
Layering the future
Homes on demand by 3D printing





Hur kommer AM användas inom byggbranschen framöver? 
Vilka möjligheter och utmaningar finns? 



Problemställning
Byggbranschen är konservativ









De senaste 50 åren har produktivitetsökningen i 
byggbranschen varit noll eller kanske lätt negativ



Förutsättningar Arkitektur Konstruktion Byggnation Installation

Övergripande byggprocess
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Förändring
Digitalisera, automatisera och robotisera byggbranschen





2019 - Apis Cor
Dubai claims world’s
largest 3D-printed 
building. 31 feet tall, 
6,889 square feet.





Nationellt Nätverk för Byggautomation
Professor 
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• Rise

Professor 
Ronny Andersson
• Avdelningen för Konstruktionsteknik

• Lunds Universitet

• Forskning och innovations chef, Cementa

Professor 
Kent Eriksson
• Centrum för Byggeffektivitet

• KTH 



3D-utskrifter



Från CAD-modell till färdigt objekt i 28 timmar



Fakta

• Yta: 24 kvm 

• Antal lager: 126 lager 

• Totalt printat: 2,7 km betong 
fördelat på 126 lager som är ca 50 
mm breda 

• => 5 kubik meter betong, 10 ton 

• Total printtid: 28 timmar 

• Totala antalet printdagar: 13 dagar

• Total kalendertid 30 dagar

• Materialkostnad: ca 32 000 kr 

• Väggar: 
• Dubbelväggiga 50 mm breda med ett 

utrymme innanför som fylls med 
isolering men även armering och 
framtida el- och VVS-infrastruktur 







Modellen idag - Printa inner- och ytterväggar 

Traditionellt tak

Traditionell

grundplatta

Printade väggar

både inner- och 

ytterväggar



Stora skrivare



Technology

• Three main printer solutions

• Robotic arm – spherical

• Robotic arm – cylindric

• Gantry-system

• Three production set ups

• Mobile

• Movable

• Stationery

• Two business models
• Prefabrication 

• On site printing

Robotic arm – spherical

Robotic arm – cylindric

Gantry-system
This is happening now! 

Technology is going to be refined coming years
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Prefabricering, flyttbara 
eller mobila system



ConcretePrints nästa generation av skrivare har en printyta av
20 x 15 x 10 meter



Möjligheter/utmaningar



Design process och begränsningar





Kvalité
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Betongen ger utmaningar

• Printbarhet, extrudability – utskriftsbarhet ur ett munstycke vid olika storlekar och 
former på munstycke

• Byggbarhet, buildability – förmåga för lagren att ligga på plats dvs hålla den form 
som definieras av munstycket utan att betongen deformeras. Den ska med andra ord 
vara tillräckligt styv så att ett antal lager kan skrivas ut på varandra utan att större 
plastisk deformation inträffar i lagren nedanför. Samtidigt ska betongen ha god 
bindningsförmåga mellan de utskrivna lagren/skikten så att en framtida hållfasthet 
inte påverkas av eventuell separation av skikten.

• Blandbarhet, pumpbarhet, arbetbarhet är egenskaper i färskt tillstånd vilka 
betongtekniker är familjära med. Fysiskt kan egenskaperna definieras genom 
reologiska benämningar: viskositet, flytgränsspänning och segregationsbenägenhet, 
kända vid framtagning av t ex självkompakterande betong.

• Öppethållandetid, (eng. setting time ofta även benämnd opening time) dvs. hur 
länge ovanstående egenskaper kan bibehållas efter blandning utan att 3D-utskriften 
påverkas eller försämras. Även öppethållandetiden är en parameter som är känd i 
betongsammanhang. Tiden definierar starten för hydratationsprocessen.



Betongen ställer krav på skrivarhuvudet

• Runt, Fyrkantigt?

• Vingar på sidorna? 

• Injicering av accelerator-
kemikalier?

• Värma betongen? 



Tiden till nästa lager eller längden på objektet







En industriell tillverkningsprocess som 
möjliggör volymutskrifter

Silo Mixer Pump Rubber tube Printer head
Nozzel



Hållfasthet

Vind och snö laster

Termisk konduktivitet



Väggmodell
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Framtiden
Hur kommer AM användas inom byggbranschen framöver? 



Framtiden för 3D Construction Printing (3DCP)

• Fler typer av material som går att skriva ut
• Material som är återvinningsbara

• Mjukvara som anpassad för storsklaiga utskrifter

• Fler olika typer av printrar

• Mer förberedelser för installationer av olika slag

• Fler efterberarbetnings möjligheter

• Flera produkter för heminredning och kommer 3D-printas



NorDan utveckling & produkter

2019 Kommersiella produkter lanseras

2018 Startar projekt med Additive 3D-printing

2021 Samarbete ny produkter multisolution

Produkter producerade i NorDan Fabriker Bor & Tanum









Prinfrastructur





Gestaltning



https://www.voxeljet.com/case-studies/architecture/functional-architecture-with-3d-printing/?utm_source=linkedin&utm_medium=social_media&utm_campaign



Printande av gutformar



https://www.3dnatives.com/en/wasp-and-iaac-create-3d-printed-wall-with-embedded-staircase/

https://3dprintingindustry.com/news/wasp-showcases-3d-printed-bio-building-at-we-are-nature-event-176687/





https://www.businessinsider.com/nasa-mars-martian-habitat-icon-3d-printed-space-texas-2021-
8?r=US&IR=T#mars-dune-alpha-will-be-a-1700-square-foot-structure-located-at-nasas-johnson-space-center-in-
houston-texas-4



Sammanfattning

• Rätt atom på rätt plats för rätt ändamål …

• Rätt betong på rätt plats med rätt egenskaper …

•Rätt material på rätt plats med rätt egenskaper

• En offensiv utveckling inom byggbranschen

• Minskning av byggkostnaderna och byggtiden med mer än 50 %  => 
mer hållbart



Thank you!

www.concreteprint.se


