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Projektet syftar till att föreslå en rimlig riktning för hur additiva 
produktionsmetoder, alltså tillverkningsmetoder som använder 
lager-på-lager-teknik, kan tänkas påverka arkitekturen, att 
försöka sätta sig in i teknikerna och komma fram till vilken 
riktning som upplevs mest givande eller gångbart. Hur ska man 
nyttja potentialen med den nya tekniken på ett bra sätt?

Jag har försökt ta fram en produkt som nyttjar potentialen hos 
de additiva produktionsmetoderna och som upplevs tänkbar 
för fullskalig realisering i byggsektorn i en närliggande framtid. 
Produkten består av en metod för framställning av en 
sandwichkonstruktion med hög trähalt och troligen lång 
livslängd. Metoden minskar byggsektorns klimatbelastning och 
kan ge stora rumsliga kvaliteter och formgivningsmöjligheter.

Jag har genom fysiska experiment och utforskande av olika 
digitala fabrikationsmetoder försökt att visualisera och 
identi�era möjligheter med dessa nya tekniska hjälpmedel. 
Genom praktiska tester har jag prövat mina föreställningar av 
hur vi kan använda dessa metoder på e�ektiva sätt. Projektet 
vidgades från att initialt omfatta additiva produktionsmetoder 
till att senare under tillämpningsfasen även omfatta digitala 
hjälpmedel såsom fotogrammetri och verktyg för parametrisk 
design. Projektet har resulterat i ett tillvägagångsätt för 
printning av cellulosabaserade sandwichkonstruktioner i 
printade formverk av återvinningsbar biokomposit.

Utvecklingen av tekniken kring 3D-printning är imponerande. På kort tid har 3D-printing gått från att 
vara komplicerat och tillgängligt endast för entusiaster till att bli en allt mer tillgänglig metod för
Allmänheten. Än så länge har det mest kretsat kring printrar i bordsformat, men med en utveckling i 
denna takt är det sannolikt att tekniken för printning i andra material och skalor också utvecklas vilket i 
allra högsta grad borde kunna påverka och intressera arkitektkåren. Storskaliga experiment har gjorts, 
men än tycks det vara lång väg kvar till konkurrenskraftiga metoder.

När teknikutvecklingen går framåt bör arkitektkåren utforska möjligheterna och i den mån det är 
försvarbart anamma tekniken, annars finns en risk att vi i framtiden tappar inflytande. Jag är övertygad 
om att additiva produktionsmetoder kommer att implementeras än mer på olika fronter oavsett om vi 
vill eller ej. Då är frågan om vi vill vara med och ha möjlighet att påverka, eller om vi vill låta andra 
professioner leda utvecklingen och således riskera att bli utagerade.

Jag har haft ett öppet förhållningssätt till de additiva metoderna och försökt sätta mig in i vad som görs 
och hur långt utvecklingen tagit oss och i förhållande till det identifierat potential eller möjligheter att 
tillföra alternativa tankar. Utifrån det framtagna materialet har jag undersökt om man kan ta ytterligare 
något kliv framåt i utvecklingen och försökt visualisera möjligheterna för oss arkitekter. Jag har tillämpat 
ett pragmatiskt grepp där jag eftersträvat att finna realistiska förslag och lösningar.

Liksom miljonprogrammet i mångt och mycket var metodspecifik gestaltning vill jag undersöka hur 
denna metod påverkar gestaltningen. En starkt bidragande faktor till mitt val av ämne var mitt intresse 
för metodspecifik gestaltning. Många gånger sedan teknikens entré har man lagt vikt vid de 
ekonomiska vinsterna med metoderna och ofta visualiserat detta utan att på något sätt gestalta 
resultaten metodspecifikt. Vid en del av de experiment som gjorts har man producerat objekt som 
enklare skulle framställts med konventionella metoder. Mitt intresse har därför riktats mot att finna 
intressantare tillämpning. Inför miljonprogrammet hade man en plan och en vision. Betongelement 
representerade ett tekniskt skifte och framtidstro. Betongelementen medgav också att man kunde 
bygga året runt. Även nyheten med byggkranar var teknik som låg till grund för den storskaliga 
produktionen. Idag har vi åter behov av storskalig bostadsproduktion, men många gånger saknas en 
tydlig plan och riktning. Var är visionerna och idéerna om hur byggnationerna ska gestaltas och 
uppföras? Är det kanske robotteknik som ska skapa bättre boende?

Projektet syftar till att försöka skapa arkitektoniska kvaliteter med hjälp av de nya förutsättningarna, inte 
bara visa att tekniken kan rationalisera byggandet och skapa ekonomiska vinster, som är de aspekter 
som främst poängterats. I den bostadsproduktion som vi har idag tycks vinstintresset vara det mest 
drivande. Detta är på många sätt logiskt för att det ska finnas incitament att bedriva verksamheten, 
men tenderar leda till att långsiktighet och kvalitet prioriteras ned. Jag vill visa att med god arkitektur 
och väl gjorda avvägningar kan man skapa byggnader med lång livslängd som i praktiken därmed 
borde vara ekonomiskt fördelaktiga hus. Det är anmärkningsvärt att vi kan tillåta oss bygga så 
kortsiktigt. För att i framtiden kunna gå mot ökad långsiktighet och kvalitet bör vi anamma de 
möjligheter tekniken ger. På så sätt kan ekonomisk vinst och hållbarhet i byggsektorn gå hand i hand.

Själva tanken att kunna bygga upp en datormodell och sedan låta robotar printa ut huskroppen i full 
skala är fascinerande. Många andra branscher har automatiserats och robotiserats under de senaste 
50 åren. Utifrån den utveckling vi ser på området för 3D-printig av hus är det inte osannolikt att 
byggbranschen under de kommande 20 åren genomgår samma förvandling.

Abstrakt

Sammanfattning
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*Den nya tekniken kan tillgängliggöra tidigare svårexploaterad mark.
*Metoden kan skona marken från svåra ingrepp.
*Kan ge stor variation utan att göra konstruktionen mindre rationell.
*Kan ge mycket komplex gestaltning.
*Kan reducera mängden använd betong, utan att mista betongens fördelar.
*Kan ge färdiga ytskikt samt isolering i ett och samma produktionsskede.

Paradigmskiftet - Skiftet från ”Flygande Betong”  
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Startskottet i Eindhoven
En av mina föreställningar som varit ledande genom projektet var att det upplevdes rimligt att kunna närma 
sig additiva produktionsmetoder i full skala med trä och exempelvis lignin som bindemedel. Denna fö-
reställning tillsammans med ett behov av att i största allmänhet sätta mig in i vad som görs inom ämnet 
additiva produktionsmetoder ledde mig till Weber Beamix i Eindhoven som sedan början av 2019 har 
Europas första betongprintsfabrik. Marco Vonk som är en av de ansvariga för verksamheten avsatte en 
halvdag för att visa mig fabriken och besvarade mina frågor. Han gav mig även fler kontakter
som kunde vara till hjälp för projektet. Bland andra Theo Salet som är arkitekturskolans dekan i Eindho-
ven. Akitekturskolan ligger promenadavstånd från Weber Beamix och har ett nära samarbete med Weber. 
Theos studenter arbetar fram förslag och testar dem i skolans maskinpark av betongprintrar. Besöken hos 
Weber Beamix och TUe gav mig viss inblick i tekniken med dess fördelar och även svårigheter.
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Väl tillbaka i Sverige kontaktade jag Jonas Runberger och Björn Möller som är delaktiga i Would-
Wood-projektet. Projektets beskrivning som finns med i min thesis booklet var till synes nära mina idéer 
om vad mitt projekt skulle försöka studera. Jag fick under mina samtal med dem beskrivningar av hur 
projektet framskrider och vad utmaningarna är. Något vidare utbyte eller samarbete med Wouldwood blev 
aldrig av. Hannes Tennberg däremot som gjorde sitt examensarbete ”Wooden- in other forms” på Konst-
fack med en snarlik tes delade gärna med sig av sina intryck och erfarenheter. Hans arbete går att ta del 
av via Diva. Efter att studerat arbetet förhållandevis grundligt började idéerna om hur jag skulle ta mig an 
frågeställningarna för att kunna bidra med nya infallsvinklar och slutsatser inom ämnet 3D-printning i trä.

    Challenge-Driven Innovation Stage 2  
 WouldWood 2 - Newsletter  2019-06-18 

 
 
 
 

WouldWood 2 - Newsletter 2019-2   
 
Upcoming events: 
General meeting 9th October, at Neste Technology center in Kulloo, Finland 
 

 

 

 
The newsletter covers highlights from a workshop in Mölndal Göteborg in May. Focus 
was on printing demonstrators and to work together to solve different questions. 
 
We started the day by highlighting important issues for each work package.  
 
WP2 
What kind of design expressions are possible – what are the boundaries? We would 
like to print without any sharp corners, organic forms, print without support structure, 
openings that can handle the pressure, spiral 20 cm high with 45 degrees inclination, 
overhang and bending. A first printing of Whites foam structure gave answers on how 
the material handle overhang and what degree of inclination it can handle. Promising 
results showed possibilities up to 45 degrees and even a bit more (see figure 1).  
 

