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AM Sustain
Sådan bygges bro mellem
3D print og FN’s verdensmål

3D print er en
vej til at fremme
verdensmålene

Ansvarligt forbrug og produktion. Sådan lyder et
af de 17 verdensmål, der indgår i dagsordenen
for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Det
er ikke et let mål at indfri. Som minimum kræver
det, at vi som samfund reducerer vores aftryk
på naturen ved bl.a. at fremme innovation og
omfavne ny teknologi.

Stort set så længe der har været mennesker på jorden, har vi produceret varer ved at tage et stykke materiale og derefter forme det,
indtil det ser ud, som vi gerne vil have det. Sådan har vi produceret
hængsler og hestesko, colaflasker og Kinderæg. Sådan har vi
bygget hele det industrielle samfund.
Additive Manufacturing – også kaldet 3D print – tilbyder en
anden metode: En metode, hvor en genstand produceres lag for
lag ud fra en tredimensionel tegning, og hvor der dermed kun tilføres materiale i det omfang, det er nødvendigt. Det kan spare både
ressourcer og materialer i produktionen og har dermed mulighed
for at bidrage til flere af FN’s verdensmål for bæredygtighed.
Netop muligheden for at bidrage til verdensmålene har vi sat
fokus på i AM Sustain, et innovationsprogram for små og mellemstore virksomheder.
Vi ved, at 3D teknologien kan reducere materialespild, udfordre
globale forsyningskæder, fremme innovation og give mere fleksibilitet i fremstillingsprocessen. Men for at det sker, kræver det
virksomheder, som har mod på at eksperimentere, og som har
vilje og kapacitet til at se muligheder frem for begrænsninger.
I Danmark bruger 25 pct. af fremstillingsvirksomhederne
3D print. Det betyder, at vi på mange måder er godt i gang med
3D print til prototyper og støtteværktøjer. Hvor vi derimod halter
bagefter er i forståelsen af, hvordan teknologien kan indgå i den

samlede forretningsmodel, eller hvordan den kan revolutionere
innovationsprocessen. Her er andre lande foran os, typisk drevet af
de store fremskridt i våbenindustrien, bilindustrien og flyindustrien.
Hvad andre lande derimod sjældent kan matche er vores flade
hierarkier: Den korte vej fra produktionsgulv til udviklingschefen
eller helt op til den adm. direktør. Her scorer vi en førsteplads i den
seneste Competitive Report fra World Economic Forum. Den kultur
skal vi være stolte af og værdsætte, også når det gælder 3D print.
Det er den, der gør, at ideer kan spire, at kompetencer akkumuleres, og at hele virksomheden løfter i flok.
I dette magasin kan du læse mere om nogle af de virksomheder, som allerede er gået i gang, og som har deltaget i AM Sustain.
De fortæller om deres strategiske overvejelser, deres mange
erfaringer, deres tvivl og deres vilje til at lykkes.
En af ambitionerne for Dansk AM Hub er netop at skabe udvikling og vækst gennem brug af 3D print.
God fornøjelse og god læselyst
Frank Rosengreen Lorenzen
CEO, Dansk AM Hub

Dansk AM Hub
Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for
Additive Manufacturing. Vores mål er at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne ved at fremme brugen af Additive Manufacturing
og 3D print. Vores fokus er på små og mellemstore virksomheder
og udvikling af nye forretningsmodeller, som kan føre til vækst,
innovation og bæredygtige løsninger.
Dansk AM Hub er initieret
og udviklet af Industriens Fond.
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Ambitionen med AM Sustain har været:

10 Types of Innovation®

... at identificere innovation på tværs af værdikæden, der
fostrer løsninger til nogle af de største
samfunds- og forretningsmæssige udfordringer ved
hjælp af Additive Manufacturing.
3D Print Teknologi

Sustainable Development Goals

” Sammen kan vi
tænke innovation
på en helt ny måde.”

AM Sustain er et innovationsprogram udviklet
af Dansk AM Hub og Deloitte med fokus på at
accelerere den strategiske adoption af
Additive Manufacturing hos små og mellemstore virksomheder.

Målet er at skabe nye forretningsmodeller og
nye produkter med høj bæredygtig impact såvel som kommerciel værdi. Et af værktøjerne
hertil er 10 Types of Innovation®.

At sætte lighedstegn mellem innovation og udvikling af nye
produkter har været en generel trend gennem mange år. Jovist,
udvikling af nye produkter er én måde at innovere på, men der
findes mange andre – og oftere med et langt højere investeringsafkast og med en langt større konkurrencefordel for virksomheden
på sigt. Derfor bruger vi 10 Types of Innovation® til at analysere og
kortlægge innovationsmønstre ud fra ti enkle og intuitive typer af
innovation.
Rammeværktøjet 10 Types of Innovation® er struktureret og
opdelt i tre forskellige farver, hvoraf venstre del af modellen er de
typer af innovation, der har højest grad af internt fokus og dermed
den største afstand til kunden. Jo længere til højre vi kommer i
modellen, desto tættere og tydeligere kommer innovationen på
slutbrugeren.
10 Types of Innovation® er specifikt designet til at hjælpe virksomheder med at tænke innovation ind i hele værdikæden. Værktøjet kan både bruges som et diagnostisk værktøj til at vurdere,
hvordan man nærmer sig innovation internt, og det kan anvendes
til at afsløre huller og muligheder, man måtte have overset ved et
givent produkt eller service i et givent marked eller industri. Orkestrerer man indsatsen rigtigt, kan man skabe løsninger, der er både
bæredygtige og kommercielt solide, hvilket er krydsfeltet, vi har
valgt at fokuserer på i dette 6 måneder lange innovationsprogram.

AM Sustain er et teknologidrevet innovationsprogram, hvor vi har
set på potentialet og effekten af 3D print på tværs af værdikæden
hos de deltagende virksomheder; Fra profitmodellen, netværket,
prototypeudvikling og de interne processer til produktinnovation,
efterservice, nye kanaler, øget kundeinteraktion samt udvikling af
virksomhedens brand og markedstilgang. Alt det har vi gjort med
det formål at identificere innovation, der kan løse nogle af tidens
store samfundsmæssige udfordringer gennem anvendelsen af
moderne 3D teknologi.
Gennem AM Sustain har vi trukket på Deloittes globale innovationsøkosystem. Teamet omkring projektet har været højtspecialiserede innovations- og strategikonsulenter såvel som specialister
i bæredygtighed og FN’s verdensmål. Vores metode er leveret og
testet over en årrække over for en lang række virksomheder fra
forskellige sektorer og industrier.
Dertil har vi haft god teknisk sparring fra både Dansk AM Hub,
Teknologisk Institut, Force Technology, 3D Printhuset og
Damvig A/S.
Christian Bjerrekær
Manager, Monitor Deloitte
SDG Strategy and Innovation
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10 TYPES OF INNOVATION®

Genbrugsmaterialer

Brug af genbrugsmaterialer som
filament eller granulat
i 3D print produktionen og reducer
materialespild og
energiforbruget
væsentligt.

