
3DTC En rapport för det nationella projektet 3DTC, vars 
syfte har varit att vidareutveckla dagens tekniker  
inom industriell 3D-printing (AM) och 3D-röntgen (CT). 

Robot Bike Co. titanium frame joints produced on a Renishaw additive manufacturing system.



Projektledaren har ordet

Hösten 2017 hade jag äran att ta över  
projektledarskapet för det mycket spännande 
3DTC-projektet. Jag kunde tidigt konstatera 
att den tidigare ledningen hade byggt upp ett 
mycket stort nätverk av små och stora företag, 
universitet och andra offentliga organisationer. 
Här fanns nära kontakt och samarbete med 
både nationella och internationella aktörer.

Inom verksamheten hade man även arbetat 
upp ett antal Demonstratorer, både av enklare 
och mer komplex karaktär, i nära samarbete 
med småföretag, leverantörer, forsknings- 
institut, stora företag och universitet. Kortfat-
tade beskrivningar av dessa kan du läsa i en 
bilaga till denna rapport. 

Under den tid jag har varit projektledare har 
mitt fokus varit att förvalta det arbete som 
gjorts och de resultat som uppnåtts. Jag har 
även arbetat för att utveckla en plattform 
som ska kunna vara bestående efter slutet av 
3DTC.

Under projektets sista 1,5 år fokuserade vi 
på att gå tillbaka till de ursprungliga målen 
och jobba för att uppnå dem. Tid och kraft 
lades på att utveckla nätverket ytterligare, 
på att komma i mål med demonstratorer och 
forskningsprojekt, på att kommunicera ut 
resultaten via nyhetsbrev, pressmeddelanden 
och mässdeltaganden samt på att utveckla 
Tillverkningstekniskt Centrum till en framtida 
klusterorganisation.

Även om vi inte har nått fram i alla avseenden 
med det som är beskrivet i den ursprungliga 
planen, så anser jag att vi har lagt grunden 
för en framtida AM/CT-plattform, och satt 
Karlskoga på den internationella kartan inom 
dessa sammanhang. 

I denna rapport ges du en möjlighet att över-
gripande få veta vad som hänt inom projektet, 
och vi har även försökt att spå i kristallkulan för 
att se vad framtiden har att ge.

Trevlig läsning!

Mikael Melitshenko
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Styrgruppsordförande har ordet

Jag har haft glädjen att få vara ordförande 
i styrgruppen för ett mycket intressant och 
framgångsrikt projekt – 3DTC. 

Arbetet i styrgruppen har präglats av högt i 
tak och positiva diskussioner. I och med att 
den bestått av en blandning av industri och 
akademi, har goda idéer och olika perspektiv 
kunnat lyftas fram och vägas mot varandra. På 
den industriella sidan har styrgruppen bestått 
av tunga industriföreträdare, något som är 
mycket ovanligt i den här typen av projekt 
och som ger en tung relevans till projektet. 
På den akademiska sidan har två närliggande 
universitet varit representerade vilket har gjort 
att ämnen även har kunnat belysas utifrån en 
akademisk och forskningsmässig synvinkel.

Som ordförande har mitt arbete varit att hålla 
ihop gruppen, att vägleda och ge råd till pro-
jektledningen samt se till att struktur och ord-
ning fullföljs. Stor vikt har lagts vid ekonomiska 
uppföljningar och måluppfyllelse. Det senare 
har blivit ännu viktigare ju närmare projektav-
slut vi har kommit. Här har vi tillsammans med 
projektledningen infört ett tydligare uppfölj-
ningssystem.

Då en ny projektledare tillträdde under hösten 
2017 var Styrgruppen tydlig med att poäng-
tera vikten av att kommunicera ut de resultat 
som projektet åstadkommit. Denna punkt 
återkom vi till under samtliga kommande 
styrgruppsmöten. Glädjande för projektet så 
fick man under det sista året tämligen stor 

uppmärksamhet i media, både lokalt och 
nationellt. 

