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Förord
I ljuset av megatrender som hypersnabb teknisk utveckling, urbanisering, digitalisering, samt framväxten av
cirkulära flöden och delningsekonomi har vi sökt efter hållbara möjligheter att stärka regionen.
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För Uddevalla handlar det även om att få till en så kallad Bilbao-effekt som kan vara den vitamininjektion som
lyfter kommunen som under en tid ”trampat vatten” i sökandet av en ny identitet, efter varvet och Volvos
Uddevallafabrik. En sådan möjlighet är att utnyttja potentialen i Uddevalla hamn med dess unika läge (logistiskt)
och samtidigt bidra till att utveckla det regionala näringslivet.
I grunden handlar det om att utveckla ett regionalt innovationsekosystem genom att lokalt utveckla och
sammanföra aktörer, tillföra perspektiv och visioner samt mobilisera ett engagemang och ge det en
framtidsorienterad riktning. Utgångsläget har varit att endast en mycket liten andel aktörer har haft förståelse för
megatrendernas framtida påverkan på den egna verksamheten. Vi har respekt för utmaningen att förstå och
hantera den stora komplexitet som olika verksamhetsledare står inför, men behovet av förnyelse kvarstår.
Genom ett stort antal samtal och presentationer har vi försökt skapa medvetenhet om möjligheterna och
engagemang att utforma en positiv framtid. En framtid som bygger på hållbart värdeskapande och
samhällsekonomisk nytta.
Självfallet har inte detta arbete skett isolerat från aktiviteter. Flera av aktörerna är med i flera olika processer eller
aktiviteter och det spiller över tankar och idéer (både bra och mindre bra). Parallellt finns till exempel arbetet med
att skapa ”Sveriges Modernaste Stad” – Uddevalla. Vi ser uppenbara fördelar med att koppla ihop arbetet från
denna förstudie med ”Sveriges Modernaste Stad”, inte minst för att stärka den lokala förankringen.
När vi träffat aktörer har vi känt oss lite som elektriker som kopplar ihop trådar och får det att lysa. Men vi har inte
nöjt oss med det utan även hjälpt aktörerna att se framtiden genom att berätta om vad som kan hända, nu när de
fått belysning.
I det följande materialet har vi försökt beskriva hur arbetet bör fortsätta och vilka förutsättningar som krävs. Det är
viktigt att komma ihåg att arbetet inte sker av sig själv. Det krävs målmedvetet engagemang från många aktörer
och det fordras resurser i form av kunskaper, kontakter, pengar och infrastruktur.
Det är vår förhoppning att rapporten läses av företrädare inom det offentliga såväl som det privata näringslivet,
som önskar en hållbar utveckling av Västra Götaland, och att läsaren sedan ställer konstruktiva frågor som ”vad
kan jag göra för att bidra till en 3D-park på Fröland?”.

Med hopp en stimulerande läsning

Göteborg och Uddevalla, oktober 2017
Åsa Klevenstam Jagre

Clas Mellby

Vill du kommentera, fråga eller korrigera något ur/från/i rapporten är du välkommen att mejla
clas.mellby@uddevalla.se

PS
Vi ber om ursäkt för ”svengelskan” i texten men vi blir snabbt vana vid begrepp som ibland ännu inte funnit sin
svenska motsvarighet. Vi hoppas att läsaren ändå med lätthet kan förstå vad vi menar, men hoppas att det inte ska
vara alltför besvärande. Kanske till och med kan se charmen i detta 
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Bilbao-effekten från när staden genomgick en enorm förändring genom Guggenheim-muséet. Staden fick genom
detta en otrolig positiv energi och besökarantal som vida överskred förväntningarna. Se gärna:
https://www.economist.com/news/special-report/21591708-if-you-build-it-will-they-come-bilbao-effect
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Förstudie 3D-park Uddevalla
Som en pusselbit i en den bredare approachen, att transformera Uddevalla till Sveriges modernaste stad, har vi
gjort en förstudie om etablering av en service-, produktions- och FoU-anläggning för additivt tillverkning i
Uddevalla hamn. FoU kring metalliska material bedrivs idag på Chalmers, Högskolan Väst och Innovatum i
samarbete med bl.a. GKN. En anläggning i Uddevalla hamn är därför tänkt att integreras i pågående initiativ och
initialt fokusera på kompositer, keramer, biomaterial och polymerer. Anläggningen ska vara en plattform för:






Framtagning av print-material
o Cirkulära flöden
o Dekonstruktion (eller skrotning) av använda produkter
Spetsanläggning: kompositer, keramer, polymerer
o FoU
o YH-utbildning
Additiv tillverkning av varor och komponenter
o Innovation inom produktdesign (t.ex. ny geometri)
o Innovationer i försörjningskedjor (t.ex. integrerat logistikstöd).

För den fortsatta läsningen kan det vara av vikt att förtydliga att 3D-printing kan/bör initieras utan en fysisk 3Dpark. Den fysiska parken ligger något år fram i tiden, men verksamheter pågår redan idag i form av en rad olika
projekt som initierats.
Förstudiens syfte är att titta på förutsättningar för etablering av en servicepark för 3D-printning i Uddevalla hamn.
Ur ansökan till VGR:
Förstudien ska resultera i ett underlag som svarar på uppkomna frågeställningar. I form av en så kallad SWOTanalys som belyser styrkor, svagheter, risker och möjligheter för etablering inom VG-regionen av ett centrum inom
additiv tillverkning med kompositer. Förstudien ska därutöver föreslå en strategi för hur ett sådant nav skall kunna
utvecklas/realiseras.
Förstudien ska svara på:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Finns det en tillräcklig efterfrågan av ett nytt centrum för additiv tillverkning med fokus på
kompositer och keramer? (sid 5)
Hur kan ett sådant centrum integreras med regionens maritima strategier? (sid 7)
Vilka är nyckelaktörerna och deras roll i en centrumbildning? (sid 8)
Vilka är viktiga samverkansaktörer lokalt, regionalt, nationellt och globalt samt hur ser sådan
samverkan ut? Privat-offentligt konsortium (så kallat Private-Public-Partnership)? (sid 9)
Hur ser en genomtänkt och realistisk strategi ut för en centrumbildning? (sid 9)
Hur skulle en hållbar finansiering av ett additivt centrum med fokus på kompositer och
keramer se ut? (sid 12)

