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Ta gjerne kontakt via telefon  
eller mail (olm@lium.no)  
dersom du ønsker flere  
eksemplar av brosjyren vår.

Mange benytter seg av denne 
trykksaken og vi har et nytt  
opplag på lager. 

Vårt nyhetsbrev fra desember  
med 15 sider med bilder har vi  
fort satt på lager om noen ønsker  
tilsendt ekstra eksemplarer.

Bildet øverst til høyre viser  
eksempel fra vår nye nettside. 

Snart sommer hos Lium
Vi nærmer oss «feriemodus» igjen og de første går ut i ferie fra uke 27. Vi har hatt et travelt første  
halvår etter at det «løsnet» litt ut i februar. Starten på året var rolig. Vi fikk tatt litt vedlikeholdsarbeid,  
og innimellom er det nødvendig og kjekt å få tatt det også. 

Nettside og nyhetsbrev Vi minner om nettsida vår hvor det ligger mange bilder til inspirasjon, for
delt på forskjellige kategorier. Nederst til høyre på bildene er det en stjerne. Ved å trykke på den blir 
bildet lagt til i «Min idébank». Den finner dere øverst til venstre over «Kategorier» når dere er inne på 
«Galleri». Vi minner om søkefunksjon. Alle tidligere nyhetsbrev ligger på nettsida. Gå til «Om Lium»  
i toppmenyen.  Deretter nyhetsbrev og firmabrosjyre i venstre meny.  For en del av utgavene har vi 
fortsatt rikelig lager av de trykte eksemplarene.

Send oss gode bilder Vi tar gjerne imot gode bilder av produkter vi har levert. Vi rekker ikke rundt 
over alt, så hvis vi får tilsendt bilder kan vi bruke noe av dem i nyhetsbrevene samt på nettside. Denne 
gangen har vi laget et litt mindre nyhetsbrev da vi ikke har hatt kapasitet til å samle bilder til flere sider. 
Dette nyhetsbrevet er derfor konsentrert om NTNU og Dragvoll i Trondheim.  

Vi ønsker alle våre kontakter en riktig god sommer!
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«Å prøve ut ny teknologi i form 
av interaktive skjermer og deling 
av skjermer har vært viktig. De 
interaktive skjermene er montert 
på veggen som omkranser 
rommet.»

(Eggen Arkitekter)

studentarbeidsplasser er en 
del av NTNUs pilotprosjekter. 
Dette prosjektet skal undersøke 
hvordan undervisningsrom på 
flatt gulv kan designes for mere 
variert undervisning hvor det 
veksles mellom formidling og 
gruppearbeid.»

(Eggen Arkitekter)

NTNU –
Dragvoll –  
Sandkassa
I.nr. 52429

Bilder fra et pilotprosjekt med 
interaktive arbeidsplasser på 
Dragvoll. Vi har levert bordplater 
og veggpartier. Arbeidsplatene er 
belagt med Forbo desktop og har 
Xfiner som kjerne. De er form
frest for å få en funksjonell form. 
Veggpartiene er laget med kjerne 
i MDF og lakkert med fargelakk.

«Interaktive 
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«For å ivareta behov for varierte 
gruppestørrelser ble det ønsket  
å teste ut fleksible bord. Bordene 
er spesialtegnet og har hjul på 
den ene kortsiden slik at gruppe
størrelsen enkelt kan justeres 
etter behov. Bordflater og benker 
har desktop møbellinoleum for  
å dempe lyden i rommet.»

(Eggen Arkitekter)

–

Vår kunde: Lindbak AS 
Design: Eggen Arkitekter AS 
Foto: Johan Martin Lium

 

«Lokalet er 210m2, og ligger i 
tilknytning til hovedgangsonen 
(gata) på Dragvoll. Det innerste 
rommet er forbeholdt undervis
ning, mens rommet mot gata har 
uformelle arbeidsplasser med 
varierte sittehøyder.»

(Eggen Arkitekter)
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«Målet med prosjektet er å 
utvikle et undervisningsrom, 
der man kan veksle mellom 
formidling fra sentral tavle/
skjerm til en stor forsamling, 
og ha mulighet for å bearbeide 
stoffet i grupper, der man kan ha 
en god dialog mellom lærer og 
studenter.»

(Eggen Arkitekter)

«R2 ble valgt som pilotprosjekt 
for å se på hvordan auditoriums
undervisning kan gjøres mere 
dynamisk og mer tilrettelagt for 
gruppearbeid.»

(Eggen Arkitekter)

NTNU – 
Auditorium R2
I.nr. 53395

Ombygging av Auditorium R2 
var et av flere pilotprosjekter ved 
NTNU som vi har vært delaktige i. 
Vi har produsert alle elevplatene, 
nisjer for skjermer, samt noen 
veggpartier for skjermnisjer. 
Skjermnisjene er utført i  
farge lakkert MDF.
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«Foreleser vil ha mulighet til å 
dele en gruppe til alle skjermene 
i rommet. Gruppebordene er 
utstyrt med strøm, mikrofon og 
høytaler.»