3DTC har enligt mitt tycke satt Karlskoga 
på kartan inom 3D-printing, med nationella 
och internationella samarbeten och med ett 
etablerat spetsföretag lokalt. Projektet har un-
derlättat för Örebro universitet att klargöra sin 
framtida inriktning och fatta strategiska beslut 
inom området. Samtidigt har det inneburit att 
Alfred Nobel Science Park har fått ett tydligt 
profilområde, något att utveckla vidare och 
bredda. 

För mig personligen har 3DTC-projektet och 
arbetet i Styrgruppen inneburit att jag har 
fått en bättre insyn i innovationssystemet och 
Alfred Nobel Science Park. 

Magnus Ingesson
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Samtliga tre bilder visar CT-scannat borrat hål i glasfiber.



”3DTC är ett mycket bra  
samarbetsprojekt mellan små och  
stora företag och akademin, som  

faktiskt får saker gjorda.”
                                          Göran Backlund, Saab Dynamics
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1. SYFTE OCH MÅL MED 3DTC
3DTC:s övergripande mål har varit att utveckla ett starkt kluster, Tillverkningstekniskt Cen-
trum (TTC) och en tydlig centrumbildning inom teknikområdena Additive Manufacturing 
(3D-printing) och Industriell Tomografi (3D-röntgen) med såväl regionala som nationella och 
internationella kopplingar. Projektet skulle utgöra en attraktiv, öppen och erkänd plattform 
för forskning och utveckling inom dessa områden.

De specifika projektmålen uttrycktes på följande sätt:

• Utveckla TTC som en öppen innovativ miljö för regionens företag.

• Etablera tydliga, strukturerade samarbeten och former för dessa mellan  
   innovationssystemets aktörer och regionens företag.

• Öka inflödet av nya idéer och innovationer och säkerställa att dessa tas omhand på ett  
   strukturerat och säkert sätt med hög kvalitet.

• Etablera TTC som en naturlig, säker och långsiktig partner i forsknings- och utvecklingsfrågor  
   för industri och lärosäten.

• Utveckla tydliga och dokumenterade samarbeten mellan industri och akademi inom ramen  
   för TTC:s teknikområden.

• TTC ska vara en drivande part i frågor om kompetensutveckling, kunskapsöverföring och  
   samarbeten inom sina teknikområden för att aktivt bidra till strategisk och nödvändig  
   teknikutveckling i regionens näringsliv.

• TTC:s parter ska ha medverkat aktivt att ta fram underlag och samarbeten för  
   kompetensutvecklingsinsatser inom dess teknikområden.

• Etablera en stark klusterbildning med koppling till 3D-Printing och 3D-röntgen.

• En aktuell och relevant omvärldsanalys ska tas fram och dokumenteras.  
   Potentiella samarbeten ska definieras.

• Medverka inom minst 1 EU-initiativ kopplat till TTC:s teknikområden.

• En strategi och en plan för vidareutveckling av TTC ska tas fram, dokumenteras och  
   godkännas av TTC:s parter. 

Computed tomography volume of a 3D printed Aluminum pin - CFRP joint. To the left: A broken 
pin embedded in the CFRP, the pin has failed from tensile loading. To the right: A magnification 
of the pin, the satellites are particles from the pin that are stuck in the composite.
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2. 3DTC-PARTNERS UNDER PROJEKTETS GÅNG

3. DEMONSTRATORER OCH FORSKNINGSPROJEKT
Nedan visas ett axplock av de demonstratorer som framkommit under 3DTC´s projektperiod. samtliga 
demonstratorer finns beskrivna i en digital broschyr (bilaga till denna rapport).