    Challenge-Driven Innovation Stage 2  
 WouldWood 2 - Newsletter  2019-06-18 

 

 
Fig 1. a) Foam structure from White printed with material from Stora Enso. The material is extruded twice b) the 

original design from White. 
 
 
WP3 
The WP3 team from Chalmers has produced five different information systems that 
were presented for Scania and WP2 for iteration and further development. The team 
requested and got more information about what data that was exchanged between 
the design part and the robot and gained more insight in the programming of the 
robot.  
 
WP4 
All six batches from Stora Enso was test printed. The material with the highest 
amount of fibres was the hardest to print since the material spread when it came out 
from the nozzle. A solution to this could be a co-mingling of the material for a better 
distribution of the cellulose fibres. The material that had been extruded twice (see 
figure 1) performed best. Some of the conclusions are that the speed and the nozzle 
size of the printer head are of importance. 
 
WP5  
In WP5 the focus was on sharing information about the software and on finding 
geometries that can be printed with spatial printing. The alternatives discussed in 
WP2, spirals and pyramids without any support structure and with inclination, are 
interesting to print with the new printer head that is developed in WP5. Collision 
avoidance is something that needs to be handled and solved. 

a) 

b) 

    Challenge-Driven Innovation Stage 2  
 WouldWood 2 - Newsletter  2019-06-18 

 
 
 
 

WP6  
The focus for WP6 were discussions about what to start to print for White. We 
decided to start with the foam structure (see figure 1). A test piece for Scania (see 
figure 2) was printed to find out what the material and the robot is capable of. Next 
step for Scania will be to print a storage space between the seats in the driver’s cabin 
(see figure 3). Veidekke have decided together with White to choose an interior 
construction part, like a post box or lighting fittings. A workshop is planned in 
September to continue the work with these demonstrators.   
 

 
Fig 2. The digital drawing of the test piece from Scania that was partly printed. 

 

 
Fig 3. The digital drawing of Scania’s demonstrators. 

 
 
WP 7 
A first flow scheme has been made for Scania’s demonstrators and information from 
Stora Enso has been collected. Now the focus is on gathering information about the 
energy consumption for the robot during printing. 
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Gemensamt för alla projekt jag kommit i kontakt med som behandlar additiva produktionsmetoder och 
trä är att man ännu inte närmat sig problematiken med kompositernas brandrisk. Det var en av de främ-
sta anledningarna till varför jag snart därefter kontaktade Träullit och Bengt Rääf. Träullit är sedan länge ett 
material med goda egenskaper och god motståndskraft mot brand, dessutom goda isolerande egenska-
per. Inför mitt besök på Träullits fabrik i Ydre hade redan idéerna om hur man borde kunna extrudera detta 
material på ett nytt sätt att växa fram. Det blev ett mycket givande och inspirerande besök där Bengt Rääf 
visade mig resan från stock till träullsplatta. Besöket tjänade sitt syfte då jag verkligen i detalj fick uppleva 
hur bearbetningsprocessen ser ut. Träullit skickade även med mig träullspån som jag kunde använda för 
mina experiment.

W O O D E N
IN OTHER FORMS

2:2 The lignin based composite
After receiving 95kg of lignin powder from my sponsors, Borregaard lignotech, I 
was able to get going with the development of the composite material. I started 
by solving the lignin powder in water. After a couple of tests I found the right pro-
portions to get a firm yet fluid consistency. I had a sample of clay from the clay 3D 
printer as a reference. To get mechanical strength in the material I then began to 
mix the lignin paste with sawdust. It took a lot of tests before I found the right size 
of sawdust that gave the composite strength and helps it to keep the form when ex-
truding. When I was satisfied with the properties of the material I tried to add strong 
pigment like red and blue. What I found was that the dark brown color of the lignin 
was to dark to get clear colours when adding the pigments. It just turned darker 
with a hint of the added pigment.

WATER 35% PIGMENT 5% LIGNIN 35% SAWDUST 25%
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W O O D E N
IN OTHER FORMS

2:5 Modifying the extruder
Image of the clay extruder I modified and mounted to the ABB industrial 
robot. The cylinder holds around 3,5 kg of material. I had to find a 8 mm 
nozzle in metall to apply to the cylinder. After a few test prints I added a 
electric heating blanket to speed up the printing process. It heated the ma-
terial to around 40 degrees celsius which cut the printing time by approxi-
mately two thirds.

19

W O O D E N
IN OTHER FORMS

2:6 The tool holder
In order to use the ABB Industrial robot as a 3D printer, I had to modify it 
by adding a holder where I could mount the extruder. I sketched on some 
alternative brackets but decided to go for the simplest model. A round 
steel plate with two steel rods welded to it, four rubber brackets for friction 
and a strap. I also made a bracket for the air pressure gauge and the vault 
so it could be mounted on top of the robot arm.

To be able to mount the extruder I had to design and 
manufacture a simple tool holder in metal.

The extruder is mounted and the robot is ready for the 
the first testprint

20

W O O D E N
IN OTHER FORMS

2:7 Programming
Before I could begin printing I had to program the robot. I began by draw-
ing the extruder and nozzle in detail so that I could import it into the robot 
software. Then I had to set the zero point (the end of the nozzle where the 
material is extruded), for the new tool added so that the tool and robot arm 
would be synchronised in all axels.

21

A Master thesis report
in

Spatial Design
by

 Hannes Tennberg
Konstfack 2018

W O O D E N
IN OTHER FORMS
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Positiv printning
Under mina försök att visualisera metodspecifik gestaltning för additiva produktionsmetoder började jag formge byggnadselement som 
skulle kunna framställas av en printer utan supportstruktur. I dialog med Weber i Eindhoven försökte jag sätta upp ett ramverk för vil-
ka formgivningsmöjligheter som finns om man skapar objekt tänkta att printas hos dem i 1:1. Jag försökte skapa objekt som förenar 
skulpturala kvaliteter med funktion och som skulle vara metodspecifika på så sätt att de skulle kunna printas ”positivt” utan komplikatio-
ner. Ett bra sätt för mig att kunna testa mig fram var att använda mina egna bänkskrivare för att printa ut skalmodeller. Som riktlinje från 
Marco Vonk fick jag att om det är möjligt för mig att printa objektet utan support, så kan det också printas hos dem i betong. När jag 
talade med honom på fabriken beskrev han svårigheten med kragningsvinklar och visade mig hur de fyller de strutformade brofunda-
menten med Lecakulor för att ge stöd åt kragningen. Således betraktade jag den maximala möjliga kragningsvinkeln som ca 45 grader. 
Bänkskrivarna klarar dock brantare kragning och jag provade gränserna för vad de klarade av. Jag klarade ca 20 grader beroende på 
geometri.
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Det ramverk jag satte 
upp för formgivningsmöj-
ligheterna för positiv print-
ning sammanställdes i ett 
schematiskt diagram. Di-
agrammet beskriver form 
som lämpar sig bättre 
eller sämre för printing.

Idéerna om negativ 
printning och en sand-
wichkonstruktion började 
gro parallellt med form-
experimenten och valvet 
längst ner på ramverks-
diagrammet beskriver 
det som gör brantare 
kragningsvinklar för nega-
tiv printning möjligt. Om 
man printar ett objekt 
med brantare kragnings-
vinkel än vad printern 
klarar av att skapa, börjar 
munstycket att extrude-
ra material i luften. Detta 
material appliceras såle-
des ej där det är tänkt, 
men ger succesivt stöd 
åt påföljande lager. Detta 
gör det möjligt för printern 
att skapa en tillfredställan-
de ovansida på objektet 
även som kragningsvink-
len varit så pass brant att 
material undertill ej haft 
stöd vid extrudering.
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Träullit
Min undersökning av vad som testats och gjorts och vilken 
teknik som finns, har landat i den teknik som jag anser har mest 
potential att användas i byggsektorn inom rimlig tidshorisont. 
Det är brandskäl och de få begränsningarna rent formmässigt 
som varit huvudanledningar som lett mig till printning av formverk 
(”negativ printning”) . Innan ”positiv printning” ska kunna nyttjas i 
större skala än ren betongprintning, behöver man finna effektiva 
sätt att brandskydda konstruktionerna. Termoplaster smälter per 
definition, vilket ju är det som gör dem lämpliga för printning men 
olämpliga som byggmaterial. Att manuellt dubbelkröka gipsskivor 
som brandskydd vilket jag sett testas, känns ej som en effektiv 
metod. Då mitt mål med projektet bland annat varit att närma 
mig 3D-printning i trä var alltså ett av grundkraven att den tilltänk-
ta metoden skulle generera konstruktioner som klarar brand-
krav. Således uteslöt jag termoplaster och lignin som möjliga 
beståndsdelar. Jag fann ganska snart Träullit som ett potentiellt 
material, som sett till volym nästan bara är ren cellulosafiber 
(ca 65-70%). Ett material med många goda egenskaper som ej 
kändes alltför långsökt att kunna börja extruderas. 

