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3D-printing

   Eivind Moe

Bildet viser en byste i 3D-printeren på Nordisk Kurs i Trondheim. Om-
råder med overheng bygges opp ved hjelp av støttestrukturer som enkelt 
fjernes etter at utskriften er ferdig. Foto: Eivind Moe

Hvem som helst vil i framtiden kunne skrive ut 
tredimensjonale gjenstander. 3D-printere er i en 
rivende teknisk utvikling, de faller derfor radikalt 
i pris og er allerede nå tilgjengelige for hvermann. 
En rekke ulike dataprogrammer for tredimensjon-
al tegning og modellering blir stadig mere bruk-
ervennlige og ligger i gratisversjoner på nettet. 
Denne teknologien vil føre til store forandringer i 
måten vi designer, produserer, transporterer, sel-
ger, forbruker og resirkulerer artefakter. Når arte-
faktenes livssyklus endres radikalt, innebærer det 
store og i dag ukjente samfunnsendringer. Hva be-
tyr dette for våre fag i skolen? 

3D-printing eller additive manufacturing (AM) er benevnelsen på 
en rekke ulike prosesser hvor man anvender digitale 3D-modeller 
og 3D-printere for å lage fysiske gjenstander. Modellene skives 
opp i mange tynne lag/snitt, såkalt “slicing” (ligner høydekurver 
i et kart) og eksporteres til et printbart filformat. Ut fra form og 
tykkelse på de ulike snittene bygger 3D-printeren deretter lagvis 
opp den fysiske gjenstanden. 

Historie
Ingeniøren Charles Hull, oppfinneren av 3D-printing, utviklet de 
første printerne i 1984. Han patenterte Stereolitografimetoden; 
trinnvis herding av overflateskiktet i et flytende og lysfølsomt 

plastmateriale ved hjelp av en UV laser), ”slicing” samt STL-fil-
formatet, som i dag er standardformatet innen 3D-print. Siden har 
en rekke ulike firmaer og personer utviklet andre typer printere. 
“3D-printing” utløser i skrivende stund omtrent 74 200 000 resul-
tater på Google. Markedet for 3D-printing er nå ifølge det uavhen-
gige analysefirmaet Canalys verdt 3.8 milliarder dollar og er estim-
ert en stigning på fem hundre prosent innen 2018. I dag finnes det 
3D-printere til selvkostpris som kan duplisere over halvparten av 
sine egne deler. Kommersielle printere for skrivebordet kan kjøpes 
på nettet. Nye programvarer senker terskelen for å anvende 3D-
print teknologien. Hvem som helst vil i framtiden kunne skrive ut 
egne design etter behov.

Ulike type 3D-printere
SLS 3D-printere: SLS står for “selective laser printing”. Denne av-
setter materiale ved å bruke en laser til å sintre/smelte et pulver av 
metall, glass, plast, eller keramisk materiale lag for lag. Prosessen 
foregår på et trinnvis senkbart bord.

SLA 3D-printere: SLA står for “stereolitografi”. En UV laser teg-
ner av og herder snittene i overflatesjiktet i et flytende og lysføl-
somt plastmateriale. Når overflatesjiktet er herdet, senkes formen 
trinnvis slik at overflaten er klar for tilføring av neste lag/snitt. Når 
hele formen er dannet, trekkes den opp av det flytende plastmate-
rialet. Metoden gir svært nøyaktige resultater.

3DP-printere: står for 3 Dimentional Printing. En blanding av pul-
ver, farger og lim blir sprøytet lagvis sammen til en form. Printeren 
kan blande farger som en vanlig blekkskriver og bygge gjenstander 
i ulike farger etter behov. Prosessen foregår på et bord som senkes 
lag for lag.

FDM: står for Fused deposition modelling; Printeren smelter et 
fast materiale og avsetter det lagvis sammen med tidligere lag. Vi 
anvendte en slik printer på Nordisk Kurs i sommer.

