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20 CASES FRA 
DET MOBILE
FABLAB



FORORD

Hensigten med denne casesamling er at inspirere 
virksomheder og iværksættere til at udforske nye 
forretningsområder med hjælp fra nye digitale 
fremstillingsteknologier og værktøjer. 3D-print, la-
serskærere, CNC-fræsere og avanceret elektronik 
kan udnyttes i forbindelse med prototypefremstil-
ling, produktudvikling og produktion med lav vo-
lumen eller høj variation samt 0-serie produktion. 

Publikationen består af 20 cases med virk som-
hed er og iværksættere, som anvender digitale 
fremstillingsteknologier i deres forretning. Håbet 
er, at deres erfaringer kan inspirere flere til at ud-

forske de teknologiske muligheder og være med 
til at udvide grænserne for, hvad der er muligt.

Casesamlingen indgår i projektet Det Mobile 
FabLab – en bus indrettet som højteknologisk 
prototypeværksted – der i 2013-2015 har kørt en 
landsdækkende turné for at udbrede kendskab-
et til FabLab-teknologier og -metoder. Det Mobile 
FabLab og dets aktiviteter er finansieret af Indu-
striens Fond, Erhvervsstyrelsen, Region Sjælland, 
projektet Vækstfremmende Inkubationsforløb for 
SMV’er som er et projekt under Den Europæiske 
Socialfond samt Væksthus Sjælland.

Væksthus Sjælland er projektholder, og Det Mo-
bile FabLab er fortsat forankret hos FabLab Dan-
mark.

Det Mobile FabLab har haft en enorm berørings-
flade. I projektperioden har der været kontakt 
til ca. 28.000 personer – heraf næsten 6.000 
personer fra virksomheder. Derudover har Det 
Mobile FabLab været på mere end 60 besøg i hele 
Danmark, og 233 virksomheder har modtaget et 
undervisnings- og rådgivningsforløb.

Udarbejdet af FabLab Danmark, november 2015
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Kvalitetskontrol af vase med fejl Her sidder striberne rigtigt
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UDFORDRING
Kähler har i disse år massiv succes med salg af kera-
mikvaser som fx de populære Omaggio-vaser. Succesen 
betyder, at Kähler har været nødt til at gøre brug af flere 
producenter for at kunne følge med efterspørgslen. Alle 
Kählers keramikprodukter inkl. vaser er håndlavede og 
bliver produceret hos forskellige udenlandske producent-
er i udlandet. Det har været en udforing for Kähler at sikre 
en ensartet kvalitet, så alle vaser overholder standarden, 
uanset hvor de er fremstillet. Udfordringen med kvalitets-
kontrol har bl.a. betydet, at produkter ofte måtte kasseres/
leveres tilbage til producenten pga. uensartede striber, 
eller at vareæskerne bulede ud, hvis vaserne var for store.

FORLØBET
Forud for forløbet havde produktudviklere fra Kähler over 
en længere periode haft kontakt til FabLab i Næstved 
for at få teknisk sparring om sin deres egen 3D-printer. 
Undervejs faldt interessen også på de øvrige teknologier 
i FabLab, og her kunne FabLab-teamet give Kähler inspi-
ration og viden om de tekniske og metodiske muligheder 
der forelå. 

I dette samspil fandt Kähler selv frem til idéen om at lave 
et simpelt værktøj til at kvalitetskontrollere keramikvaser-
ne ude hos producenten. Ideen gik ud på at laserskære 
konturen af de forskellige vaser i akryl med afmærkning 
af, hvor de karakteristiske striber skal males – dvs. en 
speciel lineal til kvalitetskontrol. Da Kähler selv havde 
kompetencer til at optegne værktøjerne, var Fab labs rolle 
rådgivende. Der var en god sparring, som resulterede i, at 
Kähler relativt hurtigt nåede frem til en færdig prototype 
af linealen. Ud over selve sparringen har Fablab bidrag-
et med adgang til - og kompetenceudvikling i brug af - en 
CO2-laserskærer, der var uundværlig i forløbet. 

UDBYTTE
Ved at bruge FabLab og lære mere om mulighederne med 
digitale teknologier har Kähler i løbet af kort tid kunnet løse 
en af sine udfordringer vedrørende kvalitetskontrol af sine 
keramikvaser. Alle Kählers producenter har implemente-
ret de nye linealer i produktionen. Linealerne har ført til en 
forbedring af egenkontrollen, og de har således været et 
effektivt og besparende værktøj i virksomheden. Endvide-
re har producenterne taget så godt imod værktøjerne, at 
de er begyndt at bruge dem i flere trin i fremstillingspro-
cessen, hvilket gør, at der optimeres på produktkvaliteten 
tidligere i processen. ”Det har været en stor hjælp og langt 
mere effektivt end at sende filer frem og tilbage. I FabLab 
prøver man det af, og finder hurtigt ud af, om det er noget, 
der fungerer”, siger Fie Elvira Storm, produktudvikler, 
 Kähler Design.

Inspireret af stribe-linealerne har Kähler implementeret 
lignende værktøjer i udviklingsprocessen af nye produkt-
er, hvor linealerne fokuserer på formgivningen af produkt-
erne. Dermed optimeres udviklingsprocessen, så der 
tidligere nås frem til den rette form for produktet. 

”Samarbejdet med FabLab har været inspi-
rerende for Kählers produktudviklere. Det 
har givet os en større indsigt i de teknologi-
er, der er til rådighed og hjulpet os til at se, 
hvordan Kähler kan bruge det i vores dag-
lige arbejde”.

Fie Elvira Storm,
produktudvikler

LINEALER TIL VISUEL 
KVALITETS KONTROL AF VASER

KÄHLER DESIGN, NÆSTVED
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UDFORDRING
Mie Due er iværksætteren bag Havevisioner, som tegner 
og realiserer haveplaner for private og virksomheder i 
samarbejde med andre professionelle. Efter at Mie Due 
tilfældigt stødte på Det Mobile FabLab ved ESOF-konferen-
cen i København og fik en inspirerende snak om 3D-visua-
lisering af haveplaner, ville hun gerne udforske mulighed-
erne i den retning for at styrke sin forretning. 

FORLØBET
Udgangspunktet for Mie Dues visualisering af haveplaner 
var håndtegninger og et CAD-program, som var tungt at ar-
bejde med i forhold til hendes og kundernes behov. Selve 
forløbet havde derfor fokus på først at afdække behovene 
til et 3D-tegneprogram og dernæst at afdække hvilke pro-
grammer, der kunne matche disse behov. Sammen med 
projektkonsulenten fra Det Mobile FabLab fandt Mie frem 
til, at gratis-programmet Sketchup var et godt match. Mie 
fik derfor et individuelt kompetenceudviklingsforløb i brug 
af SketchUp (se billeder herover). Forløbet førte også til en 
styrkelse af virksomhedens profil på både hjemmeside 
og i brochurer, da 3D-visualisering af haveplaner nu kunne 
indgå som et attraktivt produkt til virksomhedens kunder. 

