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SAMMENDRAG FORENGLISHSUMMARYSEEATTACHMENT1

LIPAMiljøprosjekts (2009-2012)mål var å gjennomføre Nordens første rehabilitering av en fritt-
liggende bygning (enebolig) til passivhusstandard og videre til et plusshus.Den ferdigstilte byg-
ningen skulle så fungere som et opplevelsessenterfor miljøvennlig livsstil og en plattform for
videre forskning innen bærekraftig teknologi.

Et utvalg av aktører innen næringslivet og det o�entlige ble invitert til å delta, hvilket utgjorde
22 store og små aktører fra Norge,Sverigeog Danmark.I tillegg �kk prosjektet tidlig status som
FoU-prosjektgjennom SkatteFUNN-ordningeni regi av NorgesForskningsråd.Initiativtakerne til
det hele var Sukhi Karlsenog ThomasFlower-Ellissom også fungerte som prosjektledere.Kost-
nadsrammenlå på 14,9Mkrog baserteseg på en �nansieringsmodell med en 50/50 fordeling av
investeringskostnadermellom privat og o�entlig sektor.

Under prosjektets tre år ble LIPAen verdifull ressursfor �ere grupper. Interessenfavnet bredt og
skapteengasjementikke barei de institusjoner somjobber direkte med bærekraftigstedsutvikling,
men ogsåhosmanneni gata.Prosjektetstetteste samarbeidvarmed kunnskapsaktørersomhadde
et bredt syn på de globale klimautfordringene. Her nevnes spesielt Husbankenog Institutt for
byggekunst, historie og teknologi ved NTNU.Dissesamarbeideneresulterte blant annet i �ere
nyttige publikasjoner, deriblant en bok om prosjektet med tittelen “Energy and Architecture -
Improvement of energy performance in existing buildings”. Ogsåutover dette ble det lagt mye
tid og ressurseri kommunikasjons-og nettverksarbeidet, til eksempel på internett, TV , kurs og
konferanser.

LIPAMiljøprosjekt møtte ogsåstor motstand underveis,spesieltfra miljøer med særligeinteresser
knyttet til passiv-og plusshusteknologien- både på forsknings-og �nansieringssiden. Forå sikre
trygghet for alle prosjektetspartnere ble det derfor stilt somkravat byggefasenikke kunne igang-
settes før prosjektet var fullt �nansiert. Grunnet ufullstendig �nansiering ble byggefasenav LIPA
Miljøprosjekt derfor o�sielt avviklet den 15.september2011.Årsakentil dette er sammensatt,men
har sine røtter i ekskluderende�nansieringsordninger hossentraleo�entlige aktører.
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BAKGRUNN

Påverdensbasisstår bygninger for mer enn en tredjedel av
vårt totale energiforbruk og klimagassutslipp.Av dette går
mellom 80 og 90%til oppvarming under bygningenslevetid
(Chengm.�. 2008)

Enstudie utført av FNsklimapanelsammenlignetpotensialet
for energisparing i bygningsindustrien med andre sektorer.
Studien slår fast at bygninger har det størstepotensialet av
allesektorer,i alle land,på allekostnadsnivåer.

80%avallebygninger somvil eksisterei 2050er alleredebyg-
get. Skal man nå nasjonaleog internasjonaleklimamål må
rehabiliteringavdeneksisterendebygningsmassenprioriteres.

Dette er blitt tatt på alvor av EU,som har skjerpetkravenetil
kutt av klimagassutslippog energibruk,både i ny og eksister-
endebygningsmasse.Denyekraveneinneholderen eksplisitt
og utstrakt satsningpå passivhus.

