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3D print teknologien brugt i byggeriet

 Printertype: Flere teknologier

 Styringssystem: Printerne styres på forskellig vis

 Lokation: Printeren placeres forskellige steder

 Objekt:  Bærende eller forskalling



lag p

Printertype : Ekstrusion – lag på lag

Koncept

Byggematerialet er typisk cementbaseret

beton og

ekstruderes lag på lag ud af en XYZ 

bevægelig dyse.

Pros & Cons

• + Geometrisk frihed I XY 

• + Mekanisksimpel konstruktion

• - Geometrisk begrænsning I Z (nu)

• - Tydelig lagdeling (visuelt og fysisk)



Printertype : Pulver

Koncept

Fulde lag af byggematerialet bliver

lagt I pulverform hvorefter det

selektivt infiltreres med en hærder.

Efter hærdning påføres næste lag

pulver og processen gentages.

Pros & Cons

• + Geometrisk frihed I XY og Z 

• + Bedre finnish grundet tyndere lag

• - Lang efterprocesseringstid

• - Printet genstand skal “graves” frem



Printer XYZ styringssystem : Gantry

Koncept

Printhovedet flyttes I XYZ ved

hjælp af en kranbane kørende

på to skinner.

Pros & Cons

• + Stabil og sikker konstruktion

• + Simpel og billig konstruktion

• - Fleksibilitet

• Svær at flytte printeren

• Tager meget plads



Printer XYZ styringssystem : Robotarm/Kran

Koncept

Platformen er forankret I centrum

i stedet for omkring emnet. Dysen

sidder enten i enden af en robotarm

eller i en elektronisk styret kran.

Pros & Cons

• + Mindre mekanisk konstruktion

• + Lettere flytbar

• - Pris

• - Max printområde



Printerlokation : In Situ

Koncept

Konstruktion bygges på bygge-

pladsen. 

Pros & Cons

• + Fulde konstruktioner I et stykke

• + Mindre Fragt af elementer

• - Varierende produktionsmiljø

• - 3D Printer skal fragtes



Printlokation : Off Site (elementbyggeri)

Koncept

Elementer 3D Printes på

en fabrik, hvor 3D Printeren

står stationært. Derefter fragtes

elementerne til byggepladsen.

Pros & Cons

• + Stabilitet I stationært system

• + Stabilt produktionsmiljø -typisk indendørs

• - Fragt af elementer

• - Mere manuelt arbejde på byggepladsen



Bærende

Bærende konstruktioner eller

koncepter, der udelukkende

arbejder i tryk. 

Forskalling

Yderskaller af konstruktionen 3D printes –

derefter armeres og støbes den bærende

del af konstruktionen (Filligran).

Printet Objekt : Bærende ift.  Forskalling



Andre Printer Typer : Branch Technology

Koncept

Formgivende “net” ekstruderes i plast, 

hvorefter beton, isoleringsskum, gips etc

skydes ind I nettet/mod det andet materiale.

Pros & Cons

• + 3D print bruges til friere formgivning

• + Har printet konkrete objekter (pavilion)

• + Ekstruderet net nemt at transportere, alt

andet foregår på byggepladsen

• - Mere manuelt arbejde på byggepladsen
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MiniBuilders

Fastbrick Robotics & Pixelstone

• Automatisk murstensudlægning.

• Fastbrick: Til fulde konstruktioner

• Pixelstone: Dekoration + Facader.

MiniBuilders

• 3D Print robotter der kan gå og køre på

tidlibere printet object. 

