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Jag upptäckte att bikakemönstret var 
det mest effektiva rent materialmässigt. 

Däremot är det ganska vekt när det blir 
för tunnt. Skarpa kanter som ett perfekt 

bikakemönster ger är inte ultimat för 
utskrift. Här börjar jag upptäcka att 

avrundade former fungerar bättre i 3D-
utskrift. Hellre cirklar och runda hörn än 

kantiga möten.

SITUATIONSPLAN 
SKALA 1:400 (A0)

Ett av de första husen var ett relativt van-
ligt innanmäte med ett bikakeformat tak. 

Unika delar i betong som är gjutna i 
3D-printad sand. Sanden skulle återvin-

nas och printas till nya formar. Idén var för 
långsökt och omöjlig på många sätt.

3D-printing ligger nära 3D-scanning. Med relativt enkla medel 
lyckades jag med att scanna in och printa ut en av mina 
exjobbskollegor i skalmodell. Metoden går att använda till lite 
av det mesta. Att scanna in befintliga saker som man vet kon-
struktivt fungerar och bearbeta vidare i datorn är fullt möjligt. 
Att modulera i den verkliga världen istället för att knappa med 
datorn är också en metod.

En undersökning gick ut på att ta befintliga 
typer av byggdelar och triangulera innanmätet 
för att spara in på material. Bilderna till vänster 
skulle kunna föreställa hur delarna tillverkas på 

fabrik. Bilden nedan var en tidig skiss på en 
väggprototyp.

Forskare vid Loughborough universitetet utveck-
lar en primitiv betong 3D-printer i tidigt stadie. 

När The Crystal Palace i London invigdes 1851 
var det för att visa upp den moderna teknologins 
framsteg inom industrin. Då var det glas och gjutjärn 
som gällde. Snart är det den storskaliga industriella 
3D-printerteknologin som kommer genomgå samma 
nymodighetsiver. I början av en ny byggteknikera har 
man utforskat möjligheterna med det nya. Det är vad 
jag har experimenterat med i mitt projekt.

Contour Crafting är ett annat företag som blandar 3D-utskrift av trögflytande betong och vanlig 
robotmonteringsteknik som redan finns i industriell produktion.

Building Bytes tillverkar mindre byggstenar i en typ av kera-
miskt material.

Emerging Objects i USA har här med det egna patenterade materialet 
Cement Polymer ett mycket flexibelt material.

Italienaren Enrico Dinis projekt som bygger på den storskaliga printern D-Shape 
arbetar i en hög av sandpulver som den lager för lager limmar ihop. Liknande den 
tekniken som många mindre 3D-skrivare använder sig av. Fast uppförstorat. 

D E T 
U T S K R I V N A 
H U S E T

Platsen är en villatomt i Enskede.  
När jag började arbeta med 

projektet ville jag ha en plats att 
utgå ifrån även om inte platsen 

skulle spela en avgörande roll i det 
slutliga huset. Kriteriet var mest en 
villatomt i närförort till Stockholm.

P A T R I C K  E N H Ö R N I N G
C O N T E X T U A L  S P A C E  S T U D I O

A L E X I S  P O N T V I K ,  P Å L  R Ö J G Å R D  H A R R Y A N

Under våren när examensar-
betet skulle slås fast vad det 
skulle handla om hade jag 
en ganska vild idé om att rita 
ett hus som skulle kunna skri-
vas ut i en framtida storskalig 
3D-skrivare. Jag var nyfiken 
på den nya tekniken som mer 
och mer börjar närma sig 
riktigt stora format och nya 
material som kan användas i 
byggindustrin. Jag har tittat på 
vad som håller på att utveck-
las idag på 3D-printområdet 
i stor skala och tagit avstamp 
från det och blickat framåt. 
Under hösten har jag experi-
menterat med hur det faktiskt 
skulle kunna vara att rita ett 

hus om jag hade tillgången 
till den här framtida tekniken. 
När andra nya material har 
tagit sig in på marknaden har 
också nya uttryck och kreati-
va lösningar följt med. Vi står 
nu inför ett sådant tillfälle i 
historien. 3D-skrivarna kom-
mer definitivt ha en liknande 
inverkan på industrin så som 
stålet när det kom eller när 
det plötsligt var möjligt att 
tillverka större glaspartier. I 
mitt projekt delger jag mina 
undersökningar jag gjort un-
der hösten på hur man skulle 
kunna tänka när man har i 
stort sett alla möjligheter som 
finns vad det gäller utformn-

ingen av byggdelar och de-
taljer. Vad är fördelarna med 
det här systemet och hur kan 
man använda sig av det? En 
villa har fått vara det slutliga 
projektet och försökskaninen 
för mina experiment. Den är 
indelad i olika byggdelar 
som monteras på plats. Med 
liknande principer som redan 
finns i dag när det kommer 
till montering av prefabele-
ment av olika slag. Jag ville 
inte göra något rymdskepp 
till hus utan försöka hålla det 
till att vara en rimlig nivå och 
att det faktiskt skulle kunna 
vara möjligt att en dag skriva 
ut delarna i full skala.