Förstudien har genomförts i dialog med Chalmers, Swerea, Uddevalla kommun, Uddevalla Hamn, Innovatum i
Trollhättan, Högskolan väst, GKN och en rad andra företag i det geografiska området.
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2. Finns det en tillräcklig efterfrågan av ett nytt centrum för additiv
tillverkning?
Det korta svaret är ja. Och vi vill nog gå ännu längre och hävda att det är nationellt, regionalt och lokalt väldigt
prioriterat. Egentligen menar vi, i ljuset av efterföljande underkapitel, att bilagan ”Om möjligheten för Västra
Götaland” med all önskvärd tydlighet visar vikten av att utveckla ett innovationssystem för 3D-printning. Eller
omvänt, vi har i realiteten inget att välja på.

2.1. Varför additiv tillverkning?
Additiv Tillverkning (AT), eller 3D-printning, är en miljövänlig produktionsteknik som genererar vinst i hela
värdekedjan. För att det ska vara aktuellt med 3D-printning bör dock minst en av frågorna i checklistan nedan
besvaras med ”ja”.
Ja/nej

Produktutformning
Konsolidering av delar: Är komponenten sammansatt av flera delar?
Integrerad funktionalitet: Kan addering av funktionalitet öka prestanda för komponent?
Viktreduktion: Förbättras prestanda eller minskar kostnader genom minskad vikt?
Mindre spill: Leder nuvarande komponent till höga materialkostnader eller svinn?
Supply chain
Låg volym: Är behovet sparsamt, i små serier eller hög kundanpassning?
Korta ledtider: Tar det lång tid att skaffa komponent/reservdel? Hög stillestånds-kostnad?
Lagerhållning: Driver komponenten betydande lagerkostnader?
Leverantörsrisk: Finns det bara en leverantör? Är komponenten kritisk?
Lokaliseringskostnader: Är komponenten svår, tidskrävande eller kostsam att frakta?
Källa: Fritt översatt från dokumentation av pilotprojekt i Rotterdams hamn om 3D-printning av maritima reservdelar.

Stora möjligheter till återanvändning av material för reproduktion. Återanvänd det lokala avfallet i metall-, plast-,
komposit, keramer och pappersprintar => Lokalt avfall och skrot blir nya lokala produkter.
AT gör det möjligt att producera hela lösningar i ett stycke, och ger mycket större frihet till vad du som användare
kan göra, vilken kvalitet, egenskaper och former produkterna kan ha. T.ex. läkemedel, flygplansvingar, kritiska
komponenter, propellrar, karosser, verktyg, reservdelar, kajaker, båtar, hjälpmedel, sportartiklar, möbler, mat,
bastuflottar, pooler, skulpturer, parkanläggningar, kök, hus, kaffemaskiner etc. för att inte tala om möjligheten till
egendesignade produkter anpassade till kunden och hens preferenser.
Designers har mycket större frihet att utforma en produkt med AT jämfört med de begräsningar hos traditionell
produktion. T.ex. är det svårt att tillverka produkter med inbyggda sensorer, av god kvalité, med traditionell
produktionsteknik medan det är relativt enkelt med AT. Ett spännande exempel är att man har lyckats skriva ut
skor med inbyggd elektronik, som genererar ström när man springer och går.

