
Hur tar vi nu detta vidare?
Ronny Andersson, Chef Forskning & Innovation Cementa AB

En innovativ affärsdriven ansats för en industri som kommer, och måste, utvecklas

LTH Robotlab LTH PKMLTH 



Pär Åhman och Thomas Bock – två levande inspiratörer

Foto: Sveriges Byggindustrier



Omvärldsanalys

Sverige
LTH har investerat i ”Byggautomation” i bred samverkan mellan kompetenser och användare sedan 
2017 

Europa

http://internet-of-construction.com

https://construction-
robotics.de/en/referencesite/

Etablerat samarbete med 
”Internet of Construction”

Aktiv deltagare i att sätta 
området i fokus på en Europa 

nivå

Olika samarbeten med 
ETH Zürich

http://internet-of-construction.com/
https://construction-robotics.de/en/referencesite/


Och några egna kommentarer 1 (2)

■ Robottillverkarna säljer robotar men applikationsutveckling görs ofta av sk. 
systemintegratörer

■ Se inte byggrobotik som en byggfråga utan som en samverkan mellan professioner. Med 
slutprodukten i fokus drivs utveckling internationellt idag ofta av Arkitekter

■ Utvecklingen kan nu även utgå ifrån ”Reengineering” med de nya möjligheterna

■ En viktig del hos internationellt ledande center är att de inte utgår från teknik utan 
önskad funktion



Applikationer där funktion och arkitektur lyfts fram

Smart Dynamic Casting
Gramazio Kohler Research Group, ETH

Foto: ETH, Zurich

DFAB House, EMPA, ETH
Smart Slab, Smart Dynamic Casting, In Situ Fabricator
Foto: Digital Building Technologies Group/ETH Zurich, Michael Lyrenmann, Catherine Leutenegger and Tom Mundy.



6Physical Chemistry of Building Materials
ETH Zurich

Interdisciplinary initiative to foster the 
innovation capacity of architecture and 
construction

Launch: June 2014
Duration: 3 x 4 year phases = 12 years
Composition:
■ 22 Professors, (+6 associated)
■ 8 Postdocs 
■ 47 PhD researchers (+17 associated)
■MAS teaching program
■ Industry collaboration programme

Robotic Fabrication Lab, Institute for Technology in Architecture, ETH Zurich

National Centre of Competence in Research Digital Fabrication



7Physical Chemistry of Building Materials
ETH Zurich

Conclusions
• Think different – Build different !

• Despite the norms, but not despite safety, economy or ecology

• Doing the exact same thing digitally, will rarely pay off

• Added value, functionality or integration will pay off

• New horizon for design tools informed by new construction methods

• Exciting application for concrete technology, cement chemistry and 
chemical admixtures, but this alone is not enough!
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■ Robottillverkarna säljer robotar men applikationsutveckling görs ofta av s.k. 
systemintegratörer

■ Se inte byggrobotik som en byggfråga utan som en samverkan mellan professioner. Med 
slutprodukten i fokus drivs utveckling internationellt idag ofta av Arkitekter

■ Utvecklingen kan nu även utgå ifrån ”Reengineering” med de nya möjligheterna

■ Industriell massproduktion utgår ifrån att samma moment görs likadant varje gång

■ Vår målsättning är att byggrobotik utgår ifrån mass-customization, dvs att samma 
moment (produkt) görs olika varje gång



Hur vill vi gå vidare – nationell kompetensuppbyggnad

■ Nationellt nätverk, KTH ■ Ex armeringskorg Skanska

Ulf Håkansson, Skanska



Hur vill vi gå vidare – 3D printing exempel

Gantry-monterad 
■ Stort gantry ger stor printarea
■ Liten gantry ger liten printarea
■ Relativt enkel programmering

Industrirobot-monterad
■ Fler frihetsgrader
■ Kan printa mer komplexa geometrier
■ Ökad mobilitet

Unika byggdelar, 
ETH

Materialutveckling,
SIKA

In Situ Fabricator, 
ETH

3D-print av småskaliga byggnader, 
COBOD



Hur vi vill gå vidare – kontakt till applikationslabbet 

■ anders.robertsson@control.lth.se

■ Alternativt någon av oss andra, men vår interna process hanterar ärendet likadant hur ni 
än kontaktar oss

Vi kan hantera sekretess!

mailto:anders.robertsson@control.lth.se