UDBYTTE
Mie Due har fået udvidet sine tegnekompetencer i 3D- 
visualiseringsprogrammet SketchUp, som gør, at hun 
nu kan tilbyde bedre og hurtigere haveplaner i 3D til sine 
kunder. Det har givet Havevisioner en skarpere profil og 
et mere professionelt og ensartet produkt til kunderne, 
som lettere kan forstå og være med i planlægningsfasen 
af haveprojekter. Forløbet har resulteret i et løft af virk-
somheden og i øget kundetilgang pga. den nye og bedre 
mulighed for 3D-visualisering af haveplaner.

3D-VISUALISERING AF HAVEPLANER
HAVEVISIONER, HELLERUP

”Det bedste har været samarbejdet med 
projektkonsulenten og jeres forståelse 
af min virksomheds udfordringer med 
tegning i 3D. Jeg har fået et stort løft af 
min virksomhed og takker jer dybt”.

Mie Due
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UDFORDRING
Udgangspunktet for denne virksomhed er Ole Jesper-
sens og Christian Jespersens mangeårige erfaringer fra 
fødevarebranchen i ind- og udland – samt ikke mindst om-
fattende research af eksisterende fødevaredispensere på 
verdensmarkedet.

De to iværksættere kontaktede FabLab for at få hjælp til 
at udvikle en funktionel prototype til en fødevaredispen-
ser – de havde en idé til en mere hygiejnisk løsning, som 
kunne leve op til behovene i hele kæden fra producent til 
forbruger.

FORLØBET
Virksomhedsopstarten byggede videre på erfaringerne 
med en tidligere udviklet fødevaredispenser samt grundig 
markedsresearch. Udfordringen var at få udviklet en proto-
type, som kunne afprøve iværsætternes idé til forbedring 
af fødevaredispenseren – en proces, der typisk er meget 
dyr og svær at skaffe finansiering til.

FabLabs bidrag til udvikling af denne prototype har været 
at introducere 3D-print i produktudviklingen - en teknologi, 
iværksætterne ikke tidligere har haft adgang til. Gennem 
rapid prototyping og teknisk sparring med FabLab-teamet 
om løsningsmuligheder har det været muligt at optimere 
funktionaliteten samt tilpasse designet, så emnet også er 
billigere at producere.

UDBYTTE
Innovationsforløbet med FabLab har betydet, at begge 
iværksættere har haft en tættere føling med produktudvik-
lingen, som dermed har resulteret i en bedre prototype på 
kortere tid uden store udgifter til professionelle produktud-
viklere.

Efter innovationsforløbet er de to iværksættere kommet 
endnu tættere på at kunne sætte deres fødevaredispen-
ser i produktion og starte forretningen op: 

• Producenter er kørt i stilling
• Ole og Christian har tæt kontakt til en lang række 

potentielle kund er, som kun venter på at se det 
færdige produkt.

• Næste udfordring er at skaffe finansiering til opstart 
af produktionen.

Ifølge Christian Jespersen har innovationsforløbet hos 
FabLab haft stor betydning for realiseringen af projektet. 

”Vi har fået adgang til teknologi-
er og den tekniske know how, vi 
havde brug for til udviklingen af 
en funk tionel prototype”. 

Christian Jespersen 

UDVIKLING AF FUNKTIONEL PROTOTYPE
TIL FØDEVAREDISPENSER
IVÆRKSÆTTERNE OLE JESPERSEN OG CHRISTIAN JESPERSEN, VORDINGBORG

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Innovationsforløbet er en del 
af projekt Vækstfremmende 

Inkubationsforløb for SMV’er.
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PROTOTYPE AF VANDLEDENDE 
FLISEDESIGN
MIDTGÅRD A/S, ROSKILDE

UDFORDRING
Midtgård A/S er en innovativ fliseproducent med 20 års 
erfaring i branchen med produktion og salg af betonfliser 
og belægningssten samt import og salg af granit fra hele 
verden. En af virksomhedens målsætninger er at udvikle 
og producere nye kvalitetsprodukter inden for fliser og 
belægningssten i beton. 

Ejeren Bo Midtgaard-Jørgensen mødte tilfældigvis Det 
Mobile FabLab til Folkemødet på Bornholm og fandt hurtigt 
frem til, at FabLab kunne hjælpe med at finde nye metoder, 
hvorved de kunne optimere udviklingsprocessen af nye 
fliser. Bo havde nemlig en idé til permeable belægnings-
sten, som er designet til at kunne lede vand hurtigt ned i 
jorden og dermed mindske belastningen på kloakker og 
forebygge oversvømmelser. En interessant idé, som ikke 
findes på markedet, men som der uden tvivl er et marked 
for pga. den øgede forekomst af skybrud og klima for-
andringer. 

FORLØBET
Efter sparring med FabLab blev der fundet frem til, at 
3D-print af skala-modeller ville være en god løsning. Mo-
dellen ville gøre det muligt at illustrere, hvordan fliserne 
bliv er lagt, men kunne også være velegnet til test af 
design ets permeabilitet – det vil sige evnen til at lede vand 
hurtigt væk fra overfladen.

Sammen med FabLab fik Bo sparring om udvikling af et 
ende ligt design ud fra sin idé. Eftersom Midtgård normalt 
ikke arbejder med 3D-tegning, hjalp Fab Lab med at få teg-
net 3D-modeller ud fra virksomhedens arbejdstegning er. 
Der blev derefter 3D-printet en lille serie af fliser, der kunne 
laves test på.

UDBYTTE
Bo Midtgaard-Jørgensen har været utroligt glad for forløb-
et. En simpel 3D-printet prototype af hans idé til permeable 
belægningssten betød, at han kunne præsentere og ikke 
mindst sælge sin idé til en række offentlige bygherrer. Det 
har været afgørende for at den nye type belægningssten 
kunne sættes i produktion, som indtil videre udgør 10 % af 
virksomhedens omsætning.

Efterfølgende har Bo fået testet belægningsstenene hos 
Teknologisk Institut for at dokumentere deres evne til at 
lede vand hurtigt ned i jorden. Næste skridt er at få do-
kumenteret belægningsstenenes evner og egenskaber 
endnu bedre for at påvise deres værdi overfor kunderne.
Bo har flere idéer på lager, og forløbet med Det Mobile Fab-
Lab har klædt ham på til at kunne forbedre fremtidige ud-
viklingsprocesser. Der er flere muligheder – fx kunne det 
være interessant med et program, som kunne simulere 
vandsivningen på den 3D-tegnede model som et alterna-
tiv til en 3D-printet prototype. 

”Den største effekt af forløbet med FabLab 
har været aha-oplevelsen hos potentielle 
kunder, når de ser den 3D-printede proto-
type. Så kunne de pludselig forstå, hvad jeg 
talte om, når jeg præsenterede min idé til 
permeable belægningssten”.  

Bo Midtgaard-Jorgensen, 
CEO
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UDFORDRING
Copenhagen Cutlery ønskede at få et indblik i de nye 
højteknologiske design- og produktionsmuligheder, som 
er opstået i løbet af de seneste år. I den forbindelse har 
Copenhagen Cutlery gennemgået et forløb hos Det  Mobile  
FabLab for at få indsigt i processen fra idé til færdigt pro-
dukt, og hvad det kræver af kompetencer og for at nå dertil.

