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Fleksible møbleringsarrangementer

Åpen Løsning

Halvåpen løsning

Lukket løsning

U1 er en av NTNUs pilotprosjekter for innovativ læring.
Formålet med pilotprosjektene er å undersøke og utvikle
konsepter for nye læringsarenaer og uformelle møtesteder
for studenter som kan vise veg framover for å møte stadig
endrede behov. Det skal bidra til å gjøre universitetscampus til en attraktiv arena som tas i bruk i større omfang og
på andre måter enn hva tilfellet er i dag.
Prosjektet omfatter frigitte arealer i 1. underetasje i
realfagbygget, til sammen nærmere 1000 m2. Dette er arealer som tidligere ble disponert av biblioteket. Biblioteket
konsentrerer nå sin virksomhet i 1. etasje.
En viktig del av prosjektarbeidet er å undersøke hvordan
den nye læringsarenaen kan sees i sammenheng med, og
åpne seg opp til realfagbyggets fellesarealer; som biblioteket, kantina, kafèen, sosiale soner rundt auditoriene og
gangforbindelsene og atriene (lysgårdene).
I mulighetsstudien har vi valgt å belyse tre tilnærminger til
pilotprosjekter.
”ENGAGE” eller engasjere - er den sosiale tilnærmingen og
den mest fleksible.
”MAKE” – lage/gjøre skal appellere til praktisk tilnærming
og utforskertrang gjennom å lage ting.
”CONNECT” er en tilnærming til den digitale verden, der
man lærer med high-tec.
Denne mulighetsstudien resulterte i en rapport som la
grunnlaget for det videre arbeidet med arealet.
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Individuelle- og gruppearbeidsplasser

Realfagbyggets lokaler i plan U1 rommer mange
varierte aktiviteter som spenner fra uformelt studiearbeid
til gruppearbeid og organiserte seminar/workshops og
events, fra lesing og fordypning, databaserte aktiviteter
til ”hands-on” eksperimentering. De store lokalene er
delt inn i flere forskjellige soner som stedvis flyter over
i hverandre. Sonene er møblert på ulike måter og tjener
studentenes varierte behov for å møtes og utveksle ideer.
ATRIET ( lysgården) er sentral i utviklingen av Pilot U1. Det
bringer dagslys ned i de innerste lokalene. Ved å etablere
en ny bro som entrè, blir atriet det sentrale samlingspunktet og en portal inn til Piloten. Dette øker synligheten og
tilgjengeligheten til Pilot U1. Atriet blir den store uformelle møteplassen – Torget - med utstillingsmuligheter, en
sceneplatform og fleksible møbleringsmuligheter for ulike
events.

Gruppearbeidsplasser

Mingleområde

Belysning atrium

MINGLEAREALENE som forbinder atriet med alle de
ulike arbeidssonene vil kunne fungere som et sosialt
mingleområde, en uformell mellomsone for å treffes, dele
tanker og ideer, ta en pause eller bare ”henge rundt” og
følge med i de aktivitetene som foregår ellers i piloten.
LÆRINGSAREALENE vever seg sammen med
minglearealene langs nord- og vestsiden av senteret.
Sonen blir uformelt møblert med stor variasjon av arbeidsmuligheter fra myke stoler og sittegrupper til større og
mindre arbeidsbord i ulike former og høyder som legger til
rette for uformelle møter mellom studentene.
MAKER-VERKSTEDET er et samlingssted for
studenter som ønsker å sette ideer ut i live og ”hands-on”
med prosjekter og utforske sammen på tvers av fagdisipliner. Arealene er delt i et maskinverksted med spesialutstyr som 3D-printere, laserkuttere, loddestasjoner, symaskiner mm. og et lokale med større arbeidsbenker for videre
utvikling og bearbeiding av prosjekter.

Mingleområde

EVENTS OG WORKSHOPS
De østlige arealene vil i tillegg til uformelle læringsarealer
bli tilrettelagt for workshops og arrangementer (events).
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