HANDS-ONEKSEMPEL

Helt i starten av prosjektet i 2009 skrevAnnemie Wyckmans,førsteamanuensisved Institutt
for byggekunst, historie og teknologi NTNU,disseordene om LIPAMiljøprosjekt:

Is it possibleto lower resourceuseand at the sametime increasethe quality of the built environment?
Isthere necessarilya con�ict between low-energydesignand usability?Canarchitectureand planning
actually contribute to lowering a local community’scarbon footprint? And can this be achievedwhile
maintaining a high quality of life and a stimulating built environment?Thesequestionsform the back-
ground for the renovation of a 1950’sschool building at Linesøya.Building ownersSukhiKarlsenand
ThomasFlower-Ellisof the LiPaEnvironmentalProjectinvited studentsto contribute to its development:
the conversionof a 1952schoolbuilding to passivehousestandard(LIPAEcoProject,2010).Theover-
all goal for this project is to raiseawarenessregardingresourcee�ciency measuresin architectureand
particularly in existing building mass,and to provide a hands-on example with regards to energy
e�ciency, architecturaldesignand craftsmanshipfor a low-carbonsociety.LinesøyaPassiveHouseisan
interdisciplinaryproject in which all of the participants are driven by a strong environmentalengage-
ment and a desire to raiseawarenessand increasecompetency regarding sustainablearchitecture in
the building sectorand societyin general.In order to maximisethe transferof knowledgeand learning
experienceson a local, national and international level,marketing, demonstration and dissemination
activitieshavebeen given high priority. Thebuilding will incorporatehousing aswell asenvironmental
demonstrationand meeting facilities.
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MÅL

LIPAMiljøprosjekts mål var å gjennomføre Nordens
første rehabilitering av en frittliggende bygning til
passivhusstandard,og videre til plusshus.Hensikten
varå utvikle metoder sombidrar til en bærekraftigfor-
valtning avNorgesmiljø- og energiressurser.Prosjektet
skulle blant annet føre til et metodesett for rehabili-
tering til passivhusstandard,som kunne overførestil
andre bygninger.Den ferdige bygningen ville fungere
som et test- og demonstrasjonsanleggfor plusshus-
teknologi.
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PROSJEKTSTRUKTUR

PARTNERING

Prosjektets struktur tok utgangspunkt i partneringkon -
septet, en samarbeidsform hvor byggherre, konsulenter,
entreprenør og andre nøkkelpersoner er med allerede i
utviklingsfasen. Gjennom et åpent og tillitsfullt team-
arbeid jobber man sammen i hele prosjektet, fra begyn -
nelse til slutt. Prosessenmotiverer, bygger kompetanse
og fremmer effektivitet, samt bidrar til reduserte kost-
nader og dermed økt konkurransekraft.

PREMISSERFORDELTAGELSE

Enforutsetning for deltagelsei LIPAMiljøprosjektvar at den
aktuelleaktørhaddeklaremål somvar i tråd med prosjekt-
ets profil og satsningsområder. Rammeverket for hvert
samarbeid ble formet med utgangspunkt i de ulike
parters virksomhet. En intensjonsavtale bekreftet
samarbeidet og ville deretter bli avløst av en kontrakt.

LEDELSE

Prosjektledere var Sukhi Karlsen og Thomas Flower-Ellis.
I tillegg bidro en styringsgruppe som ledende organ.

LIPAMILJØPROSJEKT

PROSJEKTLEDERE/ANSVARLIG

STYRINGSGRUPPEØVRIGE

KOMPETANSE MATERIALER ØKONOMI

SAMARBEIDSPARTNERE

PROSJEKTGRUPPE

MARKØRAS
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FINANSIERINGSMODELL

Prosjektet var både en offentlig og en privat ressurs, og
ble utført som et samarbeid hvor partene var likestilte.
Følgelig ble finansiering jevnt fordelt mellom offentlig
og privat sektor. Prosjektet ble planlagt finansiert på
følgende tre måter:

1. Tilskudd fra offentlig sektor: Støtte til gjennomførelse
av LIPAMiljøprosjekt bidro til måloppnåelse innen sek-
torens satsningsområder. Disse inkluderte forskning,
energieffektivisering, nettverksbygging, distriktsut -
vikling og annet.