FORLØB & UDBYTTE
Virksomheden har fået et værdifuldt indblik i de nye mu-
ligheder, der er i design- og udviklingsprocesser ved hjælp 
af 3D tegninger, 3D printning m.v. Den nye indsigt vil give 
virksomheden et væsentligt konkurrencemæssigt løft i de 
kommende år. Virksomheden er meget glad for udbyttet 
og for de teknologier og kompetencer, som det Mobile Fab-
Labs medarbejdere stillede til rådighed. 

”Det har været en rigtig 
spændende oplevelse at 
få indsigt i de nye tekno-
logiske muligheder, som 
findes. Jeg var imponeret 
over de faciliteter og det 
engagement, som Mobil-
Fab stillede til rådighed, og 
jeg er sikker på, at vi vil få 
glæde af den nye indsigt i 
de kommende år”.

INDBLIK I DE HØJTEKNOLOGISKE
DESIGNPROCESSER 
COPENHAGEN CUTLERY, KØBENHAVN

Benjamin Folkmann Hansen,
Adm. direktor
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UDFORDRING
Ulla Vedel har en lille keramikforretning i Nykøbing Sjæl-
land, hvor hun sælger drejede og støbte brugsting i kera-
mik. Alle keramikprodukter er håndlavede, så der er tale 
om mindre produktioner – store produktioner ville være 
ensbetydende med meget ensformigt arbejde ved dreje-
bænken, og det er ikke her, Ullas motivation ligger. Men 
de små produktioner begrænser forretningen i forhold til 
at kunne sælge til andre butikker. Ulla var derfor meget 
interesseret i at udvikle en model til støbeforme, som gør 
det muligt at fremstille mange ens emner uden at bruge 
for meget tid på produktion. Ulla havde tidligere forsøgt sig 
med gips-støbeforme baseret på drejede modeller i ler, 
men hun måtte sande, at de var for upræcise.

Den første idé var en krydderikrukke i keramik. Det Mobile 
FabLab hjalp med at udvikle en prototype/model til frem-
stilling af gips-støbeformene, som gjorde det muligt at 
udvide produktionskapaciteten betragteligt. 

FORLØBET
Ullas udfordring var meget konkret: Hun havde behov 
for en fysisk 3D-model af hendes krydderikrukke, som 
hun kunne bruge til at lave gips-støbeforme efter, og som 
derefter kunne bruges til selve fremstillingen af krydderi-
krukkerne i keramik. I Det Mobile FabLab fik Ulla konkret 
sparring på de teknologier og metoder, der var relevante 
i forhold til at udvikle en fysisk model af den første proto-
type af hendes krydderikrukke. 

Processen startede med, at Ulla fik sparring på tegning 
af krukken i 3D ved hjælp af et open source 3D-tegne-
program. Efterfølgende fik Ulla omsat sin 3D-tegning til 
en fysisk model på en 3D-printer, men resultatet var ikke 
tilfredsstillende. Næste skridt var at CNC-fræse en model i 
træ, men igen viste en test, at kvaliteten ikke var god nok til 
at lave støbeforme ud fra på grund af riller fra træets årer. 
Tredje gang var lykkens gang: CNC-fræsning af modellen i 
plastmaterialet POM gav en brugbar model, som Ulla kun-
ne lave fine gips-støbeforme efter.

UDBYTTE
Ulla har fået værdifuld sparring og støtte fra FabLab til ud-
vikling af sin første større keramikserie, som gør, at hun nu 
kan fremstille krydderikrukker i tilstrækkeligt omfang til at 
kunne lave faste aftaler med andre butikker/forhandlere. Et 
halvt år efter forløbet har Ulla fremstillet masser af krukker 
og er i gang med lave aftaler med butikker, der kan tage 
krukkerne ind i sortimentet.
Forløbet med Det Mobile FabLab har udvidet Ullas viden 
om digitale fremstillingsteknologier og forståelse for pro-
cesser og materialer, hvilket har givet inspiration til videre-
udvikling af hendes forretning.

”Det var meget lærerigt at se de forskel-
lige 3D-teknologier og opdage, hvordan 
jeg kan bruge dem til at støbe i keramik 
og fremstille større serier”.

Ulla Vedel

STØBEFORM TIL KERAMIK
CIRKULÆR DESIGN, NYKØBING SJÆLLAND
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UDFORDRING
Chokoladeforretningen Lene Evers Chokolade fra Stege 
på Møn sælger hjemmelavet luksuschokolade. Indehaver 
Lene Evers har med sin baggrund i chokoladebranchen 
en klar holdning til kvalitet og udseende.

Det er en udfordring for Lene Evers Chokolade, at virksom-
heden kun råder over et begrænset antal chokoladeforme, 
hvilket indebærer en meget begrænset produktionskapa-
citet. Og eftersom fremstilling af nye forme er meget be-
kosteligt, var det den største barriere for virksomhedens 
vækst. Udgangspunktet for innovationsforløbet var derfor 
et ønske om selv at kunne fremstille nye og billigere cho-
koladeforme ved hjælp af FabLab-teknologier.  

FORLØBET
Projektet med udvikling af nye specialdesignede støbefor-
me involverede både 3D-tegning, CNC-fræsning af negativ-
er samt udforskning af forskellige muligheder til at udvikle 
en vakuumsuger, som kunne benyttes til fremstilling af 
selve støbeformen. Undervejs fik Lene Evers adgang til en 
professionel vakuumsuger, så resurserne kunne koncen-
treres om udvikling og fremstilling af selve støbeformene.

Processen fra idé til færdig chokoladeform:
1. Optegning af den ønskede form i 3D. 
2. CNC-fræsning af negativer – først i træ og senere 

aluminium.
3. Fremstilling af prototype-chokoladeform ud fra 

negativer ved hjælp af vacuumsugning og opvarm-
ning af fødevaregodkendt plastik.

4. Test af prototype-chokoladeform i chokoladefrem-
stillingen for at tjekke om den støbte chokolade 
havde den korrekte vægt efter fremstilling.

5. Gentagelse af trin 1 – 4 indtil resultatet var tilfreds-
stillende.

Resultatet af innovationsforløbet var, at Lene Evers selv 
fik fremstillet 25 chokoladestøbeforme med plads til fem 
chokoladebarer. 
Den løbende kompetenceudvikling har været altafgøren-
de, da virksomheden ved hjælp af FabLab teknologier nu 
fremover selv kan fremstille nye, unikke chokoladestøbe-
forme langt billigere end tidligere. Dermed kan forretning-
en blive styrket markant. 

UDBYTTE
På den korte bane har innovationsforløbet betydet, at 
Lene Evers har fået udvidet produktionskapacitet en og 
forkortet produktionstiden væsentligt, så det nu er muligt 
at følge med efterspørgslen på chokolader. 

Innovationsforløbet med FabLab har også haft fokus 
på løbende kompetenceudvikling i alle procestrin, så 
virksomheden nu indgående kender processen fra idé til 
fremstilling af nye chokoladeforme. På den lange bane 
giver det virksomhed en en konkurrencemæssig fordel, 
fordi den kan skille sig ud fra mængden ved at gøre brug af 
unikke chokoladeforme.

”Det er første gang, at jeg som 
selvstændig har fået hjælp udefra 
som virkelig har rykket i forhold til 
min forretning”. 