För att kunna erhålla de goda isoleringsegenskaperna hos Träullit 
behöver ytskikten tätas för att sluta inne luft i materialet. Det görs 
vanligast med puts. Då putsen alltså krävs om Träulliten syftar 
till att vara isolerande började idéer att ta form om att ifall man 
kunde göra putsen bärande tillsammans med täullsspånen som 
distansmaterial, skulle man kunna skapa bärande Träullit obero-
ende av sin klassiska rundstavsarmering. Mina experiment med 
extrudering av ren Träullit visade bland annat på svårigheterna att 
effektivt armera och få tillräckligt goda hållfastegenskaper, varför 
idéerna om en sandwichkonstruktion började ta form allt mer. 
Som en följd av att jag nischade in mig på sandwichkonstruktio-
nen med Träullit väcktes fler frågor. Blir det verkligen effektivt att 
printa betong och Träullit till en samverkande konstruktion? Här 
blev intresset för printning av formverk än större.

Skansen-elefanten Gobi använder sina 1 950 kg för hållbarhetstest av Träullit Takelement i 
Stockholm år 1965.
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Konventionell betongprintning som 
innebär betongreduktion i jäm-
förelse med gjutning av motsva-
rande element. Möjlig kragning ca 
45 grader.

Konventionell betongprintning av 
sandwichkonstruktion som innebär 
än större betongreduktion i jäm-
förelse med exemplet ovan. Kon-
struktionen som primärt syftar till att 
reducera mängden använd 
betong innebär också att kon-
struktionen blir värmeisolerad tack 
vare lågdensitetsmaterialet som 
utgör distansmaterial. Möjlig krag-
ning ca 45 grader.

Sandwichkonstruktion

Sandwichprintning i printat 
formverk innebär än större beton-
greduktion i jämförelse med exem-
plet ovan. Den konstruktiva princi-
pen medger att än tunnare beto-
ngskikt kan erhållas och ytskiten 
kan få högre upplösning beroende 
på formverkets yta. Möjlig kragning 
är ner till 0 grader och således kan 
horisontella former framställas.

Nationalencyklopedin:

Sandwichkonstruktion, konstruktion som består av två tunna, styva och 
hållfasta täckskikt som med limfogar binds samman av ett kärnmaterial. 
Detta består av ett lätt material med relativt låg styvhet och hållfasthet och 
kan utgöras av balsa, honeycomb (en vaxkakeliknande struktur) eller cell-
plast.

En sandwichkonstruktion har egenskaper som i förhållande till dess vikt inte 
kan åstadkommas med separata material. Speciellt kan mycket hög styvhet 
erhållas men även många andra fördelar; t.ex. kan isolering och energi-
upptagning förbättras.

Denna konstruktionsprincip är känd för att vara extremt styv i förhållande till 
sin vikt. Som framgår i Nationalencyklopedin förekommer konstruktionen i 
många olika sammanhang men är ofta komplex och tidskrävande vid fram-
ställning. Det är antagligen varför den ej är så vanligt förekommande som 
man skulle kunna tycka att den borde vara i förhållande till dess fördelar. 
Således är det en spännande tanke ifall man skulle kunna finna effektiva sätt 
att framställa sandwichkonstruktioner för hela byggnader. Det skulle i så fall 
kunna ge lätta konstruktioner med materialbesparingar som följd.

Konstruktionsprincip
Detta diagram beskriver fördelarna med 
sandwichkonstruktioner och visualiserar 
vinningarna med denna konstruktionstyp i 
förhållande till betongprintning. 
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Utveckling av extruderingsmetod
Experimenten bestod av olika extruderingsmetoder och olika finmald
cellulosafiber. Jag använde spritspåsar följt av extrudering med köttkvarn och
slutligen elektrisk fogpistol. Matning via matarskruv visade sig snabbt vara den
mest lyckade metoden under förutsättning att munstycket ej reducerar
utloppets diameter. Jag trodde på förhand att extruderingsförsöken skulle gått
mer smärtfritt och jag upplevde inte att grovleken på cellulosafibern (av de jag
testade) nämnvärt påverkade möjligheten för extrudering.

Jag fick möjligheten att diskutera olika frågor och även ta del av Helena
Westerlinds och José Hermández arbete. Jag planerade att med deras hjälp
kunna använda skolans robot för att göra en mockup av min
sandwichkonstruktion med extruderad betong. Den modellen skulle då
redovisat att det går att få en robot att skapa min konstruktion med de
utstuderade extruderingssätten. Denna mockup fick jag istället skapa med mig
som robot då tillfälle ej gavs att nyttja skolans Kuka.

Det var efter att denna extruderade variant av min sandwichkonstruktion
skapats som mitt intresse för ”negativ printing” alltså printning av formverk blev
stort. Skulle jag haft ett formverk att printa min extruderade
sandwichkonstruktion i, hade jag haft stöd för betongen och således kunnat
printa snabbare, fått en helt annan finish på ytskikten, kunnat använda mindre
betong och kunnat säkerställa bättre vidhäftning mellan betong och
distansmaterial. Jag skapade därför en enkel gjutform som jag kunde printa
min konstruktion i med två oscillerande stålplan mellan vilka jag extruderde
Träullit och fyllde på med betong på utsidan om. Mellan varje printat skikt i
formverket armerade jag tvärs över med putsnät.

Denna mockup i skala 1:1 hoppas jag kunna göra konstruktiva tester på. Det
den hittills bevisar är att det går att skapa ett utsnitt från ex en vägg med en
sandwichkonstruktion av Träullit och betong.



Examensarbete - Arkitekturskolan KTH - Rasmus Lundberg



Examensarbete - Arkitekturskolan KTH - Rasmus Lundberg



Examensarbete - Arkitekturskolan KTH - Rasmus Lundberg



Examensarbete - Arkitekturskolan KTH - Rasmus Lundberg

Framställning av 
slutgiltig mockup i 1:10. 
Denna modell syftar till 
att demonstrera den 
tilltänkta metoden med 
”negativ printing” av 
formverk simultant med 
printing av Träullit-sand-
wichlaminat. En 
komplex geometri som 
kan realiseras med 
byggmetoden.
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Varför 3D-printning av formverk?

* Större formgivningsmöjligheter. En fördel med att 
printa formverk istället för själva objektet, är att man 
klarar närmast horisontella ytor istället för ca 
35grader då printern ger sig själv underlag efter ett 
antal lager ”i luften”. Den åstadkommer en lyckad 
ovansida då kragningsvinkeln varit såpass brant att 
printern inte klarat att få till en ”snygg” undersida. 
(Se beskrivande diagram)

* Formverk möjliggör min sandwichgjutningsprincip 
(med högre betongkvalitet) som i sin tur höjer 
trähalten och sänker mängden använd betong, 
samt blir isolerande och har goda 
brandegenskaper.

* Är ingen egentlig förlust mot ”positiv” 3D-printning 
då formmaterialet likt PET-flaskor återvinns. Varför 
använda PLA som form och inte byggmaterialet i 
sig? Då det över tid är vattenlösligt och kan 
deformeras vid inte allt för höga temperaturer. 
Dessutom önskar jag använda ett diffusionsöppet 
material.

* Ger skarvlösa konstruktioner och högre 
upplösning hos ytskikt jämfört med betongprintning.

* Metoden kan minska transporter samt ger 
betongreduktion och effektiv användning av trä.

Mitt arbete är baserad på befintlig teknik vad gäller 
printning och slicning (generering av verktygsbanor 
där programvaran designar och minimerar 
materialåtgången utifrån den givna geometrin och 
angiven indata). Programmet genererar 
designförslag som kan utvärderas och modifieras. 
Det är med motsvarande teknik jag ponerar att 
sandwichprintning och formprinting kan utföras och 
skalas upp.

Formprintning.

Metoden bygger på att formelement framställs och monteras parallellt med printningen av laminaten samt att de 
demonteras varefter betongen brunnit. En del formsektioner kan återanvändas i nya positioner men de platsspecifika 
tvättas och mals ner och materialet återanvänds vid produktion av nya eller vid nästa byggprojekt. Formarna kan printas på 
plats och med brytningsanvisningar för demontering eller i en för ändamålet avsedd container. Formdelarna kan då 
monteras i varandra med integrerade printade kilfästen. Vintertid kan en printercontainer vara att föredra. Formtrycket som 
formarna måste dimensioneras för blir lågt då respektive printningsskikt brinner innan nästa läggs dvs 100-300 mm höjd. 
Då respektive lager printats och armerats läggs vid behov formstag mellan inner- och ytterform. Formstagen som läggs i 
urtag i formkanten ligger i siliconslangar så att både stagen och slangarna kan demonteras ur sandwichen då den brunnit. 
Formstagen och slangarna kan återbrukas direkt vid formmontering två skikt upp. Optimering och dimensionering av 
formarna kan till stor del ske med formprintarnas programvara då lasterna är kända. Även stödstrukturer genereras om så 
krävs av programvaran.
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Metodbeskrivning

Metoden bygger på att ett robothuvud kan bygga upp ett 
sandwichlaminat. Ytskikten utgörs av betong och däremellan ett distans 
och isoleringsskikt av biologiskt material (det jag använt i detta projekt är 
Träullit). Genom att distansmaterialet matas fram mellan två plåtar och 
cementblandningen pumpas fram utanför plåtarna men innanför det 
printade formelementen, separeras materialen initialt. På plåtarna sitter 
oscillatorer så att betongen vibreras mot formsidorna och genererar hög 
betongkvalitet men även ”flyter” och binder samman med 
distansmaterialet då robothuvudet förflyttas. Ytskikten kan göras tunna, 
troligen ner till ca 20mm då de har formstöd, dvs mycket tunnare än då 
fomstöd saknas. Det sparar material och minskar miljöpåverkan jämfört 
med konventionell betongprintning. -

Geometrin förenar grundläggande beståndsdelar hos en byggnad och 
ger intressant rumslighet. Installationsschakt skapas i kärnan av objektet 
och geometrin exemplifierar möjligheterna med formprintningstekniken, 
form som ej skulle kunna realiseras med betongprintning.  