2.2. Hur ser utveckling ut inom additiv tillverkning?
Det satsas allt mer och tas fler och fler initiativ till övergång från traditionell till AT runt om i världen och vilket
kommer att förändra både tillverknings- och transportindustrin i grunden. Det är inte längre frågan om, utan när;
var; hur; inom vilka områden och i vilken ordning. Utvecklingen pekar brant uppåt och drivkrafterna är många.
Möjligheten till sammansättning av olika material ökar i snabb takt, samtidigt som kostnad för printar och förädling
av material för produktion sjunker minst lika snabbt. Utvecklingen relaterad till effektivitet, precision och kvalitet
inom olika printtekniker, har accelererat ordentligt, bl.a. till följd av att flera grundläggande patent löpt ut. Vi såg
en rad genombrott under 2015, när det gäller möjlighet att skriva ut i olika material, effektivitet,
tillämpningsområde och kvalité. Sedan dess har utvecklingstakten accelererat kraftigt.
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Fler och fler teknik- och kunskapsintensiva bolag har idag insatsvaror i sina produkter som bara går att producera
med hjälp av additiv tillverkning.
Försvarsindustrin och sjukvården är exempel på segment som ser värdet med additiv tillverkning från flera
perspektiv.
Inom sjukvården ser man möjligheter att skapa hörapparater, proteser, rullstolar, inplantat, aktivitetshjälpmedel
etc. med precis passform. T.ex. återskapande av skallben, anpassade hjälpmedel, utskrift av organ för fysisk
granskning utan att behöva genomföra kirurgiska ingrepp etc. Exempel: Scannade barnets hjärta och skrev ut en
modell för att kunna göra en bättre bedömning av vilken operation man skall göra och hur man skall åtgärda felet.
Inom försvaret ser man bl.a. möjlighet att kunna producera ”on demand” både i land och till sjöss vid baser.
Hjälmar och utrustning med individuell passform. Reservdelar, drönare, sjukvårdsrelaterade produkter etc.
Allt fler företag övergår till 3D-print för framtagning, utveckling och underhåll av formverktyg. Ett exempel är BMW
som övergått till att använda 3D-printing för all framtagning, modellering och underhåll av verktyg.
I Korea sätter man upp 3D-center med syfte att lära små och medelstora företag hur man använder sig av AT
genom att använda sig av företagens befintliga produkter som utgångspunkt, och skapar på så vis en smidig
övergång från traditionell tillverkning till additiv tillverkning.
Serviceparker för lokal och global industri, likt den vi vill skapa i Uddevalla hamn, ser vi etableras i strategiska
hubbar, t.ex. RAMLAB som är lokaliserat till hamnen i Rotterdam (http://www.ramlab.com/). Etableringen av
RAMLAB är en fortsättning på det konsortium 27 nederländska bolag bildade i syfte att utveckla tekniker och
produkter för 3D-tillverkning, inom marin näring. RAMLAB är ett center för FOU, tillverkning och service för både
det lokala näringslivet och globala aktörer som använder de som en tjänst hamnen tillhandahåller. Initialt skapades
anläggningen för företag med marin anknytning men företag från fler och fler branscher har anslutit sig. I
Uddevalla vill vi utveckla RAMLABs koncept genom att dels arbeta med blockkedjor och dels utveckla cirkulära
flöden. Vi kan förväntas se liknande servicecentra som RAMLAB initieras och etableras för att kunna serva den
lokala industrin i både ökad takt och med geografiskt ökad förtätning.
Företaget Materflow erbjuder utskrifter från 3D-skrivare och har ett digitalt interface likt det vi vill erbjuda i
Uddevalla hamn (http://www.materflow.com/en). Materflow har även inlett ett samarbete med Ikea som lanserar
serien ”OMEDELBAR”.
French Postal Service La PosteI med sin omfattande webbmarknadsplats för digital 3D-printing som de lanserade
under devisen ”innovate and create in 3D” i syfte att erbjuda fransmännen design för användbara produkter,
leksaker, konst m.m. erbjuden av det internationella digitala kollektivet (http://impression3d.laposte.fr/).
Det poppar upp fler och fler Open Source Communities med snabbt växande flora av färdiga printritningar inom
fler och fler användningsområden, tillgängliga och möjliga att ladda ner utan kostnad.
Kommer vi t.ex. köpa kläder och saker eller ladda ner ritningen och skriva ut produkterna hemma eller i lokal
produktionspark för att slippa transporter? T.ex. köpa ny kaross till bilen när du tröttnat på färg och form. Åk till
3D-parken och byt. Lämna in den gamla för reproduktion etc.
För upphovsrätt, mönsterskydd och andra IP rättigheter är en utmaning, eftersom det är lite av ”vilda västern”
2
idag. Det är rimligt att det kommer nya regelverk som hanterar detta och för en del tillämpningar kan blockkedja
vara en alternativ lösning.
I Göteborg finns kommersiella tillverkare av 3D-skrivare som Arcam och i Värnamo BLB Industries. I Karlskoga har
man satsat på ett centra som kan nyttjas av näringslivet. I övriga Sverige finns det några aktörer som tillverkar
skrivare och/eller erbjuder additiv tillverkning med geografiska lokaliseringar som Höganäs, Bollebygd, Västervik,
Anderstorp, Helsingborg, Värnamo, Järfälla och Linköping.
Pågående forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området finns idag bl.a. på Chalmers, Lunds-, Linköpings- och
Umeå universitet, inom RISE, SWEREA, Sandvik, ABB, Saab, Skanska och hos deras relaterade partners. Sandvik,
ABB och Skanska är några av de svenska företag som satsar stora resurser på additiv tillverkning.
I Lund har man bl.a. utvecklat en mobil 3D-printer som kan skriva ut konst, instrument, möbler etc. I både Umeå
och Lund utvecklar man 3D-printers som kan skriva ut hus. Projektet vid Umeå universitet, som syftar till att skriva
ut hus i cellulosabaserade material, är mycket omfattande.
2

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blockchain
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3. Hur kan ett sådant centrum integreras med maritima strategier?
Det finns i huvudsak två maritima strategier som är relevanta i detta sammanhang, dels Västra Götalands och dels
Uddevalla kommuns. Och i mångt och mycket sammanfaller dessa. Genom att göra Uddevalla hamn till huvudman
för 3D-centrat blir det med automatik en vital del i genomförandet av den maritima strategin.
Från Maritima klustret hämtar vi en sammanfattning av VG-regionens maritima strategi:


Behålla och utveckla maritim kompetens och konkurrenskraft
Den maritima strategin ska bidra till att behålla och stärka Västra Götalands maritima kompetens samt
upprätthålla och stärka maritim konkurrenskraft.
 Samarbeta över sektors- och branschgränser
Maritim utveckling och innovation i Västra Götaland är beroende av samverkan över traditionella gränser
mellan branscher och sektorer. Exempelvis behövs ökat utbyte mellan akademi och näringsliv.
 Samverka i långsiktiga partnerskap med deltagande från näringslivet, akademi och institut samt
offentliga aktörer inklusive kommuner och statliga myndigheter
Förankring av den maritima strategin sker genom långsiktiga partnerskap, ofta i form av samverkansöverenskommelser, mellan VGR, maritimt näringsliv, akademi och institut samt offentliga aktörer, till
exempel kustkommuner och statliga myndigheter.
 Påverka och interagera med den nationella, europeiska och internationella agendan på maritima
området
Visionen för den maritima strategin är att Västra Götaland ska vara en av Europas ledande maritima
regioner. Det innebär att Västra Götaland ska vara en attraktiv samarbetspartner samtidigt som aktörerna
i Västra Götaland själva ska vara aktiva i samarbets-projekt som förstärker regionens kompetens och
konkurrenskraft.
Källa: http://media.maritimaklustret.se/2014/01/Maritimstrategi_VastraGotaland.pdf
Och från Uddevalla.se hämtar vi den lokala maritima strategin:
Stadsförnyelse
och boende
Stad vid vattnet
Å genom staden

Infrastruktur
och transport
Goda transporter
Vägnät
Järnväg öst-väst
Sjöfart

Hamn och sjöfart

Utmaningar

Översvämningar
Instabilitet
Attraktivt boende
Konkurrens Torp

Investeringsbehov
Trafiklösning
Långtidsbehov –
Dubbelspår

Nya hamnytor
Säkerhetsavstånd
Dygnet runt
Godsflöden
Investeringar

Möjligheter

Stads-/vattennära
områden frigörs
Vilja och resurser
utveckla maritimt
Rik kulturhistoria
Hållbar
stadsutveckling