Lene Evers

FREMSTILLING AF UNIKKE 
CHOKOLADEFORME
LENE EVERS CHOKOLADE, STEGE Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Innovationsforløbet er en del 
af projekt Vækstfremmende 

Inkubationsforløb for SMV’er.
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VIRKSOMHEDENS UDFORDRING
Per Bovbjerg har virksomheden WP Solutions, som er et 
webbureau, der laver hjemmesider. Udgangspunktet for 
dette innovationsforløb var dog Pers baggrund og interes-
se for matematik og fysik. Per kom derfor til Det Mobile 
Fab Lab med idéen om en alternativ metode til at lagre grøn 
energi på. Det var derfor nødvendigt at teste og efterprøve 
metod en for at komme videre – det vil sige et forløb med 
fokus på ”proof of concept”. For at kunne afprøve idéen var 
der behov for en forsøgsopstilling, der med tiden kunne 
blive til det egentlige produkt. 

FORLØBET
Selve innovationsforløbet var ret enkelt. Per havde nogle 
idéer og skitser til et alternativt energilagringskoncept, 
som han med FabLabs hjælp fik tegnet op i 3D og efterføl-
gende 3D-printet. Den 3D-printede model kunne derefter 
indgå i den første forsøgsopstilling hjemme i Pers eget 
køkken, hvor hypotesen kunne testes. Resultatet af de før-
ste tests var desværre negative. Dog var der flere aspekter 
ved hjemmeforsøget, der ikke var optimale som fx måleu-
sikkerhed. Den 3D-printede model var mindre end den 
ideelle størrelse, og den ujævne overflade kan også have 
påvirk et resultatet. 

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE
Umiddelbart bar forsøget med den 3D-printede prototype 
ikke frugt, men Per vil arbejde videre med sin idé og ved 
nu, hvilke parametre der skal optimeres til de næste tests. 
Innovationsforløbet med FabLab har givet Per indsigt i 
3D-print og givet ham inspiration til at arbejde videre med 
sit energilagringsprojekt, men også inspiration til fremtidi-
ge idéer. 

”3D-print er en fantastisk opfind else for iværksættere – man 
kan nemt og billigt få afprøvet sin idé og hurtigt komme vide-
re eller stoppe og rykke videre til næste projekt”.

Per Bovbjerg

TEST AF NYT ENERGI LAGRINGSKONCEPT
WP SOLUTIONS, SLAGELSE

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Innovationsforløbet er en del 
af projekt Vækstfremmende 

Inkubationsforløb for SMV’er.
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UDFORDRING
Camilla Bjerre er kvinden bag Strups, der udover at lave 
design og illustrationer for andre virksomheder også har 
egen designlinje, som forhandles i både Danmark, Norge 
og Sverige. 

I mange år har Camilla som grafisk designer kun haft fokus 
på design og illustrationer, men har nu fået lyst til at  udvide 
sin forretning med fysiske produkter. Eftersom  Camil la 
ikke har erfaring med udvikling af fysiske produkter, eller 
de fremstillingsteknologier, hun ønskede at benytte, var 
timingen med Det Mobile FabLab derfor helt perfekt. 

FORLØBET
Camilla har som grafisk designer et rigtig godt udgangs-
punkt for at kunne udnytte laserteknologien i sin forret-
ning. Men der var alligevel en teknologibarriere, der skulle 
overkommes. Og for Camilla, der ikke er teknologinørd, 
har det været guld værd at få 1:1-sparring og pædagogiske 
forklaring er hos Det Mobile FabLab for at kunne komme 
godt i gang med at udvikle fysiske produkter. 

Camillas første produkt idé var at udvikle var en sprælle-
bjørn – hendes egen grafiske fremstilling af en bjørn, som 
hun gerne ville gøre til en sprællemand i krydsfiner ved 
brug af laserskæring. Her fik Camilla værdifuld sparring 
om de muligheder og begrænsninger, der er forbundet 
med laserskæring og de øvrige fremstillingsteknologier. 
Det var især de tekniske aspekter ved laserskæring, som 
Camilla fik stort udbytte af – fx hvordan man optimerer 
et design til en laserskærer, så produktionstiden og der-
med produktionsomkostninger kan holdes nede. Udover 
sprællebjørnen arbejdede Camilla også med at omdanne 
en grafisk fremstilling af en kaktus til en laserskåret kaktus 
i akryl, og flere produkter er siden kommet til.

UDBYTTE
Forløbet med Det Mobile FabLab har accelereret udvidel-
sen af Strups med en fysisk produktlinje og har styrket 
Camilla Bjerres kompetencer i at kunne bruge og udnytte 
digitale fremstillingsteknologier som laserskæring i sin 
forretning. 

Helt konkret har især optimeringen af design til laserskæ-
ring og muligheden for at teste idéerne af med prototyper 
gjort, at Camilla har kunnet starte rentable produktioner op 
med sprællebjørnen og kaktussen. Det betyder, at Strups 
allerede nu sælger sine første fysiske produkter til en rea-
listisk salgspris, og vejen er dermed banet for at udvide 
sortimentet yderligere. Allerede et lille år efter forløbet er 
flere produkter kommet til, og Strups har fået styrket sin 
position på markedet.  

”Fedt at se alle de muligheder der er med 
laserskærer, 3D-print og CNC-fræsning og 
lære mere om de styrker og begrænsninger, 
de hver især har. Kasper og Maks formåede 
virkelig at forklare om teknologierne, så det 
var til at forstå for en grafisk designer som 
mig”. 

Camilla Bjerre

FRA GRAFISK DESIGN TIL 
LASERSKÅRET PRODUKT

STRUPS, VEJLE
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UDFORDRING
Drinkster skaffer unge mennesker en billigere bytur og 
hjælper diskoteker og klubber med at øge antallet af gæst-
er. Drinksters brugere kan via en app eller hjemmesiden 
bestille drikkevarer billigere. Konceptet benytter sig af 
samme forretningsmodel som Groupon, Smartdeal og 
andre dealsites. Fordelen for brugeren er lavere priser, og 
fordelen for diskoteker er flere gæster og øget omsætning.

FORLØBET
En af Drinksters succesfaktorer er antallet af tilbagevend-
ende brugere, og derfor var formålet med et forløb i Det 
Mobile Fablab netop at sikre, at flere brugere vendte til-
bage.

I nattelivet er synlighed afgørende. Drinkster prioriterer 
derfor genkendelig påklædning til sine medarbejdere højt. 
Desuden skal en keyhanger med Drinksters logo, som lys-
er op i mørket pga. det lysreflekterende akryl, bidrage til at 
øge synligheden.

Det Mobile Fablab har medvirket til design og læserskæ-
ring af keyhangeren. Efterfølgende har Drinkster testet 
den første 0-serie produktion hos sine pub-crawl guider: 
Med Keyhangeren kan de frivillige guider føle sig mere 
særlige, samtidig med at både de og Drinkster-brandet 
opnår større synlighed blandt pub-crawl deltagerne. 
En videreudviklingsmulighed for Drinkster kunne være 
implementering af LED-lys i keyhangeren.