- Robothuvudet följer formsidorna genom att de kan vridas i alla riktningar, även plåtarnas avstånd och 
riktning kan styras automatiskt utifrån laminatets geometri. Armering läggs mellan printningslagren, dvs 

efter respektive printning i de vibrerade ytskikten så att de samverkar. På motsvarande sätt som 
armering läggs mellan blocken vid murning av Leca men här är huvudsyftet att ytskikten fås 

att samverka. Detta kan göras manuellt av operatören och armeringen framställas av 
en styrd armeringsbock. Det kan även göras av en styrd robot som bockar och 

klipper tex 5mm armering från trådrulle (bobin) och följer med efter 
laminatprintern. En annan möjlig lösning vore om laminatprintern gavs 

dubbel funktion. Då en lämplig sträcka laminat printats vänds 
huvudet 180 grader och får då funktionen av 

armeringsläggare, den går i retur och lägger armering i 
föregående printningsskikt. 
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Design- och byggprocessen förändras och förenklas
Arkitekten:

1. Markpartiet fotograferas med drönare och bilderna används för generering av 3D-typologimodell. Även 
geometrier från (i projektets fall) Google eller lantmäteri kan användas eller kombineras för att skapa en skal-
riktig digital landskapsmodell. 

2. Skalriktiga 3D-byggnadsförslag designas och läggs samman med landskapsmodellen så att både 
3D-printade modeller och representationer kan utvärderas och presenteras. Printmetoden medger att fler 
parametrar enklare kan granskas parallellt som byggnadens ”printbarhet”, ladskapsanpassning, hållfasthet, 
tillgänglighet, vädertålighet mm, förutom själva formgivningen än med äldre arbetsmetoder. 

3. De förslag som av parterna bedöms intressant att arbeta vidare med bereds för fullskaleprintning. Ge-
nom matrisberäkning på hela strukturens hållfasthet görs optimeringar och exakta dimensioneringar utifrån 
3D-modellernas geometridata. Även utformning av formelement och eventuella stödstrukturer bör kunna 
autogenereras med lämpliga programvaror. 

4. Datan från fullskaleberedningen kan utgöra tämligen exakt underlag för kostnads och tidskalkyl. Då 
volymerna av både betong, distansmaterial (ex Träullit), formmaterial och armering är kända samt printnings-
hastigheter för både byggnads- och formmaterial, bör skarpa kostnadsunderlag kunna tas fram för respek-
tive förslag. 

5.        Utifrån fullskaleberedningen görs byggarbetsplatsprojektering. Hur och var robotprintar kan place-
ras utifrån terrängens möjligheter mm, bedöms. De måste kunna samverka inbördes med hög noggrann-
het troligen med hjälp av laser och satellitavvägning. Betongprintrarnas arbetsområde bör kunna skyddas 
med ställningstält för att minimera väderberoende. Formsektionernas utformning och dimensionering bör till 
största delen kunna autogenereras med lämpliga beräkningsmatriser om de geometriska förutsättningarna 
är givna. Om formsektionerna printas på plats eller printas i en printninscontainer och sedan platsmonteras 
är troligen platsspecifikt. På byggarbetsplatsen behövs troligen förutom printningscontainer en container för 
övervakning av printningsrobotarna och en för tvättning och malning av formsektioner som ej ska återbru-
kas. Materialet kan direkt återanvändas som filament till formprintningscontainern. Ytterligare en container 
för framställning av Träullit alternativt andra distansmaterial där råvaran finns tillgänglig vid byggplatsen, kan 
behövas och minska miljöpåverkan av projektet. 
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Parametric design to optimize the gometry in 
relation to material efficiency.

The material allows you to sketch proposals 
and effectively create physical models with a 
desktop printer.

Grid-based system with 
stretching of coordinates to 
suitable locations.

Photogrammetry as a tool for digitizing geometry. 
Often nature has appropriate design for its 
purpose. 

Photogrammetry with drone to obtain 
information about the site and provide 
a basis for the work.

With a digital process and digital fabrication, the 
transfer between drawing scale and 1: 1 scale  
is close to seamless and more precise than 
with traditional methods.
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Byggarbetsplats
Diagrammet på denna och 
föregående sida beskriver hur 
processerna skulle kunna se ut 
på en byggarbetsplats. Lokal 
flisning för framställning av 
träullspån som blandas med 
bindemedel (cement) och matas 
till laminatroboten samtidigt som 
betong pumpas till samma robot. 
Laminatroboten printar 
sandwichlaminat simultant med 
den robot som printar formverket 
av biokomposit. 
Formsektioner bryts loss av 
operatör när betongen brunnit 
och tvättas samt mals ner till nytt 
filament för fortsatt printning. 
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Miljöaspekter
Formsektioner som ej kan användas i nya positioner kan malas ner och materialet återbrukas till nya formar. Formmaterialet (PLA-filament) är en biokomposit. Den 
är stärkelsebaserad och kan omformas, komposteras eller förbrännas och kan ses som ett kretsloppsmaterial. 

Då merparten av byggnadens detaljer kan ”framställas” samtidigt som huskroppen printas kan antalet transporter och logistik därför minimeras vilket både minskar 
miljöpåverkan och kostnader.

Metoden innebär möjlighet till optimeringar både vad gäller hållfasthet och materialbesparing. Kombinationen av betong och Träullit ger en sandwich med hög 
styvhet och goda isolationsvärden. I och med att ytskikten vibreras mot formsektionen och Träulliten kan de göras tunna och utnyttja betongens fulla styrka och 
därigenom bli materialbesparande samt minska miljöpåverkan. 

Då byggnadsdelarna printas samman genom kontinuerlig gjutning kan delarna fås att samverka och ge möjlighet till hållfasthetsoptimeringar. Byggnadskroppen 
kan bli en detalj utan sammanfogningar, därigenom styvare och tätare än traditionella byggmetoder medger. Då huskroppens stomme utgörs av själva sandwich-
konstruktionen behövs ej stålstomme ed. och väggarna kan själva bära bjälklag, balkonger samt andra byggnadsdetaljer då de kan fås att samverka. 

Byggnation skadar landskapet och gör det ofta svårt att återställa om byggnaden inte längre fyller en funktion (rivs). Om huskroppen står på pelare som printas på 
landskapet eller berggrunden och anpassas individuellt så kan landskapet lättare återställas eller strukturen återanvändas för nya syften än om berg sprängs bort. 

Stora ytor slätas ut och berg sprängs bort för att göra det enklare och billigare att bygga trots att sprängningar är kostsamt och innebär många och tunga trans-
porter. Förutom att sprängning innebär stor miljöpåverkan i sig åstadkoms oåterkalleliga sår i landskapet. Om det går att på ett kostnadseffektivt sätt anpassa 
byggnation efter landskapet ges möjlighet till intressantare arkitektur med mindre skada på naturen och där huskropparna kan samverka med naturen istället för att 
bli ett alternativ. 
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Nya formgivningsmöjligheter
Många av de begränsningar som traditionellt funnits vid formgivning av huskroppar försvinner helt eller delvis 
om både huskropp och formverk kan 3D-printas. Då printade formdetaljer (sektioner) kan ges i stort sätt 
hur komplex form som helst till samma kostnad som plana sektioner kan extremt dubbelkrökta ytor utnytt-
jas. 

Då möjligheten att formspruta konsumentprodukter (till lågt pris) kom på 60-talet gav det produktformgivar-
na helt nya verktyg (möjligheter) och konsumentproduktmarknaden förändrades i grunden. Med printade 
formsektioner kan arkitektbranschen ges samma möjligheter som plastindustrin gav industridesigners. 

Om formsektionerna printas så de kan brytas sönder eller delas, kan även negativa släppvinklar utnyttjas. 
Metoden att printa formsektioner och flytta dem varefter betongen brinner kan ses som en vidareutveckling 
av glidformsmetoden.

