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Sam
mmeendrrag
Det er gjenn
nomført en arb
beidsmønsterkartlegging vved HiST ALT
T. Formålet med
m kartlegginngen er å bidra til
beslutningsg
grunnlag for å få gjennomfført en så hen
nsiktsmessig innplassering
g i nye lokalerr som mulig.
Arbeidsmønsterkartleggin
ngen er gjenn
nomført som e
en kombinertt kvantitativ og kvalitativ unndersøkelse, med
spørreunderrsøkelse og gåturer
g
gjenno
om eksisteren
nde lokaler.
Rapporten frra arbeidsmø
ønsterkartlegg
gingen viser:
Forhold knytttet til fysisk utforming
u




På HiST ALT gje
ennomføres mange
m
aktivite
eter i cellekon
ntor og til dels
s delekontor. Cellekontore
et fungerer
med som et multirom,
m
som
m brukes til al le aktiviteter; møter, veiled
dning, konsenntrert arbeid og
o
derm
tele
efonsamtaler. Deltakerne på
p gåturen va
ar i stor grad positive
p
til eks
sisterende lokkaler, med en
n markant
forsskjell i fornøyd
dhet mellom deltakere
d
med
d cellekontor og deltakere
e med delekonntor.
Det mangler tilleggsarealer so
om møterom,, stillerom, mu
ultirom og konsentrasjonsaarealer. Dette
e er spesielt
kap da de ma
angler arealerr for konsentrasjon, for
vanskelig for de som sitter i delekontor og åpent landsk
efon, studentssamtaler etc. Mangelen på
å tilleggsareal i dagens kon
ntorarealer err problematisk
k også fordi
tele
det gjør det vansskelig for med
darbeiderne å se gode alte
ernativer til ce
ellekontor.

Forhold knytttet til organissasjon og innp
plassering




På HiST ALT gje
ennomføres mye
m ad hoc-ve
eiledning og møter på cellekontorene, oog studenten
ne har ofte
ekte tilgang til HiST ALT sine tilsatte. De
ette beskrives
s på mange måter
m
som poositivt og ønsk
ket. Samtidig
dire
inne
ebærer dette at studenten til enhver tid kan banke på,
p og at kons
sentrasjonsarb
rbeidet derme
ed blir
forsstyrret. I nye lo
okaler blir det viktig å vurd
dere hvordan veiledningssituasjonen beest kan løses – både
rom
mlig og organissatorisk.
HiS
ST ALT ønske
er i stor grad en
e tett integra
asjon mot studenter. Spesielt for de praaktisk rettede fagene får
ning (Lærerne
e får ofte «vakktmesterfunksjon» i forhold til å passe ppå og gi tilgang på
dettte stor betydn
area
aler). Det er uklart
u
hvor åp
pne arbeidsarrealene bør være, og hvor tett på underrvisningsarea
alene de
enkkelte seksjone
ene bør være, men kombin
nasjonen melllom behov fo
or nærhet til uundervisnings
sareal og
stud
denter, og behov for konse
entrasjon, gjø
ør at sonedeling av lokaler blir viktig.

Forhold knytttet til teknolo
ogi





HiS
ST ALT mangller i dag tilstre
ekkelige tekn
nologiske muligheter for å skape
s
gode, ffleksible arbe
eidsplasser i
ent landskap.
åpe
Ved
d HiST ALT er det flere gru
unner til at tekknologiske hjelpemidler ikke benyttes ooptimalt. Det er
e både et
fravvær av nødve
endig ny tekno
ologi, som at det for eksem
mpel ikke er tilgang på videeomøterom, samt
s
at det
ogsså er slik at te
eknologien er utilstrekkelig , som for eks
sempel dårlig nettverkstilgaang.
Det er et fåtall avv de tilsatte ved HiST ALT
T som har bæ
ærbar PC eller mobil jobbte lefon. I tillegg
g er det
blemer med trådløs
t
bredbåndsdekning i bygget. I prraksis betyr dette at alle teelefonsamtale
er må tas på
prob
kontoret ved PCe
en.

Rapporten kkonkluderer med
m beskrivels
se av typiske
e aktiviteter ve
ed HiST ALT utfylt med koonkrete eksem
mpler på
slike aktiviteter. Vi viser de
d romtyper som
s
nå bruke
es på HiST AL
LT for å tilrette
elegge for dissse aktiviteten
ne. Videre
erer som ade
ekvate for aktiviteten. Tilsluutt gir vi en fy
yldig
viser vi hvilkke alternative rom og areal tegn_3 vurde
funksjonell b
beskrivelse avv alternative arealene,
a
inklludert skisse av teknologis
ske forutsetniinger med hensyn på
arbeidsverkttøy. Vi anbefa
aler at disse beskrivelsene
b
e brukes som utgangspunk
kt for enhetsvvise diskusjon
ner om
hvordan de n
nye arealene
e skal tas i bru
uk.
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Sentrale mo
oment i forbind
delse med vid
dereutvikling av det fysiske
e rommet er å ha:
-

Tilstrekkelig med
d tilleggsareal med umidde
elbar nærhet til kontorarbe
eidsplassene
Brukerdefinerte støysoner
s
i åpne landskap
p.

Når det gjeld
der organisato
oriske forhold
d er det er de
et vår anbefaliing at HiST ALT
A i samarbeeid med bruke
erne
-

Diskkuterer bruk og
o etablerer regler
r
for de n
nye lokalene før man flytte
er inn.
Diskkutere utrykk for individuelt og kollektivvt hjemmearea
al. Når medarbeidere gir bbort personlig
g areal bør
det tilstrebes at medarbeidern
m
ne får et kolle
ektivt hjemme
eareal som erstatning.
Harr en kontinuerrlig dialog om
m hvorvidt reg lene fungererr etter innflytting.

For tilretteleg
gging for brukk av ny tekno
ologi er det en
n rekke viktige
e tema som må
m utforskes:
-

Hvo
ordan tilby tekknologi som gjør
g at medarrbeidere kan jobbe på ulike
e plasser innee i kontorbygg
get?
Hvo
ordan sørge fo
or at medarbeiderne er op
ppdaterte på og
o kan bruke den teknologgien som er nødvendig
n
å
ta i bruk for å utn
nytte fordelen
ne i landskape
ets tilleggsare
eal?
ordan digitalissere og rydde
e i eksisterend
de arkiv (også
å personlige)?
Hvo
Harr HiST gode nok
n systemer for digitale o
og fysisk lagrin
ng og gjenfinning, for optim
mal bruk av plass
p
i
kontorlandskape
ene?
nes tilstrekkelige skjermerr på arbeidssttasjonene til å jobbe effekttivt digitalt?
Finn
Finn
nes tilstrekkelig rom og uts
styr for virtue lle møter, video og deling av arbeidsflaate?

Når det gjeld
der anbefaling
ger for innpla
assering ser vvi at de praktis
ske fagene; Musikk,
M
Kunstt og håndverk
k,
Kroppsøving
g og Naturfag
g har særlige behov for næ
ærhet til underrvisningsarea
alene og spessialrommene. Dette er
knyttet både
e til den viktige
e rollen de ha
ar som tilrette
eleggere for studentenes
s
tilgang til undeervisningsare
eal og
spesialutstyrr, og også i fo
orhold til egen
n utøvende viirksomhet. De
e teoretiske fa
agene har ikkke det samme
e behovet forr
nærhet til un
ndervisningsa
areal og stude
entareal som de praktiske fagene. De deler
d
allikevell mange av de
e samme
utfordringene når det gjellder å være tilgjengelig forr studentene.
Problemstillingene kan lø
øses med tilsttrekkelig tilleg
ggsareal. Når man strategisk har valgt å gå bort fra cellekontor
c
og mindre de
elekontor er det
d vår faglige
e konklusjon at det derme
ed blir enda viktigere med sstørre landsk
kap for å
holde seg innenfor de gittte arealramm
mene og i tilleg
gg få nok are
eal til å dekke behovet for ttilleggsfunksjo
oner som
mindre møte
erom, stillerom
m og multirom
m.
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1 Baakgrrunn
n forr rap
pporrten
n
HiST ALT ha
ar planlagt inn
nflytting i nye bygg som in
nnebærer en overgang
o
til funksjonstilpaassede arbeid
dsplasser.
For mange a
ansatte vil dette bety endre
ede kontorløssninger samm
menlignet med
d dagens forddeling av
enkeltmannsskontor, flerm
mannskontor og
o åpne løsniinger. HiST ønsker
ø
en kartlegging av a rbeidsmønste
er for de
berørte enhe
eter for å få gjennomført
g
en
e så hensiktssmessig innplassering som
m mulig.
Det er fire viktige premissser som ligger til grunn forr rapporten.
-

Ved
d HiST ALT har det vært et pågående a
arbeid hvor te
egninger og ra
ammer for byygget allerede
e eksisterer.
De arealmessige
e rammene till nybygget err dermed gitt
a HiST ALT skal
s
ha fleksi ble kontorløs
sninger, og at cellekontor kkun benyttes ved helt
Det er besluttet at
esielle behov
spe
Det mangler besslutning om hv
vordan de uli ke avdelinger skal plasserres i forhold tiil hverandre og
o hvilke
type
e arealer de ulike
u
avdeling
ger bør plasse
eres i

Utenfor ramm
mene av denne rapporten ligger også p
premisset om
m effektiv bruk
k av alle typerr av rom, med
d spesiell
vekt på muligheter og behov for samb
bruk av undervvisningsrom, lab’er/spesia
alrom, gruppeerom, bibliotek
k og ikke
utnyttelse av sosiale arealler. Sambruke
en gjelder både innenfor CK1
C og CK2 ((E.C. Dahlskv
vartalet).
minst felles u
Økonomien i byggeprosje
ektene på HiS
ST er krevend
de og gir klare
e rammer for hvilke fysiskee løsninger som kan
T må finne fun
nksjonelle og fleksible løsn
ninger innenffor de gitte arealmessige ra
rammene. Fle
eksible
velges: HiST
kontorløsnin
nger er hovedregelen, fleks
sible kontorfe
ellesskap skal kombineres med flerbrukksrom til felles
s benyttelse
ved behov
Denne arbeiidsmønsterka
artleggingen undersøker
u
a
arbeidsmønstrrene knyttet til kontorarbeiidsplassene ved
v HiST
ALT. Arealerr som undervvisningsrom, lab’er/spesial rom, grupperrom og bibliottek er derfor iikke en del av
v
undersøkelssen. Kartleggingen av dage
ens arbeidsm
mønster skal bidra
b
til å gi in
nnspill til innve
vending utform
ming av det
nye bygget m
mhp. kontorer, møterom etc.
e og være e
en del av beslutningsunderlaget for plasssering av en
nheter i de
nye byggene
e
nsterkartleggingen beskriv
I arbeidsmøn
ves dagens a
aktiviteter og hvilke
h
rom og arealer dissee aktivitetene
e utøves i
dag. Derette
er gis en vurdering av de ulike
u
typer rom
m og arealer som
s
er adekv
vate for disse aktivitetene. Vår analyse
innebærer m
med andre ord
d å vurdere hvilke arealer de ulike aktiv
viteter kan gje
ennomføres i.. Denne vurde
eringen er
gjort av tegn
n_3, basert på
å vår kunnska
ap om og erfa
aring med akttivitetsbasert kontorutform
ming, og før- og
o etterevaluering a
av trivsel, sam
mhandling og effektivitet i sslike.
Det er her viiktig å påpeke
e at de areale
ene vi vurdere
er som adekv
vate ikke nødvendigvis er dde samme ro
ommene som
brukerne per i dag beskriver som adek
kvate. HiST A
ALT har i dag en stor grad av cellekontoor, og veldig få
f
tilleggsarealer som møterom og sosiale soner. Dettte bidrar til att cellekontore
et oppleves soom et multirom som
e alle oppgave
er, samtidig ssom åpne lan
ndskap som finnes i liten g rad er utform
met
legger til rettte for å utføre
tilfredsstillen
nde.
Arbeidsmønsterkartleggin
ngen beskrive
er dagens situ
uasjon og arb
beidsmønsterr. Beslutning oom innplasse
ering av
ør også styress av en strate
egisk vurderin
ng av hvordan
n HiST skal jo
obbe – i fremttiden.
enhetene bø
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2 Faagligg utgganggspu
unktt
En god arbe
eidsplassutforrming kan bidra til bedre sa
amhandling, fellesskapsfø
ølelse og bidraa til å fremme
e en god
samhandling
gskultur i en organisasjon.
o
Men disse m
målene kan ik
kke nås gjennom fysisk utfo
forming alene
e.
Opplevelsen
n av god arbe
eidsplassutforrming er et sa
amspill mellom
m tre faktorerr:
‐
‐
‐

Org
ganisasjonen (oppgaver, medarbeider
m
o
og ledelse, ku
ultur og strukttur)
Tilgjjengelig teknologi (teknolo
ogi for arbeid,, kommunikas
sjon og intera
aksjon, teknissk infrastruktu
ur)
Det fysiske rom (de fysiske ko
ontorløsninge
ene)

Tilfredshet m
med og god bruk
b
av fysisk arbeidsplasssutforming er avhengig båd
de av tilfredshhet med teknologiske
løsninger, og
g med organisasjonene so
om sådan.
Modellen un
nder (Figur 1) illustrerer en typisk arbeid
dsdag for en kunnskapsarbeider. I løpeet av en dag beveger
b
man
seg mellom ulike typer op
ppgaver, man
n jobber indiv iduelt, i felles
sskap, i dyp konsentrasjonn, og så videre
e. Ulike
an best fasilite
eres i passen
nde omgivelse
er. Vi vil i den
nne rapporten
n beskrive de ulike aktivitetene som
aktiviteter ka
HiST ALTs m
medarbeidere
e gjennomføre
er, og også d
de ulike typer areal vi vurde
erer kan tilfreedsstille aktivitetenes
romlige beho
ov. Vi anbefa
aler at disse arealkategorie
ene brukes so
om underlag når
n endringspprosessen dis
skuteres

videre.
Figur 1. Gene
erisk eksempe
el, arbeidsdag
g

En fleksibel kontorløsning
g utformes med det for øye
et at man i lø
øpet av en arb
beidsdag jobbber med ulike
e oppgaver
ar ulike romlig
ge behov kny
yttet til å utførre disse oppg
gavene. I fleks
sible kontorlø
øsninger er de
et derfor et
og at man ha
bredt tilbud a
av ulike arbeiids- og møtep
plasser. Slike
e løsninger kje
ennetegnes ved
v at man tilbbyr et godt uttvalg av
spesialrom ffor uformelle og
o formelle møter,
m
samtale
er, konsentra
asjon, prosjek
ktarbeid etc. V
Vi erfarer også at det øker
fleksibiliteten
n og miljøtilpa
asningen å uttforme småro
om slik at de kan
k brukes til ulike aktiviteeter (ta telefon
ner eller
videomøter, samtaler, konsentrert arbeid etc.). Dett er viktig å merke seg at fleksible kontoorer for å fung
gere godt
verktøy som sstøtter opp un
nder den fleks
sibiliteten maan ønsker å oppnå.
forutsetter gode teknologiske arbeidsv
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For å utnytte
e muligheten som flyttingen gir er det be
ehov for å job
bbe med forberedelse av oorganisasjone
en på det
som skal kom
mme. Den vikktigste endrin
ngen for HiST
T er at så godt som alle me
edarbeidere vvil bevege seg
g fra
personlige ro
om til delte arrealer – og att de må ta i b ruk ny teknologi hvis disse
e arealene skkal kunne utny
yttes best
mulig. For å dra nytte av mulighetene som finnes i de nye løsnin
ngene er det derfor viktig aat organisasjo
onen sørger
for opplæring, oppfrisknin
ng og innførin
ng i bruk av te
eknologi og fy
ysiske løsning
ger.
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3 Gjjenn
nom
mføriing
arb
beid
dsm
mønsterk
kartlleggging
For å kartleg
gge arbeidsm
mønster er dett gjennomførtt to hovedaktiiviteter; Spørrreundersøkellse og gåtur.
Spørreunderrsøkelsen dokumenterer opplevd
o
bruk og behov hos
s respondentene mens gååturen er designet for å
undersøke o
og utdype sva
arene fra spørreundersøke
elsen. Til sam
mmen gir dette
e et tilstrekkeelig bilde for en
e oversikt
over eksisterende arbeidssmønster.

