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Alle presidentens studenter jublet SIDE 74

Fra olje til
innovasjon
Hva har pannekakerobot, flytende saunahytte i Oslofjorden og håndlagde stålrørslamper til felles? De tre menneskene bak
oppfinnelsene er oljeingeniører. De er med
på en bevegelse som har tatt verden med
storm – skaperbevegelsen.

FOTO: EIRIK HELLAND URKE

Idéverkstedet:
Etter å ha besøkt
Fablabs verden rundt,
driver Jens Dyvik nå
FabLab-en Fellsverkstedet i Oslo.
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OLJEINGENIØR
LAGER LAMPER
TEKST
MARIA AMELIE
redaksjonen@tu.no

E

rica Marley trivdes egentlig veldig
godt i jobben sin i Det Norske Veritas, med design av undervannsrørledninger til oljebransjen. Gode kolleger, lønna var bra, og som nyutdannet fikk hun
spennende utfordringer.
Og en dag da faren brøt en avtale om å hjelpe
henne med å henge opp skapdører hjemme, kastet hun seg ut i det og ordnet det selv. Gleden ved
å bruke egne hender og bygge noe håndfast var
stor, så hun fortsatte med flere prosjekter som
tok mer og mer av fritiden hennes. Hun bygde
sin egen sengegavl, og trålet loppemarkeder etter nye ting som kunne pusses opp.
– En dag ønsket moren min seg en lampe i
betong. Jeg tok utfordringen og laget en lampe

som jeg etter hvert fikk mange gode tilbakemeldinger på, sier Marley.
Hun tok permisjon fra jobben for å starte
opp et eget selskap og lage unike lamper av
gamle naturmaterialer som metall, skinn og
marmor.
– Det er jo litt morsomt at mange av lampene
jeg lager er formet som rør, ler Marley. Lampene
ble omtalt i interiørblader, og før permisjonen
var over, tok Marley sjansen og sluttet i jobben.
Hun ble en del av gründerfellesskapet på
Mesh, og bruker deres verksted Makerspace
til å skape lampene.

UTGÅTT PATENT
Marley er ikke bare en entreprenør, hun er også
en del av skaperbevegelsen som er på fremmarsj
i Norge. Det er nemlig mange der ute som går fra
å sitte åtte timer foran pc-en hver dag til å skape
egne produkter helt fra bunnen av.
Men vi har alltid skapt ting med egne hender.
Hva er det som er annerledes denne gangen?

Gjenbruk: Erica
Marley er opptatt
av gjenbruk og
bruker uvanlige
materialer som
gamle rør, skinn
og springfjærer
fra oljeindustrien i
sine produkter.
FOTO: MARIA AMELIE

68

T E K N IS K U KE B LAD 1515

Jens Dyvik, en av ildsjelene i skaperbevegelsen, sier det handler mest om at vi skaper ting
på en annen måte enn før. Det er mer globalt og
lokalt samarbeid.
– Vi skaper ting sammen. I stedet for å ha enerett på ting, deler vi kunnskap, design og verktøy
med folk fra hele verden, sier han.
Årsaken til det er demokratisering av teknologi og kunnskap. Sløyden har fått en betydelig overhaling siden sist. Nå innebærer det
3D-printing, programmering og elektronikk.
– 3D-printing har eksistert siden 1980-tallet, og det var tunge forskningsinstitusjoner og
industrier som hadde tilgang på det. Patentet
for det gikk ut på dato i 2007, teknologien ble
tilgjengelig og førte til en eksplosjon i antall rimelige 3D-printere.