Kragningar - Väggarna kan lutas eller ges olika radier till samma kostnad som raka detaljer.
Formtryck - Formtrycket blir lågt då laminatet kontinuerligt brinner som vid glidformsgjutning. Formarna kan 
dimensioneras för ett formtryck från 10-30cm och demonteras vid en gjuthöjd av ca en meter där det har 
brunnit.
Stödstruktur och stämpning - Printning ger möjlighet att få byggnadens olika delar att hållfasthetsmässigt 
samverka och på så sätt optimera konstruktionen/strukturen och därigenom spara material vilket minskar 
kostnad och miljöpåverkan. En byggnad kan per automatik göras helt tät och utan problem med självdrag. 

Både exteriör och interiör kan produceras och färdigställas då huskroppen printas och reses exempelvis:
Balkonger och skärmtak, konsoler eller dylikt kan printas samtidigt med väggar och integreras så att de 
bärs av sandwichväggarna därigenom kan bla. risken för köldbryggor minimeras. Formgivningselement 
som texturer, ornament, räcken, takfötter, pelare, burspråk, belysningsarmaturer, skärmtak mm kan printas 
samtidigt med byggnadens stomme. Interiörselement som mellanväggar, trapphus och hisschakt kan prin-
tas simultant med huskroppen, men även ”stuckaturer” eller andra utsmyckningar och strukturer. Kanaler 
för el, VA och ventilation kan integreras i printningsprocessen av huskroppen liksom kök och badrumsdelar, 
skåp och bänkar mm. Förutom olika ytstrukturer på sandwichlaminaten kan färgen varieras lager för lager 
genom olika ballast eller pigmentering. Det skulle kunna ge en variation av samma karaktär som olikfärgade 
tegelskift eller en stegvis kulörförändring från mark till tak.

Arkitekten kan formge hela huset både exteriört och interiört och på så sätt få bättre kontroll över byggpro-
cessen och slutresultatet.



Examensarbete - Arkitekturskolan KTH - Rasmus Lundberg

Ekonomi
Möjligheterna vid formgivning av byggnader begränsas främst av byggmetoder och ekonomi. De faktorer som talar för att 3D-printning av hus skulle kunna bli eko-
nomiskt fördelaktiga jämfört med traditionella byggmetoder är följande:

De totala antalet detaljer i ett bygge minskar radikalt då merparten kan produceras på plats. Det reducerar administrativa kostnader, logistik, konstruktion och 
transportkostnader.

Antalet personer och yrkesgrupper som behöver delta i byggprocessen minskar kraftigt. Printrarna måste övervakas och servas av en eller flera operatörer och 
printningsprocessen övervakas och beredas av datoroperatör.  

Montering och demontering av formar liksom återvinning av formar, malning och flisning bör kunna utföras parallellt av operatörerna. Ett mindre bygge borde kunna 
hanteras av ett par personer, ett större bygge av 1,5 gånger antalet verksamma robotprintrar. I den mån råvaror finns tillgängligt lokalt som flis alternativt torv, åter-
vunnet material eller sand kan det bidra till färre transporter, förbättrad ekonomi liksom miljö. 

Då printningen bör ske kontinuerligt innebär det att bygget kan fortskrida med tre-skift dygnet runt tills byggnaden är rest. Tre-skift blir högre lönekostnad per timme 
men det minskar även produktionstiden till en tredjedel jämfört med en-skift. 

Den främsta ekonomiskt begränsande faktorn är troligen vilken volym per tidsenhet som respektive printer förmår producera. Pumpningstempot (munstyckenas 
antal och storlek) måste troligen öka för att ligga i paritet med den produktionstakt som prefabricerade betongelement eller massivträ möjliggör. Den begränsning-
en bör kunna kompenseras av att antalet arbetstimmar per arbetsplats och transporter kraftigt kan minskas. 

Metoden förbättrar möjligheten att bygga på tomtmark som idag många gånger betraktas som olönsam dvs kuperad mark och bergspartier. Potentiellt borde 
printning av byggnader spara jordbruksmark till bioproduktion. Att bygga på kuperad terräng kan även innebära intressantare arkitektur.
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Exemplifierad tillämpning
Föreläsning - 2019 års pris från betonginstitutet gick till Robert J. Flatt för hans 
insatser inom ämnet betong och digital fabrikation. Hans presentation på KTH 
var inspirerande och låg i linje med mitt projekt. 

” Tekniken finns och kommer. Nu står vi bland annat inför frågor om tillämpning, 
hur kommer det att se ut och vad kan man identifiera för nya värden? [...] Extru-
dering (positiv printning) har stora begränsningar som jag ser det [...]

Man använder mindre betong om man gör valv och kupoler istället för pelare 
och balkkonstruktioner, men då blir det för komplext, men inte nu längre [...]” 

- Robert J. Flatt,  ETH Zürich
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Grundläggningsmetoden 
som möjliggörs av den 
tilltänkta formprintningstekniken ger tilltänkta formprintningstekniken ger 
utöver hög andel förnyelsebar råvara i 
konstruktionen, god motståndskraft 
mot röta och brand även spännande 
rum under konstruktionen. 

En isolerad grundläggning med liten En isolerad grundläggning med liten 
markutbredning i svår terräng som 
tillåter mångsidig användning. 

Genom att kombinera 
fotoskanning av tex. 
organiska detaljer med 
3D-generering och 
parametrisk design går det 
att generera komplexa 
organiska formelement på organiska formelement på 
ett effektivt sätt och mycket 
snabbare än andra 
geometriska 
definitionsmetoder. 

Skapat med shape 
optimization i Autodesk optimization i Autodesk 
Fusion 360

En spännande 
gestaltningsprincip som 
vuxit fram under projektet är 
den att använda organiska 
element som direkt förlaga. 

Att kunna nyttja geometri Att kunna nyttja geometri 
skapad av naturen på ett 
effektivt och direktöversatt 
sätt. 

Geometri som ofta förenar 
skulpturala kvaliteter med 
funktion.

Det kan i förlängningen Det kan i förlängningen 
generera ett nytag på 
exempelvis Jugend. 
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Roslagstull
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Londonviadukten
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Historik
Arkitektens formspråk har historiskt sett utvecklats 
tillsammans med aktuella byggtekniker. En av de ti-
diga stora förändringarna var när man på romartiden 
lärde sig använda cement och man kunde bygga 
hus med enklare material och snabbare. En annan 
förändring som påverkade Europas städer var när 
man lärde sig bränna tegel med hög kvalitet i stor 
skala. I slutet av 1800-talet utvecklades tekniken att 
använda gjutjärn. Med sandformar och trämodeller 
kunde gjutjärnsdetaljer serieproduceras vilket var en 
av förutsättningarna för att den tidiga jugendarkitektu-
rens organiska lätta formspråk skulle kunna förverk-
ligas. Framväxten av höghus vid sekelskiftet 1900 
var i hög grad beroende av stålindustrins framväxt 
och möjligheten att bulta samman stålbalkar. På 
1950-60 talet kom nästa stora tekniksprång som 
påtagligt förändrade arkitekturen då byggkranar och 
bygghissar i kombination med prefabricerade be-
tongelement slog igenom. Om 3D-printning av hela 
huskroppar utvecklas och blir ekonomiskt konkur-
renskraftigt kan man förmoda att det kan förändra 
både byggnadsindustrins och arkitekternas möjlighe-
ter på ett motsvarande sätt. 
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Bilaga - Processdokumentation
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Startskottet
Mitt projekt inleddes med ett besök hos Weber Beamix i Eindhoven. Sedan mina första idéer och formule-
rande av booklet, har jag kännt behovet av att hitta sakkunniga och lära mig mer om vad som görs idag och 
vad möjligheterna och begränsningarna är. Marco Vonk var min kontakt hos Beamix som stolt visade mig 
verksamheten och lät mig ta del av allt som jag kunde tänkas vara intresserad av, utom en sak; komponen-
terna som utgör torrbruket de använder. En stor del av varför han var så öppen mot mig var just att tekniken 
och tillämpningen av den är så ny för alla, att man är lyhörd och intresserad av att höra olika perspektiv som 
kan leda utvecklingen framåt. ”Vi kan vara sysselsatta i minst tio år till med vad vi gör idag, men svaren på vad 
tillämpningen är imorgon, kanske redan finns i arkiven eller finns när någon annan än vi analyserar verksam-
heten.”  Marco gav uttryck för att 3D-printning snart kommer att resultera i nya byggmetoder. 

När jag var där men också när jag söker runt kring ämnet, kan jag inte låta bli att ifrågasätta vad det egentligen 
är jag skulle kunna bidra med (men också varför man över huvudtaget ska investera energi och tankeverk-
samhet i att studera 3D-printning). På de frågorna finns det antagligen många svar, men för mig är en del 
av svaren att ny teknik genom historien ofta påverkat arkitekturen och att det därför skulle kännas underligt 
om arkitektkåren inte tog vara på dessa möjlighter till nya verktyg. I många brancher och områden ser vi en 
utbredd digitalisering, men just byggsektorns utveckling har inte alls varit lika radikal - vi bygger hus i stort sett 
lika analogt som vi byggt hus i sekler. Med tekniken borde det finnas stora miljövinster men också arbetsmiljö. 
Men ur mitt perspektiv är det inte minst det faktum att steget mellan formgivning/planering samt fysikt uppfö-
rande förkortas och felmarginalerna blir mindre, otroligt lockande - Steget mellan en digital modell och ett fysikt 
objekt. Istället för att vi genom digitala modeller planerar och getaltar för att sen ta fram ritningsunderlag som 
analogt översätts till fysisk form, kan vi få en mer sömlös översättning till det fysiska.