2. Salg til privat sektor: Næringslivspartnere kjøpte
deltakelse i prosjektet. Produktet (deltakelse) besto av
en kompetanse- og markedsføringspakke. Den økono -
miske verdien av denne pakken tilsvarte helt eller delvis
de tjenester aktøren bidro med i prosjektet. Prosjektet
kjøpte disse tjenestene fra aktøren etter vanlige prem-
isser. Den gjensidige salgsavtalen mellom partene ble
kontraktfestet. Den samlede verdien av salg til partnere
representerte Markør ASsitt innskudd til prosjektet.

3. Tildeling av midler fra private fond: Støtte fra privat
stiftelse, fond eller lignende med samfunnsnyttige
formål.
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HUSETFØRREHABILITERING

Den eksisterende bygningskroppen er enkelt konstruert.
Betongsokkelener støpt direkte på grunn og konstruksjonen
beståravståendeplank med utvendig panel,samtet kaldloft
med skifertak.Den innvendige planløsningener uendret og
gjenspeilerbygningensopprinnelige funksjonsomskole.

BYGGEÅR: 1952
GRUNNFLATE: 180m2

BRUTTOAREAL: 360m2

VOLUM: 830m3

TETTHET: 4,2luftutskiftinger/ time v.50Pa
ENERGIFORBRUK: > 200kWh/ m /år
KONSTRUKSJON: Reisverki tre, fundament i betong.

Selvbærendetak.
GRUNN: Finkorneteløsmasser

VALGAVBELIGGENHET

Potensialetmed hensyn til naturressurser(hav,vind og sol),
tilkomst, lokaleaktiviteter og framtidig næringog varnoen av
avaspektenesomble vurdert daprosjektetble plasserti Midt-
Norge,litt utenfor Trondheimpå Linesøya.
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METODESETT

HVAMÅTIL?

LIPAMiljøprosjekthadde som mål å bringe et utett og dårlig
isolerthusfra1952opp til den høyesteenergistandardensom
�nnes - passivhusnivå.Deretter skulle man produsere nok
egenenergipåstedet,slikat bygningenkunnevisetil et netto
overskuddover tid (plusshusnivå).Pågrunnlag av prosjektets
klare tekniskemål ble LIPAstøttet som et pilotprosjekt innen
forskning og utvikling (FoU) av Norges Forskningsråd.De
konkreteFoU-utfordringeneLIPAMiljøprosjekttok fatt i var:

Metodenesomble valgt innebarå ta i bruk helt ny teknologi, i
tillegg til åkombinereetablerteteknologier på nyemåter.

1. Hvordan reduserebygningens varmetap, slik at den oppnår passivhusnivå?
2. Hvordan eliminere fuktproblemer i konstruksjonen?
3. Hvordan tilrettelegge for innføring av plusshusteknologi?

Solfanger, solcellepanel eller andre
fornybare energikilder

Strategisk plasserte vinduer med U-verdi
lik eller under 0.80 W/m²K.

Balansert ventilasjons-
system

Svært godt isolert. Bygnings-kroppen har
en U-verdi på under 0.15 W/m²K. Ytter-
vegger er uten kuldebroer

Høy luftkvalitet

1.

2.

3.

4.

5.

BYGGOPPFØRTI PASSIVSTANDARD
DELERNOENFELLESVIKTIGETREKK:

Kilde: passiv.de
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METODESETT

1. REDUKSJONAVVARMETAP:HATTEMETODEN

For å oppnå målet om rehabilitering til passivhusstandard
planlaLIPAMiljøprosjektå testeut den såkalte”hattemetoden”.
Metodens navn kommer av at det legges et isolasjonslag
formet somen �osshatt overbygningenog videreut i grunnen,
horisontalt fra huset (sebilde).Hattemetodenble utviklet ved
forskningsavdelingentil svenskeSaint Gobain Isover,og er i
teorien overførbar til nesten hvilken som helst frittstående
bygning.Denhar �ere fordeler:

“Vedå bevare grunnvarmen minimeres
transmisjonstapet. Dette skjer fordi
temperaturforskjellen er redusert”

Dybro, 2009

20 C

15 C

10 C

10 C

5 C

Illustrasjon av hattemetoden

- Bygningen beholder sitt innvendige areal

- Huset kan værebebodd under hele bygningstiden

- Farenfor fuktproblemer i den opprinnelige konstruksjonen reduseresbetraktelig

- Størstepartenav arbeidet skjer utvendig, hvilket forenkler rehabiliteringsprosessen

- Elektriskeinstallasjoner trenger ikke å berøres

- Fordi isolasjonen leggesutenpå takkonstruksjonen, kan loftplass utnyttes

Former informasjonom termiskytelse,sevedlegg2.
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2. FUKT

Vedat den gamle bygningen blir ståendepå innsidenav det
nye isolasjonslagetbidrar hattemetoden også til å redusere
risikoen for fuktproblemer. Valg av tekniske løsninger, for
eksempelfuktsperre,vilpåvirkemetodense�ektivitet. Prosjekt-
ets mål varderfor å testehattemetodense�ektivitet i praksis,
vedat denfor førstegangblebrukt i et konkretbyggeprosjekt.

3. PLUSSHUSTEKNOLOGI

Plusshusde�neres her som:

EU-parlamentet har foreslått plusshus som krav for alle
nybygg etter 2019 (euractiv 2009). En forutsetning for et
plusshuser at bygningen i utgangspunktet har et svært lavt
energibehov. Overskuddsproduksjonfra solceller, vindkraft
eller andre kilder vil da kunne videreførestil det regionale
strømnettet. Pilotprosjekter rettet mot plusshus har en
betydelig symbolsk verdi, og kan gi reell informasjon om
strømproduksjon, forbruk og salg. Demonstrasjon av et
vellykketplusshus-konseptvil derfor kunnebidra til økt tilret-
telegging for småskalakraftproduksjon fra det o�entlige og
kraftindustrien. I sin tur vil dette skapeet større økonomisk
insentivfor satsningpå dennetype teknologi.

Implementering av plusshusteknologibyr imidlertid på egne
FoU-utfordringer.

- Hvordan skaperman gode løsninger for energiproduksjon,
gitt bygningensplassering,størrelse,form og bruksmønster?
-Hvordanløsermandetekniskeogmarkedsrelaterteutfordrin-
geneknyttet til videreføringavoverskuddsstrømtil nettet?
- Hvordantilfredsstillerman de�nisjonen av plusshusut fra et
helhetlig livssyklusperspektiv?

”Bygninger som gjennom driftsfasen ge-
nererer mer energi enn det som ble brukt til
produksjon av byggevarer, oppføring, drift
og avhending av bygget.”

Nordby2009

Termogra�bilde: varmeutslagi fasade

Dårligisolertevinduer
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De lokale vind- og solforholdenepå Linesøyagir gode forut-
setninger for energiproduksjon knyttet til bygningen. Det
ble besluttet å satsepå en kombinasjonav solfangeretil for-
varming av tappevann og gulvvarme,og solcellepanelerog
vindurbiner til strømproduksjon.Videreble livssyklusanalyse
(LCA)ansett som et viktig verktøy,av to årsaker.Et helhetlig
miljøperspektiv gjør det mulig å skapegode rammer rundt
selveprosjekterings-og bygningsarbeidet.Forå gi hele pros-
jektet maksimaloverføringsverdier det også svært viktig å
kunne kvanti�sere de ulike tiltakenes klimae�ekt på en ras-
jonell og upartiskmåte.