Ericsson SAAB AMEXCI RINA UNIBO  

Automation Region Triple Steelix  FMV  Nobeli  
SUMM System  CNC Quality  EOS  Volvo CE  

Linköpings universitet  IMA  3D Verkstan SINTEF  

RISE  3D Step  EPIROC  Bharat Forge Kilsta  

SIEMENS Vanguard Bofors Test Center  
North Carolina State University Lasertech HITAB 
KALYANI Innovative Materials Arena
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4. VIKTIGA HÄNDELSER
Här följer en grov sammanställning av de 
aktiviteter och händelser som skett genom 
hela projektet, uppdelat per år. Det är tyvärr 
inte möjligt att återge allt som hänt efter-
som denna dokumentation skulle bli alltför 
omfattande.

4.1. 2016
Projektet inleddes i januari 2016 och tidigt 
startade man arbetet med att rekrytera en 
kompetent projektledare. Valet föll på  
Edvin Resebo som hade stor kompetens  
inom 3D-printing och erfarenhet ifrån sitt 
arbete vid Siemens i Finspång. Genom Edvin 
hade projektet fått en flygande start, i och 
med det stora nätverk som han redan hade i 
branschen.

Det var under projektets första år mycket  
viktigt att söka sig utåt och skaffa externa 
kontakter. Detta innebar bland annat ett 
närmande till den Europeiska organisationen 
Vanguard, vars profilområden bland annat 
innefattade just 3D-printing. Det innebar 
också att delta vid internationella nätverks-        
aktiviteter, och vid ett sådant fick projektled-
ningen kontakt med Universitetet i Bologna, 
en kontakt som så småningom skulle visa sig 
bära frukt för ett av projektets målområden.

Under 2016 inleddes en diskussion om framti-
da samarbete med Aachen Center for Addi-
tive Manufacturing (ACAM), en dialog som 
så småningom innebar att ACAM vid några 
tillfällen besökte Karlskoga för att erbjuda så 
kallad ”Expert Training”. 3DTC anordnade 
även ett större seminarium i Karlskoga som 
lockade närmare 100 deltagare. 

Lika viktiga som de utåtriktade aktiviteterna 
var, var även de aktiviteter som riktades till det 
närmaste nätverket – TTC. Därför anordnades 
flera TTC-träffar där diskussion kring framtida 
samarbetsområden hölls. 

Samtidigt tecknades under 2016 avsiktsför-
klaringar med Atlas Copco, SAAB, Siemens, 
Kalyani och Karlstads universitet. Avsiktsförkla-
ringarna gällde framtida samarbete samt att 
utse ledamöter till 3DTC:s styrgrupp.

Bilagt till denna rapport finns en kortfattad 
beskrivning av de så kallade Demonstrator-
projekt som 3DTC drivit. De första Demon-
stratorerna startades redan 2016. En löpande 
omvärldsbevakning skedde för att undvika 
utveckling av demonstratorer inom områden 
som redan fanns utforskade. I kombination 
med detta arbetssätt förde projektledningen 
även löpande diskussioner med projektets 
styrgrupp, där man fattade beslut om vilka 
demonstratorer som skulle genomföras för 
dess industriella relevans, och vilka som skulle 
lämnas.
 
4.2. 2017
Under 2017 fyllde projektet på med ytterliga-
re ett antal Demonstratorer. Några av dem 
definierades som ”forskningsprojekt”, vilket 
Örebro universitet var ansvariga för att driva 
framåt. I slutet av 2018 hade projektledningen 
startat hela 28 demonstratorer, alla med indu-
striell relevans och med ett starkt fokus på att 
driva tekniken framåt. 

Tidigt under året konstaterades att omvärlden 
hade förändrats. Fler och fler AM-initiativ hade 
dragit igång, såväl nationellt som internatio-
nellt. Det innebar att 3DTC inte längre var 
ensam aktör och att det allmänna intresset 
för generella besök hade svalnat något. Där 
projektledningen fick ta emot ett stort antal 
förfrågningar om besök under 2016, var intres-
set betydligt lägre under 2017. 

Istället fokuserade projektledningen på att 
arbeta tillsammans med industrin för att 
etablera ett F&U-företag i Karlskoga. Detta 
arbete bar så småningom frukt och i slutet av 
året startades företaget AMEXCI – AM EX-
cellence for Industry, med Edvin Resebo som 
VD. Upprinnelsen till detta var bland annat att 
projektledaren hade blivit inbjuden att tala vid 
evenemanget ”600 Minutes Production” och 
där blivit kontaktad av Wallenberg-sfären. 