LEAN produktion

Fleksibel, low-cost produktionsstruktur grundet ondemand produktion, lagerreduktion
og minimering
af administrative
costs.

Network

Process

Connections
with others to
create value

Profit
Model

Network

Signature or
superior methods
for doing your work
outside of
operations

Structure

Process

CONFIGURATION

Profit Model
The way in which

Nye forretningsmodeller
Skab nye forretningsmodeller,
herunder cirkulære modeller, samt
udforsk muligheden for lancering
af nye produkter til
eksisterende eller
nye markeder.
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Structure
Alignment
of yout talent
and assets

Decentral produktion

Ved lokal 3D print kan central
produktion i f.eks. Asien fjernes og
dermed fjerne den cost og CO2 der
er forbundet med
logistik, shipping,
og endda øget
innovationen og
komme hurtigere
på markedet.

Tillægsydelser

Brug 3D printeren til at fremstille
komplementære produkter eller gør det
muligt for kunder
selv at printe
tillægsprodukter.

On-demand levering

Producer og levér produkter i realtid
og on-demand og
undgå et varelager
af store mængder
uafsatte varer og
nedbring time-tomarket.

Product System

Product
System

Optimize extracting
core products more
effectively to higher
quality

Designfrihed

Giv produktudviklere og kunder en
langt højere designfrihed, da 3D print
ikke har samme
begrænsninger
som traditionel
produktion.

Customer
Engagement

How you interact
with stakeholders
and access or
create new
markets

Service

Channel

OFFERING

Product
Performance

Co-create og co-design
prototyper, produkter
og emner med
kunder og
partnere og øge
kundeoplevelsen.

Channel

Innovating the
product system
(E.g. production or
innovative use of
byproducts)

Product
Performance

Customer Experience

Distinctive
interactions
you foster, including
joint ventures

Brand

Customer
Engagement

EXPERIENCE

Service

Support and
enhancements
that surround
your core operations

Skræddersyet service
Brug kundens unikke data til at
skræddersy produkter og services,
der passer netop
dem eller alternativt passer et helt
nyt segment.

Brand

Representation
of your business
and how you
create trust in
yout brand

Firstmover

Skab målrettet kommunikation og
positionér virksomheden som frontløber
inden for udvikling
og design, hvad
enten det gælder
B2B eller B2C.
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” I et kommercielt perspektiv
er verdensmålene jo blot
markedsbehov, som skal
dækkes.”

At se verdensmålene som en vejviser for
fremtidens markedsbehov er en god måde at
gøre bæredygtighed til forretning på, mener
partner i Monitor Deloitte, Bahare Haghshenas.

40 SMV’er. Så mange virksomheder har Bahare Haghshenas og
hendes team i Monitor Deloitte hjulpet i løbet af det seneste år
med at bruge verdensmålene som en løftestang for innovation
og vækst. Gennem både møder, workshops, innovationsforløb og
seminarer står én ting lysende klart: Der er masser af innovationskraft i de danske virksomheder, og der er masser af ideer at gå i
gang med.
”Der er ingen tvivl om, at verdensmålene har en enorm effekt,
når det gælder om at finde nye løsninger på gamle problemer,” fortæller Bahare Haghshenas. ”Flere og flere virksomheder begynder
at se målene ikke bare som visioner for fremtiden, men også som
konkrete løftestænger for nytænkning og innovation. Særligt inden
for de mål, der handler om produktion og cirkularitet, ser vi en
interessant udvikling. Mange virksomheder kaster sig lige nu ind i
kampen.”
Ifølge Bahare Haghshenas er det ikke altid let at sætte lighedstegn mellem verdensmålene og innovation. Men eksisterende værktøjer som f.eks. 10 Types of Innovation® har været med til
at facilitere processen:

”Fordelen ved 10 Types of Innovation® er, at vi kan sætte os sammen om bordet og kigge på hele virksomhedens værdikæde. Hvor
kan vi optimere det eksisterende? Hvor skal vi tænke nyt? Og i så
fald, hvad er den kommercielle, miljømæssige og sociale værdi?
Resultatet af disse spørgsmål er, at en lang række ideer kommer
op til overfladen. Hvor man måske tidligere syntes, at verdensmålene var svære at omsætte til handling, bliver innovationsarbejdet pludselig helt håndgribeligt og konkret.”
Ud over behovet for nye produktionsmuligheder handler
verdensmålene også om adgang til produkter og ydelser for nye
kundegrupper eksempelvis i verdens fattige lande. Også her kan
3D print spille en afgørende rolle, mener Bahare Haghshenas:
”For mig handler 3D print ikke bare om produktinnovation, prototyper og lavvolumenprodukter, men i lige så høj grad om at kunne skabe on-demand produkter til nye målgrupper. Særligt tænker
jeg på lande, hvor man ikke har et avanceret produktionssetup,
eller hvor væsentlig infrastruktur mangler. Her kan 3D teknologien
bidrage til at få flere produkter ud på fjern- og vækstmarkederne
og samtidig professionalisere den lokale produktion.”
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” Flere og flere virksomheder begynder at se
målene ikke bare som visioner for fremtiden,
men også som konkrete løftestænger for
nytænkning og innovation.

”

Selvom Bahare Haghshenas medgiver, at det fulde spektrum af 3D
teknologiens muligheder stadig er ukendt, er hun optimistisk efter
at have samarbejdet med Dansk AM Hub og en lang række danske
SMV’er om at kæde 3D print sammen med bæredygtighed:
”Det forløb, vi har været igennem, har med tydelighed vist, at
danske virksomheder i den grad har både viljen, talentet og innovationskraften til at tage de her udfordringer til sig. Det gælder alt
fra kompetencerne på produktionsgulvet til visionerne i ledelsen.
Her snakker vi altså ikke om improviserede skåltaler eller luftige
scenarier; vi snakker om konkrete, levende og realistiske ideer,
som kan give både et forretningsmæssigt afkast og en miljømæssig gevinst. Det har været meget inspirerende at være vidne til.”
En opfordring til de store virksomheder
Alligevel har Bahare Haghshenas en opfordring til især de store
virksomheder, som har både kapaciteten og kapitalen til at gå
helt forrest i feltet, men som for manges vedkommende stadig
mangler at gøre verdensmålene til en del af virksomhedens innovationsagenda:
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”En af de vigtigste læringer fra de sidste fire års arbejde med
verdensmålene har faktisk været, at den mest effektive innovation typisk sker på tværs af virksomhedens værdikæde og i tæt
partnerskab med leverandører. Mange store virksomheder har sat
sig ambitiøse målsætninger om bæredygtige løsninger samt nye
materialer og produktionsmodeller, men det kræver, at de accelererer innovationen sammen med deres leverandører og partnere.
Lige netop den proces bør de store virksomheder gå forrest og
facilitere. Her er et enormt uforløst potentiale.”
Selvom der stadig er et godt stykke vej til at aktivere verdensmålene i alle led, er Bahare Haghshenas overbevist om, at
danske virksomheder i de kommende år vil tage førertrøjen:
”Ikke bare har vi teknologien og agiliteten til at udvikle nye
løsninger; vi har også den rigtige fornemmelse for det gode købmandskab. Set i et kommercielt perspektiv er verdensmålene jo
blot markedsbehov, som skal dækkes. Hvis man som virksomhed
har de rigtige produkter, de rigtige løsninger eller kapaciteten til at
udvikle dem, er der helt sikkert også en kommerciel gevinst i sigte.”

