
Fagligt projekt: Screening af forsknings- innovations- og forretningsmæssige initiativer 

indenfor 3D Print løsninger (forprojekt) 

 

Formål og målgruppe 

 

 

 

Formålet med forprojektet er skabe et overblik over det internationale 

marked for 3D print løsninger og komponenter. Informationen skal 

danne baggrundsmateriale til:  

 

  A. Vurdering af det foreslåede 3D print innovationsprojekts 

      potentiale, realiserbarhed og strategi.  

 

  B. Identifikation af potentielle samarbejdspartnere  

 

  C. Præcisering af innovationsprojektets scope og rammer.  

 

 

Aktiviteter 

(herunder planlagte 

vidensprednings-aktiviteter) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Screeningen udføres ved desk research og kommunikation på 

distancen med vidensfolk.  

 

Screeningen vil omhandle fagområderne:  

 3D produktion  

 3D Printer hardware og software  

 3d design og scanning applikationer 

 3D printmaterialer 

Emnerne der skal belyses er:  

 Hvilke væsentlige forsknings- innovations- og 

forretningsmæssige initiativer og projekter findes på det 

internationale marked indenfor hvert af de ovenstående 4 

fagområder. Herunder en vurdering af initiativernes og 

projekternes mulige bidrag til det planlagte innovationsprojekt.  

 

 Hvilke organisationer er de væsentlige bidragere til den 

ovennævnte teknologiske udvikling indenfor hvert af de 

ovenstående 4 fagområder. Herunder en vurdering af deres 

potentiale bidrag til det fremtidige innovationsprojekt.  

 

 Kontaktpersoner i de ovennævnte identificerede organisationer.  

  

 

Forventede erhvervs- og 

samfundseffekt 

(opstil også kvantitative mål) 

 

Det efterfølgende projekt tilstræber at:  

 Bringe danske designere og producenter i forreste linje med 3d Print  

 Skabe danske produkter og kommercielle spin-offs indenfor  hardware, software 

og applikationer til 3D print markedet. 

 Skabe nye produkter og et nyt marked for danske bioteknologi- og 

kunststofproducenter indenfor 3D-printmaterialer. 

  

 

Milepæle  

(med tidsangivelse på hver 

1. Oversigt over markedet for 3D print  

 



enkelt) 2. Oversigt over markedet for 3D applikationer relateret til design og 

bruger.  

 

3. Oversigt over markedet for 3D print hardware og software.  

 

4. Oversigt over markedet for 3D Printmateriale  

Deltagere (institutioner 

og virksomheder) 

(angiv også projektleder) 

 

 

 (projektleder) Development Centre UMT 

 

Vidensinstitutioner 

Alexandra Instituttet 

Designhøjskolen Kolding  

IT Universitetet  

DTU Universitetet 

Teknologisk Institut  

Teko under Via University College 

 

Virksomheder 

Moef A/S 

Novozymes A/S 

DaVinci Development A/S 

Haldor Topsøe A/S 

Ecco A/S 

Udvalgte danske designervirksomheder 

 

Internationale Partnere 

Human Solutions GmbH 

3D-A-PORTER LTD 

 

 

Periode for aktiviteten 2013  

 

 