Kombiterminaler
Djuphamnen
Strategisk samverkan
Kustsjöfart
Logistikcentrum

Strategi

Utveckla
tillgänglighet till
vattnet

Båtskyttel
Byfjorden
Dubbelspår vid
Grohed
Flytt utåt av hamn
Koppling
hamnterminal och
IKEA
E6
Effektiva
transporter på
vatten och väg

Specifik
karaktär

Skapa hållbar stadsutveckling
Förstärk boendet i
centrum

Offensiv
utbyggnad av
vägar och järnväg

Närhet E6
Staden och hamnen
Riksintressen
Tungt styckegods

Förstärk satsning på
nisch-produkter
Utveckla ett maritimt
terminal/logistikcentra
Satsa på strategiska
samverkans-partners
Nya marknadsandelar via
kustsjöfart

Maritimt
näringsliv
Marin teknik
Maritim
eftermarknad
Maritim
besöksnäring
och upplevelser
Handel

Kompetensförsörjning
och FoU
Kompetens för maritima
områden
Kompetensförsörjning
och FoU stödjer tillväxt
och utveckling

Besöksnäring och
handel
Starkt
handelscentrum
Läget vid havet
Smultronställen

Miljö

Behov
klusterbildning
Låg lönsamhet
Maritim
eftermarknad
kräver
tillväxtmöjlighet
Produkt- och
tjänsteutv
Eftermarknad
Fritidsbåtscentrum
Industrilokaler i
hamnen

Behov av maritima
spetskompetenser
Behov
Innovationsdriven kunskap
FoU kompetens
Tillgång till kompetent
arbetskraft
Maritim kompetensförsörjning
Maritimt kompetenscentrum
Testmiljöer

Dyrt att åtgärda
föroreningar
Översvämningar
Slussproblematik
Dagvatten/
Bäveån

Utveckla det
maritima
Uddevalla

Arbeta strategiskt med
maritim kompetensförsörjning

Konkurrens
Krävs ständig
utveckling
För få
reseanledningar
Avsaknad av
havsnära aktiviteter
Destinationsutveckling
Maritim identitet
Koncept-restaurang
Kultur
Badhus
Convention Bureau
Bohusläns museum
Gustavsberg
Utveckla Uddevalla
till ett maritimt
centrum

Satsning på
fritidsbåtsutveckling,
tillverkning och
eftermarknad

Stärka innovationskraft
genom att skapa kopplingar mellan näringsliv,
FoU och utbildning

Förstärk maritima
kultursatsningar

Skapa hållbar
utveckling

Etablera ett maritimt
kompetenscentrum

Positionera besöksnäringens ledande
roll

Ta vara och
vidare-förädla
marinteknik i
befintligt
näringsliv
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På flera sätt kan ett 3D-centrum integreras med de maritima strategierna (några exempel):








Stadsförnyelse och boende
o 3D-printade broar över Bäveån och i den nya stadsdelen som växer fram i nuvarande hamnområde.
o Det offentliga rummet kan få ny inredning genom till exempel 3D-printade parkbänkar i
Bohusgranit, lekplatser med nyskapande utrustning och mycket annat.
o Centrumhandeln kan förnyas genom att kunna erbjuda bredare sortiment utan att öka
logistikkostnader.
Hamn och sjöfart
o Hamnen kan utöka sina tjänster genom att erbjuda viss service och underhåll under tiden som
fartygen lossar och lastar. Genom att printa reservdelar behövs bara ett marginellt förråd av
sådant som inte kan/bör printas.
Maritimt näringsliv
o 3D-printade båtar i komposit.
Besöksnäring och handel
o Den 3D-printade stadsparken vid länsmuséet blir ett besöksmål i sig.
Miljö
o Genom sitt fokus på cirkulär ekonomi bidrar 3D-parken kraftfullt till ett hållbart samhälle.
Förstudien vill peka på en anläggning för cirkulära lokala och geografiskt obundna flöden.
Anläggningen skall t.ex. kunna ta hand om och förädla plast från havet för att sedan använda
materialet i produktion – för lokal och global avsättning.

Förädla och utforma en 3D-park med RAMLAB i Rotterdam som förebild. Pilotprojektet före RAMLAB hade som
uppdrag att se vilka maritima reservdelar som hade potential att 3D-printas. Det skulle även utreda lämpliga
produktionsprocesser och material. Pilotprojektet är avslutat och ett 3D-centrum har etablerats och dessutom har
avgränsningen till det maritima överskridits genom att allt fler företag och branscher ansluter sig till centrat.
Ett lyckat exempel på utveckling av printportfölj är en portfölj för produktion av reservdelar och underhåll ombord
på fartyg som det nederländska konsortiet inom marin näring tagit fram (se föregående punkt). Konsortiet bildades
för att utveckla tekniker och produkter för 3D-printning inom maritim näring. Dels tittar man på möjlighet till
produktion av reservdelar, med 3D-printer, ombord på större fartyg och dels tittar man på produktion och
utveckling av produkter inom marin näring. Konsortiet ser stora vinster när det gäller kostnadsdelning,
produktutveckling, innovation och service. Tanken med konsortiet är att driva på innovationen när det gäller både
produktionsteknik och produktutveckling inom marin näring. I projektets första skede valde man ut fyra produkter
som man utvecklar ritningar för och började producera additivt. Syftet är att ritningar skall läggas i en gemensam
databas som bl.a. skall göras tillgänglig för varv och fartyg som installerar 3D-printer ombord, så att de själva kan
skriva ut reservdelar och nya produkter i den version/form som passar just dem. Man behöver inte göra något mer
för att uppnå integration.