• Begge er ikke kommet langt nok til at  fordele og ulemper kan definers præcist

Andre Printer Typer :
Fastbrick Robotics & Pixelstone
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3D print teknologiens indtog I byggeriet historisk

set; pioneererne nererne

1995:
Professor Berok Khoshnevis, University of 
Southern Californien i LA tager patent på 
keramiske ekstrudering

2000:
Khoshnevis fokuserer på 3D printet 
byggeri og bliver dermed grund-
læggeren af konceptet (Contour Crafting)

2003:
Ruper Soar, Loughborough University, UK opnår 
finansiering til at opskalere 3D-print til byggeformål

2005:
Enrico Dini, Pisa, Italien, tager patent på 
D-Shape teknologi (pulver printer type)

2008:
Loughborough begynder at 3D 
printe beton Khoshnevis får NASA 
kontrakt på 1,5 mio USD
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Professor Berok Khoshnevis; 

UCSC University of Southern California - 2000

Koncept

Mobilt gantry system, hvor kran og robot 

Ikke bare skal printe/ekstrudere betonen,    

men automatisk påføre bygningen forskellige

elementer direkte på byggepladsen. Køre

spor/baner skal fjernes efterfølgende

Pros & Cons

• + Teoretisk meget gennemarbejdet og 

• bakket op af 111 patenter (1,1 mio USD)

• + Mest avancerede print hoved med 3

• samtidige ekstruderinger, inkl. “skrå”

• - Meget lidt realiseret i praksis (en væg)  



Koncept
Fokus på de nye arkitektoniske muligheder som 3d 

printet byggeri tilbyder. Hovedsageligt som enkelt

elementer, f.eks. facadebeklædninger, der produceres

off-site. Gantry type ekstruderingsprinter. Har siden

2014 arbejdet tæt sammen med bl.a. Skanska og ABB

Pros & Cons

• + Spændende nye former produceret

• + Mange studier af forskellige recepters trykstyrke

• +  Der er opnået styrker på op til 100 Mpa

• + Element er forberedt for installation./forstærkn.

• - Meget lidt realiseret i praksis (universitet)  

Professor Rupert Soar; 

University of Loughborough, UK - 2003



Worldwide oversigt over 3d printede byggeriprojekter
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• Stort set umuligt at lave:
• nye projekter kommer til hver hver uge / måned; markedet er 

meget umodent

• mange ligger i ”stealth” mode – flyver bevidst under radaren i 

kortere eller længere tid

• Øjebliksbillede

• Over 41 projekter worldwide (fleste har været besøgt)

• Europa: 24 markante projekter

• USA: 9 markante projekter

• Asien: 8 markante projekter



Nuværende stade

Exploration
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Målgruppe Innovatorer Tidlig forbruger Enhver majoritet Sen majoritet Efternølere

Marked Lille Stigende Høj Højtepunkt Kontraherende

Pris Meget høj Høj Høj Mellem Lav

Salg Lav Stigende Høj Udfladning Moderat

Konkurrence Lav Stigende Moderat Høj Moderat

Forretnings fokus Opmærksomhed Vækst Markeds dele Kunde bevarelse Overgang

Introduktion Vækst Modenhed Mætning
Mulig 

udvikling
R

e
v
e

n
u

e

Fornyet

vækst

3D konstruktionstype / kategorierMarkedets modenhed



Europæiske projekter
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Europa 
(excl. Rusland)

- Førende på antal projekter, 24.

- Afledt af høje lønomkostninger

- Holland er dominerende med 7 

projekter

- Universiteterne er stærkt involveret via 

forskning (TUE, Lille, Lund, ETH, 

Dresden, Loughborough)

- Nye virksomheder bl.a.  baseret på 

deres forskning,  og samarbejde med 

”store spillere” i sektoren

Holland



US projekter
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USA
- Grundlægger af konceptet 3d printet byggeri (Khoshnevis)

- Konceptuelt/teoretisk meget stærke (Khoshnevis)

- Reelt meget få og lidt gennemførte konkrete projekter, måske p.g.a. patenter 

- Universiteter involveret (UCL, Berkeley, Oak Ridge) og ”én-mands” hære



Asian projekter
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Asien
(Inkl. Rusland)

- Få projekter, 8

- Førende på opførte bygninger

- Mest omtalte/PR (Winsun)