3.1

Spø
ørreunders
søkelse

tegn_3 har u
utviklet en spø
ørreundersøk
kelse som karrtlegger opple
evde arbeidsm
mønster i orgganisasjoner. Utviklingen
av undersøkkelsen er forskningsbasert, og den har vvært brukt me
ed stor sukse
ess i flere skaandinaviske
organisasjon
ner. Spørreun
ndersøkelsen ble sendt ut til alle ansattte i de berørte
e enhetene. S
Samlet var de
ette 177
personer, de
erav 116 perssoner som fullførte hele un
ndersøkelsen. Dette innebærer en svarrprosent på 65
5,5.
Spørreunderrsøkelsen har 4 hovedomrråder:





Bruk av a
arbeidstid på ulike oppgav
ver
o
Inkludert lokalenes egnethet til
t disse arbeiidsoppgavene
e
Lokalene
es virkning på
å samarbeid og
o konsentrassjon
Tilgang til og bruk av teknologi
Åpent sp
pørsmål

Undersøkelssen ble gjennomført elektrronisk gjenno m spørreskje
emaverktøyet SurveyXact. Innledningsv
vis informerte
vi om at vi ikkke trekker ut data på grup
pper færre en
nn 7 personerr. Vi garantertte anonymitett for å stimule
ere de
ansatte til å svare ærlig. Erfaringsmes
E
ssig er dette e
et tema som er
e viktig å ta hensyn
h
til, etttersom organisasjoner
som gjennom
mfører underssøkelsen ente
en er i forkan
nt, under ellerr i etterkant av
v en endringssprosess. Tilliit til
prosessen e
er vesentlig, og
o det forutsetter trygg innssamling og be
ehandling av data. Det ha r dessverre vært
v
noe
mistillit til den overordned
de prosessen i forbindelse
e med innplas
ssering, og til arbeidsmønssterkartleggingen spesielt.
ært forsøkt ko
ompensert for gjennom de kvalitative de
elene av unde
ersøkelsen. S
Spørsmålene i
Dette har væ
undersøkelssen er utviklett med bakgrunn i forskning
g på arbeidsm
mønster og hv
va som kjennnetegner velfu
ungerende
arbeidsplassser. For de de
elene av unde
ersøkelsen so
om måler ans
sattes holdnin
nger til ulike ddeler av det fy
ysiske
arbeidsmiljøet har vi konttrollert for inte
ern reliabilitett. Undersøkelsen er blitt be
enyttet i en reekke ulike virk
ksomheter,
f
aringer som er
e spilt inn fra
a kunder ellerr konsulenter. Dette for å
og underveiss har vi gjort forbedringer
basert på erfa
sikre høy va
aliditet i innholdet i skjemae
et.

3.2

Gåtu
ur

En gåtur er e
en todelt workshop, og har typisk 8-10 deltagere. Fø
ørst spaserer deltagerne m
med fasilitatorr gjennom
dagens loka
aler og diskute
erer eksistere
ende bruk av disse. Deretter bruker man erfaringen ffra gåturen til å etablere
elser av arbeid som finnes i organisasjo
onen og i hvilke romlige fasiliteter dissee gjennomføre
es. En slik
typebeskrive
gåtur gir et a
alternativt bild
de av eksisterrende arbeidssmønster. Sa
amtidig gir dettte en muligheet til å forstå om
eksisterende
e arbeidsmøn
nstre er forme
et på grunn avv eller på tros
ss av mulighe
etene som liggger i eksisterende lokaler,
og kan derm
med gi gode in
ndikasjoner på funksjonelle
e behov. Gåtur er en anerrkjent metodee innen
bygningseva
aluering og be
ehovsanalyse
er. Blant anne
et dokumente
ert i metodehå
åndboken US
SEtool fra NTN
NU og
SINTEF. Gå
åturene ble gje
ennomført på
å Rotvoll med
d fire grupper i uke 7, 2015
5.
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Tirsdag 10.2
2:
‐
‐

Gru
uppe 1. Ledelsse/Administra
asjon/dekansstab og Skrive
esenteret, i by
ygg A og D
Gru
uppe 2. Teoriffag (Pedagog
gikk, Norsk, M
Matematikk, Samfunnsfag/
S
RLE/Engelskk) i bygg A, B og E

Onsdag 11.2
2:
‐
‐

3.3

Gru
uppe 3. Kunstt- og håndverrk og Musikk i bygg A, C og E
Gru
uppe 4. Kropp
psøving og Na
aturfag i bygg
g A, D og E

Ana
alyse av re
esultater

Resultatene fra spørreundersøkelsen lot oss etable
ere hypoteser som vi teste
et ut i gåturenne. Kombinasjjonen
kvantitativ og
g kvalitativ an
nalyse gir et godt
g
utgangsp
punkt for å fo
orstå arbeidsm
mønstrene veed HiST ALT. Deretter
validerer vi rresultatene fra
a spørreunde
ersøkelsen m ot resultatene
e fra gåturene
e. Dette gir enn rik tolkning av
arbeidsmønsstre, som dan
nner grunnlag
g for rapporte
ering og prese
entasjon av arbeidsmønstrre i organisas
sjonen.
Det legges vvekt på å frem
mheve spesielle behov ved
d ulike enhete
er, sammenfa
allende arbeiddsmønstre i og
o mellom
enheter, og ikke minst se
er vi etter typis
ske forskjelle r fra andre orrganisasjonerr – dette for leettere å kunne beskrive
H
ALT har..
de spesielle arbeidsmønsstrene som HiST

3.4

Rap
pport

I denne rapp
porten presen
nteres funnen
ne fra spørreu
undersøkelsen. I tillegg beskriver vi typiiske arbeidsm
mønstre som
finnes ved H
HiST ALT, og skisserer hvilke romlige fu
unksjonsbeho
ov disse mønstrene har. R
Rapporten vil dermed
d
bidra til en b
bedre forståelse av behov ved innvendig
g utforming av
a nybygget med
m hensyn ppå kontorer, møterom
m
etc., samt innplassering når
n bygget er klart.

3.5

Pres
sentasjon av analys
sen i allmø
øte for delltagerne

Vi vil presen
ntere funnene
e i Allmøte på HiST ALT. P
Presentasjone
en vil være på
å ppt-format oog fokusere på
p trendene
for utforming
g av kontorarb
beidsplasser innenfor en i nternasjonal universitets og
o høyskoleseektor, funnen
ne fra
spørreunderrsøkelsen og typiske arbeidsmønster og
hov disse harr.
g de romlige funksjonsbeh

3.6

Styrrker og sv
vakheter ve
ed metode
en med he
ensyn til situasjon
s
vved HiST ALT
A

Ved HiST AL
LT har det væ
ært til dels sto
or misnøye me
ed og mistillitt til den overo
ordnede proseessen med uttvikling av
tegninger til bygg. Brukerrne påpeker blant
b
annet att tegninger av
v det nye bygget og arbeiddslokalene ble
e ferdigstilt
s
økelsen. Und
der gåturene ble
b det oppgittt at dette førtte til mye frus
strasjon, og
og frigitt før oppstart av spørreundersø
en enn tidligere. Arbeidsmø
ønsterkartleg
ggingen er designet med ddet utgangspu
unkt at slike
større mistillit til prosesse
erer, og med det for øye å skape en be
est mulig innp
plassering i pååtenkte areale
er. Dette har
tegninger alllerede eksiste
derfor ikke g
gitt store konssekvenser for kartlegginge
en.
HiST er inne
e i en organisatorisk endrin
ngsprosess s om gjør at us
sikkerheten ru
undt fremtidenn er stor. Nyb
bygg og
flytting opple
eves som usikkkert. I de fles
ste endringsp
prosesser av denne sort gir usikkerheteen ovenfor de
et ukjente en
overrepresentasjon av fornøydhet med
d dagens loka
ommer også til
t syne ved H
HiST, spesielt ved
aler. Dette ko
evaluering a
av enkelte lokaler som vi vil betegne so m lite gode, og
o som de an
nsatte like fulltt aksepterer som
s
den
daglige virke
eligheten.
Det er ikke e
en del av opp
pdraget å vurd
dere utforming
g av lokaler, eller egnethe
et av tiltenkte arealer. Vi ha
ar fulgt
oppdragsbesskrivelsen og
g gitt en oppsu
ummering me
ed en beskriv
velse av de arrketyper av akktiviteter som
m
organisasjon
nen har beskrrevet. Disse arketypene
a
err tiltenkt brukt i forbindelse
e med innplasssering, som et aktivt ledd
i videre brukkerprosesser.
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4 Sp
pørrreun
nderrsøk
kelseen
4.1

Sam
mmendrag

Undersøkelssen viser at de tilsatte ved HiST ALT brruker en meget stor andel av sin totale arbeidstid i HiST
H
ALT
sine kontorlo
okaler, hele 65
6 % av den totale arbeidsstiden. I tillegg
g kommer 21 % av den tottale arbeidstid
den i HiST
ALT sine undervisningslo
okaler. Dette betyr
b
at respo
ondentene op
ppgir å bruke 86 % av sin ttotale arbeids
stid i HiST
all fra vanlige
e kontorarbeid
dsplasser. Deet foreligger ik
kke
ALT sine lokkaler. Dette er 20 % mer enn erfaringsta
tilstrekkelige
e erfaringstall fra universite
ets- og høyskkolesektoren til
t å vurdere eventuelle
e
avvvik herfra.
Ser man på hele HiST AL
LT svarer respondentene a
at de er fornø
øyd med hvorrdan dagens llokaler tilrette
elegger for
s
kontorlokkaler. Blant de
e aktivitetene
e de bruker m
mest tid på er
alle de aktiviiteter som forregår i HiST sine
arbeidsoppg
gaver med be
ehov for dyp konsentrasjon
k
n. Det er også
å den aktivitetten som de ti lsatte ved HiS
ST ALT
opplever som
m dårligst tilre
ettelagt for. Her
H er det storr forskjell på opplevd
o
fornø
øydhet mellom
m gruppen med
cellekontor o
og gruppen med
m delekonto
or for 2-3 perssoner: Mens gruppen med
d cellekontor eer svært fornøyd med
hvordan loka
alene er tilretttelagt er de med
m delekonto
or lite fornøyd
d med hvorda
an kontorlokaalene tilrettele
egger for
oppgaver so
om krever dyp
p konsentrasjon.
Respondenttene med cellekontor score
er markant m
mer positivt på
å utsagn om tilrettelegging for samarbeid og for
tilrettelegging for konsenttrasjon. Dette
e samsvarer m
med eksistere
ende forskning på feltet soom viser at sm
må
delekontor m
med 1-4 perso
oner er den ty
ypen kontor ssom skaper minst
m
tilfredshet med arbeiddssituasjonen
n. Ved HiST
ALT har resp
pondentene med
m delekonttor få steder o
og få teknolog
giske mulighe
eter til å trekkke seg tilbake
e for enten
ikke å forstyrre andre, eventuelt ikke bli
b forstyrret a
av andre.
Respondenttene ved HiST
T ALT er relativt fornøyd m
med de digitale verktøy som er tilgjengeelige. Hele 90
0 % mener at
HiST ALT tilbyr gode verkktøy for komm
munikasjon m
mellom kollega
aer, og 78 % mener det err lett tilgang på
p gode
eidsverktøy. I disse svarene er det inge n signifikant forskjell
f
mello
om svarene frra respondenter i
digitale arbe
cellekontor o
og svarene fra
a respondentter i delekonto
or.
Det er 4 hovvedtema som går igjen på tvers av avde
eling i respon
ndentenes åpne svar:
 Behov fo
or individuelt kontor
 Tilrettele
egging for konsentrasjonsa
arbeid
 Tilrettele
egging for samarbeid og samtale
s
med sstudenter og kollegaer
 Mangel på tilleggsare
eal/lite fleksib
ble areal

4.2

Bruk
k av tid på
å ulike arb
beidsstede
er

Erfaringstall for tradisjone
elle kontorarb
beidsplasser vviser at omtre
ent 2/3 av tilgjjengelig tid brrukes i egne kontorlokalerr
øterom), og 1/3
1 av tiden brukes utenforr egen arbeid
dsplass.
(inkludert mø
På HiST ALT
T rapportererr respondente
ene at de brukker til samme
en 65 % av tid
den sin i HiST
T sine kontorllokaler
(inkludert mø
øterom). Dettte er med and
dre ord tall so
om er kompattible med normtall for vanliige kontorarb
beidsplasser.
Det finnes ikkke tilstrekkelig erfaringsta
all for Univers itets og høyskolesektoren til å gi en sa mmenligning med slike.
På vanlige kkontorarbeidsplasser bruke
es imidlertid d
den resterend
de tiden utenffor (kontor-)arrbeidsplassen
n som
sådan. Ved HiST brukes imidlertid 21 % av denne tiden i underv
visningslokale
er. Til sammeen brukes 86 % av tiden i
dert møterom
m og undervis ningsarealer))
egne kontorllokaler (inklud
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Figur 2 Bruk av tid på ulike
e arbeidsstede
er

4.2.1
Tid til sammen i sine egne kontorlokale
k
er (inkludert møterom)
Ledelse/Dekkanstab og Skkrivesenteret skiller seg utt fra de andre
e gruppene ve
ed å rapporteere en høy andel av tid
brukt i HiST sine egne ko
ontorlokaler, hhv
h 90 % og 8
82 % av tiden
n brukes i HiS
ST sine lokaleer. Disse grup
ppene skiller
ndre ved at de
d ikke brukerr tid i undervissningslokalerr. De andre av
vdelingene haar et jevnere resultat, og
seg fra de an
rapporter tid brukt i HiST sine kontorlo
okaler i interva
allet 53 – 66 %.
Musikk/Kunsst og håndverrk rapporterer lavest % viss tid brukt i HiiST sine kontorlokaler, kunn 41 %. Gåturene
indikerer at d
dette kan hen
nge sammen med at veiled
dning i mindre
e grad enn fo
or de andre grruppene skjer på kontoret
men i selve undervisningslokalet. Det er også slik a
at mye av forberedelsene til undervisninng ikke skjer i
ene men i for eksempel
e
verrkstedet/øving
p
kontorlokale
gsrommet. Da både undervisning og veeiledning er praktisk
rettet.
4.2.2
Tid i undervisniingslokaler
Skrivesenterret og Ledelse/Dekanstab skiller seg utt fra de andre
e avdelingene
e og rapporterrer en svært lav
l bruk av
tid i HiST sin
ne undervisningslokaler, på hhv 1 og 2 %.
Musikk og håndverk skille
er seg ut og rapporterer
r
svvært høy andel av tiden brrukt i HiST sinne undervisniingslokaler,
hele 43 %.
De øvrige avvdelingene ra
apporterer bru
uk av tid i HiS
ST sine underrvisningslokaler mellom 222-30 %.
Tid utenfor e
egen arbeidsp
plass.
Samlet tid brrukt utenfor egen
e
arbeidsp
plass for hele
e HiST ALT err 14 %. Tidsbruken fordeleer seg på tre poster:
p
-

Hoss eksterne samarbeidsparttnere
Hjem
mmekontor
Ann
net

4.2.3
Hos
s eksterne sa
amarbeidspa
artnere
Skrivesenterret skiller seg
g ut fra de and
dre gruppene
e og rapporterrer høyest tidsbruk hos eks
ksterne
samarbeidsp
partnere, 12 %.
% Resten av
v avdelingene
e bruker mello
om 6-2 % av den
d totale tideen hos eksterne
samarbeidsp
partnere.
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4.2.4
Hjemmekontor
Samfunnsfag/RLE/Engelssk rapportere
er om høyest andel tid brukt på hjemme
ekontor med 115 %.
Samfunnsfag/RLE/Engelssk, Musikk/Ku
unst og hånd verk, Norsk, Naturfag og Pedagogikk
P
ra
rapporterer alle at over 10
% av tiden b
brukes på hjemmekontor. Skrivesentere
S
et, Kroppsøving og Ledelse/Dekanstab rapporterer at
a bruk av tid
på hjemmekkontor er kun 2 og 3 %. Gje
ennomsnittet for hele HiST
T ALT er 9 %.
Det er intere
essant at den eneste grupp
pen som per i dag sitter i kontorlandska
k
ap, Skrivesennteret, har lav
vest tidsbruk
på hjemmekkontor. Teorifa
agene Samfu
unnsfag/RLE/ Engelsk utme
erker seg med høy bruk avv hjemmekon
ntor. Disse
har også sto
or grad av delekontor.
4.2.5
Ann
net
Svært lite tid
d brukes på andre
a
lokalitetter enn nevnt over. Spredn
ningen mellom
m avdelingenne er liten, fra 0
(Pedagogikkk) – 4 % (Skrivesenteret).T
Tid på og tilre
ettelegging forr ulike aktivite
eter i egne koontorlokaler (inkludert
møterom)
Det kan tilretttelegges for ulike typer ak
ktiviteter i ulikke typer arealler. Arbeidsmønsterkartlegggingen gir en
n oversikt
over hvor myye tid respondentene oppllever at de brruker på ulike
e aktiviteter og
g hvor tilfredss respondente
ene er med
hvordan dag
gens lokaler er
e tilrettelagt for
f disse.
4.2.6
Akttiviteter som utføres på arbeidsstasjo
a
on
Hele HiST A
ALT, bruker mest
m
tid på følg
gende aktivite
eter, fra mestt til minst:
Hovedfunn ffra spørreund
dersøkelse
1.
2.
3.
4.