Samtlige tekniske løsninger ble grundig drøftet i prosjekt-
gruppa avledendeeksperterpå hvert sitt fagfelt,blant andre:

Hattemetoden -HanneDybro,forskervedSaint-GobainIsover
og opp�nner avmetoden

Energiberegninger for passivhuset - Anders Kyrkander,
rådgivervedPassivhuscentrumi Sverige

Energiberegninger for energiproduksjon og livssyklusan-
alyse- MatthiasHaase,førsteamanuensisvedNTNUog forsker
innen fornybarenergiproduksjonknyttet til bygninger

Vedlegg3 viserenav�ere mulige løsningerfor denferdigstilte
bygningen.
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DETFERDIGEBYGGET

ETOPPLEVELSESSENTER

BjørkMiljøsenterskulleværeet opplevelsessenterhvor teknologi, godt design og læring gjen-
nom praksissto i fokus.Gjennomå koble menneske,natur og aktivitet ønsketBjørkMiljøsenterå
fremme en helhetlig tilnærming til miljø. Senteretville ogsåvidereføresatsningentil LIPAMiljø-
prosjektgjennom salgog formidling av kunnskapensomprosjektetbidro til å generere.I tillegg
skullesenteretværeet fundament for nyeprosjektinnen FoUog bærekraftiglivsstil.

Senteretsmål var å være en ressursfor både eksperten og mannen i gata — en arena for
idéutveksling,fag- og forskningsdiskusjonerog prosjektutvikling.Former informasjonom et av
miljøsenteretssatsningsområder,sevedlegg4.

TESTBOLIG KAFE OPPLEVELSESSENTER

BJØRK
MILJØSENTER

Enannerledesmiljøopplevelse
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UTFORDRINGER:SPØRSMÅL

AVMATTHIASHAASE
Førstegang presentertvedTechnoport-konferansen2012,Trondheim

An old schoolbuilding on the coastnearTrondheim,is being planned asan ambitious rehabilitation
project. LIPAEcoProject(LInesøyaPAssivehouse)is a Nordic pilot project in sustainableand energy
e�cient architecture.A school built in 1952 was planned to be converted to a displaybuilding for
passivehouse technology and operated as an environmental center.LIPAEcoProjectwas a broad
interdisciplinarye�ort in which all the participants were driven by a strong environmentalengage-
ment and a desireto raiseawarenessand increasecompetencyregardingsustainablearchitecturein
the building sectorand societyin general.Theproject aimedto completeScandinavia’s�rst retro�t of
a singleunit building to zero-energystandards.

In summer2011the ambitiousproject wasstopped,work donesofarwasabandonedandthe project
ownersdeclared“After three hectic years,we seeourselvesforced to closedown LIPAEnvironmental
Project.Theprogresshasunfortunately not beensu�cient to justify continued operation.Theproject
has focusedprogressivelyand timelinessis greater than ever,both in terms of environmental and
economicreturns….”

Thisgivespossibilitiesto exploreurgent issuesand trying to �nd answersto the following questions:

What were the barriers with regards to sustain-
able energy transition?

What were the roles of engineers involved and
their attitude towards sustainable energy: Mo-
tives, identities, discourses,and practices?

How good is the public engagement with clean
energy technologies?

What was the role of markets to assesstheir
ability to deal with the kind of radical changes
needed to achievea sustainabletransition?

Canwe draw conclusionson how policy-makers
and industrial actors calculate the need for and
the cost of new energy technologies?

What characterises these acts of calculation:
what is included in the calculations,what is left
outside, what kind of information is used, and
what criteria areapplied?

Are current calculation practicesdriving unsus-
tainable consumption and production, or do
they havethe potential to be changedinto tools
of sustainabletransitions?

Matthias Haase

Førsteamanuensisved Insti-
tutt for byggekunst,historie
og teknologi, NTNU.Haase
er en erfaren fasadekonsu-
lent med eksamensommas-
kiningeniør og i bærekraftig
ressursforvaltning (Master)
og arkitektur (PhD).