Som arkitekt bör den nya tekniken också innebära större friheter vad gäller gestaltning. Och just med det sagt 
känner jag att det är en given del av vad min roll skulle kunna vara, att just visa på vad tekiken skulle kunna re-
sultera i för rum och visualisera de nya möjlighterna. Jag tror att en del av vad som varit triggande när jag valde 
detta ämne, var just att de projekt vi sett hittils känns väldigt försiktiga där man inte direkt arbetat med att nyttja 
”potentialen”. I andra sammanhang där 3D-printning förekommer arbetar man mer aktivt med optimering och 
att låta tekiken styra formgivningen. (som exempelvis det tyska metallprintningsföretaget:postnord). Det känns 
som att vi lever kvar mer i klassiska föreställningar om vad byggnader är och består av, även om tekniken ger 
oss nya möjligheter.

Marco Vonk
”Det går alltid att printa saker, men man måste ha riktigt klart för sig varför man ska göra det, vad är vinsten?”

Marco Vonk, referat och rådgivning: 
”Det vi har efter många år av aktivt arbete sedan 2005 är ett material som blir homogent och således konstuk-
tivt gångbart (möjligt att beräkna)” .
Du kan säkert göra upptäckter och framsteg men att ta fram ett nytt material på en termin, är naivt. Områden 
att studera vidare kan exempelvis vara armering och isolering, omåden där det finns framsteg att göra. 

Marco Vonk berättade även för mig om det sammarbetet mellan universitetet och näringslivet där Theo Salet 
är den pesonen som är ansvarig för universitetets verksamhet inom ämnet. Sammarbetet funkar så att Theo 
Salet och studenterna prövar idéer och utvärderar dem och rapporterar senare resultaten till Weber Beamix 
som står redo att använda resultaten. Universitetet får således funktionen av Webers bollplank. Jag besökte 
universitetet och sökte Theo Salet och fann i samband med det den intervju som följer på nästa sidan. Inter-
vjun var intressant för mig då han representerar arkitekturskolan i Eindhoven och de ligger till synes i framkant 
vad gäller att undersöka 3D-printning inom arkitektur. 
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Bengt Rääf
Bengt Rääf på Träullit gav mig inblick i deras verksamhet och material vid mitt studiebesök på fabriken den 3/9 
.
Träullit är ett familjeföretag andra generationen och nästan tredje.
Bengts två släktingar ev farbror, som åkte till Österrike 1908 och tog med sig träullit hem och började tillverka. 
Skyddad produkt i Sverige.

Bengt Rääf visade mig stockens väg till träullsplatta, stegen från barkning, framställning av spån och fuktning, 
tillförande av cement och sammanpressning i from. Balndningsförhållandet är två delar cement med en del 
spån som då är måttligt fuktad. Det avser då viktförhållande. De använder då antingen grå eller vit cement och 
spånen är från gran men tall är också ett alternativ.

Bengt tycks ha en positiv inställning till utveckling och han välkomnade mig varmt. När vi vandrat runt i fabriken 
och Bengt berättat om hela produktionskedjan gjorde vi ett första ”printexperiment” med Träullit genom att 
blåsa ut Träullit och låta den brinna utan sammanpressning. Vi diskuterade problem och möjligheter med att 
använda materialet på ett nytt sätt och vi gick också igenom vissa tidigare experiment som gjorts med substi-
tut för granspån. Slutligen vill Bengt visa mig ett levande exempel på hur väl materialet kan hantera väder och 
vind över tid. De har en vägg utanför ena fabriksbyggnaden som stått sedan 1946 utan något skydd. Väggen 
är fortfarande i synnerligen gott skick. Cementen ”blir ju bara till kalk över tid”. Jag fick även med en provbit från 
den väggen där man kan se att träet fortfarande tycks helt färskt och att den skyddande cementen om något 
blivit hårdare likt en kalkbit.

En mycket konkret fråga som vi diskuterade var sammanpressening. Om man ponerar att man sprutar ut 
materialet så har man svårt att åstadkomma sammanpressningen av träullmaterialet. Kan det räcka med en 
betydligt mer begränsad pressning eller måste man lyckas pressa för att erhålla de konstruktiva egenskaper-
na? När man pressar får man en högre densitet och givna mått på produkten, men hur viktigt är egentligen 
pressningen för konstruktionen. Det har aldrig varit aktuellt att slopa pressningen varför de ej har tester på 
opressad träullit.



Björn Möller

Kontakt med Björn Möller som till synes var länken mellan Wouldwood och KTH. (Det framgår av Woodwoods 
officiella hemsida att KTH är en av alla samarbetspartners.) 

Under samtalet fick jag bekräftat att projektet fortfarande är fullt pågående och att nuvarande finansieringsplan 
från Vinnova gäller i två år. Björn Möller arbetar just nu själv med att utveckla ett nytt printerhuvud och de arbe-
tar med att lyckas printa med över 50% cellulosatråd. Det är Stora ensos material de använder och ev bla (om 
jag förstod det rätt) ensos pellets med pp plast som bindemedel. I övrigt printar de med härdplasten SLA som 
bindemedel (som dock inte är det bästa ur miljösynvinkel enl Möller). Det framgick att de upplever samma 
svårighet som Weber Beamix hade arbetat med, att få skikten att binda ihop och bli homogent. Björn Möller 
arbetar på KTH med sina tester, men i övrigt görs de flesta testerna i Mölndal. På arkitektursidan av projeket är 
det främst White som är sammarbetspartnern. 

Björn Möller upplevde inte att han har så mycket som jag kan ta del av än, men han hänvisade till Jonas 
Runberger som nu arbetar på Chalmers men tidigare varit anställd på KTH. Jonas handleder arkitektstudenter 
och är enl. Björn den person jag först borde kontakta. Björn Möller har själv examensstudenter som assisterar 
honom i arbetet med printerhuvudet.

Jonas Runberger
Jonas är arkitekt och teknisk doktor med fokus på relationen mellan arkitektur och digitalisering. Han är ansva-
rig för Dsearch, ett utvecklingsnätverk på White arkitekter, och konstnärlig professor på Chalmers ACE där han 
leder forskargruppen Architecture & Computation.

Samtalet med Jonas Runberger var mycket intressant och givande där han beskrev hur Wouldwoodprojektet 
framskrider och löper ut i maj 2020. Innan dess är målet att de ska lyckas göra tre stycken demonstratorer. 
Varav den första är ett inre element i en hytt för Scania som också är en av projektets partners. Den tredje de-
monstratorn är den som kommer att ha högst arkitektonisk verkshöjd av de tre. Projektet har delvis vuxit fram 
ur förpackningsindustrin och man arbetar nu bland annat mycket med materialutveckling. Det är ett innova-
tionsprojekt som ligger nära marknaden varför det inte bara kan vara ett teoretiskt forskningsprojekt.

Han beskrev hur utgångspunkten för projektet varit att kunna använda träets eget lignin som bindemedel. 
Dock är projektet än så länge ganska långt därifrån varför de just nu använder bioplaster som bindemedel. 
Exempelvis biokompositer från Stora enso, pellets som redan idag extruderas ut under produktionen, ther-
moplaster i pelletsform.

Projektet använder i nuläget två stycken extruders i Mölndal som de gör printförsök med. Det Björn Möller 
arbetar på är ett alternativt spår där man printar med kontinuerliga fiber. 

Då det inte finns några lämpliga slicers på marknaden idag, där man fullt ut kontrollerar banorna, arbetar de 
också på ett eget sätt att kontollera g-koden. De utvecklar genom scriptning. De tänker styra de små test-
printrarna på samma sätt som den stora 5-axliga printern. Men just nu ligger mycket fokus som sagt på att 
testa fram olika materialblandningar. 

Jonas Runberger avslutade samtalet med att erbjuda sig att skicka mig underlag om projektet. Dessutom 
skulle det nog gå att ordna något tillfälle där jag skulle kunna få besöka projektet. Jag tolkade samtalet som att 
det eventuellt kan finnas samarbetsmöjligheter och att det ju är spännande om mitt arbete också kanske kan 
komma Wouldwood till gagn.
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Hannes Tennberg
Wooden - in other forms - Examensarbete Konstfack 2017-2018?
”Att vi måste ändra vårt sätt att leva och konsumera är idag ett faktum vi ej kan bortse från. I mitt examensar-
bete utforskar jag möjligheterna att ersätta plast med biobaserade material från den svenska skogen. Genom 
historien har människan lyckats tillverka redskap, byggelement och möbler av trä men hittills har det uteslutan-
de handlat om subtraktiv tillverkning.