UDBYTTE
Drinkster har haft direkte gavn af Det Mobile Fablab til at 
styrke sit brand ved at skabe øget synlighed i nattelivet og 
dermed optimere forretningen. Drinkster overvejer at sæt-
te keyhangeren i produktion, hvis virksomheden har held 
med at finde en producent, der kan fremstille keyhang eren 
til en attraktiv pris.

”Det Mobile FabLab hjalp os med at 
få prøvet noget af, som vi ellers ikke 
ville have haft mulighed for”.

SALGSFREMMENDE KEYHANGERS
DRINKSTER, FREDERIKSBERG

Mads Schjolin,
CEO og Cofounder
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UDFORDRING
Arkitekten Tye Cobcroft havde tegnet nogle komplicere-
de lampedesigns i 3D for en kunde. Han kontaktede Det 
Mobile FabLab for at lære, hvordan han kunne lave disse 
komplicerede og detaljerede prototyper, som han kunne 
vise sin kunde. Hans 3D-tegninger kunne ikke stå alene, 
da kunderne ikke fik det rette indtryk af produktet og der-
med ikke blev interesseret i ideerne.

FORLØBET
Det Mobile FabLab introducerede Cobcroft Architects for 
3D-print-teknologien. Tye havde intet kendskab til 3D-print, 
så den første opgave var at lære, hvordan han skulle klar-
gøre sine 3D-tegninger, så de kunne printes samt at blive 
fortrolig med brugen af printerne.
Næste trin var at 3D-printe modellerne og teste kvaliteten 
af printet på den billigste 3D-printer i FabLab. Herefter blev 
der rettet i tegningerne og lavet nye modeller, indtil proto-
typerne var som Tye ønskede. Lampedesign kræver varme-
bestandigt materiale, og det ville have været helt optimalt, 
hvis Tye kunne have printet og testet sine prototyper i et 
sådant materiale. Desværre havde Det Mobile FabLab ikke 
noget materiale, som kunne klare disse krav. 

Cobcroft Architects fik sin hypotese bekræftet – det kunne 
godt lade sig gøre at printe lamperne med et tilfredsstil-
lende resultat. En 3D-printet model er også hurtigere at få 
fremstillet og langt billigere end mange andre traditionelle 
fremstillingsmetoder. 

UDBYTTE
Tye kan se en stor fordel i at præsentere håndgribelige 
modeller frem for en 3D-tegning for sine kunder og oven 
i køb et selv at kunne fremstille dem på sit kontor. Hans 
kunder er meget interesseret i de 3D-printede prototyper, 
hvorimod det tidligere var en udfordring at sælge hans 
designs blot ved at vise en computertegning. Det for-
bedrer klart forståelsen for kunden. De prototyper, som 
Tye lavede på Det Mobile FabLab, har resulteret i, at hans 
kunde producerer lamperne, der nu leveres til de danske 
butikker i efteråret 2015.
Forløbet har gjort Tye Cobcroft så begejstret, at han har 
investeret i sin egen 3D-printer, netop fordi det ikke var så 
besværligt at bruge teknologien, som han først troede. Tye 
synes, at 3D-printeren er et virkelig stærkt værktøj, der har 
givet sin virksomhed et løft. Det kompetente team og intro-
duktionen til de nye teknologier har gjort en kæmpe for-
skel for Tyes forretning. Han fik forståelse for 3D-print-tek-
nologien - uden det var han aldrig nået dertil, hvor han er 
i dag. Nu er 3D-print en del af hans hverdag. Han vil klart 
anbefale Det Mobile FabLab og de digitale teknologier til 
andre - hvilket han allerede har gjort.

“3D printeren er et fantastisk 
stærkt værktøj. Det var en 
 ek stremt god proces, og teamet 
var meget kompetent”.

Tye Cobcroft

Copyright of HeSa Light Copyright of HeSa Light

3D-PRINTEREN GAV NYT LIV
COBCROFT ARCHITECTS APS, KØBENHAVN
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MODULÆR ARKITEKTMODEL
AFR, HORSENS

UDFORDRING
Arkitekten Frederick Rickmann er manden bag AFR, som 
arbejder med byplanlægning, bygningsarkitektur og ur-
bant design. Virksomheden havde brug for at visualisere 
et nyt design til et byggeprojekt i den sydkinesiske by Hui 
Zhou. Frederick Rickmann stødte på Det Mobile Fab Lab i 
Århus, og efter en kort dialog med FabLab og et par laser-
skårne akrylprøver var grunden lagt for et samarbejde. 
Det viste sig, at 4 mm akrylplader passede med et måle-
stoksforhold på 1:1.000 for bygningen, og at det ville være 
muligt at lave en nøjagtig model baseret på akrylplader. 

Formålet med forløbet var at udvikle en model af bygge-
projektet, som kunne forbedre kommunikationen med 
kunden. Kravet til modellen var derfor, at den skulle være 
opbygget af modulære byg-selv-klodser, så kunden selv 
kunne være med til at ændre den og træffe beslutninger. 

FORLØBET
Den indledende sparring med Frederick gav en idé om, 
at modellen af byggeprojektet kunne laves i laserskåret 
akryl, da størrelsesforholdet mellem akrylplader og en 
etage i bygningen matchede. Det viste sig dog hurtigt, at 
der var behov for yderligere sparring om valg af materialer, 
og at der skulle findes andre produktionsmetoder til dele 
af modellen. Modellen indeholdt bl.a. flere sekskantede 
”tårne”, som med fordel kunne fremstilles i nylon ved 
hjælp af CNC-fræsning.

FabLab har delvist fungeret som sparringspartner og assi-
steret Frederick med fremstillingen af en færdig prototype 
af en bygningsmodel. Frederick var selv med til at omdan-
ne 3D-tegninger af bygningsprojektet til 2D-filer, som var 
nødvendige for at kunne laserskære akryldelene.

UDBYTTE
AFR fik afprøvet laserskære-teknologien til udvikling af en 
arkitektmodel til et konkret byggeprojekt i Kina. Modellen 
blev med stor succes brugt til klientinddragelse i Kina som 
et byg-selv-kit, hvor kunden var med til at lege med pro-
portionerne. I dette tilfælde var der tale om en klient, som 
gik meget op i Feng Shui og derfor fik hands-on indflyd else 
på den endelige udformning, så bygningen fik den bedste 
”Qi”.
AFR har rent teknisk lært, hvordan de filer, der alligevel 
bliver lavet til konceptskabelsen, nemt kan omdannes til 
en fysisk model af et byggeprojekt – kompetencer som 
virksomheden kan få glæde af fremover. 
Forløbet har kickstartet AFR til at anvende mere akryl i 
nye arkitektmodeller og ikke mindst til nye serier af ind-
retningsartikler. Frederick Rickmann har – ligesom flere 
andre i denne casesamling - været nødt til at se ud over 
Danmarks grænser for at kunne finde den nødvendige 
kvalitet, nøjagtighed og service i de laserkårne produkter, 
virksomheden efterspørger. 

“Jeg havde et godt samarbejde med 
FabLab om fremstilling af en laserskår-
et arkitektmodel. Resultat et blev rigtig 
fint og effektfuldt. Det givet os inspira-
tion til at arbejde mere med akryl og 
laserskæring”.