Verdensmålene for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens
stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25.
september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar
2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig
udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.
Kilde: FN
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”3D print har altid været
en integreret del af
vores produkt.”
Både i Danmark og i udlandet er efterspørgslen stor
efter de smukke 3D printede brillestel fra Monoqool.
Grundlægger Allan Petersen tør derfor godt have store
visioner – og han er klar til at tage næste skridt.

Det startede alt sammen med en designmesse i Paris, hvor Monoqool skulle stille med en kollektion af produkter. Problemet var
bare, at produkterne ikke var klar. Det blev startskuddet til en lang
rejse med 3D print som omdrejningspunkt. Det fortæller grundlægger og adm. direktør i Monoqool Allan Petersen:
“3D print har helt sikkert været en helt afgørende ingrediens
i vores forretningsmæssige succes. I dag sælger vi briller i 1200
butikker i 15 lande. Det er helt fantastisk. Vi kan producere stel,
som vejer ned til 4 gram, og som samles uden brug af en eneste
skrue. Selv i et marked, hvor der virkelig er mange spillere på
banen, har vi som designvirksomhed formået at skille os ud.”
Med 3D print har Monoqool opbygget en helt ny værdikæde i
forhold til de traditionelle brilleproducenter, fortæller Allan Petersen:
”Den vigtigste forskel er, at vi er ekstremt hurtige til at produktudvikle. Normalt venter man 1-2 måneder bare på en prototype fra
eksempelvis Kina. Vi venter 1-2 dage! Samlet set betyder det, at
vi kan have et produkt på markedet på under to måneder, mens
branchestandarden er et helt år. Det giver os en helt ny type design- og håndværksmæssig frihed.”
For nylig lancerede Monoqool et brillestel udelukkende
produceret af ricinusolie, et organisk materiale der stammer fra
hjulbønner (castor bean). Ifølge Allan Petersen er stellet det første i
verden, der er 3D printet af 100 pct. biomateriale:

VÆRD AT VIDE

1200 butikker
15 lande

Monoqools populære 3D printede brillestel sælges
allerede i mere end 1200 butikker i 15 lande.

”Egentlig er det jo tankevækkende, at man som dansk virksomhed
kan være helt i front i verden. Det har vi været her, og det er vi
virkelig stolte af. Næste spørgsmål er selvfølgelig, om kunderne vil
have de nye bæredygtige stel. Her vil jeg være ærlig at sige, at 30
pct. er ellevilde, og 70 pct. er fuldstændig ligeglade. Det ændrer
dog ikke på, at bæredygtighed er kommet for at blive.”
Selv om Monoqool har gjort sig en masse erfaringer med
bæredygtighed – og selv om virksomheden i dag kun har et spild
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på 2 pct. af råmaterialet mod normalt 85 pct. i branchen – er der
stadig meget at gøre på bæredygtighedsfronten, påpeger Allan
Petersen:
”Lanceringen af det nye stel af ricinusolie viste med tydelighed, at vi stadig har noget at lære i forhold til, hvordan vi kommunikerer til markedet om bæredygtighed. Det er en af grundene til, at
vi har teamet op med Dansk AM Hub og Deloitte. Vi har simpelthen brug for mere viden om, hvordan vi indarbejder bæredygtighed i alle vores processer, så vi ikke risikerer at komme ud og sige
noget der ikke er korrekt.”
Ligesom teamet hos Monoqool ikke er bange for at lære og
udvikle sig, er Allan Petersen heller ikke bange for at have endnu
større ambitioner for fremtiden:

SÅDAN VIL MONOQOOL
BIDRAGE TIL VERDENSMÅLENE

• Introducere flere 3D printede
produkter af 100 pct. biomateriale.
• Beholde nuværende materialespild på kun 2 pct. mod hele 85
pct., som er gennemsnittet i branchen.
• Indarbejde bæredygtighed i alle processer
• Arbejde på at at udvikle en cirkulær forretningsmodel, hvor kunderne returnerer deres produkt

”

Ud over at videreudvikle
vores produkter kan jeg sagtens
forestille mig, at vi også vil

efter brug i stedet for bare at smide det ud.

gøre hele værdikæden mere
bæredygtig.

”

FAKTA OM MONOQOOL

• Monoqool er en dansk designvirksomhed, der
producerer innovative brillestel.

”Ud over at videreudvikle vores produkter kan jeg sagtens forestille
mig, at vi også vil gøre hele værdikæden mere bæredygtig. I dag
sælger vi jo stadig briller på den gammeldags måde gennem en
grossist eller en agent. I fremtiden tror jeg, at vi vil se mange flere
cirkulære forretningsmodeller, hvor kunderne returnerer deres produkt efter brug i stedet for bare at smide det ud. Dér er brillebranchen slet ikke endnu. Her er endnu en mulighed for, at Monoqool
kan gå forrest.
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i 15 lande.
• Virksomheden holder til på den smukke gamle
herregård Danstruplund, der ligger få kilometer fra
Fredensborg i Nordsjælland.

Process
Signature or
superior methods
for doing your work
outside of
operations

Structure

CONFIGURATION

Profit Model
The way in which
you make money

• Brillerne fra Monoqool sælges i ca. 1200 butikker
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Udbredelsen af AM
I 2019 kortlagde Dansk AM Hub for første gang udbredelsen
af Additive Manufacturing (AM) i Danmark. Her er
hovedkonklusionerne fra den nationale screening foretaget af
Syddansk Universitet samt resultaterne fra Dansk AM Hubs egen
undersøgelse af aktørlandskabet.
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25 pct. af danske fremstillingsvirksomheder bruger Additive
Manufacturing

AM har stor indflydelse på
forretningstilgang og
forretningsmodel

25 pct. af danske fremstillingsvirksomheder anvender Additive Manufacturing/3D print, enten ved brug af egen printer eller ved køb af
ydelser hos leverandører.

