




















Utvidelse av lokaler 
I Juni tok vi over ca 200 m2 i andre etasje fra en kurdisk nyhetsorganisasjon. På grunn av 
utvidelsen ble det satt i gang en omfattende kabal som krevde masse flytting: 
 

- Kontorbrukerne som satt oppe i verkstedet + Plaato som satt nede i labben flyttet inn i 
den nye delen. 

- Kontorområdet i verkstedet ble til materiallager og snekkerverksted 
- Støvrommet ble til laserkutterrom 
- Laserkutterrommet ble til tekstilrom 
- Tekstilrommet ble til 3D-printerrom 
- Plassen ved inngangsdøren der 3D-printerne stod ble til en ny og større Bitmart 

 
Det tok lang tid før det skjedde noe med denne flyttingen, men plutselig ble ett og ett rom flyttet 
ferdig i løpet av nettene. Elias, Martin og en del andre tok affære og satte i gang. 
 
Laser og utlufting: Utvidelsen skjedde rett etter at vi hadde fått på plass kjerneboring og 
utlufting for de to rommene nede i andre etasje, så vi har endt opp med å ikke ha utlufting på 
laserrommet. Dette var spesielt plagsomt en periode da filtrene på det lille Bofa-filteret gikk tett, 
men det løste seg da det nye og større filteret kom i hus. Vi bør nok likevel få hengt på 
laserrommet på rørsystemet i løpet av 2018. 

Verkstedet: 
Platelagring: Etter sommeren så det helt grusomt ut på verkstedet, og Nikolai tok affære og 
bygde lagringshyller for materialer og for håndtering av treavfall. Han hadde et forslag som han 
sjekket ut med folk på Slack, og så satte han i gang. Resultatet ble at man nå må betale 40 
kroner per helplate som står lagret på verkstedet. Overgangen til det nye systemet har gått 
veldig smertefritt og alle er enige i at dette var smart. Det gir også en pen liten ekstrainntekt til 
foreningen, som er med på å betale for lagringsarealet. 
 
Gratismaterialer : Alt man ikke bruker kan settes i gratisavdelingen. Dette har medført at det til 
enhver tid er masse bra materialer man kan bruke om man ikke har spesielle krav. Jakob 
innførte også en helt genial event for å få litt press på folk. Han arrangerte “Shopbot Rookie 
Jam” med pizza. Her fikk folk som ønsket seg mer praktisk freseerfaring prøve seg på 
gratismaterialene mens Jacob hjalp dem med innstillinger og det praktiske. 

Økonomisk aktivitet 
Støtte fra Sparebankforeningen 

Med 300 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen kjøpte vi blant annet : 
 



Drill 18V 
Drill 18V med forsatser 
Slagskrutrekker 18V 
Stikksag 18V 
Sirkelsag 18V 
Dykksag 
Kapp-/gjærsag 
Vinkelsliper 12V 
Eksenterslipemaskin, kit, Mirka Deros 125mm 
Vinkelsliper 18V 
Bits 
Masse bor til tre og metall 
Masse håndverktøy i sortimentskap 
Liten ambolt 
Bordsag, stasjonær 
Laserkutter 
Laserfilter 
Dampstrykestasjon 
Skomakersymaskin 
Materialer til verksted 
Avtrekk 
p2k16 adgangskontroll, deler 
Spray-booth 
Elektriker til å legge opp flere uttak 
Vernebriller 
Støvmasker 
Vegghengte "førstehjelpsstasjoner" 
Arbeidshansker 
 
Bitmart 

Har hatt en fantastisk vekst i 2017, men svinn er et helt reelt problem. 

Workshops og events 
Faste workshops på laser og fres er “brød og smør” for foreningens aktivitet. Disse kursene 
krever at man er medlem og sikrer et stødig tilsig av medlemmer.  
Nettrafikken viser at laserkutting er vårt viktigste trekkplaster for nye medlemmer. 
 
Faste ting som Byggekvelden er også viktig for aktivitet og nye medlemmer.  
Videre har @eir arrangert fast Sydag med Vulkansyerne den første søndagen i hver måned. 
Det synes ikke så godt på medlemstallene foreløpig, men dette er veldig velkomment for å 
utvide miljøet og få i gang bruken av tekstilrommet.  
 



NorBot og 501st Nordic Garrison har også hatt faste møter på Bitraf i løpet av året.  
Det ble bare arrangert ett eneste 3D-printertreff (nummer 14 i rekken), men det ligger an til å bli 
flere i 2018.  
Det ble også dratt i gang noen “Hack-n-snack!” eventer, der man jobbet på infrastruktur ting for 
Bitraf. 
I løpet av året har Øystein dratt i gang en fast Fusion 360 meetup som har bra oppmøte. Denne 
kan tjene som et eksempel for hvordan man kan dra i gang andre aktiviteter: 
 

1. Finn deg en kveld i uka da du kan stille opp fast en god tid fremover. 
2. Annonsér på Meetup. 
3. Vær en god vert, selv om det ikke er så mange som møter opp til å begynne med. Det 

tar tid å bygge opp en langvarig vellykket meetup. 
 
I april arrangerte Torbjørn et Hangprinter-hackathon og litt senere fikk han masse publisitet på 
Youtube da han og Thomas Sanladerer gjorde et 48 timers live-build.  
 
Det har også vært workshops innen lodding, elektronikk, Arduino, 3D-printing, 3D-modellering 
(Fusion 360, Blender, FreeCad), IoT.  
Det har også vært flere gode dugnader for å rydde og omorganisere på medlemslageret og 
oppe i verkstedet.  

Medlemsutvikling 
Medlemsutviklingen er stødig, men vi ser tendenser til en svak avrunding på slutten av 
medlemskurven. 
Tidligere var det ganske solid relasjon mellom Meetup og betalende medlemmer, men det er 
kan hende vi i framtiden når et metningsnivå uten bruk av markedsføring.  
 