Frederick Rickmann, 
CEO
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VIRKSOMHEDENS UDFORDRING
Som møbelarkitekt har Carsten Buhl behov for at kunne 
visualisere møbelløsninger på messer og ved andre for-
mer for kundefremvisninger. 

Carsten laver primært møbler til kontraktmarkedet (B2B). 
Nogle af møblerne er modulære og kan sammensættes 
på forskellig vis. Carsten Buhl søgte en løsning, hvor han 
nemt og effektivt kunne illustrere mulighederne for sine 
potentielle kunder. Carsten tilbyder også møbler, hvor 
kunden kan få påtrykt sit logo. Derfor var Carsten nysger-
rig efter at finde en billig metode, som kunne benyttes til at 
fremvise trykte logoer via en fysisk model.

FORLØBET
Efter dialog og sparring med Det Mobile FabLab var kon-
klusionen, at 3D-print ville være den bedste løsning, men 
at også CNC-fræsede modeller kunne være et alternativ, 
hvis 3D-printene ikke kunne levere den ønskede over-
fladefinish.

Carsten Buhls forløb er en klassisk produktudviklings-
proces:

1. Carsten bruger selv Autodesk Inventor som tegne-
program, og det var derfor muligt at lave 3D-print 
direkte ud fra Carstens eksisterende tegninger. 

2. Der blev printet en prototype af stolen ”pacman”.
3. Modellen blev evalueret, og det var tydeligt, at der 

var visse problemer forbundet med den måde, som 
Carsten havde tegnet filerne på i forhold til at kunne 
3D-printe dem direkte.

4. Carsten modtog undervisning i, hvordan man ud-
arbejder 3D-printvenlige filer.

5. Ny prototype 3D-printes.
6. Modellen evalueres. Selv alle fejl er rettet, viser det 

sig, at finishen ikke lever op til forventningerne.
7. Der indgås aftale med Blueprinter om at få lavet et 

’prøve-3D-print’.
8. Print modtages og evalueres: Kvaliteten og ikke 

mindst overfladefinishen på modellen lever nu op til 
den ønskede kvalitet, som derved vil kunne illustre-
re en naturtro gengivelse af møblet.

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE
Carsten Buhl har fået konkret viden om, at 3D-printede mo-
deller kan have værdi for hans virksomhed. Da møblerne 
alligevel bliver konstrueret i 3D, vil denne ekstra funktion 
ikke koste virksomheden mange resurser, men den kan 
få afgørende indvirkning på kundens beslutningsproces. 
Indtil videre afventer Carsten, at prisen på de 3D-printere, 
som kan levere den ønskede overfladefinish, falder til et 
mere attraktivt leje.
Carsten Buhl samarbejder derfor med møbelproducent-
en Skipper Furniture i Durup, som er blevet inspireret af 
 Carstens forsøg med 3D-printede møbelmodeller og der-
for bl.a. ønsker at gøre brug af 3D-modeller på messer.

3D-PRINT TIL MØBELVISUALISERING
CARSTEN BUHL, HOLBÆK

”Det bedste ved forløbet har været at få 
afdækket, hvad de forskellige 3D-printtek-
nikker kan bruges til, og hvorvidt det giver 
mening for mig at investere i teknologien i 
min egen virksomhed”.

Carsten Buhl
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UIDFORDRING
Kristian Knudsen er uddannet arkitekt og har i mange år 
arbejdet med scenografi til teaterforestillinger i både Dan-
mark og udlandet.

Kristian kontaktede FabLab i forbind else med forberedel-
serne til forestillingen ”…om ikke at blive ædt” til Grønne-
gade Teater i Næstved. Kristian skulle fremstille dukker 
til teatrets kommende dukkeforestilling, og her ville han 
for første gang afprøve 3D-print-teknologi til fremstilling af 
scenografi. 

FORLØBET
Som scenograf er Kristian Knudsen vant til hele tiden 
at skulle udvikle nye ting og løse forskellige tekniske og 
design mæssige problemstillinger.
Denne gang havde Kristian en idé til nogle bevægelige 
dukkeled, som han gerne ville prøve at fremstille ved 
hjælp af 3D-print. Kristian er vant til at tegne i 2D og til dels 
også i 3D, så FabLabs rolle var i første omgang at hjælpe 
med at lave nogle testprint på 3D-printeren. Samtidig skul-
le Kristian klædes på i forhold til de muligheder, der er med 
forskellige typer af 3D-printere og materialer samt guides i 
brugen af relevant software til tegning i 3D. 

UDBYTTE
Det lykkedes ikke at fremstille dukkeled, som havde til-
strækkelig styrke til at kunne bruges i den konkrete sceno-
grafi til dukkeforestillingen.

Forløbet har dog givet Kristian et nyt værktøj i rygsækken, 
og den inspiration og læring han fik af forløbet har givet 
ham mod på at bruge 3D-print i andre scenografier - og nu 
ved Kristian, hvilke styrker og svagheder 3D-print har, og 
dermed også hvornår det vil være relevant at tage denne 
teknologi i brug. 

”Det bedste har været at få omsat teori til praksis og prøve en ny 
teknologi af i mit virke som scenograf”.

Kristian Knudsen

DUKKELED I 3D-PRINT
KRISTIAN K TEGNESTUE OG SCENETEKNIK, PRÆSTØ
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UDVIKLING AF NYT DESIGN TIL 
LÆDERTASKE

SEJR COPENHAGEN, SKIBBY

UDFORDRING
Sejr Copenhagen er en fem år gammel grossistvirksom-
hed fra Skibby, som har fået bygget en god forretning op 
omkring salg af egne designs samt salg af importerede 
stenmåtter fra New Zealand og knager med rensdyrgevir 
fra Finland. Det er chefdesigner Birgitte Sejrsen, som står 
bag virksomhedens design af tøj, unikke smykker med 
bl.a. fiskeskind og tilbehør som fx lædertasker. Mødet med 
Det Mobile FabLab kom på et meget belejligt tidspunkt, da 
Birgitte savnede ny inspiration i sit arbejde som designer. 

FORLØBET
Birgitte havde flere idéer på lager, som hun fik mulighed 
for at genoptage og prøve af i FabLab. Selve forløbet star-
tede med en intensiv workshop i FabLab, hvor Birgitte 
først fik viden om og inspiration til nye muligheder med 
forskellige materialer, metoder og teknologier. Derefter tog 
Birgitte udgangspunkt i en idé til en simpel lædertaske. En 
idé, hun havde haft længe, men ikke fået gjort noget ved.

FabLab kunne hjælpe Birgitte med at få genopfrisket sine 
tegnekompetencer i 2D og give hende mulighed for at 
teste sin idé af på laserskæreren med det samme. Det 
betød, at Birgitte på kort tid havde fået tegnet sin idé i 2D, 
fremstillet den første prototype på laserskæreren og efter-
følgende kunne justere designet, så lædertasken fik den 
ønskede udformning. 