Virksomheder, der anvender AM-teknologi, oplever samtidig, at
det understøtter forretningstilgangen positivt f.eks. gennem øget
kundesamarbejde og kundetilpassede produkter.

AM-teknologien bruges primært til at fremstille prototyper til at
understøtte produktudvikling i virksomhederne. Herudover bliver
teknologien brugt til støtteværktøjer, for eksempel gribere og andet
i produktionssammenhæng. Den laveste anvendelse af AM findes
til fremstilling af slutbrugerprodukter.

44 pct. af de virksomheder, der bruger AM, mener, at AM har
direkte indflydelse på forretningstilgangen og forretningsmodellen.
40 pct. af virksomhederne angiver, at de i højere grad kan imødekomme kundernes behov på grund af AM, mens 45 pct. mener,
at AM-teknologi har været med til at forbedre samarbejdet med
kunderne.

Introduktionen af AM i virksomheden sker primært bottom-up,
fordi en medarbejder får kendskab til teknologien og starter med
at arbejde på forsøgsbasis. Herfra udvikler det sig, som oftest, når
ledelsen eller andre medarbejdere får øjnene op for, hvad teknologien kan.

Virksomhedens størrelse er ikke afgørende for opbygningen af
AM-kompetencer. Der er dog flest større virksomheder, som har
implementeret AM, men der ses ikke en sammenhæng mellem
størrelsen og anvendelsen af AM.
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Øget innovationskraft

Danske virksomhedsledere
tror på Additive Manufacturing

Jo højere virksomhedernes modenhed er i forhold til anvendelsen
af AM, des mere innovative er de – både i forhold til produktudvikling og procesinnovation.

60 pct. af de fremstillingsvirksomheder, der har størst modenhed
i anvendelsen af AM-teknologi, har forventninger om yderligere
investeringer i både udstyr og AM-ydelser.

11,2 pct. af virksomhederne er mere modne i deres anvendelse af
AM og anvender teknologien både inden for innovation, fremstilling
af værktøjer/gribere og produkt- og komponentfremstilling. Disse
virksomheder oplever det største udbytte af teknologien og er også
mere innovative, hvilket samlet kan skabe en forbedret konkurrenceevne. Det tyder altså på, at teknologien har en positiv effekt på
virksomhedens evne til at skabe produktinnovation og implementere nye teknologiske processer.

Der er en tendens til, at jo mere virksomheden anvender teknologien, des højere forventninger har den til fremtidige investeringer i
teknologien.
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” I fremtiden flyver vi ikke
reservedele til Japan eller USA,
vi sender bare en tegning.”
dvt i Frederikssund har i over 30 år fremstillet
transport- og sorteringsanlæg til industrielle vaskerier.
Det har medført et hav af specialudviklede dele, der
alle skal lagerføres. Men det kan 3D print lave om på.

dvt er en virksomhed, der tager kunderne alvorligt: Når du køber
et transport- eller sorteringsanlæg til et industrielt vaskeri, lover
dvt at levere reservedele i hele anlæggets levetid, dvs. i mere end
30 år. Det løfte har skabt både glade og loyale kunder over hele
verden, men har også bidraget til at fylde lagrene op. Det fortæller
Sten Græse, der har været ansat i firmaet i hele 32 år, først som
serviceteknikere, siden som produktionschef og nu som adm.
direktør:
”Løftet om at levere reservedele over en 30-årig periode har
uden tvivl været et unique selling point over for vores kunder.
Udfordringen er dog, at vi i dag må lagerføre titusindvis af komponenter, hvilket har nødvendiggjort en enorm lokalekapacitet på
fabrikken. Her er det helt åbenlyst, at 3D teknologien kan spille en
afgørende rolle. I det øjeblik vi kan lave print-on-demand, kan vi
nedbringe vores lager med ca. 20 pct. og dermed også reducere
vores miljøpåvirkning væsentligt.”
Også når det gælder bæredygtig innovation ser Sten Græse
store muligheder inden for 3D print:
”Faktisk tror jeg, at hele lager- og reservedelsproblematikken
er en kæmpe bremse for innovation i mange fremstillingsvirksomheder – og måske i langt større omfang, end man lige skulle tro.
Med 3D print kan vi tænke innovation på en helt ny måde. Ikke
alene kan vi fremstille et lavere styktal; vi kan også lave langt mere

VÆRD AT VIDE

Grundlagt 1864
dvt blev etableret helt tilbage i 1864 som producent

af kemikalier til vaskeindustrien. I 1960’erne begyndte virksomheden at installere Milnor vaskemaskiner,
og senere udviklede man også transportsystemer.

komplicerede komponenter. 3D printeren skal jo hverken fræse,
dreje eller svejse. Den printer bare og er som udgangspunkt
ligeglad med kompleksitet. Samtidig giver den også mulighed for,
at en stor del af vores metalkomponenter over tid kan udskiftes
med plast. Jeg regner med at ca. 10 pct. af vores sortiment på
nuværende tidspunkt kan 3D printes billigere end ved traditionel
fremstilling.”
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For Sten Græse er det vigtigt, at dvt for alvor sætter et tydeligt
aftryk på bæredygtighedsagendaen:
”Hvis man ser på bæredygtighed, er det jo helt basalt, at man
ikke producerer ting, der ikke bliver brugt. Reelt er der jo i dag flere
hundrede kilo komponenter, vi lægger på lager, som aldrig nogensinde kommer videre, og sådan vil jeg tro, at de fleste produktionsvirksomheder har det. Med 3D print kan vi komme meget tættere
på det magiske tal, nemlig at producere blot ét styk ad gangen.”
Derfor ser Sten Græse også store perspektiver i 3D teknologien – ikke blot for dvt som virksomhed, men også for kunderne:
”For enhver virksomhed er leverancesikkerhed alfa omega, og
vi kender alle virksomheder, som har brændt sig, fordi en leverandør pludselig er væk, og man ikke længere kan skaffe reservedele.

SÅDAN VIL DVT BIDRAGE TIL
VERDENSMÅLENE
• Nedbringe lager med 20 pct.
gennem print-on-demand.
• Undgå at producere varer, som
aldrig bliver anvendt, hvilket på
den korte bane vil svare til cirka
200 kg pr. år.
• Øge kundernes leverancesikkerhed gennem hele
anlæggets livscyklus.
• Undgå unødig transport ved at stille dokumentation
til rådighed, så reservedele kan printes lokalt og

” Hvis man ser på bæredygtighed,

dermed mindske CO2 - aftrykket.

er det jo helt basalt, at man ikke
producerer ting, der ikke
bliver brugt.

