

Bild 103 3D-Skrivaren använder en materialbesparande teknik Bild 105 Station för påfyllning av material 



 

  

Bild 111 Del av Malmö utskriven Bild 110 Området runt Turning Torso 

Bild 107 Turning Torso Bild 106 MODLA 

Bild 109 Utskriven husmodell av MODLA Bild 108 Del av en arena utskriven av MODLA 



 

 

 

Bild 114 Konst skapad med 3D-skrivare 

Bild 113 Staty i liten skala  

Bild 112 Del till en staty 