Ordinært arbeid foran PC
pgaver med behov
b
for dyp konsentrasjo
on
Opp
Tea
amarbeid
Uforrmelle samtaler og møter

Både de som
m har arbeidssplass på dele
ekontor og de
e som har arb
beidsplass på
å cellekontor ssvarer at de bruker
b
mest
tid på følgen
nde aktiviteterr, fra mest til minst:
1.
2.
3.

Ordinært arbeid foran PC
pgaver med behov
b
for dyp konsentrasjo
on
Opp
Tea
amarbeid

ble bedt om å rangere fra 1 til 8, der 1 vvar aktiviteten
n de brukte mest
m
tid på. Joo lavere score
e på
Deltakerne b
aktiviteten under, jo mere
e tid brukes dermed på de nne.
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Figur 3 Tid på
å og tilretteleg
gging for ulike aktiviteter i eg
gne kontorloka
aler.

4.2.7
Gra
ad av tilrettellegging i dag
gens lokaler
Respondenttene fra HiST ALT, svarer at lokalene s lik de er i dag
g i stor grad tilrettelegger ffor de aktivite
eter som skal
gjennomføre
es der. Blant de
d aktiviteten
ne de bruker m
mest tid på er oppgaver med
m behov forr dyp konsenttrasjon, det
er også den aktiviteten – bortsett fra møteaktivitet
m
– som de opp
plever som då
årligst tilrettelaagt for, svare
er
ene
respondente

Figur 4 Grad
d av tilrettelegg
ging for ulike arbeidsformer
a

Når vi samm
menligner resp
pons fra de ulike gruppene
e «sitter i cellekontor» med
d «delt kontorr med 2-3» se
er vi at
respondente
er som sitter i cellekontor stor
s sett svare
er at lokalene
e er godt tilrettelagt for allee aktiviteter, mens
m
de som
sitter i delt kontor svarer at
a lokalene er godt tilrettellagt for alle oppgaver med unntak av opppgaver med behov for
dyp konsenttrasjon.

13
3

52 % av resp
pondentene sitter
s
i celleko
ontor mens 39
9 % sitter i de
elt kontor med
d 2-3 personeer. Kun 8 % sitter
s
i lite (49 personer p
per rom) og middels
m
stort (10-24
(
person
ner per rom) åpent
å
landska
ap.
Gåturen vise
er at arbeidssstasjonene, og
g i særstilling
g cellekontore
ene, fungerer som multifunnksjonsstasjoner. De ulike
aktivitetene Ordinært arbeid foran PC,, Arbeid foran
n PC i dialog med andre, Oppgaver
O
meed behov for dyp
d
on, og Planlag
gte møter me
ed 1-3 person
ner foregår alle typisk på arbeidsstasjon
a
nen. Uformellle samtaler
konsentrasjo
og møter forregår også ve
ed arbeidsstasjonen i tilleg
gg til i sosiale soner.
Det er tre en
nheter som op
pplever at tilre
etteleggingen
n for oppgave
er med behov for dyp konssentrasjon er spesielt
dårlig. Dette
e er: Skrivesenteret, Tegn og
o tolk og Pe
edagogikk. Disse enhetene
e har stor anddel medarbeid
dere i
henholdsvis åpent landskkap, cellekonttor og deleko
ontor. Dette in
nnebærer at kontortype
k
ikkke er tilstrekke
elig til å
edshet med tilrettelegging for ulike oppg
gaver.
forklare tilfre
I gruppen med cellekonto
or rapportererr:




98 % at d
dagens konto
orlokaler tilretttelegger for b
bra ordinært arbeid
a
foran PC
P
93 % at d
dagens konto
orlokaler tilretttelegger bra ffor oppgaver som krever dyp
d konsentraasjon
91 % at d
de dagens ko
ontorlokaler tilrettelegger b
bra for arbeid foran PC i dialog med anddre (ansikt til ansikt eller
ved bruk av Lync/Skype el.)

Figur 5 Cellekontor Grad av
a tilretteleggin
ng for ulike akktiviteter i dage
ens kontorloka
ale

I gruppen med delekonto
or rapporterer




98 % at d
dagens konto
orlokaler tilretttelegger bra ffor ordinært arbeid
a
foran PC
P
62 % at d
dagens konto
orlokaler tilretttelegger bra ffor arbeid fora
an PC i dialog
g med andre (ansikt til ans
sikt eller ved
bruk av L
Lync/Skype el.)
e
33 % at d
dagens konto
orlokaler tilretttelegger bra ffor oppgaver som krever dyp
d konsentraasjon
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Figur 6 Delekkontor Grad av tilretteleggin
ng for ulike akttiviteter i dage
ens kontorlokale

Vi ser med a
andre ord at i delekontor ra
apporterer myye lavere tilfre
edshet med tilretteleggingg for essensie
elle
oppgaver. G
Gåturene viste
e at det ikke finnes avlastn
ningsrom for delekontorene
d
e. Det er medd andre ord slik at to
personer som
m jobber sam
mtidig med he
enholdsvis tele
efonavklaring
ger og dyp ko
onsentrasjon iikke har noe annet
alternativ en
nn å gjøre dett i samme rom
m.
På tross av d
denne forskje
ellen mellom cellekontor
c
og
g delekontor finnes den sttørste internee forskjellen mellom
m
to
grupper som
m begge i hovvedsak har ce
ellekontor, No
orskseksjonen
n og Tegn og tolk. Norskseeksjonen har 75 % av
respondente
ene i cellekon
ntor, Tegn og tolk har 100%
% av respond
dentene i celle
ekontor. Norsskseksjonen rapporterer
r
mest fornøyd
dhet på alle punkt.
p
Tegn og
o tolk på sin side rapporte
erer dramatisk lavere tilfreddshet enn de
en øvrige
organisasjon
nen. Tegn og tolk sitter i midlertidige
m
lokkaler som de nettopp har flyttet
f
inn i. V
Vi har ikke vært på gåtur
her, og har ikke tilstrekke
elig data til å forklare
f
hvorfo
for dette er sliik.

4.3

Sam
marbeid og
g konsentrasjon

Å etablere m
mulighet for go
odt samarbeid og god mullighet for konsentrasjon err begge viktigge faktorer forr å skape
gode kunnskkapsarbeidsp
plasser. I forho
old til positive
e utsagn om konsentrasjon
k
n og samarbeeid var det sto
or forskjell i
grad av enig
ghet når svare
ene sorteres på kontorform
m.
Respondenttene med cellekontor score
er markant m
mer positivt på
å utsagn om tilrettelegging for samarbeid og for
tilrettelegging for konsenttrasjon. Dette
e samsvarer m
med eksistere
ende forskning på feltet soom viser at sm
må
med 1-4 perso
oner er den ty
ypen kontor ssom skaper minst
m
tilfredshet med arbeiddssituasjonen
n. Dette er
delekontor m
spesielt synllig når slike kontorer bruke
es uten tilstre
ekkelig tilleggs
sareal. Ved HiST
H
ALT har respondente
ene med
delekontor få
å steder og få
å teknologiske
e muligheter til å trekke se
eg tilbake for enten ikke å forstyrre andre, eventuelt
ikke bli forstyyrret av andre
e.
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Figur 7 Cellekontor Tilrette
elegging for sa
amarbeid

Figur 8 Delekkontor: Tilrette
elegging for sa
amarbeid

Figur 9 Cellekontor: Tilrette
elegging for ko
onsentrasjon

16
6

Figur 10 Dele
ekontor: Tilretttelegging for konsentrasjon
k

4.4

Tekn
nologi - tillrettelegging og bru
uk

Respondenttene ved HiST
T ALT er relativt fornøyd m
med de digitale verktøy som er tilgjengeelige. Hele 90
0 % mener at
HiST tilbyr g
gode verktøy for
f kommunik
kasjon mellom
m kollegaer, og
o 78 % mener det er lett ttilgang på gode digitale
arbeidsverkttøy. I disse svvarene er det ingen signifikkant forskjell mellom svare
ene fra respoondenter i cellekontor og
svarene fra rrespondenterr i delekontor.
Verdt å merkke seg er at hele
h
15 % av medarbeiderrne og lederne svarer vet ikke/ikke relevvant på påsta
anden «På
Hist Har vi g
gode felles ruttiner for lagrin
ng av digitalt materiell». Høyest her er Kroppsøving (38 %) Norsk
k seksjonen
(24%) og Le
edelse/Dekanstab (21 %)

Figur 11 Tilre
ettelegging forr bruk av tekno
ologi

4.5

Åpe
en tekst

Siste del av undersøkelse
en gir respondenten rom ffor å legge til individuelle opplysninger
o
bbasert på åpe
en tekst. Vi
presenterer først her 4 te
emaer som gå
år igjen for all e avdelinger::
or individuelt kontor
 Behov fo
 Tilrettela
agt for konsentrasjonsarbe
eid
 Tilrettela
agt for samarrbeid og samttale med stud
denter og kollegaer
 Mangel på tilleggsare
eal/lite fleksib
ble areal
hov for individ
duelt kontor, er
e en gjengan
nger i mange av de åpne svarene
s
fra allle avdelingerr. De som
Tema 1, beh
har cellekontor vil beholde sitt kontor, fordi det er e
en god ordning for både ko
onsentrasjon oog samarbeid
d. De som
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har delekonttor beskriver utfordringer ved
v å dele, og
g at cellekonttor vil løse ma
ange av dissee utfordringen
ne. Videre
blir tema 2 o
og 3 nevnt som argumenta
asjon for beho
ovet for individuelt kontor. Her ser vi at det argumenteres
dobbelt for h
hvilke behov som
s
gjør at eget kontor err ønskelig. Fø
ørst og fremst handler det oom at celleko
ontor
muliggjør ko
onsentrasjonssarbeid. På de
en andre side
en gjør også cellekontor
c
de
et bedre tilretttelagt for plan
nlagte og
mer ad hoc ssamarbeidsm
møter med kollegaer og stu
udenter. En gjentagende
g
påstand
p
i de ååpne svarene
e er at den
eneste løsningen som de
ekker begge både
b
behov fo
or konsentras
sjon og studentsamtaler, eer cellekontor. Mange av
er kontor beskkriver også en
n stadig frustrrasjon rundt å bli forstyrrett av den de deeler kontor med.
m
Andre
de som dele
beskriver at de heller vil dele
d
kontor med
m få, fra sam
mme fagseks
sjon, enn å de
ele med flere i større lands
skap.
e også et tem
ma som går ig
gjen, sammen med kommentarer som i ulik grad tarr opp fysisk
Manglende ttilleggsareal er
utforming og
g manglende fleksibilitet i lokalene. Dett bemerkes mangel
m
på tille
eggsareal som
m møterom eller
e
grupperom, på studentfassiliteter mer generelt
g
og på
å uhensiktsm
messig utforming av kontorllokalene.
g to avdelinge
er som skillerr seg litt ut i h va som blir ta
att opp i de åp
pne svarene. Tegn og tolk
k og
Det er særlig
Naturfag. Te
egn og tolk, so
om nylig har byttet lokalerr, kommentere
er at undersø
økelsen var vaanskelig å be
esvare. Fra
Naturfag serr vi og at den gode beligge
enheten i nærrheten av natturen er et vik
ktig tema.
I tabellen ne
edenfor prese
enterer vi utva
algte sitat inne
enfor disse te
emaene. Sitattene er valgt ut som illustrasjon på
behov, stem
mning og argumentasjon. For
F å bevare a
anonymitet i utsagnene
u
presenteres dee utvalgte sita
ater samlet.
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Behov fo
or individuelt kontor
k