”

FAKTA OM DVT

• dvt blev etableret helt tilbage i 1864 som producent

Her kan 3D print virkelig revolutionere forsyningskæden, fordi man
jo blot skal have tegningerne, hvorefter man selv kan få printet de
reservedele, man har brug for til sine anlæg.
Om få år spår jeg faktisk, at vi helt holder op med at sende
reservedele til f.eks. Japan og USA og i stedet blot sender en
e-mail med dokumentationen. Tænk hvor meget unødig transport
og CO2-udledning forbundet herved, vi som samfund kunne skære
væk, hvis alle virksomheder begyndte at tænke sådan. Det ville
være revolutionerende for hele industrien.”
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• I 1960’erne begyndte virksomheden at installere
Milnor vaskemaskiner, og senere udviklede man
også transportsystemer.
• I dag leverer dvt transport- og sorteringsanlæg til
industrielle vaskerier over hele verden.
• dvt holder til i Frederikssund.
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Ifølge beregninger fra Wohlers Associates
og Teknologisk Institut kan mere end 5 pct.
af verdensproduktionen de kommende år
udskiftes med 3D print, hvis man udnytter
teknologien til fulde. I dag udgør 3D print
cirka én promille.
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” Med 3D print kan vi langt
bedre supportere innovative
startup-virksomheder.”
Siden 1940’erne har danske Carmo fremstillet
plast-komponenter til industrien. I dag åbner 3D print
døren op for helt nye udviklingsopgaver, der bl.a.
bygger på bæredygtighed og innovation.

Det var helt tilbage i 1946, at Carmo introducerede en af de første
sprøjtestøbemaskiner i Danmark. Dengang, lige efter 2. Verdenskrig, var plast det nye vidundermiddel – billigt, fleksibelt og med
et enormt potentiale til at revolutionere fremstillingssektoren og
sætte helt nye standarder for masseproduktion.
Sprøjtestøbemaskinen hos Carmo blev da også starten på et
langt industrieventyr, der lever videre den dag i dag. Det fortæller
Anders Johnsen, VP R&D and Technology hos Carmo.
”Faktisk kan vi bryste os af at være pionerer inden for sprøjtestøbning gennem snart en menneskealder. Det har gjort os i stand
til at opbygge en stor produktportefølje og en trofast kundeskare.
I dag er vi bl.a. ISO 13485-certificeret til at levere medico-komponenter til eksempelvis urinposer. Samtidig leverer vi en lang række
tekniske komponenter til industrien, herunder komponenter der
kan højfrekvenssvejses på folier.”
Som frontløbere inden for udviklingen af plastkomponenter
var Carmo hurtige til at spotte, at 3D teknologien potentielt kunne
rumme store muligheder inden for innovation og bæredygtighed.
Derfor investerede man tidligt i en 3D printer på fabrikken i Espergærde for at tage de første spæde skridt og samtidig opbygge
erfaring, fortæller Anders Johnsen:

VÆRD AT VIDE

Vidundermiddel
Det var 1946, lige efter 2. Verdenskrig, at Carmo
introducerede en af de første sprøjtestøbemaskiner i Danmark. Dengang var plast det nye
vidundermiddel.

”Vores første øvelser med 3D print var faktisk med robotgriberne
til vores tekniske afdelinger. Med mere end 600 varegrupper har
vi brug for en lang række forskellige gribere for at kunne automatisere produktionen. Langt hovedparten af disse bliver i dag printet i
3D, faktisk i så stort et omfang, at vores 3D printere nærmest kører
i døgndrift.”
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I dag er Carmos 3D printere for længst blevet en fast del af virksomhedens mange udviklingsopgaver. Derfor er Anders Johnsen
og hans team klar til at gå endnu længere:
”Det har helt sikkert været vigtigt for os at gøre os en masse
erfaringer for at forstå både mulighederne og kompleksiteten i 3D
print. Det gør også, at vi føler os godt rustet til at tage de næste
skridt. I tråd med bl.a. FN’s verdensmål vil vi gerne nedbringe
vores lager og reducere spild ved at indføre print-on-demand. Vi vil
også gerne kunne servicere lavvolumenprodukter. Endelig er der
et enormt perspektiv i at kunne supportere startup-virksomheder
med helt nye prototyper, der tidligere ville have været ekstremt
dyre at fremstille ved hjælp af de traditionelle metoder. Også her
åbner 3D print op for at tænke langt mere innovativt og bæredygtigt. I fremtiden kommer vi til at sige ja til langt flere af den slags
opgaver.”

SÅDAN VIL CARMO BIDRAGE
TIL VERDENSMÅLENE
• Nedbringe lager.

• Reducere spild ved at indføre
print-on-demand.
• Servicere lavvolumenprodukter
• Supportere startup-virksomheder med nye prototyper, der
tidligere ville have været
ekstremt dyre at fremstille ved
hjælp af traditionelle metoder.
Også her åbner 3D print op for
at tænke langt mere innovativt

” Det har helt sikkert været vigtigt

og bæredygtigt.

for os at gøre os en masse erfaringer
for at forstå både mulighederne og
kompleksiteten i 3D print.

”

FAKTA OM CARMO

• Etableret under 2. Verdenskrig af Carl Mogensen,

Selv om teamet hos Carmo med bistand fra Deloitte stadig er
i gang med at lægge både en kort- og langsigtet plan for, hvordan
virksomheden vil investere i 3D print, tør Anders Johnsen dog godt
sætte tal på ambitionerne:
”Inden for 5 år vil vi skabe en årlig meromsætning på 5-8 mio.
kr. i det omfang, at 3D print kan understøtte vores nuværende
sprøjtestøbeforretning. Måske er potentialet endnu større, hvem
ved? Det eneste vi ved med sikkerhed er, at vi hele tiden får nye
aha-oplevelser, når vi kigger på 3D print. Hos Carmo er det en
teknologi, der er kommet for at blive.”

heraf navnet.
• Pionerer inden for sprøjtestøbning siden slutningen
af 1940’erne.
• Carmo har netop været igennem et generationsskifte, hvor CEO Claus Steenstrup Ishøy har
overtaget ejerskabet efter sin far.
• Carmo har i dag ca. 500 kunder på verdensplan.
• Virksomheden sælger ca. 80 pct. af sine produkter
uden for Danmark.
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”

Du behøver ikke altid anstrenge

dig for at tænke ud af boksen. Tag

fat i de emner, du kender i forvejen,

udfordr fremstillingsmetoden. Eller se
på reparationen af brugte komponenter.
Resultatet kan blive grøn og bæredygtig
produktion, som øger fortjenesten og
forkorter din leveringstid.