GRASROTBEVEGELSEN
Slike skapersteder hvor man deler på verktøy
og kunnskap har eksistert en stund flere steder
i Norge – basert på frivillig innsats fra ildsjelene.
For eksempel har Bitraf holdt åpent hus siden
2012 for alle som vil lære seg «den nye sløyden».
Gründerkollektivene Mesh i Oslo og Digs i
Trondheim opprettet egne skapersteder ved
hjelp av grasrotbevegelsen og folkefinansieringskampanjer.
Nå har interesseorganisasjonen Norway Makers fått seks millioner kroner fra Sparebankstiftelsen til å etablere «makerspace» ved de ni
regionale vitensentrene i Norge.
Skaperbevegelsen har også egne festivaler
kalt «Maker Faire» for barn og voksne som vil
skape ting ved å blande teknologi og håndverk.
Den mest populære Maker Faire er i San Francisco med over 150.000 deltagere i år.
Skandinavias første Maker Faire fant sted i
Oslo i 2013. Året etter tok Trondheim et initiativ
med den kjente gründeren Alf Egil Bogen i spissen. Han mente at hvis Trondheim skal bli en
nyskapende teknologihovedstad, trenger byen
den kulturendringen som Maker Faire bidrar
til. I år fikk festivalen over 12.000 besøkende.

OLJEINGENIØR LAGER
PANNEKAKEROBOT

F

ørsteamanuensis ved Universitetet
i Oslo, Roger Antonsen, var med på
å starte et skaperverksted på UiO.
Han legger til at skaperbevegelse vil
føre til store konsekvenser for samfunnet og
utdanning.
– Ta for eksempel Ayah Bdeir, gründeren
bak Little Bits som lagde et elektronikkbyggesett som spredde seg over hele verden. Det er
magnetiske moduler, de er fargekodet, og du
kan selv sette sammen en elektronisk krets og
bygge egen elektronikk. Nå kan en seksåring
lage det selv. For ti år siden ville det vært umulig. Terskelen for å bygge og lære seg ting blir
lavere, sier Antonsen.

VILLE INSPIRERE DØTRENE
Bdeir fra Little Bits er ikke den eneste som
koblet sammen realfagsformidling og skaperbevegelse. Også den norsk-amerikanske oljeingeniøren Miguel Valenzuela tenkte samme
tanke og lagde en pannekakerobot, først bare
for moro skyld.
– Jeg ønsket at døtrene mine skulle se på teknologi med nye øyne og inspirere dem til å satse
på realfag, sier Valenzuela.
Pannekakeroboten fungerer ved at man lager
en tegning som skannes, legger den inn på data
koblet opp mot roboten. Roboten «skriver» ut
en pannekake akkurat slik tegningen er. Da er
frokosten din klar. Over all forventning tok det
helt av for roboten og skaperen.

Valenzuela stilte ut sin robot på Skaperfestivalen i Det Hvite Hus. Folkefinansieringskampanjen for å støtte utvikling av neste prototype
skulle bare skrape sammen 400.000 kroner. I
stedet endte han opp med en massiv pressedekning internasjonalt og over 3,7 millioner kroner
fra støttespillere over hele verden.

SA OPP JOBBEN
Valenzuela sa opp jobben sin som oljeingeniør
og konsentrerte seg om utvikling av roboten
og formidling. Han trekker frem et verksted,
Fellesverkstedet, som en viktig grunn til at han
torde å sette i gang med å bygge den. Der var det
lett tilgang på materialer, verktøy, gode råd og
spennende skapere i Oslo.
Verkstedet er unikt i Norge fordi det tilhører
det globale nettverket Fablab eller Fabrication
Laboratory som ble startet ved Massachusetts
Institute of Technology. Stedet har blitt et arbeidshjem for kunstnere, ingeniører, designere
og andre som har lyst til å lære å bygge ting.
Designeren Jens Dyvik har forsket på og
besøkt flest Fablabs i verden. Han forteller at
Norge faktisk var med på å utforme Fablab-nettverket allerede for 13 år siden. Da var det åpnet
et lignende verksted i Lyngen i Troms.

UTVIKLET VERKSTED
Basert på sin lange reise og samarbeid med ulike
labs i verden har han sammen med flere kunstnere og andre eksperter utviklet Fellesverkstedet i Oslo. Etter spennende, men også økonomisk slitsomme fire år i falleferdige
lokaler på 900 kvm, er de nå klare
til å flytte inn i en ny bygning i
Seilduksgata og drive verkstedet på permanent basis.
– Det unike med Fellesverkstedet er at her
er det ingen som forteller at du kan gjøre
ting på bare en måte.
Vi er mer mentorer
og guider, og resten
må du lære selv.
Her får du masse
inspirasjon og kanskje nye samarbeidspartnere, sier
Dyvik.

