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Driftsbudsjett for Bjørk Miljøsenter for perioden 2012-2016 er klart. Det ferdige dokumentet 
inneholder blant annet beskrivelser for en rekke produkter innenfor kategoriene rådgivning, 
utstilling og arrangement. Under et normalår vil senteret produsere 5 årsverk bestående av 
konsulenter, administrasjon og salg.

Bjørk Miljøsenters arbeid vil strekke seg til ulike deler av samfunnet. Målet er å tilrettelegge 
for samarbeid og økt kunnskap på tvers av fagområder og landegrenser. I tråd med denne 
satsningen vil arbeidet foregå ved selve senteret og i regionen, som nasjonalt og utenlands. 
I samarbeid med ulike aktører innen det offentlige og næringslivet skal Bjørk Miljøsenter bli 
en arena for vekst og utvikling.

1. DRIFTSBUDSJETT FOR BJØRK MILJØSENTER

I forbindelse med utarbeidelsen av driftsbudsjetter er det også blitt produsert et besøksmøn-
ster for et normalår på miljøsenteret. Her simuleres antall mennesker i bygningen etter  
besøkstype, brukstype og tid. Modellen omfatter et års drift og er tilgjengelig i Excel-format. 
Dataene vil kunne brukes under planlegging og dimensjonering av tekniske løsninger slik 
som varme/ ventilasjon, styring og energiproduksjon.

2.       BRUKSMØNSTER BYGNING
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I disse dager blir det utgitt bok om fjorårets kurs innen Energi og miljø ved NTNU.  
LIPA Miljøprosjekt var som kjent tema for kurset under våren 2010, som tok for seg for-
vandlingen av bygningen på Linesøya til et passivhus og miljøsenter. Samarbeidet med 
Institutt for Arkitektur og billedkunst fortsetter forøvrig dette semesteret, og vi ser frem til 
et nytt besøk den 28. februar. De kursansvarlige har uttrykt sin interesse for å knytte flere 
kontakter hos prosjektets partnere, spesielt i forbindelse med besøket til Linesøya. Tema 
for årets kurs er «integrert energidesign», hvor studentenes oppgave vil ta utgangspunkt i å  
skape et plusshus.

3. BOK
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Under vårsemesteret vil LIPA samarbeide med NTNUs Fakultet for samfunnsvitenskap og 
tenkologiledelse (SVT-Fakultetet), i forbindelse med det tverrfaglige prosjektemnet  
Eksperter i Team (EiT). Temaet for kurset er «Green industrial restructuring», hvor  
studentene utforsker endringer i økonomiske strukturer og aktiviteter knyttet til utviklin-
gen av et mer bærekraftig samfunn. I EiT samles grupper bestående av både teknologer 
og samfunnsvitere for å løse aktuelle problemstillinger. Vi gleder oss over dette utvidede 
samarbeidet med NTNU.  For mer informasjon se http://www.ntnu.no/svt/eit.

4. ET NYTT FAKULTET

I forrige uke møtte LIPA med to avdelinger ved Sør-Trøndelag fylkeskommune.  
Kysten er Klar er et samarbeid mellom fylkeskommunen og 11 trønderske kystkommuner. 
Her jobbes det blant annet med omdømmebygging, kompetanseutvikling og arealfor-
valtning. I hovedsak ønsker LIPA et samarbeid om nettverksbygging og kunnskaps- 
formidling, og vi gleder oss til å ta dialogen videre. Kommunal- og regionaldepartemen-
tets Bolyst-satsning støtter prosjekter som styrker vekst og utvikling i distriktene. Vi 
ønsker at Bolyst skal bli en økonomisk støttepartner og søker på programmet. For mer 
informasjon, se www.kystenerklar.no og http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/
regional-_og_distriktspolitikk/levende-og-attraktive-lokalsamfunn/bulyst/bulyst-
2011.html?id=631566

5.       KYSTEN ER KLAR OG BOLYST
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Et økende fokus på energi og miljø i bygningsbransjen 
demonstrerer framtiden vi går i møte. Energibruken i 
den eksisterende bygningsmassen representerer en stor  
klimautfordring, og kunnskap om miljøvennlig rehabilitering 
er et reelt behov. For Eggen Arkitekter presenterer LIPA 
Miljøprosjekt et spennende og komplekst sett med ut-
fordringer. Dette er et rehabiliteringsprosjekt med høye 
ambisjoner både med hensyn til energi, teknologi og 
arkitektur. Et hus som produserer egen energi vil kunne 
bidra til viktige endringer i samfunnet. Eggen Arkitekter 
ser frem til å knytte eksisterende erfaringer opp mot ny 
kunnskap og bidra i utviklingen av bærekraftig arkitektur. 
 

www.eggen-arkitekter.no

Under denne posten blir vi kjent med ambisjonene og engasjementet til de involverte. 
Denne gangen er det Eggen Arkitekter som tar spalten:

6. SAMARBEIDSPARTNERE OG SATSNING: EGGEN ARKITEKTER