”

Peter Tommy Nielsen
Head of Department, 3D Print & AM Technology
FORCE Technology
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”

I mange år var 3D tekno-

logien primært baseret på materialer, man kendte i forvejen
fra eksempelvis bilbranchen,
flybranchen eller medicobranchen. Sådan er det heldigvis
ikke længere. I dag findes en
række speciallegeringer, der
lavet specifikt til at printe i
3D. Samtidig er printerne nu
blevet reelle industrimaskiner,
der er konstrueret til industriel produktion. Tilsammen
har de to udviklinger skabt et
kvantespring i forhold til både
hastighed, byggevolumen og
kvalitet.

”

Nikolaj Vedel-Smith
R&D Manager, Teknologisk Institut

Industriel 3D print
Do’s and Don’ts
3D print er de seneste år er gået fra prototypestadiet til reel industriel serieproduktion. Teknologien
tilbyder mange muligheder og gevinster, men der er
også forbehold og faldgruber, man bør være opmærksom på for ikke at spilde sin tid og sine penge. I det
følgende finder du en ikke-udtømmende liste med råd
til, hvad du bør gøre – og lige så vigtigt IKKE gøre –
når du overvejer at komme i gang med at indføre 3D
print i din virksomhed.
Kilde: Teknologisk Institut
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Please don’t

Bliv IKKE (for)
teknologibegejstret
Pas på med at blive teknologibegejstret. 3D print er i sig selv ikke
løsningen på alt, og du skal sikre dig, at du forstår de begrænsninger, den enkelte 3D printteknologi har. Det gælder eksempelvis geometri, materialer, pris, produktionshastighed, overfladefinish, tilhørende udstyr og sikkerhedsforanstaltninger.
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Please do

Kom i gang!
– Køb en billig printer
og udnævn en pionér
Det tager tid at tilegne sig ny viden – og endnu længere tid at
få den viden integreret i virksomheden. Start derfor med de
små målsætninger og lavthængende frugter. Det er vigtigt at
få en god oplevelse med teknologien, og det er ofte nemmere ved at starte i det små og bygge ovenpå bagefter. Det er
ikke sikkert, at tiden er moden, eller at teknologien endnu er
helt rigtig til, at netop din virksomhed implementerer 3D print
i produktionen. Men kom i gang i det små, og brug tiden på at
opbygge tillid og kendskab til teknologien, således at I hurtigt
kan sætte i værk, når I er klar. Køb en billig printer, og udpeg
en 3D print-pionér, der holder sig opdateret på ny teknologi
og hjælper kollegaerne med at komme i gang. Gør printeren
gratis at bruge – også til Star Wars-figurer – og se om ikke
medarbejderne hurtigt begynder at finde på kreative
og billige løsninger.
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Please don’t

Køb IKKE en
dyr maskine
Pas på ikke at fejlinvestere i en dyr maskine. De billige
maskiner kan være en god investering i at tilegne sig viden
og knowhow i virksomheden. De dyre produktionsmaskiner
kræver, at der er belægning til at afskrive maskinen, at der
installeres det nødvendige tilhørende udstyr, og at 3D print
er indtænkt i virksomhedens forretningsplan. Start med en
mindre maskine, der er nemmere at drifte, og sørg for at de
emner, maskinen skal fremstille, faktisk kan og bør fremstilles
med 3D print. Dette kan man f.eks. gøre ved indledningsvis at
udvikle og købe komponenterne af en serviceleverandør og
først tage produktion in-house, når produktionsvolumen
er stor nok til det.
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Please do

Forstå din forretning
med 3D print
Succes med 3D teknologi afhænger af, hvordan den er implementeret. Hvilken udfordring løser 3D print i din virksomhed,
og hvordan er det værdiskabende? De værdier, som 3D print
er med til at skabe, kan findes mange steder i værdikæden –
helt fra en accelereret produktudvikling, via hjælpeværktøjer
og produktionsudstyr, til komponenter der i selve brugsfasen
er energi- og økonomibesparende og dermed over produktlivsforløbet er en bedre forretning. Inden du går i gang, bør
du derfor være sikker på, hvor og hvordan 3D print kan skabe
værdi for din virksomhed. På den måde sikrer du en holistisk
vurdering af økonomien og kan nemmere vurdere, om det er
den rigtige løsning.
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Please don’t

Sammenlign
IKKE kun 1:1 med
alm. fremstilling
Hvis man skal sammenligne to produktionsformer for samme
emne – hvad enten det er 3D print eller andet – bør man altid
anskue totaløkonomien. Kun for komplekse komponenter vil
3D print typisk være en fordel uden andre ændringer. Komponentfremstillingen er måske nok organiseret i sin egen økonomiske sandkasse, men reelt står den ikke alene. Hjælper
3D print med en hurtigere udvikling eller hurtigere igangsættelse af produktionen, da man ikke skal vente på fremstillingen af værktøjer? Og hvad betyder det for time-to-market og
virksomhedens markedsposition? Hvad er værdien af ikke
at skulle fremstille komponenter til lager, da der nemt kan
fremstilles nye ved behov? Og hvad er merværdien af, at produktet eller værktøjet performer bedre? Den slags spørgsmål
skal man tage med i sine overvejelser.
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Please do

Invester i
medarbejdere
og knowhow
3D print er grundlæggende anderledes end traditionelle
fremstillingsprocesser. Teknologien og mulighederne udvikler
sig hurtigt i disse år, og man kan derfor hurtigt komme bagud
med hensyn til viden. Meget af værdien ved 3D print kommer
bedst til udtryk, når medarbejderne kender de muligheder,
teknologien tilbyder og indtænker disse i de løsninger, de
udvikler. Før de dyre investeringer laves, bør man derfor
investere i viden og knowhow hos medarbejderne.
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Please don’t

Glem IKKE materialer
og efterbehandling
Husk at undersøge hvilke materialer, der er tilgængelige
til brug med den 3D printteknologi, du overvejer at bruge.
For filamentprinterne er der ofte et begrænset udvalg af
plastmaterialer sammenlignet med sprøjtestøbning, og der
findes ligefrem specielle 3D printere, som fokuserer på netop
dette problem. Det samme er gældende for hærde-resiner,
plastsintring, metalsintring og lasersvejsede metalemner.
Nogle teknologier kan anvende bestemte materialer og ikke
andre. Sørg derfor for, at teknologi og materialevalg matcher din løsning. Det samme gør sig gældende for finishen
af emnet. Mange 3D printede emner efterbehandles for at
opnå andre materialeegenskaber eller glatte overfalder. Hvis
det, du søger, ikke kan opnås direkte ud af printeren, kan
det måske opnås ved hjælp af en efterbehandling i form af
CNC-bearbejdning, varmebehandling, HIP-ing, elektrokemisk
eller abrasiv polering.
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Please do

Design til
3D print
3D print kan i enkelte tilfælde være en bedre teknologi til
fremstilling af eksisterende komponenter. I de fleste tilfælde
er disse komponenter dog designet til fremstilling med
en anden teknologi, hvorfor 3D print kun giver en sparsom
gevinst, hvis overhovedet nogen. Udnyt derfor mulighederne
ved 3D print og konstruer kompakte letvægtskonstruktioner,
der sparer materiale samt procestid og udnytter gevinsterne
ved den geometriske frihed, teknologien tilbyder. Udnyt at
mange komponenter kan samles i én part, så man slipper
for samlinger og pakninger – eller brug muligheden for at
lave emner med vibrationsdæmpning eller med komplekse
indvendige geometrier.