Tilrettela
agt for
konsentrrasjonsarbeid







Tilrettela
agt for samarb
beid og
samtale med studente
er og
er
kollegae








Mangel p
på tilleggsarea
al/lite
fleksible areal








Faglig a
ansatte ved ALT som underrviser studenteer har behov for
f
enekon
ntor
Dagenss løsning med cellekontor till de aller flestee fungerer utm
merket, selv
om det også her kan være behov for
f hjemmekonntor e.l. ved ekstra
f
konsenttrasjonskrevende forskningsarbeid (for å skjerme seg fra
henven
ndelser fra kollegaer og stud
denter)
Håper i det lengste at
a man unngår den klassiskee, dyre og
veldoku
umenterte tabb
ben å plassere
e kunnskapsinnstitusjoner i
kontorla
andskap
Det idee
elle er celleko
ontor hvor de innen samme fagseksjon ha
ar kontor
ved hve
erandre. Om flere skal dele kontor bør deet være kun få (2-4) og de
som de
eler må tilhøre samme seksjon
Aleneko
ontor ville gjorrt arbeidsdage
en mer smidig og effektiv me
ed tanke på
konsenttrasjon og sam
marbeid med kolleger
k
og stuudenter
Når jeg skal ha arbeidsro velger jeg derfor å sittee hjemme. De
ette ser jeg
bekostning av
v det sosiale og de uformellee samtalene, noe
n som har
går på b
stor bettydning for me
eg
Celleko
ontor er en foru
utsetning for at
a jeg skal kunnne gjøre
arbeidssoppgavene mine.
m
Jeg treng
ger mulighet ti l dyp konsentrasjon når
jeg skall forske og forrberede undervisning
Jeg er ssvært glad for at jeg har ene
ekontor. I bådee forskningsarbeid og
forbered
delse til underrvisning har je
eg behov for sttillhet og kons
sentrasjon.
Samtidiig er seksjone
en min plasserrt i samme korrridor, så det er
e enkelt å
komme
e i kontakt med
d kolleger. Dett forgår mangee uformelle møter på
gangen
n. med celleko
ontor kan jeg også
o
ha møterr med forskjellige team på
3-4 perssoner, og jeg kan ha veiledningssamtalerr med studentter på
kontore
et
Deler ko
ontor med flerre, det gjør det vanskelig å hha studentsam
mtaler.
Deler ko
ontor med en person. Blir ofte forstyrret aav telefoner, studenter og
andre kkolleger som har
h samtaler med
m den jeg deeler kontor me
ed
Jeg del er kontor med
d en kollega. For
F å gi hveranndre rom til møter og
studenttveiledning, av
vtaler vi hjemm
mekontor, selvv om vi primært ønsker å
jobbe p
på kontoret
ed inndelingen
n hvor seksjonnen sitter forho
oldsvis
Er meg et fornøyd me
e grupper på 1-3
samlet, men i mindre
ele kontor med
d å sitte på tom
mannskontor
Det gårr fint med å de
Celleko
ontor er hensik
ktsmessig i veiledning og annnen kontakt med
m
studentter som gjerne
e vil ha fortrolig
ge samtaler. ccellekontor er også egnet
for de u
uformelle møte
ene og møtene med 2-6 delltakere
Det er o
overhodet ikke
e slik at studen
ntene synes jeeg er utilgjeng
gelig, selv
om døre
en er lukket. Hvis
H man men
ner at dette se nder ut et sign
nal til eks.
studentter om mangle
ende åpenhet, er man havneet langt inn i en
e
metaforrisk bruk av be
egrepene. De
e banker på, jeeg sier "kom in
nn", og det
er det. I dag deler jeg
g kontor med tre
t andre, og m
merker at stud
dentene har
problem
mer med å opp
psøke kun en av oss. Selv oom det er hygg
gelig og til
tider nyyttig, får jeg ikk
ke noen positiv
v gevinst som
m jeg ikke hadd
de fått om
jeg sattt på cellekonto
or (som jeg også har gjort tiddligere). Dage
ens lokaler
mange måter gode,
g
sett bort ifra at det er ffor mange som
m må dele
er på m
rom/are
eal med andre
e
Jeg sitte
er på felleskontor, og mang
gler små møte rom i nærhete
en. Det
er at mange små/korte
medføre
s
møter (f.eks. medd studenter) ho
oldes på
gangen
n
Savner lokaler hvor je
eg kan arbeide med praktisske forberedels
ser til
oppgavver/prosjekt ute
en forstyrrelse
e fra studenterr
Lite flekksible. Vanske
elig å få booke
et rom pga. rom
mmangel
Trivelig e, men har ikk
ke nok plass til litteratur, pe nsum og anne
en
ell
underviisningsmaterie
undervisningsrom og flere grupperom
g
savvnes
Bedre u
Lokalen
ne er falleferdiige/slitte, vans
skelig og konssentrere seg og ikke ha
mulighe
et til å skjerme
e meg på arbe
eidsplassen
Bygget er for gamme
elt og er konstrruert for andree formål enn å fungere
som et moderne stud
diested
Upraktissk innredning enkelte konto
or, kaldt om vinnteren, tungvint å lufte
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5 Gååturr
Gåturen som
m metode er designet
d
for å undersøke b
bruk og behov i ulike arealer. Den bidraar også til validering av
funn fra undersøkelsen gjennom å eta
ablere en kon tekst til svare
ene. I tillegg vil
v slike gåtureer gi opplysninger som
enfor de spørrsmål som sp
pørreundersøkkelsen stiller og slik gi et rikere bilde avv arbeidsmøn
nstrene ved
faller helt ute
HiST ALT en
nn en spørreu
undersøkelse
e alene kan.
I oppsumme
eringen legger vi vekt på å fremheve sa
ammenfallend
de arbeidsmønstre i og meellom ulike en
nheter og å
fremheve sp
pesielle behovv ved de enke
elte enheter. Vi gjennomgå
år derfor først felles funn ffra gåturene og
o deretter
spesielle tem
ma fra de ulike gåturene. Som
S
underlag
g (for dette ka
apittelet) har vi
v benyttet eggne referat fra
a
ngen av gåturene, muntlig
gjennomførin
g overlevering
g fra deltakern
ne underveis, og den inforrmasjonen de
eltakerne
selv skrev ne
ed etterpå.
Hovedinntrykkene fra Gå
åturene er:

Fysiske om
mgivelser









Cellekontoret fungere
er som et multtirom, som brrukes til alle aktiviteter,
a
mø
øter, veiledninng, vanlig arb
beid foran
PC. Arbe
eid som kreve
er dyp konsen
ntrasjon foreg
går her
Delekonttoret fungererr på samme måte,
m
fordi de
et mangler tille
eggsarealer som
s
møterom
m, stillerom, multirom
m
og
konsentrasjonsarealer. De som sittter på deleko
ontor er mye mindre
m
fornøy
yd med sine aarealer – både fordi de
elv blir forstyrrret. De mangller kontroll ov
ver egen arbe
eidssituasjon
forstyrrerr andre og se
Undervissningsrom bru
ukes som møterom
Det er lan
nge avstande
er mellom ulik
ke funksjonerr pga. byggen
nes utforming
Det er no
oe ulikt fysisk nærhet til un
ndervisningsa
arealene tilkny
yttet de spesifikke fagene//studieretning
gene – de
praktiske
e fagene ligge
er tett på sine undervisning
gsarealer
Kontorarealene er tettt på studentarealene, gjern
ne med konto
ordør rett ut i korridor, studdentareal/areal tilgjengelig
g
enter (studenter har adgang til alle area
aler)
for stude
Dør til ko
ontor brukes både
b
som stø
øyskjerm og ssom markør fo
or om man err opptatt ellerr ikke

Organisasjjon




De ulike gruppene/fag
gene er organ
nisert med fyssisk nærhet tiil hverandre in
nternt i grupppene/fagene.
Felles lun
nsjrom/Pause
erom brukes som
s
møtepun
nkt, men står tomt utenom
m lunsjtid
De tilsattte ser mye avv begrensning
gene som ligg
ger i eksistere
ende bygningsmasse, sam
mtidig som beliggenheten
byr på un
nike kvaliteterr. Størst beky
ymring for flyttting og samlo
okalisering kn
nyttes til overggangen til åpne
landskap
p/tap av cellekkontor

Teknologi



Manglende IT- og kom
mmunikasjons
sutstyr på mø
øterom (men en generell mangel
m
på mø
øterom, fullt utstyrte
u
ningsrom bru
ukes som ersttatning)
undervisn
Det mang
gler per dagss dato tilstrekk
kelige teknolo
ogiske muligh
heter til å skap
pe gode, fleks
ksible kontorer. Blant
annet rap
pporterer delttagerne på gå
åturene at de
e er bundet til PC - noen ga
anger stasjonnær PC – for å ta telefon
(Lync)

5.1

Gåtu
ur - felles funn

Med felles fu
unn menes he
er tema og prroblemstilling er som blir ne
evnt på samtlige av Gåtureene, men dett betyr ikke
nødvendigvis eller autom
matisk at det er
e felles for allle ansatte elle
er alle enhete
er som inkludeeres i gruppa
a. Det er
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forskjell på h
hvor homogen
n eller ulik de
e enkelte grup
ppene er sam
mmensatt med
d hensyn til deeltakernes
arbeidsoppg
gaver, stillinge
er, roller eller «arbeidshve
erdag».
Under «felle
es funn» prese
enterer vi typiske beskrive
elser av bruk av
a de ulike tilgjengelige arrealene i HiST
T ALT. Vi
på å fremheve de aktivitete
ene som fore
egår i de ulike
e arealene. Ev
ventuelle vurdderinger som
m kommer
legger vekt p
frem om hvo
orvidt lokalene
e er spesielt godt
g
egnet fo
or disse aktivittetene eller ik
kke, er responndentenes eg
gne.
5.1.1
Cellekontor
Typiske arbe
eidsoppgaverr som utføres
s på cellekonttoret er forberredelser til un
ndervisning, uutarbeiding
undervisning
gsmateriell og
g eksamensoppgaver, lesiing og skriving, forskningsarbeid, etteraarbeid, retting
g og
sensurering,, prosjektarbe
eid, tverrfaglig
g samarbeid, samtaler og møter med in
nterne og ekssterne, også på
p Skype og
Lync, faglige
e diskusjoner mellom kolle
egaer på konttor og foran PC.
P De som har fagansvar sier at en de
el av
veiledningen
n av elevene også foregår på kontoret, både ad hoc (ikke planlag
gt) og planlaggt.
Cellekontore
ene ved HiST
T ALT fyller mange ulike fu
unksjoner:


Konsentrrasjonsarbeid
d og ordinært arbeid foran PC gjennomføres her
Samtalerr med ekstern
ne via lync og
g skype

Det rapporteres samtiidig om stor møtevirksomh
m
het på celleko
ontorene. Dett er en god deel ad hoc-møter, både
med kolle
egaer og stud
denter, men også
o
avtalte m
møter. De fle
este cellekontorene har plaass for besøk
kende, som
oftest i fo
orm av en eksstra stol, men
n i noen tilfelle
er et eget møtebord med plass
p
til 1-3 peersoner i tillegg til
arbeidssttasjonen

Personerr med ledersttilling og/eller personalans var bruker ko
ontoret i stor grad
g
til konfiddensielle samtaler
Cellekontore
et er i følge de
eltakerne god
dt tilrettelagt ffor å få utført de nødvendige arbeidsopppgavene, spe
esielt med
hensyn til ko
onsentrasjonssarbeid og konfidensielle ssamtaler. Delttakerne fremh
hever fordeleen ved å kunn
ne sitte
uforstyrret på cellekontorret. For ansattte med perso
onalansvar fra
amheves behovet for skjerrming som ek
kstra viktig.
m hensyn til lyd ved konffidensielle sa
amtaler, og ko
onfidensiell innformasjon i fo
orm av
Dette gjelder skjerming med
erm. Døren er
e som oftest åpen eller på
å gløtt, som en indikator påå at man er tilgjengelig for
dokumenter og på pc-skje
gg og korridorr er åpen for alle,
a
tilsatte o g studenter, gjelder
g
for sto
ore deler av R
Rotvoll. Noen synes at dett
kontakt. Byg
er mye bråk i korridorene
e, slik at man må ha døren
n lukket store deler av tiden
n, men det vaarierer etter hvor i bygget
man har kon
ntor.


God tilgang på nødvendig
g utstyr og teknologi, samtt tilgang til do
okumenter og faglitteratur nevnes ofte som
s
e for at ulike oppgaver
o
og aktiviteter
a
leg
gges til kontorret.
begrunnelse
5.1.2
Delekontor 2 -3 personer
Gåturene visser at det er viktige
v
forskje
eller med hen syn til samarbeid og forsty
yrrelse avhenngig av om de
e som deler
kontor jobbe
er med samme type proble
emstilling tilhø
ører samme seksjon
s
m.v. Det
D blir sagt aat delt kontor kan fungere
godt dersom
m det er tema som er felles
s, eller man h ar sammenfa
allende arbeid
dsoppgaver oog roller. I perrioder
fungerer dettte bra, med tanke på forellesninger og fforberedelserr. Da beskrive
es det som enn klar fordel å dele kontor
med noen frra samme sekksjon.
Deltagerness beskrivelse av
a dagens sittuasjon med hensyn til org
ganisering og fordeling på delekontoren
ne er at
personer er plassert mer eller mindre tilfeldig samm
men på delekontorene, og at de ikke nø
ødvendigvis har
h felles
grensesnitt o
og likhet med
d hensyn til op
ppgaver og ro
oller.
Behov for ro
o til konsentra
asjon og problemer med sttøy er et gjentakende tema
a. Delekontorr er ikke bra for
konsentrasjo
onsarbeid som
m for eksemp
pel lesing, skrriving og forsk
kningsarbeid.. Mye av dettee arbeidet blir derfor
utført hjemm
me eller på ko
ontoret utenom
m vanlig arbe
eidstid eller nå
år den andre ikke er til stedde. Man må i stor grad
tilpasse oppgavene sine etter den and
dre man delerr kontor med.. Spesielt tele
efon-/Lync-sa mtaler er et problem
p
fordi
k
et blir også nevnt som pro
oblematisk veed delt kontor. Det er ofte
det forstyrrer den andre. Hensynet til konfidensialite
om ikke får te
elefon må gå ut eller avbryyte arbeidet sitt, for at den som får teleffon skal få gjo
ort arbeidet
slik at den so
sitt.
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På delekonto
orene fungere
er møter på kontoret
k
dårlig
g, hovedsake
elig fordi det fo
orstyrrer den andre, men også
o
fordi
det kan gå u
ut over hensyn til konfidens
sialitet. Avtaltte møter og ad
a hoc-møter kan skje når den andre ik
kke er
tilstede, og m
må planlegge
es med hensy
yn til den andrres kalender og gjøremål.
Knapphet med hensyn til hylleplass blir nevnt som en mangel på delekontor, da behovet ffor dette er sttort:
ensumlitteratur mv.
Litteratur, fagdidaktikk, pe
5.1.3
Kon
ntorlandskap
p (flere enn 3 personer)
Det er et fåta
all av de ansa
atte ved HiST
T ALT som fa ktisk sitter i la
andskap i dag
g. Det er kun Skrivesenterret som har
denne typen
n kontorløsnin
ng. Av problem
mer med den
nne typen kon
ntorløsning tre
ekkes støy m
med hensyn til
konsentrasjo
onsarbeid spe
esielt fram. Dette forholdett blir forsterke
et ved at det også
o
er manggel på tilleggs
sareal som
stillerom og mindre møterom med nød
dvendig tekno
ologi sett i forrhold til dagen
ns opplevde bbehov. Det bø
ør også
e fysiske løsn
ningene i konttorlandskape
et i seg selv er uheldige me
ed hensyn til sstøy, både med
m tanke på
nevnes at de
lyd og visuellle forstyrrelse
er. Den sosia
ale sonen og ttekjøkkenet liigger inne i se
elve landskappet, tett inntil flere av
arbeidsstasjonene. Det er
e i tillegg etab
blert en gjenn
nomgangsson
ne i landskape
et til og fra ett felles
ekvisitalager, som skaper unødvendig m
mye støy og forstyrrelser for
f de som sittter i nærhete
en av dette
printerrom/re
rommet.
Deltakerne ssom sitter i ko
ontorlandskap
p rapporterer på tross av dette
d
at ulemp
pene veies oppp av fordelene ved å
sitte i landskkap. At det er sosialt, mulig
ggjør effektiv deling av kun
nnskap og kja
appe avklarinnger samt bidrrar til rask
integrering a
av nye ansatte
e blir tatt fram
m som positivve effekter av å sitte i åpen
nt landskap. G
Gratis hodetelefoner for
alle ansatte og skjerming mot visuell støy
s
med løse
e skilleveggerr mellom arbe
eidsstasjonenne er tiltak som muliggjør
en viss skjerrming for den enkelte tilsattte.
5.1.4
Møtterom
Det blir sagt (gjentatte ga
anger) at tilga
ang til møtero m, både med
d hensyn til an
ntall og nærheet, er dårlig per
p i dag. I
ette i den dag
glige bruken. De er mulig å booke i
praksis veierr tilgang på undervisningsareal i stor grrad opp for de
forveien og ffullt utstyrt me
ed hensyn til teknologi (me
ed unntak av utstyr for kom
mmunikasjonn med ekstern
ne). En
ulempe er att møter da i stor
s grad må legges utenom
m undervisningstider. Møtterom for minndre ad-hoc møter
m
og
veiledning fin
nner vi i praksis i liten grad
d utenom skrrivesenterets lokaler. kun i skrivesentere
rets lokaler
5.1.5
Sos
sial sone/lun
nsjrom
Alle tilsatte vved HiST ALT
T har tilgang til
t ett felles pa
ause/persona
alrom i E-bygg
get. Her spiseer man i lunsjjpausen,
men det hold
des også møter og kurs he
er, både for kkollegaer og eksterne,
e
hovedsakelig uteenom lunsjtid. Alle
seksjoner møtes her, og det oppleves som positivt at man bland
des sammen for tverrfagligge samtaler, feiringer,
f
markeringerr, vinlotteri m.v. Det framho
oldes som en
n positiv ting at
a studenter ik
kke har tilganng her. Det bliir også sagt
at ingen brukker studentka
antinen annett enn for å kjø
øpe mat.
I tillegg har n
noen av sekssjonene egne pauserom i n
nærheten av kontorarealen
ne sine. Det eer ulik praksis
s innenfor de
ulike gruppe
ene når det gjelder hyppigh
het i bruken a
av det felles pauserommet
p
. Noen gruppper går hver dag
d og
framholder p
prioriteringen//merverdien av
a det sosiale
e og tverrfagliige samholde
et som en vikttig årsak. Deltakerne på
gåturene forrteller om en endring
e
av tim
meplanen, slikk at de kun har en halvtime lunsjpause . Dette oppleves ofte som
for liten tid til å gå hele ve
eien til det felles pauserom
mmet. Det at man
m ikke nød
dvendigvis tarr pauser på samme
m er på det fe
elles pausero
ommet nevnes
s også som een årsak til at man ikke
tidspunkt og at man ikke vet hvem som
gruppene sna
akker om vikttigheten av ett felles samlin
ngssted, spes
sielt for ulike m
markeringer og
o feiringer
går dit. Alle g
og for tverrfa
aglig samhold
d og informas
sjonsutvekslin
ng.