C E M E N T  P O L Y M E R

Här visas ventilationshålen i bjälklags-
delarna. De för ut luft från rummen 
bakom och ut i trapphuset och vidare 
upp och ut genom takkupolen. De 
harlequinmönstrade ornamenten ovan-
för är olika djupa och ger olika typer 
av skuggor. De är också där för att 
spara in material. 

I min jakt på material hittade jag ett företag 
i USA som heter Emerging Objects. De har 
utvecklat det här unika materialet som de 
kallar för Cement Polymer. Det är ett mate-
rial som både är starkare och lättare än 
vanlig betong. Det går att fiberarmera och 

kan fås i olika ytfinish. Högglans, matt eller 
blästrat. Beronde på hur man behandlar 
ytan. Materialet består av cement, gips, 
epoxylim, naturliga fibrer och några fler 
naturliga material som tillverkaren inte vill 
avslöja.

P O L Y U R E T A N
Jag har tagit inspiration av nya sand-
wichelement som börjar dyka upp på 
marknaden. Det är ofta ett skal av plåt med 
en fyllning av polyuretanisolering. Polyure-
tan är en smidig sprutisolering som letar 
sig in i varje liten del av ihålighet som den 
ska verka i. Istället för oformliga plåtskal 

kan man skriva ut sitt eget unika skal av 
till exempel cement polymer och fylla med 
polyuretan efteråt. Att göra genomföringar 
i en färdig plåtlåda med isolering emel-
lan är svårt. Att redan ha hålet färdigt från 
utskriften gör allt mycket lättare.

Seagram building i New York 
presenterar byggnadens tekniska in-
nehåll med stålbalkar löpandes på 
fasaden. Min byggnad är uppbyg-
gd i en virtuell värld i datorns 3D-
rymd. När datorn ska tolka och rep-
resentera hur saker ser ut använder 
den sig av triangulära ytor. En yta 
som i den riktiga världen är platt 
och ganska enkel kan vara oerhört 
komplex i den virtuella beroende 
lite på vad som händer på ytan. 
Jag har tagit fram några av dessa 
ytor i fasaden för att faktiskt visa hur 
den är uppbyggd och knyta tillbaka 
till ursprunget. Trianglarna i datorn 
som representerar en yta. Till höger 
visas en bild på modellen med 
dessa ytor som bygger upp struk-
turen i datorn. 

Här syns  en av servicekanalerna som 
löper genom alla bjälklagsdelar. 

Kopplingen mellan bjälklagsdelarna är 
inspirerad av vanliga pusselbitar. Mate-
rialet är mest effektivt när det behandlas 
med runda former. kantiga former har 
en viss benägenhet att brytas av när 
man arbetar med tunna strukturer. En 
liten pusselbit länkar ihop två bjälklags-
delar med varandra. kopplingsbiten 

fungerar också som ett lock över ser-
vicehålen ned i bjälklaget. Hålen är 
så pass stora att man får ned en arm 
i hålet. Strax under hålet i bjälklaget 
löper de två serviceslingorna i bjälklag-
et. Det går även under monteringen att 
spänna bärremmar i hålen i bjälklaget 
för en lyftkran.

Tekniken möjliggör för olika typer av 
uttryck. Här har jag experimenterat med 

olika fönstersmygar. Sidorna på några 
av smygarna är rundade för att släppa 
in så mycket ljus som möjligt. Om man 

jämför med fönstret längst till vänster som 
har raka smygar ser man skillnaden. De 

rundade smygarna hjälper till med ljusin-
föringen. Fönsterkarmarna sitter gömda 

på utsidan av väggen och syns inte 
inifrån. Det blir mer som ett hål i väggen. 

Inspirationen här bland annat hämtad 
från Sigurd Lewerentz fönsterdetalj i 

Markuskyrkan i Björkhagen.

Här visas bjälklagsdelarna i full färg 
och med mönster. Hålen i sidorna av 

delarna är både för att spara mate-
rial och för servicekanalerna som 

löper runt hela bjälklaget i två slingor. 
Mönstren kommer från datormodel-

lens uppbyggnad av delarna precis 
som fasadens formspråk.