45

Please don’t

Afskriv IKKE
teknologien
Det er en reel mulighed, at det, du ønsker at fremstille,
simpelthen er foran den teknologiske udvikling – enten på
materialer, godkendelser, pris, fremstillingshastighed, tolerancer eller noget helt andet. Her er det vigtigt at huske, at 3D
printteknologien i disse år modnes hastigt, og at det, som var
langt fra være muligt for to år siden, i dag er implementeret
i produktion. På samme måde er det, som i dag er uden for
rækkevidde, muligvis en reel mulighed om kort tid i industriel
sammenhæng. Det samme gælder for godkendelser og
standarder. Disse er i høj grad relateret til allerede eksisterende standarder, og der hvor de ikke er, er der en del nye
undervejs. Hvis ikke teknologien eller markedet er klar til din
forretning i dag, så hold dig orienteret og vær klar til at springe
på toget, så snart de er.
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Please do

Indgå et strategisk
partnerskab
Når du er klar til at gøre 3D print til en del af din virksomhed,
så overvej om det er den bedste løsning at købe jeres egen
printer som det første. Nogle teknologier er nemmere at
installere og drive, mens andre kræver både knowhow og
tilhørende udstyr, som din virksomhed måske ikke allerede
råder over. Har medarbejderne for eksempel de påkrævede
sikkerhedsuddannelser og erfaring til at drifte en ny type af
produktionsmaskiner? Lav en serviceaftale med eksempelvis
printerleverandøren omkring uddannelse af medarbejderne –
eller lav et partnerskab med en serviceleverandør om at drive
den nye produktionslinje i den første periode, indtil produktionen er helt oppe at køre. På den måde udnytter du serviceleverandørens store viden på området til hurtigt at luge ud i
de børnesygdomme, der er ved opstart af en ny produktion,
ny fremstillingsteknologi og nye komponenter.
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” Langt om længe er vi nået til
et stadie, hvor det giver mening
at 3D printe i metal.”
For sønderjyske Danitech, der er specialister i kraftfulde
bevægelses- og kontrolløsninger, er det ikke blot et
spørgsmål om at kunne 3D printe maskinkomponenter,
men om at kunne 3D printe dem i metal.

Pappresseren på genbrugsstationen, affaldskomprimatoren bag
supermarkedet eller løftebordet hos den store industrivirksomhed.
Alt sammen er det eksempler på maskiner, der anvender moderne
hydraulik og mekanik.
Hos Danitech kaldes den slags ’motion and control solutions’,
en vital disciplin i konstruktionen af industrimaskiner. Selv om Danitech i mange år har været frontløbere på området, har virksomheden været tøvende med at udforske 3D teknologien på grund
af de tekniske begrænsninger inden for metal-print. Men netop
de begrænsninger er efterhånden ved at være fortid. Det fortæller
Head of Business Development, Rasmus Iversen:
”Vi har haft mange diskussioner om 3D print hen over årene,
men de er stort set alle sammen endt med konstateringen af, at
3D print primært egner sig til plastic. Sådan har det også været
historisk, men sådan er det ikke nødvendigvis længere. Det har
været en øjenåbner for os at finde ud af, at metal-print rent faktisk
kan lade sig gøre.”
Eftersom Danitechs dele og komponenter sidder i mange
typer af maskiner, er løsningerne som oftest skræddersyet til
kunderne. Netop her er der muligheder inden for 3D print, mener
Rasmus Iversen:

VÆRD AT VIDE

100 ansatte

Danitech blev stiftet i 1987 og blev de følgende år
udråbt som en af Danmarks hurtigst voksende virksomheder. Virksomheden har i dag ca. 100 ansatte
og et årligt salg på 275 mio. kr.

”Selv om vi stadig er i den indledende fase, er det indlysende
for os, at 3D print fjerner nogle af de begrænsninger, som man
normalt associerer med de traditionelle produktionsmetoder. Det
betyder blandt andet, at vi kan lave mere specielle og avancerede
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bevægelses- og kontrolløsninger til vores kunder. Det betyder
også, at vi langt lettere kan indgå som en integreret del af vores
kunders udviklingsafdeling og hjælpe dem med at tænke innovation og bæredygtighed ind i deres forretning.”
Selv om 3D teknologien har rykket sig meget inden for de
seneste år, er der dog stadig barrierer, påpeger Rasmus Iversen.
Den største af dem er uden tvivl prisen:
”Lige præcis når det gælder 3D print i metal, er teknologien
stadig forholdsvis dyr. Derfor ser vi primært på specialopgaver, hvor
prisen ikke nødvendigvis er førsteprioritet. Et andet interessant
område er lavvolumenprodukter. Her kan 3D print gøre os i stand til
at reducere spild med 50-70 pct. samt nedbringe transportomkostninger og det dertilhørende CO2-aftryk og samtidig give

SÅDAN VIL DANITECH
BIDRAGE TIL VERDENSMÅLENE

• Bruge 3D print som fremstillingsmetode af hydrauliske
ventilblokke.
• Bruge elektrohydraulik,
hvor mekaniske produkter er udfordret.
• Indgå som en integreret del af udviklingsafdelingen
hos maskinproducenter og andre af virksomhedens kunder, der ønsker at styrke bæredygtighed og innovation.

”

Det har været en øjenåbner for os
at finde ud af, at metal-print rent faktisk
kan lade sig gøre.

”

FAKTA OM DANITECH

• Danitech er et dansk multinationalt bevægelses-

vores kunder den helt rigtige løsning frem for en standardløsning.”
Samlet set er Rasmus Iversen derfor optimistisk, når det gælder
3D teknologien, ligesom han mener, at det er vigtigt at være på
forkant med udviklingen:
”Vi siger altid selv, at vi er tekniske nørder inden for bevægelse og kontrol, hvilket betyder, at vi faktisk føler os forpligtet til at
have fingeren på pulsen, når det gælder teknologi, innovation og
bæredygtighed. At være på forkant er en del af Danitechs DNA.
Det er både noget, vi kræver af os selv – og noget, der er forventet
af vores kunder!”

og kontrolfirma med hovedkvarter og produktion i
Haderslev. Uden for landets grænset har Danitech
kontorer i Sverige, Tyskland og Holland.
• Danitechs aktiviteter inkluderer produkt- og
systemudvikling, IoT-, sourcing-, vedligeholdelsesog reparationsløsninger. Aktiviteterne er fokuseret
omkring hydraulisk og mekanisk bevægelse
og kontrol.
• Danitech arbejder primært som underleverandør

Danitech arbejder i øjeblikket på at udvikle en 3D printet ventilblok
til en aktuator. Ventilblokken vil både være fysisk mindre, kræve
mindre materiale, bruge op til 50 pct. mindre energi og stadig
levere samme effekt.
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ligesom virksomheden er skandinavisk agent for en
række europæiske leverandører.
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”Med 3D print får vi langt
mindre spild i designprocessen.”
Hos møbelvirksomheden NORR11 er det
vigtigt både at turde tænke innovativt og
bæredygtigt og samtidig være tro mod
den danske designarv.