Det faktum att Edvin Resebo utsågs som VD 
för AMEXCI, innebar att 3DTC behövde en 
ny projektledare. Valet föll på Mikael Me-
litshenko, tidigare VD på Inkubera. Den nya 
projektledaren förde projektet in i en tredje 
utvecklingsfas, med fokus på samarbetet inom 
nätverket och vad som skulle bli fortsättningen 
efter att 3DTC avslutats. 
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TTC-nätverket inledde under hösten 2017 
ett arbete med att formulera syfte, vision, 
målsättning och verksamhetsinriktningar för 
den planerade klusterorganisationen. Det här 
arbetet fortsatte under drygt ett år, och den 
18 mars 2019 startades den ideella föreningen 
Tillverkningstekniskt Centrum.

I november arrangerade 3DTC ett expertse-
minarium tillsammans med SAAB. Inbjudna 
föreläsare var återigen forskare ifrån Aachen 
Center for Additive Manufacturing (ACAM). 
Anledningen till att återkomma till denna 
aktör är deras både breda och djupa kompe-
tens inom AM samt deras direkta koppling 
till   Frauenhofer med mycket stora resurser 
inom ett antal tillverkningstekniska områden.         
Intresset för detta expertseminarium var  
mycket stort, vilket föranledde att projektet 
anordnade ytterligare ett liknande seminarie-
tillfälle i augusti 2018.

I slutet av året beviljades medel till Örebro 
universitet för att driva ett projekt tillsammans 
med Universitetet i Bologna, tack vare de 
kontakter som tagits under 2016. Projektet var 
ettårigt med syfte att utveckla mer effektiva 
kopplingar mellan metall och kompositmate-
rial, genom att utveckla 3D-printade pinstruk-
turer på metallen. 3DTC var i formell mening 
inte delaktig, utan agerade en informell 
processledare för att försöka påverka utveck-
lingen av projektet.

Under 2017 inleddes också ett arbete att söka 
efter andra utvecklingsområden, där Örebro 
universitet är starka, och koppla dessa till AM/
CT. I detta sökande kom projektledningen 
bland annat i kontakt med forskningsområdet 
iRisc – Inflammatory Response and Infec-
tion Susceptibility Centre, där bland annat 
forskning kring nanopartiklars påverkan på 
inflammationer i kroppen pågår. En dialog 
och en sökning efter lämpligt projekt att driva 
har sedan dess pågått. Då AM-industrin tog 
fram en ”Strategic Research Agenda” var just 
hälsoperspektivet ett av de viktiga områden 
som lyftes fram som forskningsområden. Ett 
annat profilområde för Örebro universitet är 
Artificiell Intelligens (AI) och projektledningen 
har tillsammans med ansvarig professor under 
en tid sökt möjligheter för ett AI/AM-forsk-
ningsprojekt.

I december 2017 anordnades ett seminari-
um kring SMART Industri i Östra och Norra 
Mellansverige. Vid detta seminarium deltog 
flera 3D-printing-initiativ. Under 2018 träffades 

sedan dessa initiativ vid ett par tillfällen, och 
man insåg snart att gruppen var i behov av en 
koordinator. Mer om detta nedan.

4.3. 2018
Det här blev ett intensivt år för projektet, 
med flera profilskapande aktiviteter, vidare-
utveckling av det regionala samarbetet och 
fördjupning samt breddning av nationella och 
internationella kontakter. 