5.1.6
Ufo
ormelle samtaler og møte
er
Tilbakemeldingen fra de tilsatte
t
i HiST
T ALT er at de
et generelt err for få areal eller
e
soner deedikert for uformelle
e «nødvendig» avstand ttil studentarea
al. Steder for uformelle sa mtaler og mø
øter oppstår
samtaler og møter, med en
alt: i køen ved
d skriver/kopim
maskin, i gan
ngen, i underv
visningsareal, på tekjøkkenn/ved kaffemaskinen, i
likevel overa
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lunsjrom/mø
øterom, på ko
ontoret, i perso
onalrommet e
eller ved vann
ndispenseren
n. «Mangel påå vrimleareal gjør at flere
samtaler skjer på kontore
et», blir det sa
agt.
gerne består uformelle
u
sam
mtaler og møtter blant anne
et i idemyldrin
ng, oppdaterinng, «debrief»,
Ifølge deltag
utenomfaglig
g snakk, avkla
aringer, tverrffaglig erfaring
gsutveksling og
o koordinering, og skjer bbåde med kollegaer og
studenter.
5.1.7
Tek
knologi
På Rotvoll e
er det en egen
n brukerstøtte
e for IKT. Det blir sagt at de er imøtekommende, meen at forutsetn
ningene
e er så gode: «Mye billig uttstyr, med då rlig kvalitet so
om fungerer dårlig»
d
[Deltaager, Gåtur]. Det
D trådløse
kanskje ikke
nettverket ha
ar begrenset rekkevidde. Grunnen
G
til de
ette er bl.a. byggets
b
vegge
er. I tillegg maangler det uts
styr for
framvisning og samhandlling i flere mø
øterom og i un
ndervisningsa
arealene.
portert om utfo
ordringer når det gjelder m
mobiliteten i den tilgjengelig
ge teknologieen. Gjennom gåturene
Det blir rapp
avdekkes de
et bl.a. et beh
hov for jobbtelefon eller et annet system
m som muliggjjør at de tilsaatte kan ta tele
efonsamtalerr
andre stederr enn ved arb
beidsstasjonen. Dette gjeld
der i dag for de
d som har de
elekontor elleer de som sitter i åpent
landskap. De
ette henger også
o
sammen
n med mange
elen på avlasttningsrom og tilgjengelig teeknologi/utsty
yr på disse
rommene. P
Per i dag har man
m ikke tekn
nologien som skal til, selv om man finne
er seg et ledigg rom.
Deltakerne fforteller også om en utbred
dt praksis me
ed mye papira
arbeid. Det sk
krives ut mye papir, for
gjennomlesn
ning, til å ta med
m i møter og til bruk i un dervisning. Mye
M av møtev
virksomheten skjer uten no
oen form for
tilgjengelig te
eknologi, det går i «prating
g og papir» [D
Deltager, Gåttur]. Dette kan
n skyldes ma ngelen på tilg
gjengelige
møterom og utstyr, og at papirbaserte møter er en foretrukket praksis. I tilleg
gg til bruk av ppapir i møter er det også
slik at enkeltte har store la
ager med faglitteratur på kkontoret.
5.1.8
Org
ganisasjon
Det er en sto
or skepsis til gjennomførin
g
ng av arbeidsm
mønsterkartle
eggingen. Enkelte av deltaagerne mangler tillitt til at
arbeidsmønssterkartleggin
ngen vil bidra til bedre loka
aler og innpla
assering i nybygg. Dette beegrunnes blan
nt annet med
d
tidspunktet ffor kartlegging
gen – at det allerede
a
eksissterer tegning
ger av lokalen
ne.
5.1.9
Fys
sisk utformin
ng
Det er generrelt en stor skkepsis og mottstand mot lø
øsningene som
m er foreslått. Dette begruunnes hoveds
sakelig i:


Dårlig tilretttelegging for oppgaver
o
som
m krever dyp konsentrasjo
on ved at mann blir forstyrre
et av støy
eller avbryte
elser
 Dårlig tilretttelegging for arbeid
PC i dialog med
a
foran P
m andre, telefonsamtalerr på lync
 Behov for tiilrettelegging for veiledning
g - en oppgav
ve som i dag gjøres ad hooc og inne på eget kontor.
Deltakerne legger stor vekt på forskje
ellen mellom høgskole og universitet ogg behovet for tett
oppfølging av studenter..
e og de teorettiske fagene har
h ulik grad av nærhet til de studentarrealene som dde bruker. De
e praktiske
De praktiske
fagene rapporterer at de har en del dy
yrt utstyr som er til bruk forr studentene, men som avv sikkerhetsmessige
g beskyttes. De ansatte b
blir dermed bå
åde voktere av
a utstyr og m
må være tilgjengelig for
årsaker må h
holdes låst og
studentene, men som det ble sagt: I fø
ølge deltakere
e kan alterna
ativet være ød
deleggelse ogg tap av utstyr.

5.2

Tur for tur - ekstra opplysninger

5.2.1
Gåttur gruppe 1 – Administrrasjon, ledels
se/dekanstab og Skrives
senteret
uppene på gå
Felles for gru
åtur 1 er at ingen har unde
ervisning. Uto
over dette er det
d store forsskjeller mellom
m gruppene,
både når dett gjelder oppg
gaver og fysis
sk organiserin
ng. Gåturen gikk
g gjennom:
Bygg A, 1. e
etasje
- ce
ellekontor
- de
elekontor
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- «vventerom» + tekjøkken
t
Bygg D, 1. e
etasje
- ko
ontorlandskap
p
- mø
øterom
- arkivrom
- rekvisitarom/printerrom
enterom», so
osial sone
5.2.2
«Ve
Ledelse/dekkanstab/admin
nistrasjon ben
nytter romme
et som pauserrom, spiserom
m, møterom, ssamt ventero
om for
besøkende. De fleste i ad
dministrasjonen har matpa
ausen sin herr. Rommet kan bookes til m
møter, noen ganger
g
i
gså. Tekjøkke
enet i nærhete
en brukes avv alle, «Det err her man hen
nter kaffen» [D
Deltager, Gåttur].
lunsjtiden og
Skrivesenterret har sin sosiale sone midt i det felless kontorlandskapet. I praks
sis fører dettee til at man tar pause
samtidig. De
et blir nevnt at de foretrekk
ker å bruke diisse sosiale sonene
s
i bygg
g A, isteden foor bygg E, forrdi
pauseromme
et i bygg E err så bråkete.
en vanskelig
ge samtalen»
»
5.2.3
«De
Deltagerne ffra ledelse/de
ekanstab/adm
ministrasjon fryykter at overg
gang fra celle
ekontor til åpeent landskap vil heve
terskelen forr å ta samtale
ene som oppleves vanskellige. Dette er spesielt knyttet til enkelte funksjoner og
o ansatte.
Slike samtaler er gjerne ad
a hoc møter. Medarbeide
erne er bekym
mret for at ma
an ikke vil kunnne ivareta jobben og
en de mulighe
etene eget ce
ellekontoret giir.
ansvaret sittt godt nok ute
5.2.4
Kon
ntorlandskap
p, Skrivesenteret
Skrivesenterret rapportere
er om utstraktt, godt samarrbeid. De sam
marbeider om nettressurseer, bidrar på kurs
k
og
arbeider sam
mmen sittende foran PC i mindre
m
grupp
per i landskap
pet. De er pos
sitive til sitt åppne landskap, og
fremhever det som gunsttig for samarb
beid. Den tette
e arbeidsform
men oppleves
s som å bidra til en felles fa
aglig
Samtidig meld
des det om att landskapet m
mangler tilstre
ekkelige area
aler å utføre aarbeid som krrever
forståelse. S
skjerming. D
Det finnes noe
en felles celle
ekontor, som e
er disponible for alle til konsentrasjonsaarbeid, telefo
onsamtaler
og samtaler.. Disse cellekkontorene isolerer for støy og isolerer la
andskapet fra
a støy. En del av telefonsamtalene tas
med ut på ga
angen da Lyn
nc på telefone
en er trådløs.. Det er ikke tilgang
t
til PC utenom arbeiidsplassen i landskapet
og det opple
eves som et minus.
m
5.2.5
Gåttur gruppe 2 – Teorifag
Gruppen varr sammensatt av faglig tils
satte fra Peda
agogikk, Nors
sk, Matematik
kk og Samfunnnsfag/RLE/Engelsk, som
har antatt likke arbeidsopp
pgaver. Gåturren gikk gjenn
nom:
Bygg B, 2. e
etasje
- de
elekontor
- ce
ellekontor
Bygg A, 2. e
etasje
- mø
øterom
Bygg E, 3. e
etasje
- pe
ersonalrom + tekjøkken
5.2.6
Cellekontoret - behov for hy
ylleplass og papirbruk
Her ble det rrapportert om
m at hjemmeko
ontor er utforrdrende fordi man må ta litteratur fram oog tilbake og at det kan
være vanske
elig å forutse hvilke ressurrser man får b
bruk for. Her så vi spesielt personlig deekorerte cellek
kontor med
mye papir, re
ekvisitter, og andre gjenstander. Deltag
gerne rapportterer om stor bruk av kontooret som lagrringsplass forr
ulike artefakkter og faglitte
eratur – i størrre grad enn d
de andre gåtu
urene.
5.2.7
Kop
pirom/skrive
er – en nødve
endig handli ng med biefffekter
Skriveren bliir meldt som en viktig, men knapp ress urs. Deltagerrne skriver ut tekstutkast, aartikler, skjem
ma og
skanner inn diverse doku
ument. Det er få i skrivere i bygget, så det
d dannes kø
ø, spesielt om
m morgenen før
f
gen starter. Printerrommet
P
t fungerer i prraksis som en
n sosial sone, og blir et steed for uformelle møter og
undervisning
samtaler.
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5.2.8
Gåttur gruppe 3 – Musikk, Kunst
K
og hån
ndverk
e faggruppen
Gruppen ble
e satt sammen på bakgrun
nn av at begge
ne har stor gra
ad av praktiskk rettet underrvisning.
Likevel store
e ulikheter, blant annet mh
ht. kontortype
e. Alle tilsatte på musikk, med
m unntak avv gjestelærere, har eget
cellekontor m
mens alle på KH har delek
kontor. Gåture
en gikk gjenn
nom:
Bygg C, 2. e
etasje
- ce
ellekontor
- de
elekontor
Bygg A, 2. e
etasje
- mø
øterom
Bygg D, 1 ettasje
- de
elekontor
Bygg E, 3. e
etasje
- pe
ersonalrom + tekjøkken

5.2.9
«Te
ett på» / Dele
ekontor som multirom
Det foregår m
mye ad hoc-vveiledning på kontoret, elle
er de tilsatte blir
b hentet ut fra kontoret tiil
studentareallene/verksted
d. De setter i tillegg
t
opp fasste tidspunkt for veiledning
g, og sitter gjeerne ute i
studentareallene i periode
er. De tilsatte forteller at de
e strekker seg
g langt for å være
v
tilgjengeelig for studenter. Den
fysiske nærh
heten mellom
m studentarealene/undervissningsromme
ene og kontorrene gjør det lettere å være
tilgjengelig, b
både på godtt og vondt. Ve
eiledning på d
delekontor me
ed studenter er veldig forsstyrrende for den
d andre:
«Veldig irrite
erende, for å si
s det rett ut!»
». De mangle
er mindre rom
m til veiledning
g i nærheten aav kontorene og
undervisning
gsarealene.
Sosiale sone
er for uformellle samtaler og
o møter legg
ges for det me
este til kontorret, som medffører at det er mye
avbrytelser a
av studenter som
s
kommerr på kontoret. Sitter av og til
t men heller sjeldent i vrim
mlearealet utenfor
kontorene, fo
ordi dette ogsså er et stude
entareal som hovedsakelig
g benyttes av studentene.
5.2.10 Spe
esielle behov
v for Kunst & håndverk
Kunst og håndverk mang
gler atelier og verksted som
m kun er forbe
eholdt de tilsa
atte. 25-30 % av stilling ka
an være
knyttet til Fo
oU og for Kunst og håndve
erk er dette i sstor grad snak
kk om praktis
sk arbeid. Forrberedelse til
g, utprøving av
a teknikker og
o materialer samt kunstne
erisk utvikling
gsarbeid skjerr i dag i de sa
amme lokaler
undervisning
som studenttene bruker og
o hvor underrvisning foreg år. Dette føre
er til at man må
m legge storee deler av arb
beidstiden til
andre tider n
når lokalene er
e ledige.
I dag har ma
an vareleverin
ng og rampe, med direkte adkomst til verkstedsarea
v
aler. Dette er ssvært praktis
sk i og med
at det det ko
ommer mye store kolli som
m planker, pal ler og treplate
er.
Kunst og håndverk har ge
enerelt et stort arealbehovv, for lagring av
a utstyr og materialer,
m
eleevarbeid og arbeid
a
til bruk
i undervisnin
ng. De fortelle
er om behov for
f utstillingsrrom/areal, da vurderingsfo
ormen er studdentarbeid som
presenteres og utstilles. Det
D er også et
e viktig midde
el for å synliggjøre og form
midle til restenn av organisa
asjonen hva
med. Det er også
o
materielle og immaterrielle verdier knyttet til stud
dentarbeidenne, slik at utstillingsareal
man driver m
må være mu
ulig å låse av og sikre mot tyveri og ska
ader.
5.2.11 Cellekontor/øvingsrom, Musikk
For musikk ffungerer celle
ekontoret para
allelt som kon
ntor og øvingsrom. Medarb
beiderne spilller mye på ko
ontoret, både
digitalt og med fysiske insstrumenter. Det
D er i dag brrukbar lyddem
mping mellom
m rom og øvinngsrom utenfo
or kontorene.
om rett utenfo
or kontorene til de ansatte. På kontorett foregår også
å veiledning
Studentene er «tett på», med øvingsro
enter, mindre møter med kollegaer
k
skje r gjerne på de større konto
orene.
av 1-3 stude
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5.2.12 Gåttur gruppe 4 – Naturfag og
o Kroppsøv
ving
Gåturen gikkk gjennom:
Bygg D, und
deretasje
- de
elekontor
- so
osial sone
Bygg A, 2. e
etasje
- mø
øterom
Bygg C, 1. e
etasje
- ce
ellekontor
etasje
Bygg E, 3. e
- pa
auserom + tekkjøkken