Det er litt vanskelig å finne helt nøyaktig informasjon, men Bitraf var i 2017 den tredje største 
IT-relaterte meetupen i Norge, rett bak IxDA og Framsia. Vi ligger an til å gå forbi Framsia i 
løpet av 2018. 
 
Folks kjennskap til Bitraf har økt solid etter Jons flotte opptreden på “Live redder verden...litt” 
(Episode 4) i 2016/2017. De fleste medlemmene er også flinke til å fortelle folk om foreningen. 
Etter dette programmet fikk vi f.eks. en del rare forespørsler om vi kunne fikse ting for folk. Vi 
svarte høflig at ingen på Bitraf gjør dette, men at man selv kan komme og fikse ting med utstyret 
vårt. 
 
Dette har ført til flere nye medlemmer og masse positiv omtale fra folk som har vært innom. 
Favoritten var kanskje de to som møttes på Bitrafs Facebookside og fant ut at de begge hadde 
en Mac som kunne fikses om man åpnet maskinen og byttet en kondensator. Begge to klarte 
dette med litt guiding (ikke direkte hjelp) fra folk som var tilstede på byggekvelden. Begge 



uttrykte en massiv mestringsfølelse, og dette er noe som er lett for mange av oss å gi videre når 
vi hjelper. 
 
Endringer på Meetup har skapt litt problemer (annonsering, krav om å sette dato, litt vel skjulte 
sponsorer) 
 
Nettrafikk : 
Berit har fått hjelp av Martin, Torfinn og Jon til å sette opp måling av aktivitet på nettsiden, så vi 
ser hva medlemmene våre interesserer seg for.  
Nye wikisider er satt opp utifra brukerbehov og noen wikisider er bygget ut.  
Disse endringene har gitt en økning i brukeraktivitet på websiten. 
 

 

 
 
 

Respons per sidetema Brukere Nye brukere Gjsn. øktlengde 

3D printing 1,311 0,293 98,248 

Arduino 1,2 0,1 161,4 

Biohacking 1,157 0,421 182,657 

Dreiebenk 1,105 0,315 8,447 



CNCfresing 1,452 0,382 86,664 

Kontorplasser 3,533 0,213 29,46 

Laserkutting 4,2 1,235 88,997 

Utstyr hos Bitraf 2,589 0,164 40,915 

Workshops 1,166 0,055 0 

 
Tabellen viser nettrafikk gruppert etter sider som omhandler de nevnte temaene. 
Vi visste fra før at laser, CNC og 3D-printing er populære trekkplastere for nye brukere, og at 
det er mye interesse for dreiebenk.  
Laserkutting ser ut til å være den absolutt største attraksjonen for nye besøkere, og biohacking 
har stort potensiale. 
Av hensyn til å finne ut nærmere hva folk ønsker å lære om, så hadde det også vært en fordel å 
dele opp den svært lange wiki siden om laserkutting i mindre deler. 
 
Informasjonssidene om workshops trekker minimalt med besøk, selv om det samme ikke kan 
sies om Meetupene. Det ville hjulpet å skrive oppsummering og legge inn bilder i wikien etter 
endte workshops, for å fortelle mer om hva som skjer på Bitraf. 
 
Kontorplassene er attraktive blant medlemmer, men trekker ikke like mange nye brukere. 
Medlemmer gjerne vil ha kontorplasser, men det er ikke blant våre beste trekkplastere. 
Oversikter over utstyr på Bitraf er også populære blant medlemmer, her tar vi gjerne imot hjelp 
til å skrive opp mer av utstyret vårt i wikien. 
 
Ellers er Arduino og biohacking temaer som mange liker å lese om, vi tar gjerne imot hjelp til å 
bygge ut wikiinnholdet også her. 
 
Det er grunn til å tro at Bitraf kunne tiltrukket flere medlemmer og økt aktiviteten og 
kompetansehevingen, dersom flere medlemmer delte kunnskap i wikien om sine hobbyer på 
Bitraf. 
 
Hvem er egentlig bitraferne? 

Ifølge trafikkanalyse av websiten så kjennetegnes Bitrafs kjernemedlemmer som 
sparsommelige, teknofile, musikkelskere, forretningsbyggere, DIY’ers, ivrige investorer, 
miljøbevisste, hobbyfotografer, kunstinteresserte og filmelskere. 
Minner dette om noen du kjenner? Introdusèr dem for Bitraf! 

Promoaktiviteter 
Oslo Skaperfestival og NDC var de to store promotingene vi gjorde i løpet av året.  
På Oslo Skaperfestival stilte vi ut sammen med Bitraf’er Eytor. Standen var full av eksempler på 



ting laget på Bitraf, og vi hadde også med et reaksjonsspill der folk konkurrerte om å være 
raskest.  
På NDC tok Sindre ansvar for standen og satte opp fullt VR-oppsett med HTC Vive, 3D-printere 
og eksempler på ting medlemmer har laget. 
 
Christina (@Skyfish) startet med omvisninger på Bitraf i 2016. I 2017 har disse har gått fast 
gjennom hele året. Kjell gjorde mange av disse, og så har Jensa tatt over etter hvert.  
Det hadde vært fint om flere kunne gjøre disse, for det er litt slitsomt å gjøre dem på fast basis.  
 
Vi vet ennå ikke helt hvorfor, men rett over nyttår var det så mange på omvisningene (25-30 
stk.) at vi måtte splitte dem i to grupper for å klare det. I gjennomsnitt er det kanskje 4-5 per 
torsdag. 
 

Meetupmedlemmer: 

 



Betalende medlemmer: 

 
 
 
 