Genom att ta fram en naturligt nedbrytbar biokomposit som går att använda i en additiv tillverkningsprocess, 
såsom 3D-printing, vill jag med en serie experimentella rumsliga objekt tänja på gränserna för vad som är 
möjligt att skapa av trä.”

” WOODEN - in other forms is a project where I challenged myself to rethink the way we can use wood in 
architecture and design. Through material research and experimentation I managed to develop a lignin and 
wood based bio composite that in its liquid state allows for additive manufacturing. The physical outcome is a 
series of 3D-printed architectural artefacts with which I aim to spur curiosity and discussion about the possibili-
ties a transition to a bio-economy can generate within the field of design, architecture and for society at large.

Lignin is the natural binder in wood and the second most abundant bio polymer on earth. Its unwanted in 
paper production and is therefore separated in the process. Most of the lignin is burned to produce energy 
back to the plant, some is used as binding agent on dirt roads and some is refined into biofuel. Lignin is bio 
degradable and has excellent binding properties.

Hannes berättade under vårt samtal om hur projektets alla delar varit spännande och nytt för honom och att 
det mestadels formades genom ett ganska praktiskt förhållningsett. Det var många fysiska materialtester och 
prototypförsök som genom förfiningar gjorde det möjligt för honom att extrudera ett material av sågspån och 
lignin i banor som formade objekt. Han såg gärna att jag tog del av hans arbete först genom att läsa hans 
uppsats och om frågor dyker upp är jag välkommen att kontakta honom igen.

”Det enda projektet bevisade är att det går att göra objekt som håller ihop”

Helena Westerlind
Programming concrete

”We need new models of representation in order to enter the grain of the material of concrete”

”All the material recepies that I have developed falls within the bubble, so what the challange then is, is to 
develope materialmixes at the extremes och the possible propeties of concrete, so that we have a library to 
choose from”

Hur ser Helena på användningen av betong? När man lyssnar på diskussionerna från seminariet i Chile fram-
går det att miljöaspekterna av byggande är ett ämne. Hon nämner sjölv att betong är ett relativt sett för billigt 
material i förhållande till miljöbelastningen. Ändå tycker hon att det är rimligt att ägna sin tid åt att ta fram nya, 
mer ändamålsenliga former av betong. Har hon kanske samma förhållningsätt som jag till betong, att det är ett 
fantastiskt hållbart material som om det används på rätt sätt inte bör betraktas som ett så stort miljöproblem?

Vid mitt samtal med Helena beskrev hon deras arbete där man med printning av betong kan använda materi-
alet på ett annorlunda sätt och tänker de i termerna av vad för annorlunda uttryck betongen således kan få 
om man jämför med gjuten betong. Deras fullskaliga modeller är prof of concept. Hon rekommenderad mig 
att tänka i termerna av hur man med stresstest kan studera hur gestaltning kan påverkas och där man då kan 
arbeta med olika densiteter av betong vs Träullit och få olika egenskaper.



CHOREOGRAPHING FLOW

The introduction of additive manufacturing technology in concrete construction challenges some of the prin-
ciples that currently condition the use of concrete within the built environment; such as the dependence upon 
formwork and the tendency for standardization and simplification of architectural elements. This research pro-
ject, explores controlled deposition of concrete at the intersection between material design and architecture, in 
search of newfound correspondences between concrete performance and the articulation of flow.

The operation of placing concrete by deposition signifies a fundamental departure from conventional casting 
techniques in that the formalisation of concrete-flow, no longer is conditioned by the restraint and control 
provided by the opposing force of a static formwork, but by the self-supporting capacities of the material itself 
coupled with the movement of deposition. This change represents, not only, a significant technological shift, 
but also, a potential conceptual leap towards an understanding of concrete as active matter, with inherent 
self-supporting potentialities.

This research project pursues a material approach by exploring bi-directional workflows and feedback mecha-
nisms to investigate synergies between material behaviour and design intent. The overall aim of the project 
is concerned with advancing concrete performances by varying the composition of concrete used within a 
structure depending on local performance requirements as a way to achieve a more precise and efficient use 
of material resources. The notion of ‘material resolution’, as opposed to ‘geometric resolution’, is central to the 
work as it emphasises the ability to synthesise internal and external forces involved in the process of deposi-
tion for the purpose of optimizing concrete performance. 

José Hernández
José berättade för mig om Helenas arbete som han assisterar med och de olika testerna och modellerna 
som gjorts. Printmodeller i lera gjorda med en deltaprinter i Umeå. Fördelarna med deltakonstruktionen är att 
man enklare och billigare kan skala upp printern. Dock är programmeringen komplexare. 

Som man ser på det är det idag mest realistiskt att printa i betong varför det är vad man studerar. Att stude-
ra designmöjligheter och varierande variabler som då kan ge olika egenskaper hos materialet i olika delar av 
objektet. 

Man försöker framställa ett bibliotek av olika texture/ banor som får olika utseende och egenskaper. Sen att 
studera tillämpning av dessa är något man kan göra. José tror inte heller att man ska printa hela hus då de 
mest troligt ändå kommer bestå av element som man effektivare framställer med konventionella metoder. Så 
att studera lämpliga element att printa och se tillämpning och utformning kan vara en bra ingång.

De tar fram betongrecept i samarbete med betonginstitutet och gör delvis konstruktiva tester, men fokus är 
design. De kommer att använda och har redan använt, skolans robotarm för att printa. José gick igenom hur 
printerhuvud och munstycke och pump ser ut och fungerar. De tillverkar också munstycken och där finns 
fortsatt mycket arbete i att utforma munstycken för olika egenskaper och utseende.

Om jag kör på det här spåret så bör jag ju nästan delvis ta vid Vasilys arbete och nämna att jag ser samma 
möjligheter och baksidor men tar ett annat grepp om möjlig lösning. Man kan säga att jag delvis lägger mig 
mitt emellan Vasily och Helena.

José tipsade också om en bok, The Robotic Touch: How Robots Change Architecture. 
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+Project
PlusProject har varit ett 3-årigt EU-finansierat och öppet innovationsprojekt i samverkan mellan forskare, inno-
vatörer och företag i Norr- och Västerbotten. Projektets initiativ har varit brett och strategiskt viktigt med ambi-
tioner att sammankoppla affärsutveckling och digital teknikutveckling med regionens goda tillgång av skogsrå-
vara.

Digitala tillverkningsmetoder som 3D-Printning (3DP) har under 2010-talet vidareutvecklats starkt inom ett flertal 
branscher och gått från att enbart vara steg i den inledande designfasen med prototyputveckling till att även bli 
en del i produktionen. Denna utveckling har varit särskilt tydlig inom tillverkningsindustrin för delar med kompli-
cerad utformning eller med särskilda prestandakrav. Exempel på en sådan utveckling har skett vid tillverkning-
en av gasturbiner hos Siemens i Finspång, där den additiva tekniken både är materialbesparande men också 
den enda tillverkningsteknik som kan användas för att tillverka detaljer med en sådan utformning som krävs.

Drivkrafterna för detta teknikskifte är väldigt olika inom olika branscher, och inom byggindustrin har intresset för 
den digitala tekniken än så länge varit lågt, även om det tagits viktiga steg för att utveckla 3DP-tekniken inom 
husbyggande i betong. I jämförelse med tillverkningsindustrin återstår mycket arbete för att både utveckla 
tekniker och material för att möta de krav som ställs för att kunna producera miljö- och kvalitetssäkrade bygg-
nader.

Inom PlusProject har vi bidragit med inledande steg inom design-, teknik- och materialområdet för utveckling 
av digital teknik och 3D-Printning med skogsråvara och mot ett hållbart byggande med lägre CO2-avtryck.

Handledning med Leif
Vilket U-värde har Träullit kontra andra material? Hur står det exempelvis sig mot lättbetong?
Hur konstruktivt bärnade skulle Träullit vara utan rundstav?

Ur ett arkitekturperspektiv, hur kan vi koppla an till byggarbetsplatser på ett nytt sätt med tekniken? Då det vi 
gör kan mer direkt översättas till det fysiska. Det blir inte lika kostsamt att testa och göra om saker, man kan i 
stort sett testprinta i full skala för att sen printa på nytt det objekt man väljer att använda i byggnaden. En prin-
cip som idag är så gott som otänkbar.

Skulle man ev kunna slopa sammanpressningen eller iaf underlätta extruderingen av Träullit om man använder 
förfinad Träullit, alltså med finare spån?

En tanke är att projektet skulle kunna syfta till att visa på hur de additiva produktionsmetoderna skulle kunna 
påverka/ förändra ett vanligt projekt. Leif tipsade också om Statens provningsanstalt som utför tekniska tester 
på olika material mm. Kan kanske vara en bra källa till provresultat senare i projektet.

Gällande värmeledningsförmåga hos Träullit fann jag att Träullit Standard har lambda 0,085W/mK som kan 
jämföras med att Ytong exempelvis har 0,1 W/mK och uppåt. Leca murblock har lambda 0,2W/mK.