B J Ä L K L A G E N



Kopplingen mellan de olika väggdelarna är en metall-
bricka som fästs fast med två bultar och muttrar. På 

insidan är det en större mutterbricka som tar emot. Via 
isoleringsskiktets servicehål kommer man åt bulten på 

insidan. Metallbrickan ligger nedsänkt i väggen för att 
inte störa bjälklaget som kommer utanför. På insidan 
är väggen förstärkt ett par centimeter för att kunna ta 

emot krafterna från kopplingen. Inspirationen är ifrån en 
ritning av en koppling mellan två fabriksgjutna väggar 
i betong. En bild från National Precast Concrete Asso-

ciation i USA som visas strax ovanför till vänster. 

På bottenplan vilar väggelementen mot 
bottenplattan. Här har jag adderat en 

dropplist som täcker över skarven mellan 
grunden och väggen.

Alla väggmoduler är spårade 
både uppe, nere och på 

sidorna.  Delarna hakar tag i 
varandra och stabiliserar. De 

vågräta skarvarna mellan vägg-
blocken är gjorda så att vatten 

inte ska kunna tränga in.

Takkupolen är svartmålad och döljer en solfångarslinga 
som löper precis under ytskiktet. Formen på kupolen 
följer solens färd över himlen både sommar och vinter. 
Systemet är kopplat till husets varmvatten. På bilden visas 
hur slingan löper runt kupolen och via ytterväggen ner till 
varmvattencentralen på entréplan och tillbaka upp igen 
till kupolen. 

Bjälklag plan 2

Räcke till trapphuset

Trappa

Ytterväggar plan 2

Vattenavrinningskant

Innre viktakdelar

Yttrre viktakdelar

Solfångartakkupol

Takkupol i akrylplast med 
bimetallventiler för ventilation

Distanscirkel mellan innre 
och yttre viktakdelar

TA K K U P O L E N

VÄ G G A R N A



Takrummet är kanske det mest unika med 
bygnaden. Till höger visas hur det princip-

iellt är uppbyggt. Det är en och samma 
princip men varje takdel är unik. Det går 

ifrån att vara en kantig form till att mötas i 
mitten i en cirkel. Cirkeln håller ihop alla 

bitarna som i ett stort valv. Varje takdel är 
vikt för att vara så stabil som möjligt. För 
att minimera vikt och materialåtgång har 
jag delat in de triangulära ytorna i fyra 
ytterligare trianglar och sparat kopplin-

garna mellan alla knutpunkter som reglar. 
Samma princip som med resten av husets 

byggdelar. 

Här visas takkonstruktionens inre delar upp. Det är 
olika vikta beståndsdelar som i sin tur är uppdelade 

i ett triangulärt system för att vara materialeffek-
tiv. På toppen sitter kupolen som dels gör att alla 
takdelarna kan vila på cirkeln. Cirkeln gör hela 

konstruktionen stabil. Innerdelen av kupolen är hög-
glansbehandlad för att föra ned så mycket ljus som 

möjligt i huset. 

Länge var taket något oformligt 
tygliknande material. Jag experiment-
erade med olika typer av strukturer, 
bland annat dubbelkrökta ytor som 
blev indelade i mindre trianglar. Här 
intill visas några exempel på princi-
per och experiment. 

V I K TA K E T



SEKTION BB
SKALA 1:20 (A0)
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SEKTION BB
SKALA 1:20 (A0)

0 1 2 5m

Huset är byggt så att det bildas en skorstenseffekt med det centrala trapphuset 
och takkupolen som motor. Högst upp vid takkupolen sitter det ventiler som släp-
per ut luften. Tryckskillnaden och värmeskillnaden gör att luften vandrar uppåt mot 
kupolen och drar med sig övrig luft i huset mot taket. Luften tas in genom ventiler 
i fönstren i fasaden och under huset, i botten på trapphuset. Bjälklagsdelarna har 
ventilationshål som för luften ut i trapphuset och vidare upp mot takkupolen.



SEKTION BB
SKALA 1:20 (A0)

0 1 2 5m

Harlequinmönstret i 
bjälklagsdelarna är olika 
djupa och ger olika nyan-
ser av skugga. Det ger en 
visuell effekt av ljus och 
skugga. Mönstret är inte 
bara där för att vara ut-
smyckning utan också för att 
spara in på material. 

Takets kupol har en hög-
glansyta som hjälper till att 
föra ned ljus i byggnaden. 

I toppen sitter en akrylku-
pol. Även undersidan av 

trappstegen är urholkade för 
bästa materialåtgång. 