Arbetet med TTC-nätverket fortsatte i oför-
ändrad takt tidigt under året med siktet inställt 
på att manifestera nätverket vid mässan 
ELMIA 3D under maj månad. Tillsammans 
enades man om vision och slogan ”Nordens 
mest kompletta industriella 3D-center”. Detta 
kunde man med fog hävda i och med att nät-
verket bestod av aktörer som kunde ta en pro-
dukt ifrån idé till serieproduktion – något som 
inte finns i resterande delar av Norden. ELMIA 
3D i sig blev en succé, och nätverket expone-
rades för minst 1 500 personer och gav många 
värdefulla kontakter för framtiden. Senare 
under hösten deltog 3DTC vid ELMIA Sub-
contractor i en gemensam monter tillsammans 
med Västra Bergslagens Industriförening. 

Under sommaren stod det klart att Tillverk-
ningstekniskt Centrum blivit antaget till 
Tillväxtverkets klusterprogram och senare 
under hösten certifierades TTC på bronsnivå 
enligt en specifik EU-standard. Detta innebar 
en intensifiering av arbetet med att utveckla 
det löst sammansatta nätverket, till en formell 
förening. Utkast till verksamhetsplan, stadgar, 
etc arbetades fram, och tidigt under 2019 
startades den ideella föreningen Tillverknings-
tekniskt Centrum. 

Projektledningen arbetade fram ett utveck-
lat seminariepaket som kunde erbjudas till 
företag och organisationer. Varianter på detta 
upplägg erbjöds sedan vid några tillfällen 
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Tidslinjen illustrerar arbetet med 3DTC från starten 2016 till målet 2018.

under året – exempelvis för klusterorganisa-
tionen Tunga Fordon, vid ACAM-seminariet 
under augusti månad, och för Thorén Business 
School. Utöver dessa tillfällen var projektled-
ningen talare vid både SUMM Industrial Skills i 
januari, och inför Sveriges Ingenjörer i augusti,  
samt agerade moderator vid ett stort inter-
nationellt evenemang i Schweiz samt vid det 
seminarium som Nordic AM Group anordnade 
i december.

Inom det närliggande nätverket skedde 
flera viktiga händelser. I september invigdes 
AMEXCI:s lokaler. Lasertech fattade beslut om 
att göra en storsatsning på AM i nya fräscha 
lokaler, Örebro universitet investerade i en 
egen CT-scanner och Alfred Nobel Science 
Park blev invalda till styrgruppen för Vanguard 
3D-printing-pilot. I oktober besökte 3DTC:s 
projektpartners flera 3D-printingorganisatio-
ner i North Carolina och Tennessee. 

Tack vare de redan tidigare upparbetade inter-
nationella kontakterna, hade 3DTC möjlighet 
att vara en av de organisationer som initierade 
nätverket Nordic AM Group. Under augusti 
månad hölls en konferens med aktörer ifrån 
alla Nordiska länder och i december anordna-
des ett seminarium med föreläsare och delta-

gare ifrån flera stora industrier, universitet och 
utvecklingsorganisationer. Vid detta semina-
rium beslutades om en ny träff, där former för 
det framtida samarbetet ska bestämmas.

Slutligen – under hösten genomfördes en 
kartläggning av de AM-satsningar som finns 
i Östra och Norra Mellansverige, på uppdrag 
av regionerna. I denna uttrycks bland annat att 
samordning behöver ske mellan dessa. I de-
cember blev det klart att Alfred Nobel Science 
Park hade fått i uppdrag ifrån Tillväxtverket 
och Region Örebro län att axla rollen som 
koordinator av de AM-satsningar som finns 
i Östra Mellansverige till att börja med, och 
senare även Norra Mellansverige. Denna roll 
löper inledningsvis under 2019 och 2020 och 
blir därmed en mycket naturlig fortsättning av 
projektet 3DTC.

