
Brukerutvalget M61 11. mai 2021 

Til stede: Eli-Kirstin, Bente, Eamon, Ørjan, Gabriel, Maud, Bjarte 

Saksliste: 

1. Skjerming av studentarealer i 2. etasje, design i henhold til vedlagt skisse. 
2. Bruk av Presentasjon 1 eller 2 som bordtennisrom 
3. Stillerom – plassering og innredning. 

4. Oppfølgingssaker: 
a. Lysforhold for studenter i frste etasje under hullet fra Øvre hall. Sikkerhetsnettet 

lager rare mønstre på arbeidsplassen – status 
b. Reorganisering av administrasjonen i 3. etasje for bedre grensesnitt mot studenter 

og gjre arbeidsforholdene jevnt over bedre – status  
c. Evaluering av skilting – status 
d. Ombygging av 4. etasje – status 
e. Flytting av risograf – status 
f. Amåkk studentbar - besluttet – status fremdrift 
g. Akustisk behandling av Knut Knaus. Ubehagelig med ekko mellom gulv og tak for 

taler. Ubehagelig ekko mellom vegger- status 

5. Eventuelt 

a. Ønske om et mer skreddersydd system for å dekke amfiet i Knut Knaus når det er 

trukket inn. 

b. Utredning av utendørsatelier. 

Referat: 

1. Skjerming av studentareal i 2. etasje: På vernerunde for design, klaget studenter på veldig 

dårlige arbeidsforhold i andre etasje. Det er mye styr fra korridor bort mot PPU-rommet, og 

det er mye sty fra trapp, heis og inngang fra verkstedsterrassen. Forslag: Bygge vegger i 

henholdt til vedlagt tegning og innlemme dette i den store ombyggingssaken.God ide å 

skjerme. Korridoren vil trolig bli korridor mot nytt GA-bygg i fremtiden. Skal glassboksen stå 

og vegg bygges rundt den? Den blir visstnok ikke brukt mye. Veggene skal uansett stå der og 

vi trenger ikke ta stilling til glassboksen. Statsbygg må gjøre vurderinger på infrastruktur i 

taket og se om vi kan føre veggene helt til tak. Vegg til tak er å foretrekke 

lyddempingsmessig. 

2. Fredrik Salhus har foreslått at Presentasjon 1 eller 2 kan benyttes som bordtennisrom når 

rommet ikke er i bruk til forelesninger og presentasjoner. Tanken er at man kjøper et solid, 

sammenleggbart bordtennisbord som står permanent i rommet. I dag flyter bordet rundt i 

Øvre og Nedre hall, og forstyrrer studenter som arbeider.Bekymring for om rommet vil være 

presentabelt dagen etter. Naivt å tro at studenter rydder. Faglige gjør også oppsett i 

rommene dagen før de skal ha forelesning. Kan ikke kafeen bygges om slik at spisearealet blir 

sosial sone etter stengetid? Hvordan garantere at det blir gjort rent til kafeen åpner? Later til 

å være laber stemning for bordtennis i det hele tatt i brukerutvalget all den tid vi ikke har 



rom vi kan reservere for bruken. Annet forslag til rom er tegnesalen (det er lov å spørre). 

Konklusjon: Bordtennisbordet er en evig nomade. 

3. Stillerom og ammerom: For tiden er det som hittil har vært ammerom/hvilerom ved 

garderoben ved Joyforum, fristilt til BA3-utstillingen. Det er uansett kommet innsigelser på 

hvor egnet dette rommet er som ammerom/hvilerom, og at man heller burde finne et bedre 

alternativ. Rom som kan være aktuelle er Hysjrom 03258, Hysjrom 03259 og Dusj 03262 

(Dusj er demontert. Har vært brukt som studio til student). Disse tre rommene brukes som 

studentarbeidsplasser ut dette semesteret.Primært var det interiøret som gjorde rommet 

ukoselig. Selv om det er litt lite. Det er også et poeng at rommet er tilgjengelig for besøkende 

til kafeen og utstillinger. Vi bør søke om midler til å oppgradere rommet, og høre om noen 

masterstudenter vil ta et oppdrag. 

4. Oppfølgingssaker: 

a. Vanskelig å få kontakt med Los elektro. Men Bjarte purrer igjen. 

b. Bjarte sender tegninger også til faglige. Purr på Bjarte. 

c. Bente purrer på Ashley om skilting. 

d. Ombygging i 4. etasje: Eamon presenterte forslag fra kunst. I det store og det hele vil 

man lage en kloning av 4. etasje og lager ny 5. etasje. Vi bør ikke lage for mange store 

rom, siden både ansatte og studenter syns det er plagsomt å arbeide i store, åpne 

rom. Kan man ellers tenke seg at veggene er av en modultype med elementer som 

kan gjenbrukes ved enda en senere omdisponering av arealene.  

e. Risograf er på vent til august. 

f. Amåkk studentbar. Smart at veggene er så høye som materialbiblioteket for å 

skjerme for biblioteket. Greit at man nå bare får gjennomført prosjektet og ikke 

venter på enda flere workshops. Det viktige er at dette sosiale rommet er på plass. 

Prosjektet er kvalitetssikret i bestillingsprosessen. Vi har fått tilbud på oppsetting av 

vegger rundt Amåkk studentbar. Totalpris: 54 000 eks mva. 

g. Vi har ikke hørt tilbake fra akustiker etter befaring. Rapport er bestilt. 

 

5. Eventuelt 

a. Gabriel ønsker en type permanent inndekking av amfiet i Knut Knaus når det er 
trukket inn, for å lage en nøytral skjerming mot rommet. Teppe på skinne er ikke 
mulig. Må være noe som monteres i taket eller en ramme som monteres. 
Brukerutvalget støtter forslaget.  

b. Forslag fra Johan: Vi har nesten ingen områder hvor man kan arbeide med delvis 
forurensende prosesser som gips og latex. Gabriel mener man må utrede dette som 
et reelt behov for utendørsatelier. Enten ved å legge tak over bakgården eller som 
annen type konstruksjon på tomten. Viktig at det er skjermet mot regn, og at det er 
sikret, samt at det er strøm og avløp. Eamon, Johan og Frans utreder.  

 

 