13

UTFORDRINGER:

What were the barriers with regards to

sustainableenergy transition?

What were the roles of engineers
involved and their attitude towards
sustainableenergy:Motives, identities,

discourses,and practices?

How good is the public engagement

with cleanenergy technologies?

Weexperiencedthat aculture of conservativeattitudesseems
to prevail amongst many leading decisionmakers– a lack of
willingness to try new combinations of ideas and practices.
Thereseemsto be adesirethat progressin Norwaywithin this
�eld should take place solelywithin the remit of established
and acceptedfora (R&Dinstitutions, largeprivate companies,
public funding bodies etc.)and that projects must take on a
certain shape.Sinceinnovation often takesplace organically
this leadsto anexclusionof projectswhich do not conform to
traditional expectations– a trend re�ected in Norway’spro-
gressivelypoorer performance on international innovation
rankings.Suchan exclusionof innovators,combined with an
apparentunwillingnessto learnfrom other countries,fostersa
cultureof trying to reinventthewheelateverystageandplaces
Norway behind international developments. Furthermore,
Norway’sconsiderableoil wealthseemsto reducethe senseof
urgencyin implementing crucialchangesin energypolicy.

Theapproachof engineersto the project seemedto re�ect the
sector (private or public), and the sizeof businessthey were
working in. Weexperienceda higher degreeof idealismand
forward-thinking amongstsmall-scale,entrepreneurialactors
than with larger, more pro�t-driven ones. This is to some
extenttobeexpected,but thedisparityseemsdisproportionate
when actorswithin Norway are compared to their counter-

parts in, for example,Sweden.The more �exible approach
amongstengineers/low-leveldecisionmakersin Swedencan
perhapsbe partly explainedby the conditions (rammevilkår)
under which they are able to operate?Thisagain may be a
re�ection on the political structuresin the two countries(see
answerabove).

We experiencedconsiderablesupport amongst the General
Public for the project. A primary goal for LIPAEnvironmental
Projectwasto makecleanenergy(anda broadrangeof other
environmental)solutionsaccessibleand interesting to a large
audience.Achievingthis aim requiredgreat focuson market-
ing and communication.Webelieve that public engagement
with cleanenergyhasa great– but largelyuntapped – poten-
tial, provided the messageisdeliveredin a suitableform.This
changein attitudes iswherethe greatestchallengeliesin try-
ing to achievelong-term sustainability.

SVARFRATHOMASFLOWER-ELLIS
LIPAMiljøprosjekt (presentertvedTechnoport-konferansen2012,Trondheim)

SVAR
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What was the role of markets to
assesstheir ability to deal with the kind
of radical changesneeded to achievea
sustainabletransition?

Can we draw conclusions on how pol-
icy-makersand industrial actors calcu-
late the need for and the cost of new
energy technologies?

What characterisesthese acts of calcu-
lation: what is included in the calcula-
tions, what is left outside, what kind of
information is used, and what criteria
areapplied?

Are current calculation practices driv-
ing unsustainable consumption and
production, or do they have the poten-
tial to be changed into tools of sustain-
able transitions?

Unsure

Seeanswerbelow

Weexperiencedthat the short-sighted,in�exible and rather
excluding approach taken by certain policymakers/ funding
institutions and their partners in the power industry haspro-
found implications for the breadth and pace of knowledge
production and dissemination with regard to sustainable
energypracticeand policy.An example:

Bybasinggrant allocationssolelyon producedand/ or saved
KWhper unit areain any given project, a signi�cant number
of smaller-scale,highly innovative projects are automatically
dismissed.Although suchprojectshavethe potential to bring
about potentially radical advancesin technological know-
how, they cannot compete with the multiple-GWhoutput of,
for example,awind farm.Weconsiderthis to beafundamental
weaknessin Norwegianenergypolicy.