4. Vilka är nyckelaktörerna och deras roll i en centrumbildning?
Under arbetet med förstudien har vi upptäckt att i princip hela samhället kommer att involveras eller beröras. Det
är mycket svårt att peka ut några aktörer som nyckelaktörer och samtidigt exkludera andra i ett komplext
”innovations-ekosystem” som detta. Några aspekter vill vi dock peka ut som kritiska för en lyckad centrumbildning:
en lokal förankring; lokomotivföretag som resursstarka beställare/kunder samt nära tillgång till kvalificerade FoUaktörer. Av dessa är den lokala förankringen svagast och starkast är den nära tillgången till kvalificerade FoUaktörer.
Betydande framsteg inom näringslivet har gjorts under förstudien och vi ser med tillförsikt på framtiden. Med
placering i Uddevalla hamn kan centrat få fördelar och skapa nytta som ingen annan placering i Västsverige kan
matcha.
Att ha med aktörerna från forskningsfronten är en grundförutsättning och det är därför mycket glädjande att få ta
del deras stora engagemang för en centrumbildning under förstudiearbetet. Kontaktnätet är etablerat och en rad
aktiviteter för fortsättningen är initierade, t.ex. författande av en strukturfondsansökan för en av 3D-parkens
”armar”.
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Att få med lokomotivföretag från regionen har varit lätt när de fått konceptet presenterat för sig. Det är vår
tolkning att större företag (vilket Uddevalla saknar) har betydande resurser att lägga om på omvärldsbevakning
och därmed större nyfiken på potentiell affärsnytta.

5. Vilka är viktiga samverkansaktörer och hur ser sådan samverkan ut?
Centrat har alla förutsättningar att bli det komplement till de metallurgiska centra i Trollhättan respektive
Chalmers som det var tänkt inför ansökan till denna förstudie. Tillsammans utgör dessa centra vitala delar av ett
industriellt innovationsekosystem i Västsverige. Ett innovationsekosystem där den nationella spetsen inom
forskning finns i Västsverige. Här finns även bredden på utbildningar från gymnasium till doktorandtjänster. Det
planeras även för en YH-utbildning för servicetekniker inom 3D-printing. I regionen finns leverantörer av utrustning
som 3D-printrar, logistiklösningar och annan relevant teknik, vilket i kombination med internationella samarbeten
skapar goda förutsättningar för utveckling av en samhällsekonomiskt nyttobärande 3D-park. Det är av största vikt
att samtliga samverkansaktörer upplever en win-win-situation.

6. Hur ser en genomtänkt och realistisk strategi ut för en
centrumbildning?
En grundförutsättning för att en centrumbildning i form av en 3D-park ska bli hållbar är att den utformas som en
öppen plattform, för olika sorters verksamhet, att den är tillgänglig för alla. Den måste drivas utan vinstintresse för
att säkerställa maximal öppenhet och därför ser vi Uddevalla hamn som en lämplig moderorganisation. Vidare
måste hållbarhet vara drivande under utformning, drift och löpande utveckling av ett 3D-centrum. Öppna
plattformar, icke vinstdrivande samt cirkulär ekonomi, tillhör dock inte traditionell management-vokabulär vilket
gör att speciell uppmärksamhet bör riktas på detta.
Tanken är att 3D-parken skall vara tillgänglig för alla intressenter. Målet är att kunna erbjuda en arena för både
utveckling, forskningsprojekt, tillverkning, verktygframtagning, reparation och underhåll. Det är därför av största
vikt att 3D-parken ägs av hamnen och är ”icke-vinstutdelande”. Detta för att man ska vara neutral part mot
leverantörer av utrustning etc. Parken är tänkt att utformas till en plattform som delas av lokala och globala
intressenter med olika intressen.

En strategi för en centrumbildning kan delas upp i dels den fysiska 3D-parken och dels verksamheterna som kan
bedrivas i centrat. Den fysiska 3D-parken i form av en etablering på Fröland med tillhörande järnvägsspår ligger ett
antal år fram i tiden. Ett antal verksamheter i den kommande fysiska 3D-parken är initierade i skrivande stund.
Verksamheterna måste växa fram utifrån de behov och möjligheter som finns i ljuset av att det pågår en global
3
utveckling där flera aktörer bedriver både FoU och produktion redan idag. Det växer även fram strukturer som
hela tiden påverkar resten av det globala innovationssystemet.
Det finns en nationell agenda som syftar till att göra Sverige ledande inom 3D-printing/additiv tillverkning. Exempel
på detta är näringslivsdepartementets uttalade satsning på ”industri 4.0”, så en satsning på ett nav för 3D-printing
bör vara av intresse. T.ex. borde den relativt nya branschorganisationen Sweat, bildades 2014, vara intresserade av
satsning på 3D-center för additiv tillverkning.
En servicepark likt den vi vill etablera, i kombination med lokaliseringsfaktorer ovan, bör vara av stort intresse för
framtids- och exportorienterade etableringar.
Skapa förutsättningar för att föda och utveckla bolag som verkar globalt inom näringen och/eller till näringen
relaterade verksamheter. Konkurrensfördel för etablering- och/eller val av produktionssajt (servicepark) Stor
fördel att kunna frakta med fartyg. Stor nåbarhet för modulprint och modulfrakt för sammansättning på plats.
Kanske en satsning på produktion av båtar, kajaker, bastuflottar etc. Kanske den första egna tillverkningen av
Uddevallaflotten & Uddevallajollen - stabila småbåtar som kan fungera som vattnets Sunfleet för bostadsområden
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lokaliserade längs vattnet, och för att kunna ta sig ut på vattnet på sin fritid (som ett abonnemang). Ta båten till
jobbet. Signa upp - billigare att samåka etc. Drivs av el, sol eller andra miljövänliga energikällor.