Projektet fortsatte löpa fram till och med den 
30 april, och vissa mindre aktiviteter genom-
fördes, som seminarium med Nordic AM 
Group och slutseminarium. Dock var det störs-
ta fokuset under dessa månader att ta fram ett 
presentationsmaterial som gjorde projektet 
rättvisa, vilket vi hoppas att denna produktion 
har gjort.
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 5. SEMINARIER OCH SPECIALIST TRAINING
Bilderna på sidan 10 och 11 illustrerar den aktivitet och det engagemang som har genomsyrat 
3DTC-projektet under olika aktiviteter, seminarier, mässor och utbildningar.
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7. DE VIKTIGASTE RESULTATEN
Som ni kan läsa ovan har många viktiga händelser skett under den period som projektet 3DTC 
drivits. En del som en direkt följd av 3DTC, andra aktiviteter har på ett eller annat sätt påverkats 
av projektet, och en del har skett oberoende av det. Den övergripande målsättningen i ansökan 
och beslutet var att utveckla ett starkt kluster och en tydlig centrumbildning inom projektets 
teknikområden. En kombination av flera bestående utkomster av projektet gör att projektled-
ningen hävdar att detta har uppnåtts:

1. Tillverkningstekniskt Centrum har per den 18 mars 2019 omvandlats till en ideell förening,  
    med drivande aktörer ifrån näringslivet.

2. Flera starka industrier har gått samman och gemensamt startat ett F&U-företag med fokus  
    på 3D-printing – AMEXCI – med Karlskoga som placeringsort.

3. Alfred Nobel Science Park är en av de aktörer som driver det nordiska nätverket  
    Nordic AM Group.

4. Alfred Nobel Science Park har fått rollen som koordinator för flera AM-satsningar i  
    Östra Mellansverige och är även styrgruppsledamot i Vanguard 3DP.

Sammantaget kan man verkligen säga att projektet 3DTC har hjälpt till att sätta Karlskoga  
på den internationella 3D-printingkartan. 

3D-printingbranschen är huvudsakligen 
mansdominerad. Detta märker man inte minst 
vid mässor och nätverkssammankomster, 
tillställningar som huvudsakligen befolkas 
av män. I Karlskoga med omnejd har vi dock 
begåvats med en förvånande mångfald och 
flera personer hos våra partners är kvinnor. Här 
kan nämnas Karolina Johansson, Lasertech, 
Rebecka Eriksson, Bofors Test Center, Camilla 
Söderström, element och Greta D’Angelo, 
AMEXCI, men listan slutar inte där.

Från början var planen att söka nära samar-
bete med Winnet i Möckelnregionen, vilka 
verkade för att kvinnors möjligheter, rättig-
heter och skyldigheter togs tillvara. Initiala 
diskussioner fördes, men ganska snart avsluta-
des Winnets verksamhet. Projektet har istället 
i olika sammanhang, såsom vid evenemang, 
verkat för att hålla en så jämställd uppställning 
av deltagare som möjligt. Exempelvis såg vi 
till att hålla en jämnare könsfördelning än våra 
nordiska grannländer vid Nordic AM Group 
Seminar. Vi har även under en lång tid försökt 
anordna ett seminarium för tjejer vid Teknik 
College i Örebro. Under senare tid har vi hittat 
den internationella organisationen ”Women in 
3D Printing” och tillsammans med dem för vi 
nu diskussioner om framtida samarbete. Dessa 
kommer att fortgå även efter det att 3DTC har 
tagit slut.

Vi har tagit lärdom av konstaterandet att köns-
fördelningen inom branschen är skev. Denna 
lärdom tar vi med oss in i den nya roll som 
Alfred Nobel Science Park har fått. För varje 
projekt vi arbetar fram tillsammans med våra 
partners i den nya rollen, kommer vi att arbeta 
fram en jämställdhetsplan. Detta för att på 
längre sikt kunna påverka branschen.

När det gäller integrationsfrågorna har pro-
jektet, enligt plan, samverkat med kommunala 
integrationshandläggare och tillsammans med 
dem enats om att använda konceptet Double 
Cup ifrån Trollhättan. Det första eventet blev 
fullsatt och har sedan dess anordnats vid fler 
tillfällen.

