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Sikkerhet og generelle regler 
 

1. All bruk av lydstudio skal registreres i booking-kalenderen før en økt finner sted: https://rom.hf.uio.no/IMV/#7. Dersom 

det dukker opp uforutsette arrangementer i regi av Universitetet på relativt kort varsel (undervisning, workshop, 

foredrag e.l.) som må disponere rommet, vil dette bli prioritert 

 

2. Spising og drikking i lydstudio er strengt forbudt. Det er greit med vannflasker, men de må aldri settes på pulten eller i 

nærheten av DAW-kontrolleren, konvertere, patchbay etc. Sett heller aldri vannflasker oppå rackhyllene (over pre-

ampene), oppå flygelet eller i nærheten av annen elektronikk.  

 

3. Når du åpner døren til lydstudio eller mikrofonrommet med adgangskortet ditt, signerer du en kontrakt hvor du har 

ansvar for det som befinner seg i rommet på tidspunktet du er der. Eventuelle feil eller mangler rapporteres 

umiddelbart til info@imv.uio.no. Dersom du skader eller ødelegger utstyr er du også pliktig til å melde ifra 

umiddelbart. Om man lar være å melde ifra om feil og skader, kan du miste tilgang til rommet.  

 

4. Dersom du har problemer med å få utstyret til å fungere som forventet, sjekk først alle tenkelige muligheter for 

feilkilder. Om du da fremdeles har problemer, kan du (mellom kl. 08.00 og 15.45 på hverdager) ringe 22 85 80 80 for 

hjelp.  Instituttet kan dessverre ikke tilby telefonassistanse utover dette tidsrommet. 

 

5. Etter ferdig økt skal studio ryddes, utstyr man har brukt skal settes tilbake på plass, på pre-ampene skal 48V slås av 

og man skal logge seg ut av Mac´en.  Husk å ta backup av arbeidet ditt. 

 

6. Det er ikke tillatt å ha personlige instrumenter, forsterkere eller lignende stående i lokalene. Unntak kan gjøres for 

tungt utstyr som skal brukes igjen innen kort tid (i løpet av få dager), men må avtales med romansvarlig lærer på 

forhånd. Utstyr må da merkes med navn og telefonnummer, og plasseres slik at det er minst mulig i veien for andre. 

Gjenglemt musikkutstyr, papirer, bøker eller andre personlige eiendeler vil bli fjernet. 

 

7. Man må vise hensyn overfor sine medstudenter og dele på tiden. Dersom man skal ta opp slagverk eller gjøre større 

produksjoner for prosjekter i fag på instituttet, kan man søke om å få booke hele dager - men ved vanlige økter og 

dersom man ikke tar relevante fag, kan det kun bookes halve dager (til 16.00 eller etter 16.00). Studenter som tar 

emner med undervisning i rommet prioriteres i semesterperioden 

 
 

Brudd på disse reglene kan medføre at tilgangen til studio inndras. 

 

https://rom.hf.uio.no/IMV/#7
mailto:info@imv.uio.no