Bruksområder
Tredimensjonale tegneprogrammer brukes i dag av designere og 
arkitekter til planlegging og utvikling av alt vi kan tenke oss av 
artefakter. Nøyaktige fysiske modeller til utprøvinger og presen-
tasjoner kan enkelt og billig skrives ut fra en skrivebordsprinter. 
Modellene kan videre bearbeides og brukes for eksempel til ut-
forming av støpeformer eller til annen type produksjon. Selv om 
utskriftshastigheten med dagens printere er noe langsom, kan man 
produsere billig og direkte fra tegning uten bruk av andre verktøy. 
3D-printing egner seg derfor godt for produksjon av få eksem-
plarer av spesialtilpassede produkter som proteser og ortopediske 
sko (Harouni 2012). 

NASA printer nå ut rakettdeler i metall og arbeider med å lage 
printere som kan medbringes på romferder for utskrift av reserve-
deler underveis slik at man slipper å ha med alle mulige tenkelige 
verktøy og reservedeler fra jorda. De utvikler også printere som 
kan brukes til å sette opp bygningsstrukturer på månen.
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 3D-print kan forenkle og reduserer kostnadene for husbygging 
radikalt. I “Contour Crafting”, som er under utvikling og støttet av 
NASA, avsettes flytende spesialbetong i lag, lignende prinsippet 
for FDM, og bygger slik opp hele boliger (Khoshnevis 2014). Prin-
teren kan styres direkte av arkitetkttegninger uten fordyrende mel-
lomledd. Armering, bjelker, vannrør, kloakk og elektrisk anlegg 
legges inn av roboter underveis. Disse legger også fliser og maler 
overflatene til slutt. Alt dette gir meget raske byggeprosesser. En 
vanlig enebolig kan settes opp med strøm, vann og kloakkanlegg 
i løpet av 24 timer! Metoden åpner opp for å bygge komplekse 
og organiske former like billig som geometriske og tradisjonelle.  
Hver bolig kan individualiseres ved å manipulere byggetegnin-
gene. Større printere kan utstyres med flere dyser slik at man kan 
bygge flere boliger på en gang. En idé er å designe printeren slik at 
den klatrer oppover sammen med konstruksjonen for å bygge høy-
hus. 3D-print av hus vil være vesentlig billigere enn tradisjonelle 
byggemåter. Det fører til mindre manuelt arbeid, færre arbeidsu-
lykker, reduserer transportbehov, fører til mindre avfall og er der-
for mer miljøvennlig. Metoden involverer langt færre yrkesgrupper 
og er av den grunn mindre utsatt for korrupsjon - et svært viktig 
aspekt i mange deler av verden.

Teknikken innen 3D-bioprinting  går ut på å dyrke stamceller fra 
en person til “bioink”. Det biologiske blekket legges deretter inn i 
en 3D-printer som skriver ut ulike celletyper lag for lag, til en pre-
sis tredimensjonal og levende form. 3D-printeren gjør det mulig 
å plassere ulike typer celler nøyaktig der de skal være. Firmaet 
Organovo i California har allerede printet ut en liten bit med fun-
gerende leverceller (Griggs 2014 & Williams 2014). En idé det 
arbeides med er å skrive ut brystimplantater av fettceller og andre 
typer celler for blodårer. Forskere ser for seg at man skal kunne 
skrive ut en rekke ulike organer for implantasjon i menneskekrop-
pen (Harouni 2012). Det økonomiske incitamentet for å gjøre dette 
er stort, da det er stor mangel på organer. I 2013 fikk en to år gam-
mel gutt transplantert inn et bioprintet luftrør bygget opp av egne 
stamceller. Fagfolk mener at bioprinting i løpet av kort tid vil reise 
en rekke utfordrende etiske problemstillinger.

En ny industriell revolusjon?
3D-printeren tilfører materiale bare der det er nødvendig og 
overflødiggjør bruk av støpeformer eller annen dyr og arbeidsin-
tensiv bearbeiding med for eksempel stanse-, dreie-, frese- eller 
bormaskiner. Dette senker produksjonskostnadene radikalt. Siden 
det kun blir tilført materiale der det er nødvendig, blir det mindre 
avfall, noe som har miljømessige fordeler. Ved produksjon av et 
mindre antall enheter er 3D-printing det billigste alternativet (hvis 
det er mulig å benytte det). 