UDBYTTE
Forløbet med FabLab accelererede udviklingsprocessen og 
førte til, at en idé til en taske blev til en prototype på kort tid. 
En proces, der sædvanligvis ville have været både dyrere 
og langsommere med de taskeproducenter, Sejr Copen-
hagen plejer at arbejde med. Efter forløbet med FabLab er 
tasken ved at blive sat i produktion hos virksomhedens 
udenlandske producent – denne proces er også gået nem-
mere ved at Birgitte havde en færdig og afprøvet proto type 
med. Virksomheden har allerede fået god respons på 
prøv er af tasken til diverse messer i sommeren 2015. Så 
det tegner lovende for forretningen, når den første send ing 
tasker fra producenten lander i det tidlige efterår.  
Dét at få erfaring med laserskæreren og indsigt i andre 
teknologier i FabLab har inspireret Birgitte til nye måder at 
arbejde på, som hun fremover vil tage med i sin produkt-
udviklingsproces.
Et andet positivt afkast af forløbet har været muligheden  
for at netværke med flere af de andre kreative deltagere på 
workshoppen – Birgitte og flere af de andre deltagere hold-
er kontakten og vil arrangere ture rundt til andre FabLabs 
for at opsøge mere inspiration.

”Det Mobile FabLab gav mig mulighed for at 
afprøve en idé, jeg længe havde haft i hovedet. 
Det var fedt at kunne se idéen 1:1 i virkelighed-
en – det var også en stor hjælp, da jeg skulle 
præsentere producenten for det nye design, 
de skulle producere”.

Birgitte Sejrsen, 
chefdesigner
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UDFORDRING
Heidi Hentze er selvstændig keramiker fra Nexø på 
Bornholm, hvor hun fremstiller fine og skrøbelige unika- 
keramikprodukter og keramikkunst til udstilling. 
Heidi Hentze arbejder bl.a. med et næsten papirtyndt kera-
misk materiale, der består af porcelæns-ler og glasfiber. 
Det er et materiale, som er utroligt svært at arbejde med 
og som kræver stor tålmodighed og ikke mindst et godt 
håndelag. Heidi kan godt lide udtrykket med det tynde 
keramik materiale og udforsker hele tiden nye måder at 
anvende det på. Hos Det Mobile FabLab fik Heidi adgang 
til teknologier, som hun ellers ikke har adgang til. Især la-
serskæreren rummer nogle spændende perspektiver og 
åbnede op for helt nye måder at arbejde med det tynde 
ler på.

FORLØBET
Forløbet med Heidi handlede meget om at udforske, hvor-
dan laserskærer-teknologien og tynde lerplader i samspil 
kan frembringe nye former og udtryk. Den første del af 
forløbet fokuserede på materialeforsøg på laserskæreren: 
Forskellige varianter af tynde lerplader blev testet direkte 
på laserskæreren – både i forhold til graveringsmuligheder 
og udskæring. 
Den anden del af forløbet fokuserede på fremstilling af en 
diamantformet ler-skulptur i tynde lerplader ved hjælp 
af laserskæreren. Her var processen først at få optegnet 
Heidis diamant-idé i 3D og dernæst lave en prototype i pap 
for at teste designet. Dernæst blev der skåret skabeloner i 
akryl på laserskæreren, som kunne assistere Heidi i frem-
stillingsfasen. Det resulterede i en færdig diamant-skulp-
tur i tyndt indfarvet porcelæn. 

UDBYTTE
Med laserskærer-teknologien i ryggen fik Heidi fremstillet 
en unik diamant-skulptur i tynde lerplader. Skulpturen er 
efterfølgende blevet udstillet på Gudhjem Museum i for-
bindelse med European Ceramic Context 2014. 
Materialeforsøgene på laserskæreren har givet Heidi 
 viden  om, hvordan laserskæreren kan bruges i hendes 
virke som keramiker og har givet inspiration til nye pro-
jekter. Heidi har gennem forløbet med Det Mobile FabLab 
prøvet en udviklingsproces fra idé til færdigt produkt, og 
den erfaring kan hun bruge fremover. Næste udfordring 
for Heidi er at få adgang til en laserskærer på Bornholm, 
så hun kan få prøvet sine mange idéer af..

”Jeg har nu for første gang prøvet at kombi-
nere laserskæring med keramik. Det startede 
som forsøg med forskellige lermaterialer på 
laserskæreren, som efterfølgende blev til en 
diamantformet porcelænsskulptur. Og nu 
ønsker jeg mig en laserskærer”.

Heidi Hentze

UDVIKLING AF KERAMIKKUNST MED
LASERSKÆRER
HEIDI HENTZE, NEXØ
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UDFORDRING
Innovation & Design ejes af Anne Bannick, som er ud-
dannet industriel designer og keramiker. Anne udvikler 
og designer miljøvenligt, komposterbart engangsservice 
fremstillet af sukkerrørsfibre – et affaldsprodukt fra pro-
duktionen af sukker. En af Annes udfordringer er at gå fra 
de håndlavede prototyper til produktion. Derfor slog Anne 
til, da Det Mobile FabLab kom forbi Fremtidsfabrikken i 
Svendborg. Her fik Anne 1:1-sparring hos FabLab med 
fokus på udfordringen med at få sat en håndlavet kera-
mik-kop i produktion. 

FORLØBET
Gennem sparringen med Det Mobile FabLab fandt Anne 
frem til to metoder, som kunne hjælpe med at få genereret 
et digitalt 3D-format af hendes håndlavede keramik og 
lette den videre proces frem mod produktion. Den første 
metode ville være 3D-tegning efter et på forhånd fremstil-
let keramik-emne. Denne metode ville dog resultere i en 
stor fejlmargin, da Anne Bannicks design består af mange 
organiske former, og det meste af optegningen ville skulle 
laves på øjemål. 

Den anden metode ville være 3D-scanning, som teknisk 
set ville være den lettest tilgængelige for Anne. Derfor 
etablerede Det Mobile FabLab et samarbejde med FabLab 
Innovation i Odense, hvor Anne kunne få adgang til en 
3D-scanner tættere på sin virksomhed.

UDBYTTE
Der blev i forløbet skabt en kontakt mellem Anne Bannick 
og FabLab Innovation, der har givet Innovation & Design 
helt nye muligheder i forhold til at kunne sætte håndlavet 
keramik i produktion ved hjælp af 3D-scanning. Efter for-
løbet har Anne fået lavet nogle endelige korrektioner til 
koppen, og den ligger klar til en testproduktion i det kom-
posterbare materiale. 

”Det bedste ved forløbet med 
Det Mobile FabLab har været den 
gode mulighed for at komme 
videre fra en håndlavet model til 
en prototype, som kan sendes 
videre i designforløb et til en test-
produktion”.

Anne Bannick

SCANNING AF KERAMIK
INNOVATION & DESIGN, SVENDBORG
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UDVIKLING AF NYT PRODUKT
INGEMANN PACKAGING, VIBY SJ.

UDFORDRING
Ingemann Components er en teknisk funderet salgs- og 
produktionsvirksomhed med tre forretningsområder: 
Ingemann Lighting and Optics, Ingemann Plastics samt 
Ingemann Packaging. Alt i alt en solid forretning med salg i 
både Norden, Europa og Mellemøsten. 