5.2.13 «Fliipped classrroom»
«Flipped cla
assrom» er en
n form for und
dervisning hvo
or forelesning
gen foregår på nett og lære
reren bruker mer
m tid på
møte med stu
udenten. Ved
d delekontor m
må dette arbe
eidet legges utenom
u
vanligg arbeidstid, eller
e
når
veiledning i m
kollega på delekontor er fraværende.
f
Dette er både
e for ikke å fo
orstyrre den andre,
a
og for aat man selv ik
kke skal bli
forstyrret.
5.2.14 «Dy
yp konsentra
asjon»
Deltakerne i gruppen mener at det me
este av arbeid
det foran PC alene
a
er kons
sentrasjonsarrbeid. Noen fo
oretrekker å
gjøre dette p
på kontoret, andre
a
benytte
er seg av hjem
mmekontor, noe som kan bero
b
på indiviiduelle forskje
eller men
også hvorvid
dt man har ce
ellekontor elle
er delekontor.. Det som trek
kkes fram som
m mindre gunnstig ved dag
gens
fasiliteter, nå
år det gjelder å få konsentrert seg, er d et å ha delek
kontor og at man
m er i nærhheten av stude
entarealene.
Disse to fakttorene bidrar til avbrytelser og forstyrre
elser.
Det blir sagt at det er en vesentlig
v
fors
skjell på å kun
nne styre «flo
owen» (som i tankerekken//konsentrasjo
onen) og selvv
når man vil og
g trenger avbrrudd, og det å bli ufrivillig forstyrret
f
av støy
s
og avbryytelser.
bestemme n
5.2.15 Næ
ærhet til stude
entareal
Begge faggrruppene snakkker om beho
ovet for å værre tilgjengelig for studenten
ne og studenttarealet. Men
n ikke bare
for å drive ve
eiledning og svare
s
på spørsmål. Det err også viktig å ivareta «vak
ktmesterfunkssjonen» med hensyn til
utstyr og tilgang for stude
entene i spesialrom/areal. De tilsatte må stadig låse opp for studeentene. De mener
m
selv at
det en fordel med fysisk nærhet
n
til stud
dentareal. Sa
amtidig blir de
et et tveeggett sverd i og m
med at man få
år mindre
t
og skje
erme seg for avbrytelser.
mulighet til å trekke seg tilbake
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6 An
nalyyse
Spørreunderrsøkelsen og gåturene vis
ser ikke store avvik mellom
m hverandre. Gåturene
G
biddrar til en konttekstuell
forståelse avv svarene fra spørreunderrsøkelsene og
g gir oss samtidig mulighet til å vurderee de tilgjengellige
arealene. I a
analysen vurd
derer vi samm
menhengen m
mellom de eks
sisterende are
ealene og oppplysningene som
s
vi har
fått fra respo
ondentene. VI kan således
s danne et bil de av om dag
gens bruk av arealer skylddes tilrettelegging i
arealene elle
er tilpasning til
t disse.
Det foregår e
et sett av ulikke aktiviteter ved
v HiST ALT
T og de ulike seksjonene opplever
o
sitt aarbeid som ulikt. Det er
likevel slik att det arbeidett som gjennomføres på ko
ontorarbeidsplassen har mange likheterr. Vi har kateg
gorisert dette
arbeidet i syyv hovedaktiviteter: Oppga
aver som krevver dyp konse
entrasjon, ordinært arbeid foran PC, arb
beid på
arbeidsstasjon som kreve
er skjerming pga.
p
konfiden
nsialitet, samttaler som krev
ver skjermingg av konfidensialitetshensyn, sam
mtaler som ka
an forstyrre an
ndre, planlagtte møter og uplanlagte
u
ad hoc samtale r og møter. Tabellen
T
under beskriiver typiske aktiviteter
a
ved HiST ALT, u
utfylt med kon
nkrete eksemp
pler på slike aaktiviteter. De
eretter viser
tabellen de rromtyper som
m i dag brukes
s på HiST AL
LT for å tilrette
elegge for dis
sse aktivitetenne. Videre vis
ser tabellen
de rom og areal som tegn
n_3 vurderer som adekvatte for aktivitetten, samt rom
m som HiST A
ALT bruker so
om vi
m uegnede
vurderer som
Typiske
aktiviteter ved
d
HiST ALT

Konkkrete eksempe
el fra
HiST
T ALT

Rom
mtyper i bruk i
dag

Rom- og arealtyper
vurdert so
om adekvate
av tegn_3
3

Rom bruk
kt av HiST
ALT som tegn_3
vurderer som
uegnede

Oppgaver so
om
krever dyp
konsentrasjon

Skrivvearbeid
(avha
andlinger, artik
kler,
faglittteratur), lesing
g,
forbe
erede undervis
sning,
forskkningsarbeid,
sensurarbeid/vurde
ering
sarbe
eid, utarbeide
eksamensoppgave
er,
FoU--arbeid

Celle
ekontor,
dele
ekontor, åpent
land
dskap (med
ørekklokker),
hjem
mmekontor,
stille
erom, verksted
d

Arbeidssttasjon i
arbeidsso
one med lav
lydterskel*

Flermann
nskontor
med udeffinert
lydterskel.

Konsentrasjonsplass*

Åpent lan
ndskap med
udefinert lydterskel

Sakssbehandling,
resea
arch, arbeid med
m
tekst, lync, rapportter,
grafissk formgiving,
administrativt arbeid,
publissering,
kurs//undervisning,
refera
at, forberedels
ser,
e-posst-korrespondanse,
budsjjettarbeid,
fakturabehandling,
nettsidevedlikehold
d/info
rmassjonsarbeid
(itslea
arning), sensu
ur,
forskkningsarbeid

Celle
ekontor,
dele
ekontor,
hjem
mmekontor

Ordinært arbeid
foran PC

Cellekonttor
Multirom

Arbeidssttasjon i
landskap med lav
lydterskel*
Arbeidssttasjon i
landskap med middels
lydterskel*
Cellekonttor
Flermann
nskontor*
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Arbeid på
arbeidsstasjo
on
som krever
skjerming pga
konfidensialittet

Perso
onalsaker,
søknader,
stude
entsaker,
rådgiivning

Celle
ekontor,
dele
ekontor

Alle romty
yper vurderess
som adek
kvat. Arbeid
som krev
ver denne typee
skjerming
g kan
skjermes vha gode
rutiner (D
Digitale og
fysiske)
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Samtaler som
m kan
forstyrre andre
(arbeid som kkrever
tilgang til PC og
annet
kommunikasjjonsutstyr)

Arrbeid foran PC
Ci
dialog,
te
elefonsamtalerr på
lync eller skype
e,
prroduksjon av
ne
ettressurser/ne
ettun
ndervisning,
se
ensurarbeid

Cel lekontor,
dele
ekontor, åpent
land
dskap

Celleko
ontor
Teamarbeids
splasser*
Sosial sone

Flermann
nskontor
med udeffinert
lydterskel
Åpent lan
ndskap med
udefinert lydterskel

Multiro
om
Arbeidssone med
høy lyd
dterskel

Samtaler som
m krever
skjerming av
konfidensialittetshensyn

Pe
ersonalsaker,
intervju,
sa
aksbehandling
g

Møter mellom
m 1-3
personer

Pllanlegging, fag
glige
diskusjoner,
ve
eiledning,
pe
ersonalsaker,
fo
ordele
an
nsvar/koordine
ere
arrbeid

Ved
d egen pult
(åpe
ent landskap),
cell ekontor,
dele
ekontor,
stille
erom,
felle
esareal,
møtterom

Multiro
om

Pllanlegging,
ko
oordinering og
g
uttarbeidelse av
v
se
emesterplanerr,
pe
ensumlister mv,
fe
elles
skkriveprosjekter,
ekksamensoppgaver,
tvverrfaglig arbeid,
vu
urderingsmøte
er,
informasjonsdeling,
prraksisgruppem
møter

Kon
ntor, møterom,
stille
erom, fellesarreal
(åpe
ent landskap),
und
dervisningsrom
m,
lunssjrom,
perssonalrom

Sosiale
e soner

Pe
ersonalmøter,,
planlegging – og
ko
oordineringsm
møter,
informasjonsmø
øter/all
m
møter,
faglige fo
orum,
TU
U-jobbintervju,
avvdelingsstyret, IDFm
møter,
forhandlinger,
prraksismøter,
fo
orskningsseminar,
ve
ernerunder,
prrøveforelesnin
ng,
se
eksjonsmøter

Møtterom,
aud
ditorium,
klassserom, hos
ekssterne/utenfor
HiS
ST’s lokaler, f.
ekss på
hote
ell/konferanse
esen
nter

Sosiale
e
soner/ffellesareal

Møter mellom
m4-8
personer

Møter mellom
m over 8
personer

Cel lekontor,
møtterom, stillerom

Celleko
ontor

Cellekonttor (andres)

Multiro
om
Møtero
om
Åpent lan
ndskap med
udefinert lydterskel

Møtero
om
Sosial sone

Åpent lan
ndskap med
udefinert lydterskel

Møtero
om

Store møterom
m

29
9

Uplanlagte A
Ad hoc
samtaler og m
møter

Id
démyldring, fag
glige
diskusjoner/
sa
amtaler, avklaringer,
de
elegering,
informasjonsuttveksling, sosiale
sa
amtaler, veiled
dning,
planlegging,
ku
unnskapsinnhenting

Perrsonalrom,
cell ekontor,
dele
ekontor, åpent
land
dskap, i gang,, i
dørrkarmen, ved
kop
pimaskin,
tekjjøkken,
tele
efon/lync, i
trap
ppa, postrom,
ved
d vanndispens
ser

Alle rom
mtyper
vurdere
es som
adekva
at. Generelt
kan ma
an si at det
bør pla
anlegges for at
soner for
f spontane
møter og samtaler
ikke lig
gger for nært
opp til
arbeids
splassene,
slik at det
d føles
naturlig
g å prate
samme
en uten å
forstyrrre kolleger
som arrbeider. Det err
en ford
del at andre
aktive funksjoner,
slik som
m servicerom,,
har inn
ngang i
nærheten av den
sosiale
e sonen. Slik
blir dett en
konsen
ntrasjon av
aktivite
et i området ogg
uplanla
agte møter og
samtaler kan lettere
oppstå
å

*det forutsetttes at det finn
nes tilstrekkelig tilleggsare
eal
Det framgår tydelig gjenn
nom arbeidsm
mønsterkartleg
ggingen, resu
ultater fra spø
ørreundersøke
kelsen og gåtu
urene at
ene benyttes som
s
multirom
m som tilfredssstiller de ulike
e behovene medarbeidern
m
ne har for å uttføre
cellekontore
onsarbeid, ord
dinært arbeid
d foran PC, sp
pontane møte
er, noen gang
ger forberedtee møter, teleffonsamtaler,
konsentrasjo
veiledning, e
etc.
Medarbeiderre med cellekkontor ser ikke noe åpenba
art alternativ til dette. Dette kan til dels skyldes situa
asjonen til de
som har dele
ekontor og sittter i åpent landskap i HiS T ALT. De ek
ksisterende delekontor – uuten nødvendige
tilleggsareal - er lite egne
et til mange av
v de arbeidso
oppgavene/-fo
ormene de tilsatte ved HiS
ST ALT utføre
er per i dag.
e landskap. I b
begge disse variantene
v
mangler medarrbeiderne kon
ntroll over
Det samme gjelder eksistterende åpne
elekontor og å
åpne landska
ap peker på manglende
m
egen situasjon. Både gruppen med de
oner som stille
erom/multirom
m som en mu
ulighet for å trrekke seg tilbbake og skjerm
me seg selv
støtteareal/tiilleggsfunksjo
eller de andrre fra støy og
g avbrytelser.
HiST ALT err i en prosesss hvor mange
e av premisse
ene allerede er
e satt, blant annet
a
er det aallerede tatt overordnede
o
strategiske vvalg om at ko
ontorlandskap
p/åpne landskkap skal bli ho
ovedløsningen for HiST ALLT’s
kontorarbeid
dsplasser. De
e ansatte ved HiST ALT ha
ar spilt inn til ledelsen
l
et ønske om flerm
mannskontor med 4-6
personer i hvvert kontor. Det
D er kommu
unisert av de ttilsatte gjenno
om spørreund
dersøkelsen oog gåturene at
bakgrunnen for dette er en
e tro på at de
ette legger be
edre til rette for
f de arbeids
soppgaver so m skal gjennomføres.
v fornøydhet b
blant brukere av flermanns
skontor/små llandskap. (se
e for
Ulike underssøkelser viserr variasjon av
eksempel D
Danielsson, Christina
C
Bodin
n: The Office – An explora
ative study. Architectural D
Design’s Impa
act on
Health, Job Satisfaction & Well-being,KTH School of Architecture and Built Environment,
E
Sweden, Phd
d 2010)
Dette skylde
de umiddelba
es at man i prraksis mister kontroll
k
over d
are omgivelse
ene slik som m
man ser ved 2personskonttorene ved HiiST ALT; støy
y fra de andre
e, stadige avb
brytelser etc. Fordi denne organiseringe
ene av
kontorarbeid
dsplasser fortsatt er arealk
krevende, ma ngler man sa
amtidig de nødvendige tilleeggsarealene for å få
utført nødve
endige oppgavver. Med mindre alle ansa
atte har cellek
kontor vil det med
m små deleekontor ofte være
v
et
underskudd av tilleggsare
eal for de medarbeiderne ssom sitter slik
k. Et av hovedfunnene i
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arbeidsmønssterkartleggin
ngen er at deltakerne men
ner at cellekon
ntoret best tilrrettelegger foor arbeid som krever dyp
konsentrasjo
on, samt aktivviteter som err støyende i sseg selv og de
ermed kan fo
orstyrre andree. Allerede ved et bytte fra
cellekontor ttil delekontor mister man denne
d
mulighe
eten for skjerrming av seg selv, enten m
mot «utenomv
verdenen»
eller motsattt å skjerme fo
or egen støyende aktivitet.
Cellekontor er det deside
ert mest arealkrevende alte
ernativet for organisering
o
av
a kontorarbeeidsplasser. Dette
D
er et
om ikke er rea
alistisk innenfo
or de ramme ne som er sa
att av ledelsen
n ved HiST foor innplasserin
ng i nytt
alternativ so
om man samm
menligner celllekontor med delekontor med
m 4-6 perso
oner, og ser m
man det samllede
bygg. Derso
apet, vil det ofte
o være vanskelig å oppn
nå tilstrekkelig
g tilleggsarea
al. Med størree åpne landsk
kap, vil det
arealregnska
samlede are
ealregnskapett muliggjøre flere
f
tilleggsa real, som kan
n tilby tilsvare
ende mulighetter for skjerm
ming som et
cellekontor. Det er derforr vår anbefalin
ng at man forrlater alternativet med små
å landskap (4--6 personer), til fordel for
m fleksible og
o kan tilrette
elegge for tilsttrekkelige tille
eggsareal.
større landskkap som er mer
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7 Ko
onkllusjo
on
HiST ALT ha
ar planlagt flyytting til nye bygg som inne
ebærer en ov
vergang til fun
nksjonstilpasssede arbeidsp
plasser. Det
betyr at man
nge av de tilsa
atte får endre
ede kontorløssninger. For å gjennomføre
e en så hensi ktsmessig inn
nplassering
som mulig, ø
ønsket HiST ALT
A at arbeid
dsmønstrene til de berørte
e enhetene sk
kulle kartleggees.
Denne arbeiidsmønsterka
artleggingen beskriver
b
dag
gens aktivitete
er og de rom og arealer dissse aktivitete
ene utøves i.
I all hovedsa
ak gjennomfø
øres kontorarb
beidet ved HI ST ALT i cellekontorer. Arrbeidet som ggjennomføres
s i delekontor
og i åpent la
andskap er på
åvirket av at det
d mangler g
gode tilleggsa
arealer. Når det er mangel på gode tilleg
ggsarealer,
er det ikke tilrettelagt for gode
g
funksjonstilpassede arbeidsplass
ser der en kan
n skjerme segg mot avbryte
elser, eller
skjerme and
dre for støy. I denne rapporten gir tegn_
_3 gir en faglig vurdering av
a de ulike typper rom og arrealer som err
adekvate altternativer til de
d arealer som
m brukes i da
ag. Denne vurrderingen er gjort
g
av tegn__3, basert på vår erfaring
med aktivitettsbasert konttorutforming, og før- og ettter-evaluering
g av trivsel, sa
amhandling oog effektivitet i slike.
I vedlegg til denne rapporten beskriver vi utførlig fu
unksjonelle kv
valiteter ved ulike
u
typer rom
m som oppfylller de krav
ne stiller til gje
ennomføring av ulike aktivviteter (for eks
sempel behov
v for konsentrrasjon, behov
v for rom
som brukern
konfidensiellle samtaler, behov
b
for sam
mhandling etcc.).