Pannekakepraksis: Miguel Valenzuela har
laget en pannekakerobot for å vise døtrene
sine realfag i praksis.
FOTO: ANNETTE KOTSAY-OLSEN

Pannekakerytter:
Pannekakeroboten bruker
pannekakerøre til å forme et
bilde av akkurat hva du vil.
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Saunahytte: Jakob Nilsson
har lenge drømt om å lage
saunahus på vann. Det
skulle egentlig bare være
en sauna, men han har
bygget det ut som et
lite hus. FOTO: PRIVAT

OLJEINGENIØR LAGER
FLYTENDE SAUNA

J

akob Nilsson flyttet nylig til Norge
fra Sverige for å jobbe som oljeingeniør. Hverdagen besto av lange dager foran datamaskinen for å designe
produkter for oljeindustrien. Han selv er fra
Nord-Sverige og bodde en stund i Luleå hvor
absolutt alle har tilgang på sauna. Han hadde
lenge tenkt å lage et flytende saunahus. Norge
passet midt i blinken.
– Jeg har aldri designet eller bygget noe lignende tidligere. På Fellesverkstedet fikk jeg
masse hjelp.

PROSJEKTET BLE STØRRE
Det ble først en 3D-modell. Den opprinnelige planen ekspanderte til å omfatte også

kjøkken, stue, toalett, takterrasse og sovehems.
– Å bygge ut de ulike seksjonene tok fire måneder. Jeg bygde på kveldene og i helgene. Når
delene var klare, fraktet vi dem ut til vannet på
Fornebu for montering. Jeg feiret med seiersdans da vi var ferdige.
– Det har vært utrolig givende å realisere noe
som først ble konstruert på en pc. Jeg har helt
klart blitt bedre til å designe og skape ting i jobben min fordi jeg gjennomførte dette saunaprosjektet.
I høst la han prosjektet Wasa Sauna ut på
Airbnb og leier det ut som et slags eksotisk hotellrom. Responsen har vært overveldende bra.
– Prosjektet er ikke ferdig ennå og jeg har
masse nye ideer på hvordan jeg kan forbedre

Natt og dag:
På dagtid jobbet
Jakob Nilsson
som ingeniør på
Fornebu, men på
kvelden bygget
han et saunahus
som kunne flyte på
vannet . FOTO: EIRIK
HELLAND URKE
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det. Planen videre er å lage en flytende badestamp som kan være en del av saunaen.

NY INDUSTRIELL REVOLUSJON
Fremvekst av nettsteder og tjenester som
Airbnb og Uber hvor enkeltindivider kan
bytte, leie ut og dele sine hus og biler med andre enkeltindivider defineres som «collaborative consumption», en ny økonomisk modell
som fokuserer på deling, bruk i stedet for overforbruk.
Jens Dyvik forklarer at denne økonomiske
trenden er en viktig del av skaperbevegelsen.
– Hvis du som kreativ person kommer opp
med en bra idé, er det stor sjanse for at du ikke
kommer til å prøve å satse på det og ta det ut på
markedet, fordi det blir for mange hindringer
på veien. Men hvis du lager en prototype på for
eksempel en 3D-printer, kan du teste ut teknologien, forbedre, få tilbakemeldinger og produsere det i stor skala.
Dyvik er også opptatt av åpen kildekodedesign.
– Det kan ta en del tid å utvikle gode produkter, og derfor er det bra hvis folk deler design, slik at man får globalt samarbeid og lokal
produksjon av produkter med lokale modifiseringer.
Dyvik tror skaperbevegelsen vil endre hvordan vi relaterer oss til ting i en verden som har
overforbruk av ting.
– Hvis folk forstår hvordan man skaper ting
selv, så verdsetter man det mer. Affeksjonsverdien blir større, og man fører en mer bevisst
forbrukerstil.