6.1.Plattformens armar
Plattformens framväxt kan konstitueras genom ett antal business case. Vi kan kalla dem för armar och samtidigt
tänka på en amöba med armar som växer där det finns näring och utrymme.
Plattformens utformning med dess olika armar skapar förutsättning för agil produktutveckling, med
prototyptillverkning, testlabb och kundanpassad produktion för både befintliga företag och ”startups”.
Gör det möjligt att ta steget från idé till färdig prototyp på ”nolltid”. Befintliga företag och entreprenörer kan med
enkla medel, och till låg kostnad, tillverka en prototyp vilket gör det lättare att visa upp, presentera och sälja sitt
koncept och/eller produkt innan den är utvecklad och klar. Se tillgång till maskinparken som en fördel för företag
och entreprenörer etablerade i regionen.
Steget från idé till prototyp är ofta det avgörande steget för om en innovation skall bli verklig produkt. Ett steg som
alldeles för ofta blir för dyrt för entreprenören, vilket resulterar i att idén stannar i idéstadiet. Med tillgång till en
3D-park ges befintliga företag och idébärare möjlighet att designa och skriva ut sin produkt för test på några
timmar, till en billig kostnad.
Som arena för startup-företag kan man ge entreprenörer i kommunen prototypbidrag. Man kan även utveckla en
”webbtank” där innovatörer ”pitchar” sina 3D-producerade prototyper mot ett fönster av investerare. Potentiella
investerare med tillgång till 3d-printer som klarar prototypen kan ges möjlighet att skriva ut prototypen för fysisk
visualisering av produkten oavsett hur långt det geografiska avståndet är mellan innovatör och finansiär. I dessa
fall kan man skicka printkommando med skrivskyddad dold data till den specifika skrivaren om man inte vill dela
med sig av produktkritisk information i ett initialt skede.
När produkten är testad och klar för additiv tillverkning kan man använda sig av säljkanaler som poppar upp runt
om i världen (t.ex. https://www.shapeways.com/), för att snabbt nå ut till den kundkrets man riktar sig till.
3D-printning gör enstyckstillverkning till låg kostnad möjlig och en printerpark med många armar skapar
förutsättningar för destinationsinriktad produktion där destinationsspecifika och eller projektspecifika produkter
kan produceras i samma batch.
Parken är bl.a. tänkt att användas för framtagning av printportföljer för underhåll och reparation, t.ex. inom
processindustrin där driftstopp är dyra. Men även för att printa reservdelar och underhålla verktyg.
Den här armen skapar inte bara en ny affärsarm utan även möjlighet för enheter att använda parken för att printa
sina portföljer för underhåll och reparation. De utgör också en konkurrensfördel för hamnen som kan serva både
fartyg, tåg och lastbilar som lastar och lossar och sina egna anläggningar.
Producera hela fartygsinredningar i en produktionspark där fartyg kan komma till kaj för att färdigställas.
Badrum/hytter som hela stycken, fasta bänkar med olika material och kanaler för el etc. inbyggt i produkterna. Ha
en printer för underhåll och service ombord. När något går sönder återanvänder du materialet och skriver ut en
produkt i båtens ”serviceprinter”.
Sammanfattningsvis kan vi peka på en 3D-park som fungerar som en plattform genom 6 st ”armar” som i skrivande
stund håller på att fyllas med konkreta ”business cases”/pilotprojekt:







Underhåll och reparation – t.ex. strukturfondsansökan från Produktionstekniskt Centrum/Högskolan Väst.
FoU – t.ex. Swerea och Chalmers har projekt under planering.
Produktutveckling – t.ex. Kynningsrud vill utforska ny produktdesign.
Tillverkning – t.ex. NÄL och Gata & Park Uddevalla köper produkter som är tillverkat av återvunnen plast.
Verktygsframtagning – t.ex. UPC utformar nya formverktyg och underhålla befintliga.
Prototyptillverkning – t.ex. Uddevalla kommun
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6.1. Andra centrala aspekter av 3D-park i Uddevalla
Kvarnparken
Kvarnparken är den del av plattformen som tillverkar insatsvarorna till själva printen.
Kvarnparken producerar insatsvara till print från både återvunnet och nytt material. Kvarnparken har stor
kapacitet så den kan även användas för produktion till annan mottagare än parken.
Kvarnparken skapar stora möjligheter till återanvändning av material för reproduktion. Varför inte återanvända det
lokala avfallet i olika 3D-printar => lokalt avfall blir lokala produkter. Dock behövs det utvecklas effektiva processer
för resthantering och återföring för produktion.
Tradefönstret
Det poppar upp fler och fler Open Source Communities med snabbt växande floror av färdiga printritningar inom
fler och fler användningsområden, tillgängliga och möjliga att ladda ner utan kostnad. Detta öppnar oanade
möjligheter för kreativa medborgare, företagare och andra.
Det cirkulära flödet
Tänk på miljön och hållbar utveckling - Använd additiv tillverkning för lokal produktion. Minskat spill, ökad
återanvändning av material, minskade transporter, kostnads- och resurseffektivisering etc. och öka samtidigt era
valmöjligheter.
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Tillsammans skapar kvarnparken, själva printparken och Tradefönstret ett cirkulärt flöde som genererar en flexibel,
nyttomaximerande-, resurs-, miljö- och kostnadseffektiv produktion; Inget materialslöseri, minskade fraktvolym,
ingen risk för den mänskliga faktorn som felande länk, bättre möjligheter till leverans av förädlat gods, ökad
flexibilitet etc. Nyttomax i förhållande till förbrukad resurs (samhällsekonomisk kostnad/användning) blir enorm.
Vilket bl.a. innebär att tillgång till att använda serviceparken skapar helt nya förutsättningar och stora
konkurrensfördelar, för det lokala/regionala näringslivet, vid offentlig upphandling.
Målet är att erbjuda konsumenter och företag möjlighet att kunna köpa saker genom att ladda ner ritningar och
skriva ut produkterna i 3D-parken. Både för att slippa transporter och för möjligheten att återanvända material.
T.ex. Köp ny kaross till bilen när du tröttnat på färg och form. Åk till ”3D-printparken” och byt/modifiera. Lämna in
den gamla för reproduktion eller återvinn materialet. Teckna avtal med biltillverkare för tillåtelse att byta kaross
etc. IP rättigheter är ekonomiskt och affärsmässigt en utmaning inom 3D-printing. Vår tanke är att lösa det med
4
blockkedja kopplad till det digitala interfacet.