Trapphusets cyliderform bär upp och stabiliserar hela 
huset. Den är uppbyggd med samma princip som i 
resten av huset att utgå från en grundform som sedan 
urholkas på rätt ställen där materialet inte behövs kon-
struktivt. Jag tog inspiration från Pantheon i Rom med 
dess kassettak. Cylindern är indelad i flera delar för 
att göra den lämplig att montera på plats. Ovanpå 

den första cylindern på entréplan vilar bjälklagsde-
larna. De syns tydligt med det horisontella avbrottet 
i kassettmönstret. Luftflödet i cylindern stiger uppåt 
med hjälp av dels en skorstenseffekt i hela huset och 
tryckskillnaden mellan takkuppolens utluft och tilluften 
som delvis kommer in under huset men också genom 
ventiler i husets fönster. Trappan vilar på konsoler som 

är instuckna i speciella hål i trapphuscylindern. Det 
underlättar uppbyggnaden av trappan. Alla spår och 
infästningar är redan gjorda innan trappan monteras 
på plats. Räckets metallameller sitter i anpassade hål 
i varje trappsteg. Hålen sitter på olika ställen på varje 
trappsteg vilket skulle vara svårt att göra om man 
skulle gjuta trappstegen på vanligt vis.

SEKTION GENOM TRAPPHUSET
SKALA 1:20 (A0)

T R A P P H U S E T



Här visas det bärande lagret blottlag-
gt. Det består av ett antal bärande 

reglar med tomrum mellan. Ett tomrum 
menat för installationer som el, vatten, 

avlopp och ventilation.  

Så här kan väggarna se ut. Monter-
ade och klara att göra installationer 

i. Väggarnas uppbyggnad består 
av två huvudlager. Ett bärande och 

ett isolerande. På utsidorna och mel-
lan lagren finns 20 mm tunna skikt. 
På toppen ser vi större hål in till det 

isolerande lagret. Hålen täcks med ett 
lock efter att polyuretanisoleringen har 
sprutats in. Det som ser ut som en hylla 

ovanför det bärande lagret är just 
precis en hylla som bär upp bjälklags-

delarna.

Här ser vi det isolerande lagret. Det är 
tunna perforerade lameller som endast 
håller i det yttre fasadskiktet. Här visas  

det utan isolering för att förklara hur 
det fungerar. Utrymmet är 200 mm 

brett och fylls med polyuretan efter till-
verkningen. Polyuretan är en miljövän-
lig sprutisolering som med lätthet letar 
sig in i varje skrymsle. Lamellerna är 

inte bara perforerade för att spara 
material och vikt utan för att polyureta-
net skall kunna leta sig fram så effektivt 
som möjligt. Man sprutar in isoleringen 

via de större hålen på översidan av 
väggen som syns på bilden över.

Alla perforeringar och ihåligheter i 
väggen gör att materialåtgången min-

skas generelt med 60% i jämförelse 
med en motsvarande massiv vägg.

Grunden printas på plats för att få den så plats-
specifik som möjligt. Marken på platsen är mes-
tadels berggrund. Att platsgjuta en grundplatta 
på berggrund är lite knepigt annars men med 
en robot som printar ut trögflytande fiberarmerad 
betong är det lättare att anpassa grundkanterna 

till markens topografi. Roboten känner av ojämn-
heter i marken och anpassar munstycket efter 
marken. Maskinen får bara en sluthöjd där den 
ska sluta printa. På så sätt får man en väldigt 
exakt grund som är anpassad till marken. Bil-
derna ovan visar förloppet.

Efter grundkantsprintningen läggs isoleringsskivorna ned och armeringen för grund-
plattans ytskikt.

Slutligen gjuts det en konventionell betongplatta i formen som bildats av de printade 
kanterna. Det finns ingen mening med att printa även golvskivan. Det går mycket 
fortare och smidigare om den gjuts på vanligt vis.

Alla kanterna printas på plats inklusive entrétrappan. Mot ytterkanten lämnas en 
glipa som efter printningen fylls igen med polyuretanisolering. För att bryta köldbryg-
gan som uppstår direkt mot kantbalken och upp i ytterväggen annars.
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Bjälklag plan 1

Trappa

Överstycken till innerväggarna 
som är exakt anpassade till 
det ojämna bjälklaget

Överstycken till innerväggarna 
som är exakt anpassade till 
det ojämna bjälklaget

Innerväggar
entréplan

trapphusväggar

Ytterväggar entréplan

Ytterväggar plan 1

trapphusväggar plan 1

Innerväggar plan 1

G R U N D E N
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FASAD NORR
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FASAD OST
SKALA 1:100 (A0)

FASAD SYD
SKALA 1:100 (A0)

FASAD VÄST
SKALA 1:100 (A0)

1. ENTRÉ
2. SOVRUM
3. TEKNIK
4. TVÄTTSTUGA
5. LUFTKAMMARE
6. BADRUM
7. WC/DUSCH
8. VARDAGSRUM
9. KONTOR
10. TRAPPHUS
11. FÖRVARING
12. KÖK
13. GARDEROB
14. MATPLATS
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