Enkelhed, naturmaterialer og rene linjer. Skandinavisk møbeldesign går i disse år sin sejrsgang over hele verden.
Bag ved succesen står en række dedikerede møbelproducenter, der skal få design og håndværk til at gå op i en højere enhed.
En af dem er NORR11, der holder til i Østergade på Strøget i København. Her er både ledelsen og designteamet i fuld gang med
at se på mulighederne inden for 3D print. Det fortæller virksomhedens CEO, Magnus B. Magnusson.
”For os er der overhovedet ingen tvivl om, at 3D print fremover vil indgå som en naturlig del af vores tilgang til produktion
og bæredygtighed. Særligt når det gælder prototyper, som i dag
skal sendes frem og tilbage mellem Asien og Europa, er det helt
åbenlyst, at vi kan reducere både spild og transportomkostninger
betragteligt ved at fremstille vores egne 3D prototyper i Danmark.”
Ud over at reducere miljøpåvirkningen kan 3D print også bidrage væsentligt til at mindske lead-time for nye produkter, fortæller
Magnus B. Magnusson:
”Skal man overleve i møbelbranchen, SKAL man være klar
i tide til de store møbelmesser, ligesom der også er ekstremt
stramme deadlines, når produkter skal ud til forhandlerne. Her
ved vi, at selv små fejl kan medføre voldsomme forsinkelser med
store økonomiske konsekvenser til følge. Det er ganske enkelt en

VÆRD AT VIDE

Op til 120 dage

Så mange dage kan Norr11 potentielt spare på udviklingen af prototyper ved hjælp af 3D teknologi,
eftersom prøver ikke skal sendes frem og tilbage
mellem Asien og Europa.

sårbarhed i hele vores forretningsmodel, som 3D print kan være
med til at eliminere.”
Også når det gælder de store indretningsopgaver, kan 3D teknologien være en game changer, fortæller Magnus B. Magnusson:
”Når en kunde beder os om at pitche et skræddersyet indretningsprojekt, ved vi godt, at de meget hurtigt vil se en prototype.
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Problemet er, at det let kan ende som et mareridt, når justeringer
skal sendes frem og tilbage mellem kontinenter. Her kan 3D print
give os en helt anden fleksibilitet, fordi vi kan lave rettelser med
det samme. Igen kan vi eliminere både transport og besværlige
forretningsgange. For enkelte prototyper regner vi med at kunne
nedbringe time-to-market med op til 120 dage, hvilket vil være af
utrolig høj kommerciel værdi.”
Ud over fremstillingen af prototyper er NORR11 også for længst
gået i gang med at tænke 3D printede komponenter ind i deres
slutdesign:
”Lige nu ser vi f.eks. på de møbelsko eller ’dupper’, som bl.a.
sidder under vores sofastel af rustfrit stål. Her kan vi ikke bruge
standardløsninger, dels fordi stålet er skarpt, og dels fordi vi insisterer på, at tingene skal være lækre hele vejen igennem. Alt det
kan vi opnå ved at anvende 3D print. Det er ikke bare en bekvem
løsning – det er faktisk også en metode til at fuldende og forbedre
vores designs.”

SÅDAN VIL NORR11 BIDRAGE
TIL VERDENSMÅLENE

• Reducere spild ved at fremstille
egne 3D prototyper i Danmark.
• Anvende 3D printede komponenter i virksomhedens
slutprodukter.
• Tænke bæredygtighed ind i alle
processer.

FAKTA OM NORR11

• NORR11 er en dansk møbel- og designvirksomhed,

” Skal man overleve i møbel-

som blev etableret i 2011.

branchen, SKAL man være klar i
tide til de store møbelmesser.

• Virksomheden arbejder især med yngre og inno-

”

vative designere om at videreføre og videreudvikle
det skandinaviske design.
• Virksomheden har showrooms i både Berlin,
London, Reykjavik og København.

I det hele taget har det ifølge Magnus B. Magnusson været en
øjenåbner at opdage 3D teknologien med kyndig vejledning fra
Dansk AM Hub, Teknologisk Institut og Deloitte:
”Både når det gælder 3D print og FN’s verdensmål har vi faktisk fået et helt nyt perspektiv på vores forretning. Selv om vi er en
relativt ny virksomhed, har vi stadig haft vores faste vaner og vores
måder at gøre tingene på. Her synes jeg virkelig, vi har rusket op i
os selv og blevet bedre til at stille spørgsmålstegn ved det, vi gør.
Fordi vi i dag har en helt anden viden og forståelse for, hvordan 3D
teknologien kan bidrage til øget bæredygtighed, er vi også meget
skarpere til at få øje på mulighederne.”
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end 20 lande.
• Som en del af de større indretningsprojekter har
NORR11 været med til at indrette Skt. Petri Hotel og
Restaurant Kiin Kiin Bao Bao i København samt
hoteller, restauranter, kontorer og lounges i bl.a.
Reykjavik, Barcelona, Frankfurt, Berlin, Bruxelles,
London og Costa Mesa i Californien.
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Held og lykke
på din AM-rejse
Additive Manufacturing som produktionsform er en del af industri 4.0 og udråbt til at
kunne ændre den måde, hvorpå
fremstillingsvirksomheder traditionelt
producerer. Samtidig har teknologien
potentiale til at gøre produktion mere
bæredygtig og til at fremme
værdiskabende innovation.
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–
Hurtigere time-to-market
–
Reduktion af lageromkostninger
–
Mindre materialespild
–
Små-serieproduktion
–
Bæredygtig fremstilling
–
Ændring af supply chain
–
Decentraliseret produktion
–
Kundetilpassede produkter
–
Innovative produkter gennem designoptimering
–
Mindre CO2 -aftryk fra transport
–
Cirkulære forretningsmodeller
–
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AM Sustain er et innovationsprogram under
Dansk AM Hub for små og mellemstore
virksomheder med fokus på 3D print og
bæredygtighed. Programmet implementeres
i samarbejde med Deloitte.