7.1

Fysiiske omgivelser, organisasjo
on og tekn
nologi

I gode, flekssible arbeidsp
plassløsninger er det tre fa
aktorer som sp
piller tett sam
mmen, og forssterker hveran
ndre: De
t
utsetninger. V
Vi oppsumme
erer
fysiske omgiivelsene, de teknologiske
mulighetene og de organisatoriske foru
hovedfunnen
ne ut fra disse
e tre faktoren
ne.
7.1.1
Fys
siske omgive
elser
der, samt inn
Det fysiske rrom inkludere
er bygget, detts rom og sted
nredning/møblering. Det err en generell trend
t
i
dagens kunn
nskapsarbeid
d at medarbeider kan jobbe
e mer fleksibe
elt, på ulike lo
okasjoner og med trådløs teknologi.
Dette reflektteres i arbeidssplassutformiing hvor man ser en økend
de grad av fle
eksibilitet. Se lve kontorbyg
gget blir et
sted for å mø
øte og samarrbeide med andre og delta
a i organisasjo
onens «indre liv». For HiS
ST ALT er dettte bare
delvis riktig. En god del av
a det arbeide
et som gjøress krever at ma
an er «innenfo
or veggene», blant annet ved
v at man
nomfører unde
ervisning på sstedet.
møter studenter og gjenn
På HiST ALT
T gjennomførres mange ak
ktiviteter i celllekontor og til dels delekon
ntor. Cellekonntoret fungere
er dermed
som et multirom, som bru
ukes til alle ak
ktiviteter; møtter, veiledning
g, konsentrerrt arbeid og teelefonsamtale
er.
Deltakerne p
på gåturen va
ar i stor grad positive
p
til ekssisterende lokaler, med en
n markant forrskjell i fornøy
ydhet mellom
deltakere me
ed cellekonto
or og deltakere med deleko
ontor. Det er spesielt mang
gelen på alte rnativer til de
elekontoret
som sted forr å utføre nød
dvendige arbe
eidsoppgaverr som førte til denne misnø
øyen.
Det manglerr tilleggsarealer som møterom, stillerom
m, multirom og
g konsentrasjjonsarealer. D
Dette er spes
sielt
vanskelig forr de som sitte
er i delekontor og åpent la ndskap da de
e mangler are
ealer for konssentrasjon, for telefon,
studentsamttaler etc. Man
ngelen på tille
eggsareal i da
agens kontora
arealer er pro
oblematisk oggså fordi det gjør
g det
vanskelig forr medarbeide
erne å se gode alternativerr til cellekonto
or.
Anbefalinge
er
For å få gode kontorarbeidsplasser nå
år man deler a
arbeidsareale
er er det en viktig forutsetnning at det er mulig å
trekke seg tilbake. Dette gjelder både i situasjoner hvor man selv støyer merr og når man ufører arbeid hvor man
dre støy enn det
d som er i den
d arbeidsso
onen man harr fast tilhold i.
ønsker mind
Sentrale mo
oment i forbind
delse med vid
dereutvikling av det fysiske
e rommet er å ha:
-

d tilleggsareal med umidde
elbar nærhet til kontorarbe
eidsplassene
Tilstrekkelig med
s
i åpne landskap
p.
Brukerdefinerte støysoner
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7.1.2
Org
ganisasjon
HiST ALT ha
ar satt i gang en flytteprosess som vil h
ha stor innvirk
kning på organisasjonen. P
Premissene fo
or
prosessen, o
og denne arb
beidsmønsterk
kartleggingen
n, gir en bakg
grunn for forbe
eredelser på det som skal komme. For
HiST ALT ha
andler dette bl.a.
b
om å finn
ne en god ba lanse mellom
m å være tilgje
engelig for stuudenter og ha
a mulighet
for konsentra
asjonsarbeid, samt bruk av
a ny teknolog
gi.
På HiST ALT
T gjennomførres mye ad ho
oc-veiledning
g og møter på
å cellekontore
ene, og studeentene har oftte direkte
tilgang til HiS
ST ALTs tilsa
atte. Dette bes
skrives på ma
ange måter som positivt og ønsket. Sam
mtidig innebæ
ærer dette at
studenten til enhver tid ka
an banke på, at konsentra
asjonsarbeide
et blir forstyrre
et. I nye lokaleer blir det viktig å vurdere
hvordan veiledningssituasjonen best kan
k løses – b
både romlig og
g organisatorrisk. Dette innnebærer både
e et spørsmåll
ære tilgjengelig
ge, og hvorda
an man fysisk
k skal tilrettele
egge for dennne tilgjengelig
gheten.
om lærerne alltid skal væ
Andre mome
ent som HiST
T ALT tilsatte vil måtte forb
berede seg på
å er flytting og
g rydding i peersonlige lage
er, samt
oppfriskning og opplæring
g i bruk av teknologiske hjjelpemidler.
de tilsatte på de praktiske fagene er de
et vanskelig å se alternativ
ver til stadig aavbrytelser av
v studentene,
Spesielt for d
da de i tillegg til veilederfunksjonen og
gså innehar e
en «vaktmeste
erfunksjon».
Anbefalinge
er
HiST ALT øn
nsker i stor grad en tett inttegrasjon mott studenter. Spesielt
S
for de
e praktisk retttede fagene får
f dette stor
betydning (jff. «vaktmeste
erfunksjonen»
»). Det er ukla
art hvor åpne arbeidsarealene bør væree, og hvor tettt på
undervisning
gsarealene de
e enkelte sek
ksjonene bør være, men ko
ombinasjonen
n mellom behhov for nærhe
et til
undervisning
gsareal og stu
udenter og be
ehov for konssentrasjon, gjø
ør at sonedeling av lokale r blir viktig. Dette
D
betyr at
man definere
er soner der det
d er stor åp
penhet/lite skjjerming mot studenter
s
vs. lukket/skjerm
met mot stude
enter og
soner for stø
øyende aktivitteter vs. stille soner/konse
entrasjonsareal.
Det er derforr viktig at HiS
ST ALT i sama
arbeid med b
brukerne
7.1.3

Diskkuterer bruk og
o etablerer regler
r
for de n
nye lokalene før man flytte
er inn.
Diskkutere utrykk for individuelt og kollektivvt hjemmearea
al. Når medarbeidere gir bbort personlig
g areal bør
det tilstrebes at medarbeidern
m
ne får et kolle
ektivt hjemme
eareal som erstatning.
m hvorvidt reg lene fungererr etter innflytting.
Harr en kontinuerrlig dialog om
Tek
knologi

Tilgjengelig
g teknologi
Som følge a
av den teknolo
ogiske utviklin
ngen stilles krrav til enkel og
o rask internettilgang, tilgaang til avanse
erte, digitale
verktøy, mulligheter til å jo
obbe mobilt og
o muligheten
n til å koble se
eg opp fra alle HiST ALT ssine lokaler. Når
N ny
kontorløsnin
ng skal tas i bruk er det behov for å jobb
be med infras
struktur og tek
knologi. For å skape gode
e, fleksible
kontorer børr HiST ALT uttnytte teknolo
ogiske muligh
heter bedre.
Ved HiST AL
LT er det flere
e grunner til at
a teknologiskke hjelpemidle
er ikke benytttes optimalt. D
Det er til dels
s et fravær avv
nødvendig n
ny teknologi, som
s
at det for eksempel ikkke er tilgang på videomøtterom. Det err også slik at teknologien
t
er utilstrekke
elig, som for eksempel
e
dårrlig nettverksttilgang. Et sis
ste moment er at noen me lder at de foretrekker å
bruke andre arbeidsforme
er. Deltakerne
e på gåturene
e rapportererr at de er bundet til PC, ofttest en stasjonær PC, for
å ta en telefo
on via Lync. Det
D er et fåtall av de tilsattte ved HiST ALT
A som har bærbar PC eeller jobbtelefo
on. I tillegg
er det proble
emer med trådløs bredbån
ndsdekning i b
bygget. I prak
ksis betyr dette at alle teleffonsamtaler må
m tas på
kontoret ved
d PCen.
er
Anbefalinge
Når ny konto
orløsning ska
al tas i bruk err det behov fo
or å jobbe me
ed infrastruktu
ur og teknologgi. For å få go
ode, delte
arealer et de
et viktig at arb
beidet kan utfføres i bevege
else mellom ulike
u
arbeidsp
plasser/arbeiddsstasjoner. For å få
dette til er de
et en rekke viktige tema so
om må utforsskes:
‐

Hvo
ordan tilby tekknologi som gjør
g at de tilsa
atte kan jobbe
e på ulike plasser inne i koontorbygget?
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‐
‐
‐
‐
‐

Hvo
ordan sørge fo
or at de tilsatte har kompe
etanse til å bruke den teknologien som er nødvendig
g for å
utnyytte fordelene
e i landskapetts tilleggsarea
al?
Hvo
ordan digitalissere og rydde
e i eksisterend
de arkiv (også
å personlige)?
Harr HiST gode nok
n systemer for digitale o
og fysisk lagrin
ng og gjenfinning, for optim
mal bruk av plass
p
i
kontorlandskape
ene?
nes tilstrekkelige skjermerr på arbeidssttasjonene til å jobbe effekttivt digitalt?
Finn
Finn
nes tilstrekkelig rom og uts
styr for virtue lle møter, video og deling av arbeidsflaate?

I beskrivelse
en av hvordan
n ulike arbeidstyper kan gjjennomføres i fleksible kon
ntorarealer, foorutsettes dett at det
legges til rettte for en tekn
nologisk infras
struktur som gjør det mulig
g å bevege se
eg trådløst ogg sømløst fra sted til sted
i lokalene. D
Det er også nø
ødvendig at organisasjone
o
en gjør tilstrek
kkelige grep i forhold til oppplæring og annen
tilrettelegging for bruk av slik teknologi.

7.2

Råd
d ved innplassering

Vi ser at de praktiske fagene; Musikk, Kunst og hån
ndverk, Kroppsøving og Naturfag
N
har ssærlige behov
v for nærhet
til undervisningsarealene
e og spesialro
ommene, knytttet til den vik
ktige rollen de
e har som tilreetteleggere fo
or
mtidig bør det drøftes hvorddan man bestt kan
studenteness tilgang til undervisningsareal og spesi alutstyr. Sam
kombinere ø
ønsket om å være
v
tilgjenge
elig og tjenes tevillig for stu
udentene med
d behovet de tilsatte for å kunne trekke
e
seg tilbake vved konsentra
asjonsarbeid, interne møte
er mv.
De teoretiske fagene har ikke det sam
mme behovet for nærhet til undervisning
gsareal og stuudentareal so
om de
gene. De dele
er allikevel ma
ange av de ssamme utfordringene når det
d gjelder å vvære tilgjenge
elig for
praktiske fag
studentene b
balansert med behovet forr å kunne trekkke seg tilbak
ke og styre grraden av konssentrasjon. Før innflytting
i nye lokaler bør det drøfttes hvordan veiledning
v
av studenter ska
al foregå bala
ansert mot muuligheten de tilsatte har
e seg fra forsstyrrelser.
for å skjerme
Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer et g
gjennomgåen
nde behov for alle seksjoneer om i størstt mulig grad
å holde sekssjonene samlet internt, og at nærmeste
e leder bør ha
a god tilgjenge
elighet til de ø
øvrige på sek
ksjonen.
For de administrativt tilsa
atte virker det å være et sto
ort behov for å kunne ha fo
ortrolige sam
mtaler. Mest sa
annsynlig vil
d
hvord
dan dette i besst mulig grad kan
dette gjelde for enkelte tillsatte i større grad enn and
dre. Det bør drøftes
es i praksis og
g om det er nødvendig
n
å ta
a særskilte hensyn til dette
e ved innplasssering, f.eks. ved tildeling
g
gjennomføre
av cellekonto
or eller plasse
ering i kontorrlokalene i forrhold til tillegg
gsareal som møterom,
m
stilllerom etc.
Alle problem
mstillingene ovver kan i teorien løses med
d tilstrekkelig
g tilleggsareal. Det er en kllar sammenheng mellom
valg av kontorløsning, de
e strategiske valg
v
for bruke
en av kontora
arealene og det samlede reesultatet, her forstått som
grad av fornøydhet hos brukerne
b
av ko
ontorarealene
e. Valg av kontortype er avgjørende forr den samlede tilgangen
sen 4-6 perso
oner vil vansk
kelig gi rom fo
or tilstrekkeligge tilleggsareal innenfor
på tilleggsarreal. Delekonttor av størrels
en akseptab
bel arealramm
me. Når man strategisk
s
harr valgt å gå bort fra celleko
ontor og minddre delekonto
or er det vår
faglige konklusjon at det dermed er en
nda viktigere med større la
andskap for å holde seg innnenfor de gittte
g få nok areal til å dekke b
behovet for tilleggsfunksjon
ner som minddre møterom, stillerom og
arealrammene og i tillegg
g strategiske valg i forkantt av innflyttingg spille en avg
gjørende
multirom. I tiillegg vil etablering av regler for bruk og
rolle for det ssamlede resu
ultatet.
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8 Veedlegg
8.1

Funksjonell beskrivelse
b
e av rom o
og areal

På de neste sidene finnes en fyldig be
eskrivelse av de rom og arreal som vi vu
urderer som aadekvate for HiST
H
ALT
aler at disse beskrivelsene
b
e brukes som
m utgangspunkt for enhetsvvise diskusjon
ner om
sine aktivitetter. Vi anbefa
hvordan de n
nye arealene
e skal tas i bru
uk.
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Cellekontor
Bruk/aktiviteter

Rom beregnet som kontor for en person, med dør som kan lukkes.
Cellekontor benyttes som fast arbeidsplass til arbeidstakere.
Cellekontor benyttes typisk hvis det er arbeidstakere som har særskilt
og langvarig behov for skjerming. Slikt skjermingsbehov kan komme på
grunn av oppgavens art, eller hvis øvrige omgivelser ikke er isand til å
tilfredsstille særskilte behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.
Kontoret bør romme alle nødvendigheter for en arbeidsplass.
For å kunne fungere optimalt bør cellekontoret oppfylle lydkrav
tilsvarende møterom.

Typisk areal

Tradisjonelt 6-8 m², kan også være mindre hvis det er tilstrekkelige
tilleggsarealer.



Eksempel på inventar




Arbeidsbord med (min 120 cm bredt eller etter behov, hev/ senk
funksjon ved behov)
Kontorstol (ergonomisk, tilpasset bruker osv.)
Personlig oppbevaring – Antall hyllemeter = 3 m

Teknologiske forutsetninger

Nødvendige tilkoblinger (strøm, nett osv.) Klient, skjerm, tastatur, mus.