Inom miljöområdet har vi huvudsakligen       
fokuserat på hälsoområdet. Metall-, och plast-
pulver inom 3D-printing kan potentiellt ha 
en negativ påverkan på operatörernas hälsa. 
Vi har därför initierat ett samarbete mellan 
Örebro universitet och branschen. Det arbe-
te vi gjort inom detta område innebär bland 
annat att Alfred Nobel Science Park har fått i 
uppdrag att arbeta fram en plan och en finan-
sieringsmodell för ett eventuellt centrum för 
3D-Hälsa. Arbetet med detta har vid skrivande 
stund precis inletts.
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9. FRAMTIDEN
2016, när 3DTC startades, fanns det få projekt 
eller initiativ som behandlade området additiv 
tillverkning. Det skedde naturligtvis forskning, 
men de stora satsningarna hade ännu inte 
kommit till stånd. Idag, 3 år senare, kan vi kon-
statera att det finns en stor flora av AM-initiativ 
– huvudsakligen inom forskning, men även 
andra initiativ, liknande 3DTC – både offentligt 
och privat finansierade. Idag är också hindren 
mot att lära sig mer om tekniken och trösklar-
na för att kunna ta till sig 3D-printing mycket 
lägre än för 3-5 år sedan. Det finns fler företag, 
organisationer, akademier, etc där den som är 
intresserad har möjlighet att prova tekniken 
och att utbilda sig.

Det arbete som är gjort i projektet, det nät-
verk som finns och de allianser som skapats, 
behöver i framtiden vidareutvecklas. Den 
plattform vars uppbyggnad redan har påbör-
jats, består av privata företag, forskning och 
en science park som kan agera möjliggörare. 

Det finns flera geografiska platser i Sveri-
ge och internationellt som kan hävdas vara 
3D-printingcentra. Den nisch och spets som 
finns med Karlskoga som bas är den direkta 
industriella kopplingen. Det nätverk som finns 
här är definitivt Nordens mest kompletta indu-
striella 3D-center, men det arbete som är gjort 
behöver både breddas och fördjupas. 

1. Nätverket som finns runt den nybildade ide-
ella föreningen Tillverkningstekniskt Centrum 
behöver underhållas och bjudas in att ta del 
av den kompetens som finns i gruppen.
 
2. Örebro universitet behöver ta ansvar för att 
utveckla forskningen inom AM och CT, och på 
ett mer utförligt sätt införa båda ämnena i de 
kurser de erbjuder universitetets studenter.

3. Alfred Nobel Science Park behöver utveckla 
rollen som länk mellan de ovanstående, en 
överförare av kunskap och strukturkapital samt 
en möjliggörare och marknadsförare av platt-
formen, i och med de nationella och interna-
tionella kontakter man har.

Kombinationen av AMEXCI och den nystar-
tade ideella föreningen Tillverkningstekniskt 
Centrum är en bra grund för att plattformen 
ska utvecklas. Här finns möjlighet för andra fö-
retag att prova de olika 3D-printingteknikerna. 

Maskinteknik vid Örebro universitet har nyli-
gen blivit beviljade projektmedel ifrån Vinnova 
och universitetet jobbar även för att utveckla 
områden som 3D-Hälsa och Artificiell Intelli-
gens/Additiv Tillverkning. 

Alfred Nobel Science Park har från och med 
1 januari uppdraget att koordinera olika 
AM-satsningar i Östra Mellansverige. Det 
här möjliggör för oss att ytterligare stärka vår 
position internationellt, då ANSP blir point of 
contact för exempelvis Vanguardaktörerna, 
inom hela vårt geografiska område. Positio-
nen som medlem i Vanguard 3DP:s styrgrupp 
samt arbetet med Nordic AM Group förstärker 
detta ytterligare. 

Att bygga en stark och varaktig plattform 
tar lång tid, inte minst om det område man 
bygger den på är så pass ungt som Additiv 
Tillverkning. Vi har kommit långt de senaste 
5 åren, och 3DTC har varit en del av den-
na utveckling, men det krävs visioner, mål, 
samarbete och mod att våga göra långsiktiga 
satsningar inom alla de tre benen som platt-
formen vilar på.
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Exempel där 3D-tekniken har använts.
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