3D-printede gjenstander kan i høy grad tilpasses individuelt, det 
være seg boliger, proteser, implantater eller løpesko. Designere og 
produsenter kan tilby såkalte massetilpasninger. Via internett og 
enkle tredimensjonale tegneprogrammer kan du allerede i dag en-
dre smykker eller lampeformer etter egne ønsker, før produktene 
skrives ut på en maskin i nærheten av deg. En 3D-printer kan også 
bygge opp så komplekse og detaljerte former at det ikke er mulig 
å lage den på andre måter. Man kan for eksempel lage porøse im-
plantater ved å anvende bikubestrukturer som lettere fester seg til 
kroppen og som i langt større grad enn før kan tilpasses enkeltin-
dividet. Man kan ha et nettverk av 3D-printere over hele verden og 
produsere det tilpassede produktet lokalt (Harouni 2012). Dette re-
duserer tidkrevende, kostbar og ikke minst forurensende transport.

Ingenting behøver å produseres før produktet er bestilt, hvilket be-
tyr at man ikke trenger store lagerlokaler. Det betyr også at man 
ikke vil bli sittende igjen med usolgte produkter som må destrueres 
- igjen bra for miljøet. Man har også mulighet til å laste ned 3D-
filer av reservedeler fra internett og få delen skrevet ut eller skrive 
den ut selv.

Printeren kan også skrive ut duplikater av seg selv. Det er allerede 

laget en lavkost-skriver for selvbygging; RepRap, som kan lage 
over femti prosent av sine egne deler. Når skriveren er ferdigbygd 
kan man skrive ut et sett med reservedeler til sin egen maskin 
(ibid). 

Oppsummert er 3D-print mer materialeffektiv, og fører til mindre 
behov for transport og lagring enn tradisjonelle produksjonsmåter. 
Den reduserer kostnadene, og ikke minst miljøbelastningene. 
Siden produksjonen består av færre ledd er den mindre sårbar for 
produksjonsfeil og korrupsjon. 3D-printeren er fleksibel i forhold 
til ønsker fra brukerne, og den kan produsere former som ikke er 
mulig å produsere på annet vis. Vil dette si at 3D-printing er svaret 
på framtidens krav til produksjon av artefakter? Som i all teknologi 
finnes det også her mørke sider.

Miljømessige og etiske perspektiver
Når alle kan printe det de lyster, vil det antagelig også bli produsert 
pyntegjenstander. Trenger vi flere julenisser og actionfigurer? 

Det vil antagelig oppstå et piratmarked, hvor det ulovlig blir printet 
ut design- og merkevarer, lignende det som har skjedd i moteindus-
trien. Der gjenstander produseres tradisjonelt har produsentene et 
ansvar i forhold til kvalitet og sikkerhet. Hvem er ansvarlig dersom 
noen skader seg under bruk av en 3D-printet gjenstand?

Hvem som helst kan printe ut fungerende skytevåpen. Siden disse 
er av plast, vil de lett passere en metalldetektor under en sikker-
hetskontroll. Det er i det hele tatt en fare for at samfunnet mister 
kontroll på hva som produseres. Skatter og avgifter kan undras, og 
terroristgrupper kan produsere det de trenger i det skjulte.

Dagens 3D-printere bruker vesentlig mere energi enn tradisjonell 
produksjon gjør Ved produksjon av større antall spares ikke ener-
gien inn selv om det er færre ledd i produksjonen, kortere transport 
og mindre lagerplass. Utslippene fra en vanlig 3D-skrivebord-
sprinter tilsvarer forurensningene fra en sigarett eller en gasskom-
fyr (Gilpin 2014). 