Flerbruksmuligheter

Kan ha overlappende funksjon med multirom, avhengig av størrelse og
plassering
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Flermannskontor, eg
gendefinerrt støyterskkel
eter
Bruk/aktivite

Rom
m beregnet so
om kontor forr 3-4 personeer, med dør so
om kan
lukkkes.
ammensetning
g av personeer på flermann
nskontor
Plasssering og sa
besttemmes fortrinnsvis av org
ganisatorisk ttilhørighet, be
ehov for
sam
marbeid, likhet med hensyn
n til oppgaverr og roller.
ntoret bør rom
mme alle nødv
vendigheter fo
for en arbeids
splass for
Kon
hve r enkelt perso
on.
gere optimalt bør cellekonttoret oppfylle lydkrav
For å kunne fung
erom.
tilsvvarende møte

Typisk areal

on
6-8 m² per perso



Eksempel på
å inventar




ov, hev/
Arbeidsbord med (min 120 cm bredt elller etter beho
senk funksjon ved behov)
ergonomisk, tilpasset brukeer osv.)
Kontorstol (e
Personlig oppbevaring – Antall
A
hyllemeeter = 3 m

Teknologiske forutsetning
ger

dvendige tilko
oblinger (strøm
m, nett osv.) Klient, skjerm
m, tastatur,
Nød
muss. Mulighet fo
or rask forflytn
ning i forbindeelse med tlf. samtaler
s
etc. Mulighet for rask forflytnin
ng også for saamtaler med bruk av
ntserver, bærrbare PCer ell.)
PC (Bruk av clien

Flerbruksmu
uligheter

Kan
n også brukes
s som møtero
om og prosjekktrom, avheng
gig av
størrrelse og plas
ssering
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Arbeidspla
ass i åpent landskap
p, lav støyte
erskel
eter
Bruk/aktivite

Arbeid splass i åpen
nt landskap, supplert
s
med et tilbud av
spesia lrom, som f. eks
e møterom, multirom, prrosjektrom.
Lav stø
øyterskel inne
ebærer at kra
av til stillhet i llokalet bør he
ensyntas i
utstrakkt grad. Dette får følger forr hvordan mann bruker loka
alet og
behove
et for andre supplerende
s
funksjoner i næ
ærheten. Visse regler
for bru k av lokalet bør
b defineres og kommunisseres til de ansatte.
Arbeid sarealet bør planlegges slik at disse arrealene er me
er
tilbake trukket og rolige, slik at de
et ikke i forbinndelse med
arbeidssplassene op
ppleves som forstyrrende
f
m
med
gjenno
omgangstrafik
kk og støy fra sosiale soneer.

Typisk areal

6 m² p r plass



Eksempel på
å inventar





Arb
beidsbord (min 120 cm bre
edt eller etter behov, med hev/
h
senk
funkksjon ved beh
hov)
Kon
ntorstol (ergonomisk, tilpas
sset bruker oosv.)
Perrsonlig oppbe
evaring
Borrdskjerm hvis ønskelig

Teknologiske forutsetning
ger

Nødve
endige tilkoblinger (strøm, nett osv.) i tilkknytning til
arbeidssbordet. Klien
nt, skjerm, tas
statur, mus. M
Mulighet for ra
ask
forflytn
ning i forbinde
else med tlf. samtaler
s
etc. Mulighet for rask
r
forflytn
ning også for samtaler med
d bruk av PC (Bruk av clie
entserver,
bærba re PCer el.)

Flerbruksmu
uligheter

Konsen
ntrasjonsplas
sser
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Arbeidspla
ass i åpent landskap
p, høy støyyterskel
eter
Bruk/aktivite

dsplass i åpe
ent landskap, supplert medd et tilbud av
Arbeid
spesia
alrom, som f. eks møterom
m, multirom, pprosjektrom.
Høy sstøyterskel innebærer at brukerne av lookalet har deffinert at
stillhe
et i lokalet ikke er påkrevd. Her bør det være mulig å utføre
arbeid
dsoppgaver som
s
i seg selv
v generer noee støy, som fo
or
eksem
mpel telefonsamtaler, fagp
prat, prosjektaarbeid mv.
Der d et er mulig bø
ør enheter og
g team lokalisseres i samme
e
arbeid
dsareal eller blandes
b
med noen som dee har nytte av
v å sitte
samm
men med.
dsarealet børr planlegges slik
s at noen aav arealene er mer
Arbeid
aktive
e og andre me
er tilbaketrukket og rolige, slik at det ikk
ke i
forbin
ndelse med arrbeidsplassen
ne oppleves ssom forstyrre
ende med
gjenn omgangstrafikk og støy fra sosiale sonner.

Typisk areal

pr plass
6 m² p



Eksempel på
å inventar





A
Arbeidsbord (m
min 120 cm bredt eller etteer behov, med
d hev/
enk funksjon ved behov)
se
Ko
Kontorstol (erg
gonomisk, tilp
passet bruker osv.)
Pe
ersonlig oppb
bevaring
Bo
ordskjerm hv
vis ønskelig

Teknologiske forutsetning
ger

Nødvvendige tilkoblinger (strøm,, nett osv.) i tiilknytning til
dsbordet. Klie
ent, skjerm, ta
astatur, mus.
arbeid

Flerbruksmu
uligheter

marbeidsplass
ser
Team
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Multirom
eter
Bruk/aktivite

ytning til åpnee landskap med
m
Fleksible smårom i tilkny
or variert bruk
k.
mulighet fo
ene brukes til ad hoc-møteer, telefonsam
mtaler
Multiromme
og annen aktivitet
a
som kan
k lage støyy i åpnet lands
skap.
De kan ogs
så benyttes som skalte «sttillerom» for arbeid
a
som kreverr mer ro og sk
kjerming enn hva landskap
pet
kan tilby.
ene bør plass
seres i direktee tilknytting till
Multiromme
landskapen
ne og utstyres
s for en fleksiibel bruk.
Multiromme
ene bør kunne benyttes utten
booking/forrhåndsreservering etter hvvert som beho
ovene
oppstår.
mmene bør
For å kunne fungere opttimalt Multirom
dkrav tilsvaren
nde møterom
m.
oppfylle lyd
nne settes oppp som en
Rommene bør også kun
a
Dette innebærer at
ved behov. D
individuell arbeidsplass
bord og sto
ol tillater individuell tilpasniing med god
ergonomisk
k utforming.

Typisk areal

6-10 m²

Eksempel på
å inventar

en bør være i normal arbeiidshøyde (dvs.
Møbleringe
ikke lounge
estoler eller barstoler) og hha relativt god
d
arbeidsflate
e for to til tre personer.
 Ergonom
miske stoler (ikke
(
nødvenddigvis
kontorsttoler).
 Tusjtavller eller annen tavle for sa
amhandling
 Bord me
ed hev/senk-ffunksjon for inndividuell
tilpasnin
ng

Teknologiske forutsetning
ger

Enkel tilgan
ng på strøm og
o nett samt eenkelt oppkobling
av eventue
elt utstyr, fortrinnsvis i forbiindelse med
bordet. Eve
entuelt utstyr for telefon elller videomøte
e.
Fleksibel belysning. Klie
ent, skjerm, taastatur, mus.

Flerbruksmu
uligheter

tsetning for
Godkjente dagslysforhold er en foruts
b
til
t cellekontorr.
langvarig bruksendring
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Teamarbe
eidsplasser
eter
Bruk/aktivite

å
landskaap, som beny
yttes til
Et areal eller en sone i åpent
am/prosjekterr over tid. Areealet kan
arbeid i tea
defineres/a
avskjermes med
m vegger el ler uten, avhe
engig av
hvordan brrukerne velge
er å definere ssonene

Typisk areal

a behov og bruk
b
Avhengig av

Eksempel på
å inventar

f eksempel som individu
uelle
Møblering etter behov, for
sjoner eller tilnærmet møteeromsmøblerring,
arbeidsstas
tilpasset arrbeidsoppgav
vene som skaal utføres.
 Ergonom
miske stoler (ikke
(
nødvenddigvis kontors
stoler).
 Tusjtavller eller annen tavle for sa
amhandling
 Bord me
ed hev/senk-ffunksjon for inndividuell tilpasning

Teknologiske forutsetning
ger

ng på strøm og
o nett samt eenkelt oppkobling av
Enkel tilgan
eventuelt utstyr,
u
fortrinnsvis i forbindeelse med
bord/arbeid
dsstasjoner. Eventuelt
E
utsttyr for telefon
n eller
videomøte. Fleksibel be
elysning. Kliennt, skjerm, tas
statur,
mus. Mulig
ghet for rask forflytning i fo rbindelse me
ed tlf.
samtaler ettc. Mulighet fo
or rask forflyttning også forr samtaler
med bruk av
a PC (Bruk av
a clientserveer, bærbare PCer
P
el.

Flerbruksmu
uligheter
åpent lands
skap/ flerman
nnskontor
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Konsentra
asjonsplass
eter
Bruk/aktivite
Arbeidsplass som er pla
assert i areal uten gjennom
mgang,
hvor det err mulig å gi tydelige fysiskee signaler på at man
ikke ønske
er forstyrrelse. Dette kan ettableres i ege
et definert
areal eller sone
s
innenfor areal avsattt til åpent land
dskap.
beid som krev
ver konsentraasjon og ro, so
om for
Tiltenkt arb
eksempel lesing, skrivin
ng, manuelt ogg på data.
f arbeid meed behov for dyp
d
Arealet børr gi mulighet for
konsentras
sjon uten forstyrrelser. Dett bør utformes
s regler
for bruk i so
onen, for eksempel at det ikke er lov å ta
kontakt/fors
styrre.
mping og skje
erming fra lyddkilder er en
God lyddem
forutsetning
g.
Det bør også være mulighet for å resservere
sjonsplass i et bookingsysttem.
konsentras

Typisk areal

ers
6 m2 per pe

Eksempel på
å inventar



Stol og bord



Tilgang til databaser
Tilgang til saksbehan
ndlingssystem
m



Teknologiske forutsetning
ger

Flerbruksmu
uligheter

ng på strøm og
o nett samt eenkelt oppkobling av
Enkel tilgan
eventuelt utstyr,
u
fortrinnsvis i forbindeelse med borrdet.
Klient, skje
erm, tastatur, mus.

Åpent landskap, møtero
om, multirom, - avhengig av
a regler
for bruk
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Møterom, 4-8 perso
oner
Bruk/aktivite
eter

Møterrom for 4-8 pe
ersoner. Møbbleres til 8.
met er tiltenkt formelle og fforhåndsavtallte møter.
Romm
Romm
mene bør likevel være fleks
ksible slik at det også er
mulig å benytte dem til gruppeaarbeid, worksh
hops og
mmene bør ku
unne
andre typer samlinger. Møterom
reserv
veres i felles bookingsyste
b
em. Det er en fordel
med et
e bookingsys
stem som berr om bekreftelse på
bruk, for å sikre be
edre utnyttelsee av møterom
mmene.
Mindre møterom ka
an i perioder benyttes som
m
prosje
ektrom for pro
osjekter som ggår over leng
gre tid.

Typisk areal

Eksempel på
å inventar

m per person
n – møterom dimensjonertt for 6
Ca 2 m²
personer = 12 m2




Mø
øtebord og sto
oler tilpasset størrelsen på
å rommet
Tusjtavler eller andre flater tiil å skrive på

Teknologiske forutsetning
ger

Enkel tilgang på strøm og nett ssamt enkelt oppkobling
entuelt utstyr, fortrinnsvis i forbindelse med
av eve
bordet. Eventuelt utstyr
u
for teleffon eller video
omøte.
Fleksiibel belysning
g. Klient, skje rm, tastatur, mus.

Flerbruksmu
uligheter

ektrom, flerma
annskontor
Prosje
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Møterom, flere enn 8 personer
Bruk/aktivite
eter
met er tiltenkt fformelle og
Romm
forhåndsavtalte mø
øter.
Romm
met er tiltenkt fformelle og
forhåndsavtalte mø
øter. Rommen
ne bør
likevel være fleksibble slik at det også er
m til gruppearrbeid,
mulig å benytte dem
worksh
hops og andrre typer samlinger.
Møtero
ommene bør kunne reserv
veres i
felles bookingsyste
b
em. Det er en fordel
med et bookingsysttem som ber om
bekrefftelse på brukk, for å sikre bedre
b
utnytte
else av møterrommene.
ør i størst mulig grad
Større møterom bø
ligge i fellesarealer og ha tilgang
g for alle
er i bygget.
enhete

Typisk areal

Ca 24 m² - 32 m²



Eksempel på
å inventar


Møttebord og stooler tilpasset størrelsen
s
på rommet,
r
menn fleksible enh
heter med
mulighet for endrring
Tus
sjtavler eller aandre flater til å skrive
på

Teknologiske forutsetning
ger

Kabelb
brønn med good plass og
nødvendige tilkoblinnger i møtebo
ordet.
Utstyr for å vise preesentasjoner og dele
arbeidsflate
e
Utstyr for telefon el ler videomøte
Fleksib
bel belysningg

Flerbruksmu
uligheter

Prosje
ektrom, flermaannskontor
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Sosial son
ne, kaffestasjon
eter
Bruk/aktivite

Sone i åpe
ent landskap.
se med kaffea
automater opppstår det et naturlig
n
I forbindels
treffpunkt. Disse stedene kan derfor utnyttes som
m et sosialt
møtepunkt/uformell møtteplass, med sittemulighett og bord.
e sonen kan også brukes til sammenko
omster,
Den sosiale
avdelingsm
møter, feiringe
er med kake, etc. Aviser /
faglitteratur og andre me
edier kan gje rne være tilgjjengelig i
e sonen.
den sosiale
Sonen bør ikke ligge forr nært opp til arbeidsplassene, slik
s naturlig å prrate uten å fo rstyrre kolleg
gaer som
at det føles
arbeider.
osiale sonen oog kaffestasjonen ofte
Der dette fins, vil den so
grert del av av
vdelingsvise/eetasjevise spiiserom.
bli en integ

Typisk areal

Ca 12 m², men vil varierre etter behovv og antall brukere



Eksempel på
å inventar

Teknologiske forutsetning
ger

Flerbruksmu
uligheter






Kaffema
askin
Vannau
utomat
Møblering som mulig
ggjør sosiale møter (Sitteg
gruppe,
d m. krakker e.l.)
e
barbord

Tilkoblin
ngsmulighet for
f bærbar pcc. Det kan væ
ære nyttig å
ha utsty
yr for å vise presentasjoneer i denne son
nen

øter, individue
ell arbeidsplasss, samarbeid
d foran
Ad-hoc mø
pc, Kan også benyttes til møter, felleesmøter, sosia
ale
sentasjoner m
mv
samlinger/ffeiringer, pres

45
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Spiserom
eter
Bruk/aktivite

Pllassering bør være sentrall mht
orrganisatorisk inndeling slikk at det blir et
na
aturlig møtestted og treffpuunkt. Nærhet til
arrbeidsplassen
ne blir viktig ddersom spiserom
og
gså inkluderer kaffestasjonn og sosial so
one.
Bø
ør ikke ligge slik
s til at støy fra kaffemas
skin og
prrat virker forsttyrrende for aarbeidsplasse
er i
åp
pent landskap
p.

Typisk areal

vhengig av hv
vor antall bru kere (på etas
sjen/i
Av
by
ygget)

Eksempel på
å inventar

ord og stoler, som med ennkle grep kan
Bo
fly
yttes på, fra la
angbord, til sm
måbord, osv.
 kaffemaskin
k med vask, sskap,
 kjøkkenbenk
oppvaskmas
skin

Teknologiske forutsetning
ger

Ingen

Flerbruksmu
uligheter

Ka
an også beny
yttes til møterr, fellesmøter,
so
osiale samling
ger/feiringer, presentasjon
ner
mv.
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