Jag läste idag även om fördelar och nackdelar med olika bjälklagsprinciper. Plattbärlag vs platsgjutet på bjäl-
klagsplåt eller formsatt med Lockform. Bifoga eventuellt studierna fr LTH som just studerade oilka aspekter av 
de olika konstruktionstyperna.



Gestaltningsmöjligheter 
och nya möjligheter
Jag påbörjade en serie med modeller som jag printade i PLA som diskussionsmaterial. Vid modelleringen ut-
gick jag från att kunna printa utan support och försökte föreställa mig element i en byggnad som kanske skulle 
kunna lämpa sig för tillverkning med additiva metoder. Man kan betrakta modellerna som en liten inledning på 
vad jag föreställer mig att mitt arbete i ganska stor utsträckning ska gå ut på, att gestalta rum som utgår från 
de nya verktygen. 

Tomas Pühringer
Jag träffade Tomas som är ”Business Development Director” på Saint-Gobain Sverige. Det är via Tomas som 
jag etablerade kontakten med Eindhoven. Tomas bekräftade att det absolut kan vara en tanke att bifoga un-
derlag till Weber Beamix Eindhoven för respons. 

Om jag kan få uppgifter från dem om deras material, kanske till och med använda deras material för tester. 
Då alltså få uppgifter om hållfasthet vs vanlig gjutbetong, andel cement och brinntid mm. Det skulle då vara 
en förutsättning för överslagsberäkningar som skulle kunna styrka fördelar och nackdelar med den tilltänkta 
konstruktionen och materialet.

Från Eindhoven skulle jag då kanske också kunna få utlåtande om formgivning och prisuppskattning på vad 
det skulle innebära att realisera mina objekt.

Tomas tyckte också att det är en god idé att analysera olika projekt och ta reda på var de slutade och varför. 
Alltså fortsätta min kartläggning av ”forskningsfronten”. Kan man då kanske dra fler slutsatser om utvecklingen 
framåt?

Tomas ser det liksom jag som intressan att studera tillämpning. Vilka element i en byggnad kan vara smarta att 
3D-printa och varför?

Han föreslog också den studien som jag ponerade tidigare, att om man tar ritningar på ett befintligt hus och 
föreställer sig att man hade kunnat 3D-printa delar av det, vad hade det då kunnat generera istället?
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Stress test
Hur Jag ängnade en dag åt 
att lära mig göra
Stress test i Fusion 360

Gabriel Johannesson
Gabriel som är verkstadstekniker på arkitekturskolan har varit mycket hjälpsam i att kunna nyttja roboten för 
tester. Än så länge är det min första mockup som jag försöker förbereda printfilen inför. José har också assis-
terat mig med att förbereda en körning med roboten.

”Jag gjorde ett test lite snabbt. Då delade jag din linje 1000ggr och skapade plan som roboten kör igenom. 
Det är så jag tänker mig att man 3D printar. Sen handlar stegringstakten väl rätt mycket om hur mycket mate-
rial man kan pumpa ut i förhållande till hur fort man kör roboten. 



Handledning med Leif
Hur skulle det exempelvis se ut på arbetsplatsen om man platsprintar en av mina trappor? Man behöver ej 
bygga formar och sparar transporter mm. Om jag skulle försöka studera totalt footprint med den printade 
trappan kontra motsvarande platsgjuten trappa. 

Min uppgift är att hitta relevanta tillämpningar för de additiva metoderna. 

Jag kan fortfarande tänka brett och se till möjligheter med respektive metod. Leif talade ex om Träullit innertak 
som har goda egenskaper men som endast består av likadana skivor som vid behov anpassats för att passa. 
Om man skulle ha en robot som printar innertaksmoduler på plats med en komplexare form och platsanpas-
sat. Moduler som man sedan lyfter upp på plats. Det skulle kunna vara en spännande ny möjlighet till mervär-
de. Allhambra.. Supertredimensionellt innertak som har extra goda ljudabsorbtionsegenskaper. 

Alltså om man kunde producera komponenter på arbetsplatsen så skulle det ju i sig vara något nytt som skul-
le kunna innebära smuttare anpassning och passning till rummens specifika form. 

Jag gör en undersökning/ kartläggning. Presentera alla tillämpningar jag varit inne på, oavsett metod. printning 
med Träullit, sandwichprintning, modulprintning och betongprintning on site mm. 

Scarpa - ”finsmide, fingjutning” är dyrt. Men om man kan printa motsvarande element så skulle det kanske 
kunna bli rimligare att finansiera, troligare att kunna bli byggt.

”Då mitt projekt kommer in på tillämpningar så känns det superrelevent. Något man drömmer om att få göra 
men aldrig får möjligheten att göra.”

Om mitt slutgiltiga projekt ex blir ett enfamiljshus. Vad skulle det då bestå av om man tänkte i termer av att 
kombinera mina olika studerade metoder?

Daniel Norell
Leif tipsade mig om Daniel Norell som under en längre tid studerat digital fabrikation och är mycket kunnig 
inom området. Jag ringde Daniel 18/9 och fick fin respons. Han var vid tillfället för samtalet upptagen med 
annat, men meddelade att han absolut gärna hjälper till med att bla fömedla lämpliga kontakter. Han bad mig 
mejla honom så det återstår att se i vilken utsträckning jag får ta del av hans erfarenheter och kunskaper.

”Om du är inne på att bygga en egen 3D-printer eller modifiera en existerande tycker jag att du skall kontakta 
David Andréen vid LTH Arkitektur, och/eller min Chalmerskollega Jonas Runberger som driver forskning och 
studio som fokuserar på 3D-printad cellulosa.

david.andreen@arkitektur.lth.se
https://www.instagram.com/david.andreen/
https://www.instagram.com/spatialexperiments_lund

jonrunb@chalmers.se
https://www.vinnova.se/p/would-wood/
https://www.wouldwood.se

Jag/vi använder oftast 3D-printning som ett gestaltningsverktyg och fokuserar kanske inte så mycket på själva 
maskinen.

Lycka till,
Daniel”
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Handledning med Teres 25/9/19
Var tydlig i mina fysiska experiment. Sammanställ dem efter en given struktur så att det blir systematiskt och 
lättilgängligt. 

Kom ihåg att jag ska försöka visulaisera hur man kan effektivisera och göra byggande mer spännande. Det är 
någonstans det jag ska redovisa. Hur tillämpningar kan se ut och vilka möjligheter det innebär för oss.

Bli tydlig med varför jag väljer vissa former. Försök redovisa det också med tydlig struktur. Vilka former lämpar 
sig bra?

Gör som ett bibliotek med regler och parametrar. Som ex att inte göra flackare plan än 30grader. Att krökta 
fomer i större utsträckning blir självstabiliserande. Att geometrierna hänger ihop osv...



Första printförsök
Mitt första försök att extrudera 
”Träullit” utfördes med en spritspåse 
och finmald träfiber för att underlät-
ta extruderingen. Trots flera försök 
med vidare och vidare utlopp, ten-
derade munstycket att sätta igen. 

Printförsök kvarn
Mitt försök med köttkvarn fungera-
de bra under förutsättning att jag 
slopade mitt strypande munstycke. 
När diametern förblir densamma 
längs hela transporten med Träullit, 
fungerar matning med skruv förhål-
landevis bra. Vissa svårigheter dock 
att säkersälla jämn tillförsel med 
Träullit till matarskruven. Vet ej ännu 
om längre fiber eventuellt kommer 
ställa till problem, trassla in sig i 
skruven.

Printförsök fogpisol
Mitt försök med fogpistol blev den 
jämnaste extruderingen hittils och 
fungerade bra under förutsättning 
att utloppets diameter är densam-
ma hela vägen. En kombination 
av matande med skruv fram till en 
cylinder där packande med kolv 
sker som slutgiltig transport, skulle 
kunna vara en ide för senare expe-
riment. 

Handledning med Leif 2/10/19
Plotta fönsterkarmar? Kärna som är plottad som sen bekläds? Kanske kika in lite på printning i metall också.
Andra byggnadskomponenter, platsspecifika komponenter. Jag tolkade det som att Leif gillar mina printade 
objekt och tycker att det kunde vara relevant att bygga upp som ett bibliotek med printspecifika objekt och 
komponenter, (alltså bredda biblioteket än mer).
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Handledning med Teres 9/10/19
Project av Ishigami - jordform som grävs ut.

Hassan Fathy - valv som lutar bakåt

Man skulle kunna tänka sig att vissa delar är superintrikata och andra delar som är ganska grova. kolla på 
sandsäcksarkitektur.

Jag kan bygga ut mitt bibliotek/ min manual med de nya möjligheterna som formverk innebär. Visa på hur 
support kan användas. Min nuvarande manual gäller ex betongprintning utan support där jag klarar ca 45* 
kragning. Visa på hur det uppstår problem med mina valv som blir för plana, men som skulle kunna framstäl-
las med gjutformstekniken istället. 

Gör ev ett diagram med 45* valv som funkar, och ett planare valv där materialet börjar hänga undertill. 
Gör då ett diagram intill som visar printning av det negativa objektet som då skulle kunna generera det planare 
valvet/kupolen.