Whencomparedto progressin other countries it seemsthat
current Norwegianmodelsof calculationappearto be delay-
ing, rather than accelerating,change towards a sustainable
society.In a country with almostunlimited potential for lead-
ing the wayin sustainableenergypolicy,there isno excusefor
this. Whenall the necessarymaterial resourcesare available,
one can only conclude that the problem is primarily one of
attitudes.Thereforewe would like to see:

1.A greatersenseof urgency.

2. A more creative approach to dealing with challenges,
particularly on the part of public funding institutions.

3. Greater humility, opennessand courage on the part of
central decisionmakersand funding institutions.

4. A greater connection between funding bodies/ research
institutions, and the grass-rootsmovement whence many
good ideas ideas have come. Neglecting this well-spring of
initiative and ideas will inevitably lead to in-breeding and
drought in the long run.
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Juli2011ble det sendtut varslingsbrevom mulig nedleggelseavbyggeprosjektettil alle involverte.

LIPAMiljøprosjekts�nansieringsmodell fordret en 50/50 fordeling av kostnadermellom privat og
o�entlig sektor.Viderevar det et krav at byggefasenikke kunne igangsettesfør prosjektet var fullt
�nansiert. Hensiktenmed dette var å sikre trygghet for samtlige partnere. Grunnet ufullstendig
�nansiering ble LIPAMiljøprosjektsbyggefasederfor o�sielt avvikletden 15.september2011.

Dengrunnleggendeårsakentil utviklingeniprosjektetersammensatt(seogsåkapittel“Utfordringer”).
Noen av aktørene syntes investeringskostnadenevar høye, men dette var ikke avgjørende for
avviklingen. Å ta i bruk begreper som “kameraderie”kan virke sterkt i denne sammenhengen.
Allikeveler det påfallendehvordansamarbeids-og �nansieringsordningene mellom enkelteo�en -
tlige instanserog dereskollegaer i næringslivetfungerer og forvaltes.Det som er klart er at disse
ordningenekanvirkesværtekskluderendeoverforukonvensjonelleprosjekter,ogatLIPAMiljøprosjekt
ble lidendepå grunn avdette.

AVVIKLING



16

RESULTATER

SAMARBEIDMEDNTNU

Våren2009 2010 var LIPAMiljøprosjekt tema for semesteroppgaverpå Institutt for arkitektur
og billedkunst ved NTNU.I alt ca. 50 studenter ved fordypningskursenergi og miljø, eksamin-
erte prosjektet fra ulike vinkler.Kursetresulterte i �ere presentasjoner,utstillinger og en bok. I et
samarbeidmellomNTNUog Universiteteti Trento,Italia,skrevsivilarkitektstudentSoniaMartini sin
diplomoppgave med LIPAMiljøprosjektsom tema.Oppgavenstittel er «Energyretro�tting of an
ex-schoolon Linesøya,Norway».Sevedlegg5 og 6 for mer informasjon.

PASSIVHUSCENTRUM

Prosjektetjobbet aktivt for å fremmekommunikasjonog samhandlingmellom ressurssentrei inn-
og utland. Somen del av dette ble det inngått en intensjonsavtalemellom det fremtidige Bjørk
Miljøsenterog Passivhuscentrumi Sverige.Passivhuscentrumerpionereravpassivhusteknologien
i Skandinavia,og samarbeidetmed prosjektetpå �ere områder,fra tekniskrådgivning til strategi.
Intensjonsavtalenshensikt var å utvikle et Nordisk nettverk av kompetansesentresom skulle
fremme erfarings-og kunnskapsutvekslinginnen bærekraftigarkitektur og passiv-og plusshus-
teknologi i nordlige breddegrader.

ZERO10

Zero-konferansenerblitt et samlingspunktfor �ere relevanteaktørerinnen norskog internasjonal
politikk og næringsliv,og er en avEuropasstørsteklimakonferanser.Somenestepilotprosjekt ble
LIPAMiljøprosjektinvitert til konferansen,bådesomdeltakerog utstiller.LIPAMiljøprosjektsstand
bidro til å vekkeoppmerksomhetrundt temaet energie�ektivisering overfor et stort publikum og
ga prosjektetanledningtil åknytte verdifullekontakter.