- Kinesere og russere (hjemme og ude) 

dominerer

- Næsten alle projekter er kommercielle 

projekter og kun lidt universitets 

involvering (Singapore)



Nogle interessante ekspempler
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Eksempler på de første 3D printede

konstruktioner i verden

• Hotel suite, Manila, 2015

• Lejlighedskompleks, Kina, 2015

• Kontor, Dubai, 2016

• Landsby, Italien, 2016

• Bro, Spanien 2017 (Enrico Dini)



Koncept
Gantry ekstruderings printer, der producerer

direkte på byggepladsen. Materialer til suiten

kostede 2.000 USD og den blev opført på 10 

dage, hvor der blev bygget 30 cm I højden dagligt.

(et lag hele vejen rundt). Installationer blev påført

løbende. 

Pros & Cons
• + Første printede bygning, der er taget I brug

• + Software kontrollerer printhastighed, der 

varieres i.f.t. emne, fugtighed, temperatur etc. 

• - Råhus fokus (isolering, fugt etc ikke medtænkt)

• - TotalKustom er nærmest et “one-man band” 

Første 3D printede hotel suite 2015
- TotalKustom (Rudenko)
- Manilla, Philipinerne



Koncept
Kæmpe (150m*14m*8m) gantry ekstruderings

printer, der producerer elementer på fabrik, svarende

til en beton elementfabrik. Manuel påføring af

armeringsjern og udstøbning mellem printede lag for 

at øge styrken.  

Pros & Cons
• + Konkret fler-etagers bygning (ikke ibrugtaget)

• + Er bakket op af mellem virksomhed og har

opnået største omtale, som generer nye projekter

• - Begrænset 3d mulighed og råhus fokus

• - Adskiller sig ikke radikalt fra traditionel

elementproduktion

Første 3D printede lejlighedskompleks, 2015
- Winsun 
- Suzhou, Kina



Koncept
Råhuset er produceret som elementer I Kina og så

eksporteret, monteret og færdigadapteret på

byggepladsen I Dubai. Ifølge det oplyste går

elementerne ofte I stykker ved transport, så målet er

at have lokale fabrikker for hver 300 km. 

Pros & Cons
• + Konkrete bygning, der er i brug/eksponering

• + Efterbeh. af ydervægge måske automatiseret

• - Hovedparten af arbejdet stadig manuelt baseret

• - Adskiller sig ikke radikalt fra traditionel

elementproduktion.

Første 3D printede kontor, 2016
Winsun
Dubai



Koncept
Kæmpe (12 meter høj) gantry type delta ekstru-

derings printer. Fokuserer på materialer, der kan

skafes lokalt og er billige f.eks. ler. Satser på at lave 

billigt bæredygtigt byggeri til 3. verdens lande

(Worlds Advanced Savings Project)

Pros & Cons
• + Printer ikke dyr og printmaterialer er billige

• + Delta type printer giver visse fordele

• - Startet i someren 2016, videre I foråret 2017

• - Ikke realiseret første bygning endnu

• - Ikke verificeret teknisk løsning.

Første 3D printede landsby, påbegyndt 2016
WASP
Norditalien



Beton

Printer Process : Niveauer af integration

Finish

El + VVS

Isolering

Armering

Beton

De besøgte projekter har været karrakteriseret ved focus på råhuset. Vi forventer, at vi I 

fremtiden vil se flere projekter, der fokuserer på at løse flere af ovenstående opgaver.

Fokus for udviklede 3D byggeri printere

Antal projekter



Gartners hype cycle – Realistiske forventninger

Explanation:  A potential             Early publicity        Reduced interst           More instances of                  Mainstream

technological produces a             as experiments how the technology adaptation starts 

breakthrough Number of              and projects can benefit start to                to take off

Starts things off success stories fail to deliver             crystalize and become

more wiedely understood

3D printet byggeri