(Eggen Arkitekter)

–

Vår kunde: Lindbak AS 
Design: Eggen Arkitekter AS 
Foto: Johan Martin Lium

 

«Auditoriet ble bygd opp med  
7 store podier i forskjellige  
høyder sammenbundet med  
3 trapper. Podiene er møblert 
med tilsammen 28 store gruppe
bord som har hver sin skjerm  
å jobbe mot.»

(Eggen Arkitekter)

«Metoden benevnes ofte som  
«flipped classroom». Fokus i 
arbeidet med prosjektet har 
også vært å legge til rette for 
undervisningsrom som også 
kan være åpent utenfor vanlig 
undervisningstid.»

(Eggen Arkitekter)
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NTNU – Glassgård 
Elektrobygget – 
Benker i hall
I.nr. 52087

I Glassggården i Elektrobygget 
leverte vi en del sittebenker. 
Sitteplata er i MDF belagt med 
Forbo Desktopp. Det øvrige er 
laget av stavlimte bjørkeplater.

«Båtform på bord gir god sikt  
til skjerm, og gir god plass for 
6-8 personer. Skriveflater er  
løst med bruk av magnetisk 
whitebordtapet på vegg  
mellom skjermene.»

(Eggen Arkitekter)

–

Vår kunde: Lindbak AS 
Design: Eggen Arkitekter AS 
Foto: Johan Martin Lium

NTNU
Undervisningsrom 
Smia
I.nr.  52427

Et annet pilotprosjekt er inter
aktive studentarbeidsplasser på 
rom med flatt gulv. Her leverte vi 
store elevbord formfrest i MDF og 
belagt med Forbo desktopp. Det 
er 4 veggpartier på hver side av 
rommet, med en stor whiteboard
tavle på hver vegg. Veggene er 
skråstilt ut ifra veggen slik at det 
er plass for teknisk utstyr bak.
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«VR Lab på Øya skal brukes 
til samhandlingstrening innen 
medisinsk utdanning. Et slikt 
initiativ/infrastruktur er uten 
sidestyke i norsk og internasjo
nal sammenheng.»

(ntnu.no)

NTNU –  
Øya Helsehus –  
VR – og RQI Lab
I.nr.  53999

For VRLab og RQI Lab NTNU 
på Øya Helsehus leverte vi 
spesial innredning. Det bestod 
av spesielle vegger med skap og 
arbeidsbord. Det er produsert 
i MDF som er fargelakkert. To 
arbeidsbord med spesialtilpasset 
understell ble levert.

Vi leverte flere slike barbord i 
forskjellige størrelser. Kjerneplate 
i xfiner belagt med Formica 
F2005 Paprika.

–

Vår kunde: Vår kunde: Lindbak AS 
Design: Eggen Arkitekter AS 
Foto: Johan Martin Lium
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KJELL BERDAL
Daglig leder  
Telefon: 72 49 91 54
Mobil: 958 50 022
Epost: kjell@lium.no

Daglig ledelse, salg, marked 
og kundekontakt, tegning og 
konstruksjon, produksjons
grunnlag, pristilbud. 

GRETE HOEL SØRUM
Kontormedarbeider
Telefon: 72 49 91 50
Mobil: 979 74 817
Epost: grete@lium.no

Ordreregistering, fakturering, 
forsendelser, lønn, regnskap, 
annet administrativt arbeid, 
og ikke minst, det er ofte hun 
som ønsker velkommen på 
telefonen.

STEIN FLATÅS
Kalkulasjon og innkjøp
Telefon: 72 49 91 55
Mobil: 916 90 119
Epost: stein@lium.no

Kalkulering/pristilbud,  
råvareinnkjøp, oppfølging  
av varemottak.

IVAR ERSVIK
Teknisk tegner
Telefon: 72 49 91 53
Mobil: 900 14 222
Epost: ivar@lium.no

JOHAN M. LIUM
Senior/rådgiver
Telefon: 72 49 91 50
Mobil: 906 37 370
Epost: johan@lium.no

Regnskap, teknisk anlegg, 
rådgivning. 

VIDAR BLIKØ
Teknisk tegner 
Telefon: 72 49 91 56
Mobil: 452 22 201
Epost: vidar@lium.no

Tegning, konstruksjon og 
produksjonsunderlag.

«VRlaben er sentral for et 
forskningsprosjekt om Virtuell 
Samhandling (…). Her vil det bli 
forsket på effekten av ulike måter 
å bruker VR i opplæring på.»

(ntnu.no)

«RQI gjør det mulig for studen
ter og helsepersonell å lære i 
korte, hyppige intervaller  kjent 
som lavdosehøy frekvent opp
læring. Skills Station (ferdighets
stasjoner) plasseres på praktiske 
og tilgjengelige steder. »

(ntnu.no)

–

Vår kunde: Vår kunde: Lindbak AS 
Design: Eggen Arkitekter AS 
Foto: Johan Martin Lium