Ingemann Packaging leverer plastikposer til supermarked-
ernes grøntafdelinger, og det var udgangspunktet for 
forløb et med Det Mobile FabLab. I forbindelse med deres 
salg af plastikposer er de meget afhængige af under-
leverandøren, der leverer poseholderen. Leverandøren 
ændrede af og til design, hvilket gav store udfordringer: 
Deres kunder ville ikke have en anden og dårligere design-
et poseholder, og dermed var fundamentet for salget af 
plastikposer i fare. Selvom Ingemann var motiveret til at 
udvikle og producere poseholderen selv, var de betænke-
lige, da de for det første ikke havde nogen erfaringer i den 
retning, og for det andet kunne det nemt blive en dyr og 
langsommelig proces. 

FORLØBET
Ingemann havde inden det første møde med Det Mobile 
FabLab en klar forventning om, hvad deres produkt skulle 
kunne. De havde mange konkrete idéer til både design og 
funktionalitet fra eksisterende produkter på markedet. 

Udgangspunktet for forløbet med FabLab var derfor en 
klar kravsspecifikation, der kunne arbejdes ud fra. Det Mo-
bile FabLab hjalp Ingemann gennem sin første produktud-
viklingsproces: Fra idéudvikling, konkretisering af design i 
forhold til funktion og produktion til 3D-tegning af design 
og fremstilling af en 3D-printet prototype. 

Ingemann blev efter forløbet i FabLab henvist til virksom-
heden Davinci Development, der kunne hjælpe dem det 
sidste stykke vej til en færdig prototype inden opstart af 
produktion og realisering af produktet. 

UDBYTTE
Ingemann har med hjælp fra FabLab på meget kort tid fået 
deres idé visualiseret, fået fremstillet den første 3D-print-
ede prototype og testet poseholderen af hos kunderne 
med positivt resultat.

Virksomheden er blevet mere fortrolig med en produktud-
viklingsproces og har nu et design fundament til en serie 
af produkter. Poseholderen er sat i produktion, og flere 
kunder har erstattet deres poseholdere med den nye og 
bedre variant. Det har været afgørende for Ingemann, at 
udviklingen af poseholderen gik hurtigt og hurtigt kunne 
føre til et resultat – det er lige præcis formålet med rapid 
prototyping.

”Før forløbet med FabLab var vi tilbage-
hold ende med at kaste os ud i en dyr og 
tidskrævende produktudviklingsproces 
for første gang. Nu har vi fået afmystifi-
ceret det og erfaret, hvor nemt det kan 
gøres”.

Peter Ditlev
Managing Director
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UDFORDRING
Dyberg er lige så meget et udviklingsprojekt, som det er en 
virksomhed, der tilbyder rådgivning inden for en bred vifte.
Udviklingsprojektet består i at finde områder og trends, der 
kommer til at påvirke samfunds- og erhvervsudvikling en 
og finde forretningsmodeller, der kan kapitaliseres.
Sebastian Dyberg har ønsket at tilegne sig viden om 
makerkulturen, FabLabs og barrierer i denne sammen-
hæng.

FORLØBET
Forløbet med Sebastian handlede dels om kompetence-
udvikling dels om sparring i forhold til mulige forretnings-
områder.
Kompetenceudviklingsdelen har omfattet introduktion og 
uddannelse i såvel hardware som software. På billedet 
arbej der Sebastian og Maks (fra Det Mobile Fablab) sam-
men om at modificere en 3D-printer, så den kan bruge ler 
som filament. Det kan gøre det muligt at printe produkter 
og prototyper i ler, der efterfølgende kan brændes og 
 sælges .
Endvidere har Sebastian arbejdet med at sætte sig ind i 
den meget brede vifte af CAD-programmer samt teknolo-
gier som laserskærer og CNC-fræsning.

UDBYTTE
Forløbet for Sebastian er utraditionelt og kan bedst be-
tegnes som et metaforløb, hvor Sebastian har ønsket at 
tilegne sig generel viden om FabLab og udforske anvend-
el sesmuligheder for digitale fremstillingsteknologier. Det 
betyder også, at udbyttet er mere diffust i forhold til andre 
cases. Sebastian har brugt forløbet til at tilegne sig viden 
og vil fremover bruge den i rådgivningsdelen af hans virk-
somhed, mens han venter på at få idéen, der kan sætte 
hans viden i spil i en konkret forretningsmodel.

”Jeg ser ikke længere mine idéer som 
noget, der er svært og dyrt at prototype 
på, men derimod noget som faktisk
rimeligt hurtigt kan produceres i proto-
type udgave”.

Sebastian Dyberg

KOMPETENCEUDVIKLING OG
INNOVATIONSFORLØB
DYBERG, NÆSTVED
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UDFORDRING
Nybo´s Erhvervsrengøring ejes af Bent Nybo. Han har 
mange idéer til nye forretningsmuligheder og produkter. 
En af disse idéer er en skål til fremstilling af hvidløgssmør 
i hjemmet. Denne type produkt og processen, der skal til 
for at skabe det, er dog ny for Bent, og han har derfor haft 
brug for hjælp og vejledning fra Det Mobile FabLab.

FORLØBET
Bent havde nogle klare idéer til, hvad der skulle til for at 
skabe en funktionel hvidløgsskål. Blandt andet skulle der 
være en belægning på indersiden af skålen, der gør, at 
smørret ikke bare glider rundt i skålen, men gør det muligt 
at ælte smør og hvidløg sammen på en nem måde. 
Gennem 1:1-sparring med konsulenter fra Det Mobile Fab-
Lab fandt Bent frem til, at skålen skulle have form som 
et hvidløg for at gøre funktionen tydeligere for brugeren. 
 Efter  den beslutning var næste udfordring, om det ville 
være muligt at lave den ønskede type belægning på den 
ønskede form. 
Der blev derfor lavet en 3D-tegning af en skål med form 
som et hvidløg, der efterfølgende blev 3D-printet. Nu hav-
de Bent en prototype, han kunne tage med ud og vise til 
producenter, der ville kunne fremstille den ønskede be-
lægning. Inden hvidløgsskålen for alvor sættes i produk-
tion vil Bent gerne optimere designet yderligere, så det 
lever op til de idéer og forventninger, han og ikke mindst 
brugerne måtte have.

UDBYTTE
Gennem innovationsforløbet har Bent, udover det første 
udkast til et design, fået en håndgribelig prototype, der kan 
bruges i den vigtige kommunikation med mulige produ-
center og forhandlere. Han har allerede fået en god dialog 
med flere samarbejdspartnere, som er positive overfor 
hvidløgsskålen. 

Udover hjælp til udvikling af en prototype til en hvid-
løgsskål har Bent fået et meget dybere kendskab til de 
muligheder og begrænsninger, der er forbundet med digi-
tale fremstillingsteknologier, og ikke mindst hvordan han 
i dette tilfælde og fremover kan bruge det til at udvide sin 
forretning med et nyt produkt i en helt ny branche. 

”Jeg har lært meget om hele proces-
sen fra idé til prototype, og med hjælp 
fra Det Mobile FabLab har jeg nu en 
prototype, som jeg kan arbejde vide-
re med og forhåbentlig snart få sat i 
produktion”.

Bent Nybo

NYT PRODUKT OG NY PROCES
NYBO’S ERHVERVSRENGØRING, TUNE

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Innovationsforløbet er en del 
af projekt Vækstfremmende 

Inkubationsforløb for SMV’er.
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www.DetMobileFabLab.dk


