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NYHETER  NÆRINGSLIV  HYDROGENFABRIKKEN  INDUSTRI  FREDRIKSTAD

Fredrikstad skal bli produktutviklingsbyen

 Av Øivind Lågbu
20. august 2017, kl. 19:40

Satser på industriutvikling: Bak senteret står (fra venstre) Hans Gerhard Meier, Ivar

Søvold og Per André Ødegård, som alle har flyttet til Fredrikstad de siste årene. (Foto:

Øivind Lågbu)
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Tre næringslivsgründere, som har flyttet til
Fredrikstad, vil skape Norges fremste senter for
produktutvikling her i byen. En lignende satsing på
nyskaping i Trollhättan har gitt 1.500 arbeidsplasser
over 20 år.

De tre initiativtagerne og bedriftsutviklerne kaller satsingen «Hackstad, Make in

Fredrikstad». Bedriften har fått 200.000 kroner fra Fredrikstad kommunes

næringsfond, og ideen er så langt presentert for ledere av cirka 50 bedrifter i inn-

og utland.

Les mer: Kommunene trenger kortreiste arbeidsplasser 

Vil dele kunnskap mellom bedrifter

Tanken er å utvikle industriarbeidsplasser i Norge gjennom å dele kunnskap og

samle ressurser fra et stort antall fagområder. Senteret skal innrettes for

industrien og bidra til at bedriftene blir mer konkurransedyktige.  

–  Det skal bli kortere vei fra idéutvikling og prototyp til ferdig produkt. Gründere

vil spare tid og ressurser i utviklingen av nye produkter, og de vil få råd og

bistand underveis i prosessen, sier entreprenør og investor Ivar Søvold (55).

De to andre som står bak satsingen er Per André Ødegård (51), entreprenør og

konsulent, og Hans Gerhard Meier (45), designer og lærer ved Arkitektur- og

designhøgskolen i Oslo.
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Plastbedrifter satser på senter for sirkulær økonomi: Fikk en million til

nytt forskningssenter på Øra 

Vil samle verksteder og variert kompetanse

De mener Fredrikstad har kvalitetene som trengs for å skape et senter: Et variert

næringsliv, høy kompetanse og god plassering.

– Hvorfor navnet Hackstad?

–  «Hack» refererer til «Hacker space» og den nye delingsøkonomien. Vi ønsker å

dele kunnskap, utstyr og ressurser. «Stad» viser til at bedriften skal etablere seg i

Fredrikstad. Vi vil bidra til å skape og utvikle nye produkter i Norge og

Fredrikstad, sier Søvold.

Visjonen for satsingen er nettopp skaperglede og økonomisk vekst gjennom

deling av kunnskap. 

De tre ønsker å samle en rekke verksteder under en felles plattform. Sammen vil

de disponere en rekke maskiner og verktøy, innen områder som metall- og

trebearbeiding, CNC, 3D-print, elektronikk, utstyr for testing og laboratorier. 

– På tilsvarende som Hydrogenfabrikken, som er et senter for kunst, design

og skaping av arbeidsplasser?

– Ja, det er flere felles trekk med denne. Vi har nær kontakt med miljøet på

Hydrogenfabrikken, sier Ødegård.

Ødegård trekker sammenligningen med et treningsstudio, som har en rekke

apparater, og som også har et bredt støtteapparat, med personlige trenere og

annen kompetanse. Senteret for industrien vil på lignende måte knytte til seg et

omfattende nettverk.

De tre senterutviklerne har også fått vite mer om Trollhättans senter Innovatum,

som har hjulpet gründere i gang. Deres erfaringer vil komme til nytte i satsingen

på produktutvikling i Fredrikstad.

https://www.f-b.no/nyheter/gjenvinning/ora/fikk-en-million-til-nytt-forskningssenter-pa-ora/s/5-59-810639
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 Les mer: Internasjonal pris til Kråkerøy-firma

Har bred erfaring fra Kina

De tre har til sammen flere tiårs erfaring som ledere og gründere. Søvold har

også mastergrad i matematikk og fysikk, mens Per André  Ødegård har

lederutdanning fra Kina,  hvor han har bodd med familien i mange år.

Ødegård har nært kjennskap til bedrifter som har flyttet industriproduksjon til

Kina, kompetanse som vil komme til nytte i utviklingen av arbeidsplasser i Norge.

Hans Gerhard Meier har jobbet mye med digitale produksjoner, og er designer

og kunstner, ved siden av å være lærer.

Går inn i ny fase

– Når regner dere med at senteret kan åpne?

– Det er for tidlig å sette noe tidspunkt. Arbeidet som er gjort viser at det er stor

interesse for å starte et slikt senter i Fredrikstad. Vi har arbeidet med prosjektet

det siste halvannet året, sier Søvold.

Nå skal senterutviklerne lage en detaljert plan for etableringen og jobbe videre

med finansieringen. De tar sikte på å skaffe penger både fra private investorer

og offentlige etater, inkludert det statlige virkemiddelapparatet.  

De tre ser for seg et senter på 2-3.000 kvadratmeter i Fredrikstad.

 Østfoldforskning har også planer om et senter:  Fredrikstad kan få nytt

miljøsenter med 10 ansatte

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les mer om: Nyheter Næringsliv Hydrogenfabrikken industri Fredrikstad
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