6.2.Lokaliseringsfaktorer vid etablering av 3D-park Uddevalla
Det finns många fördelar med den strategiska placeringen av en gemensam park i Uddevalla hamn som kan
användas av både lokala och externa aktörer.
I kombination med hög nivå och stor koncentration av FoU inom additiv tillverkning i regionen, har
lokaliseringsfaktor nedan legat till grund för Identifiering av Uddevalla och Uddevalla hamn som önskvärd
geografisk lokalisering av en större 3D park för service, produktion och FoU.





4

Hög nivå och stor koncentration av FOU inom additiv tillverkning i regionen.
Djuphamn mot västerhavet med stor kapacitet, järnväg till kaj, containerterminal etc.
Lång industrihistoria, med industriell ryggrad men utan både tungt bagage och tydlig framtidsorienterad
strategi.
Många mindre företag som känner varandra väl och samarbetar i större projekt, med stor flexibilitet,
snabb omställningsförmåga och hög kapacitet. Vilket inte bara erbjuder möjlighet till lokalt stöd i
utveckling och produktion utan även skapar en dynamisk innovationsmiljö.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blockchain
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God tillgång till arbetskraft i kombination med flexibel utbildningsmiljö, vilket möjliggör riktade
utbildningsinsatser on demand.
Attraktiva boende-, aktivitets- och rekreationsmiljöer i ett attraktivt geografiskt läge vid havet 50 minuter
från Göteborg och 2.5 timmar från Oslo. En del av det s.k. ”8 Million City” -Ett av flera projekt som lobbar
för höghastighetsbana mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn.
Framåtblickande approach med ambition att transformera Uddevalla till Sveriges modernaste stad med
ett framtidsorienterat digitaliserat näringsliv.

Lokalisering, tillgång och strategisk utveckling av industrimark
Det finns ett industriområde som är intressant för etablering av 3D-park. Fröland som är under uppbyggnad i
samband med att Uddevalla hamn flyttar sina östligaste delar av sin verksamhet västerut.
Hamnen har idag tillstånd för 1,5 miljoner ton/år men klarar upp mot 5 miljoner ton/år.
Frölands industriområde har en djuphamn (12 m) och 240 m kajkant. Järnvägsspår till kaj håller på att projekteras.
I området omedelbart norr om hamnen pågår genom en bergtäkt beredning av nytt industriområde på ca 29 ha.
Spårförbindelse med de inre delarna av Uddevalla hamn är under projektering. Produktionsanläggningen skall vara
mobil, med räls till kaj som går genom parken.
I Frölands närhet finns företag som Elitkomposit, Benders, Kynningsrud, Lantmännen, Mattsson-företagen m.fl.
Vi ser ett omfattande flöde av material och produkter genom 3D-parken som motiverar en placering i hamnen.
Inte minst en ”add-on-printing” där komponenter printas på gods som flödar genom hamnen. Den cirkulära
ekonomin medför ett omfattande varuflöde som måste kunna hanteras rationellt och hållbart.
Ytterligare argument för en lokalisering på Fröland är möjligheten för hamnen att erbjuda utökade tjänster åt
fartyg som lossar eller lastar gods. Eftersom 3D-printrarna är mobila kan dessa till och med tas ombord och man
kan då printa reservdelar eller produkter för reparation och underhåll samt mindre renoveringar.

6.3.Uddevalla - Attraktiv etableringsort och logistikhub
Uddevalla har fina förutsättningar för en satsning på etablering av en 3D-park. Man har de fysiska
förutsättningarna på plats och kompetens för drift finns när det gäller industriell produktion, underhåll och service.
För kunskapsinhämtning inom materiallära, printteknik etc. finns redan initierade samarbeten med Chalmers,
Högskolan Väst, SWEREA, GKN, samt en rad skrivarleverantörer. I förlängningen behöver man utöka och pussla
ihop en palett för samverkan med kunskapsbärare inom en rad områden men vi ser detta som en mindre
utmaning då kartläggning av dessa pågår framgångsrikt och det förs även samtal med flertalet.
Uddevallas industritradition i kombination med dagens kulturella mångfald utgör tillsammans en bred och
mångfasetterad palett av perspektiv, erfarenhet och värderingar – en bra kombination som genererar goda
förutsättningar för kreativitet och nytänkande.
Efterfrågan på kompetens relaterad till 3D-printteknik är nåbar och kan bemötas av den stora kompetensbädd som
finns inom 3D-modellering, materiallära, hållfasthetslära och 3D-printteknik i geografiskt närliggande Göteborg och
Trollhättan.
FoU kring metallurgier bedrivs idag på Chalmers, Högskolan väst och Innovatum i samarbete med bl.a. GKN.
Parken i Uddevalla hamn är tänkt att integrera i pågående initiativ och fokusera på Kompositer, keramer,
biomaterial och polymerer.
Goda förutsättningar för frakt och industriell kompetens möjliggör produktion on demand för både enstycksgods
och riktade batcher till både bransch, marknad, destination och kund. Det ger ökade möjligheter till
destinationslinjer för containerfrakt etc.
En etablering för organisk utveckling i flera parallella spår skapar förutsättningar för och möjlighet till framväxt av
ett nav för additiv tillverkning.
Approachen med flera parallella spår i kombination med produktionsteknikens flexibilitet och anpassningsförmåga
gör produktionsparken mindre sårbar för förändringar i konjunktur och efterfråga.
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7. Hur skulle en hållbar finansiering se ut?
För att skapa 3D-parken behövs olika former av finansiering. För driften finns flera olika alternativ där Uddevalla
hamn som ägare är ett.
För skapandet av parken ser vi en mix av flera finansieringsformer/-källor. Den första fasen handlar om att
finansiera fortsatt projektledning. Finansiering behövs för lönekostnader och en reskassa.
I efterföljande fas behövs finansiering för att bygga kapacitet i form av organisation, projektutveckling och fysisk
etablering samt koordinering.








VGR-finansierat startbidrag för att garantera kassaflödet under de första 3-5 åren
Uddevalla kommun tillhandahåller mark på Fröland och säkrar utvecklingsmöjligheter i detaljplaner etc.
Uddevalla Hamn investerar i, samt driftar, anläggningen (printer-park och produktion av printermaterial)
Strukturfonder som finansierar initiativ i plattformens olika ”armar”
VINNOVA och Tillväxtverket finansierar utformning av test-bädd och cirkulära flöden
Eventuellt kan olika stiftelser bidra med specifika delar
Leverantörer av utrustning bidrar till finansieringen genom att tillhandahålla 3D-printrar.

