
Design for  
Additive  
Manufacturing (DfAM)



Indhold

I projektet ”Design for Additive Manufactur-
ing (DfAM)” bliver du klædt på til at designe 
til additiv fremstilling – også kaldet 3D-print. 
Med udgangspunkt i en gennemgang af 
netop dine produkter og komponenter ud-
vælges et emne, der er velegnet til 3D-print. 
Herefter optimerer vi produktet og viser den 
konkrete værdiskabelse som 3D-print giver.

Du lærer at optimere produkter til fremstill-
ing med 3D-print, og det valgte emne bru-
ges som praktisk case under hele forløbet. 
Under kyndig vejledning fra danske og 
udenlandske 3D-print eksperter gennem-
løber du hele procesforløbet - fra identi-
fikation af 3D-print emner og designop-
timering, via 3D-print og efterbehandling 
af emnet, til kvalitetskontrol og test af det 
færdige resultat. 

Målgruppe

Dette forløb henvender sig til:
 

• Virksomheder, der udvikler  
og fremstiller egne produkter 

• Virksomheder, der udvikler  
og fremstiller værktøjer 

• Virksomheder, der bistår andre  
virksomheder med produkt- 
udvikling og produktion 

Forløbet retter sig primært mod de  
konstruktører, der arbejder med 3D CAD,  
og har ansvaret for udviklingen af nye  
produkter i virksomheden.



Formål

DfAM projektet har til formål at udbrede 
kendskabet til 3D-print og DfAM samt  
gøre danske virksomheder i stand til at 
udnytte de tekniske og forretningsmæssige 
muligheder som teknologien giver. 

Traditionelt set er 3D-print blevet brugt til 
fremstilling af prototyper. Men teknologien 
rummer en lang række andre muligheder. 
3D-print kan med fordel også bruges til  
eksempelvis pilot- og småserieproduktion, 
og fremstilling af fiksturer og hjælpeværk- 
tøjer, sprøjtestøbeværktøjer, og  
reservedele. 

Materialesiden udvikles hele tiden, og det 
er i dag muligt at printe i en lang række 
forskellige materialer og med mange for- 
skellige teknologier. I dette projekt fungerer 
Teknologisk Institut som projektleder, og 
inddrager eksperter fra AM Hub (https://
am-hub.dk/), PLM Group (https://plmgroup.
dk/3d-printere-2/), WikiFactory (https://
wikifactory.com/) og Hexagon (https://www.
mscsoftware.com/en-indopacific/product/
msc-apex-generative-design) afhængig af 
virksomhedernes behov. 

Aktivitetsplan
DfAM er opdelt i følgende fem moduler. 

Modul 1 — Introduktion til 3D-print, og DfAM

• 1 dags opkvalificering for virksomheder med 
begrænset 3D-print erfaring 

• Adgang til Teknologisk Instituts online  
AM undervisning

Modul 2 —  Identifikation af emner egnet til 3D-print 

• I løbet af en arbejdsdag i hver deltager- 
virksomhed gennemgås tegninger og 
styklister for at udvælge elmenter vel- 
egnet til optimering for 3D-print-fremstilling. 
Udvælgelsen foregår i et samspil mellem virk-
somhedens deltagere og 3D-print eksperter fra 
Teknologisk  
Institut, AM Hub og PLM Group. 

• Identificerede emner vurderes ud fra økonomi 
og værdiforøgelse – og der  
udvælges emner til det videre forløb

Modul 3 — Udvikling af løsninger

• De udvalgte emner optimeres med henblik på 
optimering af øget performance og reduktion i 
såvel pris som miljøbe- 
lastning.  

• En indledende business case udviklet og poten-
tialet vurderes 

Modul 4 — Implementering af løsninger

• Virksomhedernes case-emner  
produceres vha. 3D-print. 

• Efterbearbejdning og kvalitetskontrol  
af de færdige emner 

• Test og demonstration af øget performance. 

Modul 5  — Evaluering og business case

• Evaluering af forløbet, hvor deltagende virksom-
heder udveksler erfaringer, evaluerer resul-
taterne og foreslår ændringer/forbedringer 

• Seminar/temadag på Teknologisk Institut, hvor 
resultater og erfaringer præsenteres for øvrige 
danske virksomheder 

• Færdiggørelse af business case så virksom-
heden står med en stærk demonstrator 



Udbytte
Det får du som deltager:

• Optimering af en af virksomhedens 
komponenter vha. ”Design for AM” 

• Overblik over 3D-print-teknologier 
• Forståelse for muligheder og  

begrænsninger ved 3D-print 
• Uddannelse i ”Design for AM” (DfAM)  
• Værktøjer til økonomisk vurdering af om 

3D-print er en hensigtsmæssig produk-
tionsmetode 

• Erfaring med udvælgelse af emner for 
optimering til 3D-print 

• Kyndig vejledning af, og sparring med 
førende 3D-print eksperter 

• Praktisk øvelse i hele 3D-print-forløbet 
med part identifikation, designopti-
mering, 3D-print, efterbehandling, 
kvalitetskontrol og test af eget emne 

• Professionelt netværk, og erfaringsud-
veksling med virksomheder i samme 
situation

Involvering 
Virksomhedernes involvering kan variere 
efter ønsket engagement og tilgængelige 
ressourcer i virksomheden. Som minimum 
forventes virksomheden at deltage i 

• 1 time virtuelt kick-off møde 
• 2-4 timers forløb omkring identifikation 

af emner egnet til 3D-print 
• 1 time feedback på det optimerede 

emne 
• Test af det optimerede emne 
• 2 timer input til formidling af case 
• 4 timers workshop hvor cases vises for 

andre virksomheder.  

Praktiske informationer
 

Tidspunkt 
Opstartsmøde afholdes på teams,  
d. 4. marts, kl. 9.00 – 10.00
Forløbet strækker sig over perioden frem  
til juli 2022.
Modul 1  afvikles marts 2022
Modul 2  afvikles marts + april 2022
Modul 3  afvikles april + maj 2022
Modul 4  afvikles maj + juni 2022
Modul 5  afvikles juli 2022

Pris 
Der er et deltagergebyr på 7.500kr for 
små og mellemstore virksomheder (op til 
250 ansatte). Dette indebærer et gratis 
SMV-medlemskab hos Dansk AM Hub. 
Hvis virksomheder har over 250 ansatte, 
skal den betale 50.000kr i deltagergebyr. 
Dette indebærer et gratis missionspon-
sor-medlemskab hos Dansk AM Hub.  
Kontakt AM Hub for yderligere information 
om medlemskab. Medlemskabet gælder 
for 2022.

Formidling 
Der vil være krav om formidling fra alle virk-
somhedsforløbene. Der er en kommunika-
tionsmedarbejder tilknyttet projektet der 
kan stå for interviews, billeder, video o.l. 

Tilmelding      
Tilmelding pr. mail til DfAM projektleder 
Jeppe Byskov på jpbn@teknologisk.dk 

Yderligere information 
Jeppe Byskov, Teknologisk Institut
jpbn@teknologisk.dk 
Tlf.: 72 20 28 65
Sigurd Vigen Pedersen, Teknologisk Institut
sipe@teknologisk.dk 
Tlf.: 72 20 15 11
Søren Kølle Hansen, AM Hub 
skh@am-hub.dk
Tlf. 60 38 84 30