Plast som brukes i 3D-skrivebordsprintere er en begrenset ressurs 
og forurenser miljøet blant annet ved at store mengder avfall i liten 
grad nedbrytes i naturen. Dette kan til en viss grad løses da det 
finnes plasttyper som er biologisk nedbrytbare. Plasten man be-
nytter i skrivebordsprintere er et relativt mykt materiale og passer 
derfor ikke til gjenstander som utsettes for mye mekanisk slitasje. 
Flere plasttyper som brukes er ikke godkjente for bruk i forbindelse 
med mat. Nye matsikre plasttyper er under utvikling, men det kan 
fortsatt være en bakteriell risiko i forbindelse med selve maski-
nen (ibid). Bioprinting reiser en rekke etiske spørsmål. Hvem eier 
for eksempel det genetisk materiale? Er det greit å skrive ut for-
skjønnende kroppsdeler innen plastisk kirurgi? Er det ok å blande 
organisk materiale fra dyr og mennesker i et print? (Forbedring 
av menneskevev ved å blande inn muskelceller fra kanin har vært 
foreslått som forskningsprosjekt). Vil printing av organer for im-
plantasjon, på grunn av prisen, kun være et gode for de rike? 3D-
printere som kan sette sammen medisiner på molekylnivå er under 
utvikling (ibid). I prinsippet kan det bli mulig å skrive ut narkotiske 
stoffer. Hvordan kan man regulere dette?

3D-printing og undervisning i faget Kunst og håndverk
3D-printteknologien er sentral i dagens utvikling og produksjon 
av en rekke produkter, og har så mange både positive og negative 
konsekvenser at den må synliggjøres i faget Kunst og håndverk. 
Dette kan også begrunnes ved hjelp av læreplanen. Elevene skal 
kunne “undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruks-
gjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt”. Videre 
skal elevene “vurdere design og industriell produksjon av kjente 
bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukert-
ester” (K06).  

>>
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Realismen i digital 3D-teknologi er forførende. For en som be-
hersker mediet er det enkelt å argumentere overbevisende med 
visuell retorikk. Det er nødvendig med kunnskaper om grunn-
leggende estetiske og bruksfunksjonelle kvaliteter og ikke minst 
ha førstehåndserfaringer med den nye teknologiens muligheter 
og egenskaper for kritisk å kunne vurdere slike representasjoner. 
Hvordan vi innretter oss materielt betyr ikke bare mye i hverdagen, 
men har også store miljømessige betydninger. Hvis elevene skal 
kunne “beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser 
for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping“, (K06), må un-
dervisningsoppleggene sette design og produksjon av artefakter 
inn i en tydelig samfunnskontekst. 

Da faget først og fremst er praktisk, må elevene også involveres i 
konkrete prosjekter hvor de får anvende både ulike relevante tegne-
programmer og rimelige 3D-printere. Videre er det kompetansemål 
som konkret rommer digital kompetanse, for eksempel; ”planlegge 
og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy 
(…) (K06). Tegneprogrammer i 3D er i ferd med å bli svært bruk-
ervennlige og gratisversjoner kan lastes ned på nettet. 3D-printere 
er raskt på vei ned i pris og burde være innen rekkevidde for et 
vanlig skolebudsjett. En større utfordring er tid. Selv om mindre 
modeller kan skrives ut i løpet av et par timer vil dette være en 
utfordring selv med elevgrupper på femten. Et billigere og mer 
tidsbesparende alternativ er å anvende programmet 123D Make. 
Her kan du dele opp 3D-modellen i skiver som så kan skrives ut i 
mønsterform og anvendes til å bygge fysiske modeller (les mer om 
dette på side 15). 

Jeg tenker at det er viktig at vi som underviser i faget tar eierskap 
til den nye teknologien.  3D-printing er et felt som utvikler seg i 
rasende fart. Vi må stille krav til etter- og videreutdanning, samt 
kreve budsjetter for kjøp av materiell og utstyr til den enkelte skole. 

Eivind Moe var verkstedsleder for Digital visualisering og 3D-
print på Nordisk Kurs 2014. Moe er universitetslektor ved Insti-
tutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø 
Norges arktiske universitet. Han har tidligere arbeidet som lærer i 
Kunst og håndverk på Bjøråsen skole i Oslo. 
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