När det gäller driften och dess utveckling bör detta kunna finansieras genom försäljning av printertjänster, hyra
samt utvecklingsprojekt.

7.1. Nästa steg
Kommunledning, kommunstyrelse och hamnens styrelse informerades oktober 2017 om förstudien.
Tillväxtavdelningen fortsätter att koordinera processen att etablera 3D-parken.
Att göra:




Utforma en långsiktig plan för finansiering
Ge VDn för Uddevalla hamn i uppdrag att initiera och etablera ett dotterbolag för etableringen och drift
av 3D-parken
Initiera nya och utveckla befintliga ”business case” i plattformens olika armar.

Avslutningsvis en exposé av möjligheter
Sveriges miljövänligaste produktion i Sveriges modernaste stad.
Uddevalla kan bli ett skyltfönster för modern tids industriproduktion – ”Kom till Uddevalla för inspiration, lärande,
innovation och produktion”.
Tänk på miljön och hållbar utveckling – använd additiv tillverkning för lokal produktion, minskat spill, ökad
återanvändning av material, minskade transporter, kostnads- och resurseffektivisering och öka samtidigt era
valmöjligheter.
Det som konsumeras här produceras här. En allt tydligare trend inom exempelvis elproduktion. Återvinn och
återskapa med 3D-printing som en fortsättning på temat återvinning relaterat till avfallsledande
energikombinationer. Där pelletsfabriken torkar sågspån med överskottsenergin från avfallsförbränningen vid
Lillesjöverket.
Exempel relaterat till Marint tema och hållbar utveckling:
Det nederländska företaget Boskalis har 3D-printat korallrev för att ersätta döda korallrev. Syftet är att ge fiskar
och andra djur som använder korallrev som sitt habitat möjlighet att överleva med hjälp av konstgjorda korallrev.
Tanken med projektet är att använda sig av den sand och sten som finns på den geografiska platsen eftersom de är
ämnen de trivs i. Man tar upp och använder dessa ämnen i produktionen för att sedan återföra materialet till
havet i form av en produkt. Kan tänkas hitta likvärdiga användningsområden i försök till återställande av
död/förorenad botten i och omkring Uddevalla? Det är kunskap och tekniker som kan bli attraktiva på den globala
marknaden.
Exempel vårdsektorn: Möjlighet att serva sjukvården med instrument och individanpassade hjälpmedel i form av
rullstolar, kryckor, proteser, aktivitetsutrustning etc. Idag scannar man defekta kroppsdelar och skriver för att
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kunna studera defekten i fysisk form utan kirurgiska ingrepp på patienten. Inom vården förbrukas mycket
engångsartiklar. Lokal produktion gör det möjligt att återanvända förbrukat material för reproduktion, minskar
transport etc.
Tillverkningsindustrin får allt större fokus på användning av lättare material för att minska koldioxidavtrycket. T.ex.
använder BMW, som första biltillverkare, kolfiber i stor skala vid tillverkning av elbilen I3. General Electrics har
reducerat vikten i sin nya jetmotor avsevärt genom att i stor utsträckning använda sig av 3D-utskrivna delar. Inte
bara produkter utan även nya material designas i datorn för att få exakt den hållfasthet, kvalité, form och
egenskaper kravspecen kräver. T.ex. har forskare på Chalmers lyckats göra betong 40-50% starkare med hjälp av
grafen.

Sveriges modernaste stad – En turistattraktion.
Skapa den första 3D-producerade stadsbadsparken i anslutning till den planerade byggnationen av nytt badhus.
Sveriges första 3D-printade stadsbadspark med bänkar, skulpturer, gungor bastuflotte, swimmingpool etc. i
bohusgranit och andra spännande material. Eller varför inte Sveriges enda flytande Naturum som är printat av
återvunnet material?

Figur 1. Konceptbild på ett Naturum som är 3D-printat av återvunnet material. Verksamheten i Naturumet bör fokusera
övergången mellan hav och land.

Anlägg en 3D-producerad stugby, 3D-producerade bastuflottar och båtar. Bo i 3D-producerat hus, ta den 3Dproducerade båten till den 3D-producerade bastuflotten. Cykla på den 3D-producerade cykeln till den 3D
producerade stadsbadsparken och ät den 3D-producerade bakelsen på Sveriges modernaste café, i Sveriges
modernaste park. Besök affären där du kan beställa kläder och sportartiklar i önskad design efter din form. ”Oh, I
like this. Can you print it? ”

Bilagor






Översikt om hur vi tänker oss Frölandshamnen och 3D-parken om ett antal år.
Parken är en del av ett varuflöde med hamnen som nav.
Innovation & Growth visar hur parken bidrar till utveckling.
Sammanfattning av resultat från pilotprojekt i Port of Rotterdam
Om möjligheten och nödvändigheten för Västra Götaland att stärka sin position mellan två huvudstäder.
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Översikt om hur vi tänker oss Frölandshamnen och 3D-parken
Källa: Uddevalla Hamn
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Parken är en del av ett varuflöde med hamnen som nav
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Innovation & Growth visar hur parken bidrar till utveckling

18

2017-10-10

Clas Mellby, TVA

Rapport

Sammanfattning av resultat från pilotprojekt i Port of Rotterdam
Källa: http://www.lr.org/en/_images/229-98311_3d_printing_info.jpg
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Om möjligheten för Västra Götaland

Källa: Fritt översatt ur dokumentation från projektet The Scandinavian 8 Million City
Det är både möjlighet och nödvändigt för Västra Götaland att stärka sin position mellan två huvudstäder genom att
använda hela regionens potential för att dämpa överhettningen i Göteborg. Och det gäller även näringslivet där
man måste ta tillvara på de möjligheter som finns för att klara konkurrensen från omvärlden.
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