HJEMMESIDE:WWW.LIPA.NO

Nettsidenetil prosjektet var en arenahvor overføringsverdienble gjort tilgjengelig for et bredt
marked.Hjemmesiden(norsk og engelsk)er et eksempelpå informasjon som er tilrettelagt for
både ekspertenog mannen i gata.Sideneble oppdatert jevnlig med nyheter,og formidlet blant
annet informasjonom mål,metoder og satsningsområder.Herkunneman lastened dokumenter,
kikkepå bilder,klikkesegvideretil prosjektetsFacebookog Twittersiderog leseom partnere.

Selv om det ble en stor sku�else å måtte legge ned LIPAMiljøprosjekt med målstreken innen
rekkevidde, må det presiseresat prosjektet på ingen måte kan anseessom mislykket. Gjennom
tre år arbeidet vi med et høyst levende, nytenkende og samfunnsnyttig tiltak som kom mange
mennesker til gode. Spesielt kan man nevne svært givende samarbeid med, og bidrag fra,
Husbanken,NTNUog �ere av LIPAspartnere i næringslivet. Her følger noen utvalgte eksempler
på hva prosjektet oppnådde:
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ANALYSEAVMILJØSENTERETSTILBUD

I en høyskoleoppgaveom BjørkMiljøsenterble det utført en analyseav senteretstilbud overfor
utdanningssektoren(vedlegg4).Oppgavenble skrevetpå kursi regi avArenaUtvikling,HiSTog
TØH.Arbeidet skapteoppmerksomhetrundt prosjektethosskoleungdommeri regionen.Opp-
gaven�kk høyestekarakterog en avkortet versjonble blitt gjort tilgjengelig på www.lipa.no.

NYHETSBREV

Nyhetsbrevetvar et informasjonsskrivsom ble sendt ut hver måned.Her �kk samarbeidspart-
nereog støttespilleresistenytt om prosjektetsstatus,fremdrift og annenrelevantinformasjon.I
tillegg varet mål for nyhetsbrevetågjøredeinvolvertebedrekjent medhverandreog ressursene
somfantesi prosjektetog samfunnet.Former informasjonsevedlegg7,8 og 9.

PASSIVHUSNORDEN

PassivhusNorden er Nordensstørstekonferanseinnen passivhusbygging.LIPAMiljøprosjekt
deltokbådei 2009(Gøteborg,Sverige)og i 2010(Aalborg,Danmark).Kunnskapenog kontaktene
somLIPAMiljøprosjektknyttet til segharværtviktigeforprojektetsutforming,strategiog tekniske
metodevalg.Deltakelsenveddissekonferansenevarnyttig markedsføringavprosjektetog dets
overordnendebudskapom viktigheten avhandling og samarbeidfor å løseklimautfordringene.

Ovenstående eksempler illustrerer noe av bredden i LIPAMiljøprosjekts formidlings- og
kompetansearbeid.Utvikling ogformidling avgodeogoverførbareløsningerforetbærekraftig
samfunn handler om teknologi, kommunikasjon og evnen til å se utfordringer i et større
perspektiv. Man må værevillig til å tenke nytt.

Sist,men ikke minst, hadde prosjektet ogsåen brodd. LIPAsarbeid helt i front av utviklingen
innen bærekraftig arkitektur utfordret noen av de gjeldende maktstrukturene i samfunnet,
i det o�entlige og i industrien. Uten at vi ønsket det, tråkket vi på noen selvgode tær. Dette
bidro utvilsomt til mye av motstandet vi møtte, noe som var en sterkt medvirkende årsaktil
hvorfor LIPAMiljøprosjekt til slutt måtte avvikles.
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